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Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2018 жылғы 20 қыркүйектегі 

№ 469 бұйрығына 87-қосымша  

 

Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сәуірдегі 

№ 115 бұйрығына 527-қосымша   

 

 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған  

5-6 сыныптары үшін «Музыка» пәнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасы 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 5-6 сыныптары 

үшін «Музыка» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 

(бұдан әрі – Бағдарлама) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 5-бабы 6) тармақшасына сәйкес әзірленген. 

2. Музыкалық тәрбиелеу мақсаты – білім алушылардың музыкалық 

мәдениетін, хормен және жалғыз ән айту процессіндегі музыканы эмоциялық 

саналы түрде қабылдауды, музыкалық шығармаларды тыңдауды, қарапайым 

этюдтарды аспаптық орындауды  дамыту.  

3. Музыка сабақтарында білім беру, түзету, дамыту және тәрибелеу 

міндеттері орындалады. Білім беру міндеттері: 

1) білім алушылардың өмір туралы түсініктерін  жарқын және қолжетімді 

музыкалық шығармалардың әсерінің көмегімен кеңейту; 

2) білім алушылардың музыкалық тәжірибесін байыту;  

3) музыкаға деген қызығушылығын дамыту; 

4) білім алушылардың мағынасы бойынша жақын, тақырыбы мен жанры 

жағынан сан алуан шығармалардан алатын музыкалық әсерін жинақтау; 

5) музыкалық-эстетикалық сөздігін қалыптастыру; 

6) музыкалық мәнерлеу құралдарында бағдарлауға үйрету.  

4. Түзету міндеттері: 

1) білім алушылардың танымдық әрекеттерін түзету (ойлауын белсендіру, 

мақсатты бағытталған әрекетін және зейіннің тұрақтылығын қалыптастыру); 

2) дыбысты айтудағы бұзылыстарды түзету; 

3) тәртіптің жағымсыз түрлерін жеңу; 

4) мимикалық қасиеттерді дамыту; 
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5) музыканы тыңдағанда және өлеңді орындағандағы өзінің сезімі мен 

эмоциясын білдіре білуін қалыптастыру.  

5. Дамыту міндеттері: 

1) білім алушылардың әншілік аппаратын техникалық жетілдіру; 

2) білім алушылардың әншілік  тыныс алуын қарапайым элементтерден 

бастап, біртіндеп дамыту; 

3) білім алушылардың дауыстарының жалпы дыбысталуын тегістеу; 

4) ырғақ сезімін, жоғары дыбысты естуді, музыкалық жадты дамыту; 

5) музыкалық орындау дағдыларын қалыптастыру;  

6) білім алушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін белсендіру. 

6. Тәрбиелеу міндеттері: 

1) жинақылық пен тәртіпке тәрбиелеу; 

2) музыкалық талғам элементтерін қалыптастыру; 

3) айналасындағылармен еркін қарым-қатынас жасау дағдыларын 

қалыптастыру; 

4) Қазақстан халықтарының бірлігі мен достығы сезімін тәрбиелеу.  

 

 

2-тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер 

 

7. «Музыка» пәні бойынша оқу процесін ұйымдастырудың педагогикалық 

тәсілдерінің жүзеге асырылуы жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушылардың 

білім алудағы ерекше қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған арнайы 

педагогикалық принциптерге негізделген. 

8. Білім алушыларды оқытудағы түзете дамыту принципі баланың даму 

кемшілігі табиғатының ерекшелігіне сәйкес ағзаның сақталған атқарымдары 

мен жүйесін тірек ете отырып құруды білдіреді. Білім алушылармен жұмыста 

олардың еліктеу қабілеті, көрнекілік-әрекеттік ойлау қабілетінің сақталуы тірек 

етіледі. Жетілмеген атқарымдардың дамуын ынталандыру  бойынша әрекеттер 

ұйымдастырылады. 

9. Білім алуда ерекше қажеттілігі бар білім алушыларды оқыту мен 

тәрбиелеудегі әрекеттік тәсілдеме принципі психологияның «жетекші әрекет» 

түсінігіне негізделеді. Заттық-тәжірибелік әрекет жеңіл ақыл-ой кемістігі бар 

білім алушыны дамытудың, оқу және музыкалық әрекетінің құрылымдық 

компоненттерін қалыптастырудың ерекше өтемдік құралы болып табылады 

10. Саралау және жекелеу тәсілдеме қағидасы. Ұжымдық оқу процесі 

жағдайындағы білім алуда ерекше қажеттіліктері бар білім алушыларға қатысты 

сараланған тәсілдеме бұзылыстары бір санаттағы білім алушылардың 

вариативтік типологиялық ерекшеліктерінің барлығына шартты болады. Білім 

алушыларды топтарға бөлу шартты және қозғалмалы түрде болады. Жекешелеу 

тәсілі саралау тәсілінің нақтыламасы болып табылады. 
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11. Ақпараттық-коммуникациялық технология (бұдан әрі - АКТ) дамыту 

және түзету міндеттерін шешу үшін қажетті оқыту жағдайларын «құрастыруға» 

көмектесе отырып, арнайы білім беру педагогы үшін қажетті құралдардың 

арсеналын кеңейтеді. АКТ оқу процесінде білім алушылардың жұмысқа 

қабілеттілігін есепке ала отырып шамалап қолданылады.  

12. Сабақтарда АКТ келесі мақсаттарда қолданылады: 

1) көрнекілік пішіндегі қандай да бір заттық мазмұнның біреуінен 

екіншісіне еркін өтіп, сөйлеу тілінің көмегімен бір тәсілден екіншісіне көше 

отырып, тікелей бақылаудан жасырын және кез келген қажетті күрделі белгілік 

пішіндегі танымдық нысандарды үлгілеу; 

2) білім алушының өзінің әрекетін шынайы және кешеуілдетілген уақыт 

түзімінде талдауы үшін көзбен көруге болатын қосымша динамикалық тірек 

құру;  

3) топтық оқыту жағдайында өнімдік жеке әрекеттену мүмкіндігімен 

қамтамасыз ету;  

4) жекешеленген сапалы оқыту мүмкіндігін кеңейту. 

13. «Музыка» пәнін оқытуды сапалы және тиімді ұйымдастыру үшін 

кабинеттер санитарлық-гигиеналық нормаларды ескере отырып, қажетті 

мектептік құрал-жабдықтармен  жарақтандырылады.  

14. Мұғалім «Музыка» сабақтарына дайындалу және өткізу барысында 

бірқатар педагогикалық талаптарды орындайды. Оларға: 

1) музыкалық материалды оның тәрбиелік мәнін, эстетикалық 

құндылығын, білім алушылардың даму деңгейіне сәйкестігін есепке ала 

отырып таңдай білу; 

2) музыкалық шығарманы орындаудың жоғары деңгейі (оның ішінде 

жазбада орындалатын);  

3) музыкалық шығармалардың мазмұнын түсіндіргенде, жанрлармен 

таныстырғанда және мәнерлеу құралдарын көрсеткен кезде білім алушылармен 

арада болатын сөздік қарым-қатынасты алдын ала  ойластыру; 

4) музыканы тыңдағанда бейнелік көрнекілікті кеңінен қолдану 

(шығарманың мазмұнына сәйкес келетін суреттер топтамасы, бейнесюжеттер);  

5) музыкалық шығарманың ырғақтық суретін, қарқынын, динамикасын 

жақсы меңгеруге көмектесетін білім алушылардың қимыл-қозғалыстық 

белсенділігін ұйымдастыру жатады. 

15. Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларды музыкалық 

мәдениетке тәрбиелеу жұмысы олардың ұлттық мәдениетке деген жағымды 

қатынасын қалыптастырумен бірге жүргізу үшін мұғалімі сабақ мазмұнына 

келесілерді қосады: 

1) өз республикасының өмірін бейнелейтін Қазақстан 

композиторларының  шығармашылық мұрасын зерделеу; 

2) жеке және музыкалық аспаппен орындалатын халық әндері мен 

күйлерін зерделеу;  
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3) қазақ халық аспаптарының (домбыра, қобыз, сыбызғы) 

дыбысталуының тембрлік ерекшеліктерін зерделеу. 

16. Білім алушыларды музыкалық тәрбиелеудің негізіне олардың 

музыкалық қабілеттерін дамытудың ең бір белсенді тәсілі хормен ән айту 

болып табылатындықтан, өлең репертуарын таңдау, сондай-ақ білім 

алушыларды вокалдық, хормен ән айтуға үйретудің әдістемелік тәсілдері мен 

құралдарын пайдалану өте маңызды болады.  

17. Сабақ білім алушылардың жағдайына сәйкес таңдалған және оларды 

музыкамен шұғылдануға, ән айтуға психологиялық дайындауға көмектесетін 

музыкалық кіріспеден басталады. Мұғалім өлеңді таңдайды және онымен білім 

алушылардың зерделік даму деңгейіне, олардың музыкалық және ән айту 

дайындығына сәйкес дәйектілікпен жұмыс жүргізеді. Өлеңді толықтай айтуға 

қиналатын білім алушылармен жұмыста, мұғалім оларға өлеңнің жеке 

бөліктерін айтқызумен шектеледі 

18. Оқу материалы шектелген көлемде беріледі және біртіндеп 

күрделендіріледі. Сыныптағы жұмыс үшін үндесуі жағынан  ыңғайлы 

таңдалған өлеңдер жиі жағдайда оларды до1-ре2 жоғары болмайтын әуеннің 

жоғарғы дыбыстарын айтуға мүмкіндік беретін үндестікке  аудару қажеттілігі 

туындайды. 

19. Оқу жылы бойына білім алушыларға  бағдарламада көрсетілген  

8-10 өлеңді үйрену және келесі дағдыларды: тыныс алу, дыбысты айту, дикция, 

құрылыс, ансамбльді меңгеру қарастырылады. 

20. Бағдарламада музыкалық аспаптың сүйемелдеуімен, сондай-ақ онсыз 

да ән айту қарастырылады. Сүйемелдеусіз ән айту (акапелла) интонацияның 

тазалығына деген зейінді жоғарылатады, әсіресе музыканы ұғыну қабілетін 

дамытуға көмектеседі.  

21. Әншілік дағдыларды дамытудың мақсаты білім алушылардың әншілік 

аппараттарын техникалық жетілдіру ғана емес, сондай-ақ ең алдымен олардың 

алған дағдылары мен икемділіктерін өлеңді көркемдеп орындау және білім 

алушылардың барынша терең эстетикалық әсер алуы үшін қолдану болып 

табылады.  

22. Бағдарламада білім алушылардың әншілік тыныс алуын қарапайым 

элементтерден бастап, біртіндеп дамыту қарастырылған.  

23. Дыбыстаудағы кемшіліктер, сондай-ақ сөздік қорының кедейлігі 

жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға тән ерекшелік болып табылады, 

ал бұл оларға мәтіннің мағынасын түсінуге және меңгеруге бөгет жасайды. 

Бағдарламада анық және нақты дыбыстау, сондай-ақ сөзбен жүйелі жұмыс 

(түсініксіз сөздерді және жеке айтылымдарды түсіндіру) жүргізу 

қарастырылған. 

24. Білім алушылардың музыкалық ой-өрісін кеңейтуге көмектесетін 

және олардың музыкалық талғамын тәрбиелейтін музыканы тыңдау әрбір 

сабақтың ажырамас бір бөлігі болып табылады. 
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25. Музыканы тыңдағанда мұғалімнің түсіндірмесі маңызды. білім 

алушыларда қызығушылықты, эмоциялық жауапты, музыканы тағы да 

тыңдағысы, оны түсінгісі, есте сақтағысы келетін сезімдерді тудырады. 

Бейнемен сүйемелденетін музыканы тыңдау арқылы тамаша орындаушыларды, 

вокалшыларды, аспапшыларды, әр түрлі оркестрлерді тыңдауға және көруге 

болады. Бұлардың барлығы білім алушыларды жаңа әсермен, түсініктермен, 

біліммен байытады.  

26. Музыканы тыңдау сабағы белгілі бір тәртіпте жабдықталған жақсы 

музыкалық құрал (фортепиано, баян, аккордеон), музыкалық орталық, 

музыкалық шығармалар жазылған аудиокассеталар, дискілер жиынтығы, 

иллюстрациялық материалдар болған кезде ғана толыққанды жүзеге 

асырылады. 

27. Сабақтарда көрнекілік материалдар, сан алуан түрлі оқу құралдары 

және техникалық құралдар қолданылғанда ән айтудың және музыка 

сабақтарының танымдық мағынасы өте үлкен болады. 

28. «Музыка» пәні бойынша бағалау білім алушылардың зияткерлік және 

музыкалық жеке даму деңгейін есепке алады. 

 

 

3-тарау. «Музыка» оқу пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 

 

29. «Музыка» пәні бойынша оқу жүктемесін бөлу:  

1) 5-сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағатты; 

2) 6-сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағатты құрайды. 

30. Бағдарламаның мазмұны келесі бөлімдерді қамтиды: 

1) 1-бөлім «Ән айту»; 

2) 2-бөлім «Музыка тыңдау»; 

3) 3-бөлім «Музыкалық сауаттылық элементтері». 

31. «Ән айту» бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды: 

1) орындау; 

2) динамикалық реңк. 

32. «Музыка тыңдау» бөлімі келесі бөлімшелерді қамтиды: 

1) музыкалық шығармаларды тыңдау; 

2) музыкалық аспаптар; 

3) композиторлар мен орындаушылардың шығармашылығы. 

33. «Музыкалық сауаттылық элементтері» бөлімі келесі бөлімшелерді 

қамтиды: 

1) музыкалық аспаптарда ойнау; 

2) музыкалық сауаттылық. 

34. 5-сыныпқа арналған «Музыка» оқу пәнінің базалық мазмұны: 

1) ән айту. Әншілік дағдылар мен біліктерді өткен сыныптағы 

материалдарда, сондай-ақ жаңа материалдарда бекіту. Дауыс интонациясының 

тазалығымен, унисон тұрақтылығымен арықарай жұмыс жүргізу. Оңай, жақсы 
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таныс әндерді музыка аспаптарының сүйемелдеуінсіз айта білуді дамыту. 

Кантиленамен (созып айту) жұмыс жүргізу. Дыбыстарды әуен қозғалысының 

биіктігі мен бағытына қарай ажырату бойынша жұмысты жалғастыру. Әуен 

бағытын (жоғарыдан төмен, төменнен жоғары) қолмен көрсете білуді дамыту. 

Есту арқылы күшті бөлігін анықтай білуді дамыту. Өлеңді жылдам қарқында 

және әуені күрделі өлең мәтінін анық айта білуді дамыту. Есту арқылы «до 

мажор» дыбыс қатарын сүйемелдеумен және сүйемелдеусіз жоғары және төмен 

орындау. Динамикалық реңктердің мәнерлі мәні (форте - қатты, пиано - 

ақырын) туралы қарапайым түсінікті қалыптастыру; 

2) музыка тыңдау. Марштарды (әскери, спорттық, мерекелік, ойнақы, 

қаралы) және билерді (вальс, полька, танго, қол ұстасып жүріп билейтін 

билерді) ажырата білуін дамыту. Музыкадағы ертегі желісі. Тән ерекшеліктері. 

Идеялық және көркемдік мазмұны. Бейнелер құруға көмектесетін музыкалық 

құралдар. Музыкалық шығармадағы дыбысталуы жағынан әр түрлі бөліктерді 

ажырата білуді дамыту. Қазақ халық музыкалық аспаптар оркестерінің құрамы 

және дыбысталуы туралы түсінікті қалыптастыру. Қазақ және орыс халық 

музыкалық аспаптар оркестерінің  дыбысталуын жіктеу. Халық музыкалық 

аспаптармен: қылқобыз, сыбызғы, асатаяқ, шаңқобыз, сырнай танысу; 

3) музыкалық сауаттылық элементтері. Таныс музыкалық аспаптарда 

ойнау дағдыларын бекіту. Әуеннің графикалық жазбасымен танысу. 

Графикалық жазба бойынша ән айтқанда әуен қозғалысын қадағалай білуді 

дамыту. 

35. 6-сыныпқа арналған «Музыка» оқу пәнінің базалық мазмұны: 

1) ән айту. до1-ре2 диапазонындағы өлең репертуарын орындау. Өзінде 

концерттік орындау дағдысын, өзінің күшіне деген сенімділігін, көпшілдігін, 

ашықтығын дамыту. Әншілік тыныс алу дағдыларын 5-сыныптағы 

материалдармен салыстырғанда күрделі, сондай-ақ вокалдық-хорлық 

материалдарды әндету кезінде жетілдіру. Өлеңнің мазмұны мен түріне қарай 

дыбыстарды сан алуан түрлі етіп түрлендіре ән салу дағдыларын дамыту.  

Хорда өлеңді көркем орындау талаптарын (ырғақтық сурет, интонациялық 

құрылыс, ансамбльдік реттілігін, динамикалық реңктер) орындай білуін 

дамыту. Интонациялау тазалығы бойынша жұмысты: қиын жеке тіркестерді 

және әуендік айналымдарды топпен немесе жеке әндетіп айтуды жалғастыру. 

Шапшаң қарқында айтылатын өлең мәтініннің сөздерін анық және түсінікті 

айтуын жетілдіру. Үйренген өлеңдерін сүймелдеусіз орындаудағы вокалдық-

хорлық дағдыларды дамыту. Жеңіл шапшаң дыбыспен және контиленамен 

жұмыс; 

2) музыка таңдау. Қазақ ұлттық фольклорының ерекшеліктері. Жанрды, 

өлеңге тән ерекшеліктерді анықтау. Дәулеткерей, Тәттімбет, Құрманғазы, Д. 

Нүрпейсованың шығармашылық мұрасын зерделеу.  Орыс халық өлеңдерінің 

көп жанрлылығын музыканың халық өмірі және тұрмысымен сан алуан түрлі 

байланысының бейнесі ретінде түсіну. Әр түрлі музыкаға деген 

қызығушылықты, ол туралы айтқысы келуін бекіту. Оқу және тұру 
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жағдайларына байланысты туындаған эмоциялық ширығуларды басу. Қазақ 

халық музыкалық аспаптар оркестерінің құрамы және дыбысталуы туралы 

түсінікті бекіту. Қазақ халық аспаптары: дауылпаз, желбуаз, сақпан, қоңырау. 

Орыс халық музыкалық аспаптары: домра, мандолина, баян, сыбызғы, гармонь, 

сылдырақ, ағаш қасықтар, бас-балалайка; 

3) музыкалық сауаттылық. Нота жазбасы туралы қарапайым түсініктер: 

ноталық стан, нота, дыбыс, үзіліс. 2/4, 3/4, 4/4 өлшемдері туралы қарапайым 

түсінікті қалыптастыру. 

36. Осы бағдарламадағы оқу материалын сынып (тоқсан) бойынша 

шамамен бөлінген, мұғалім білім алушылардың меңгеру ерекшелігін ескере 

отырып, оқу материалын бір сыныптан келесі сыныпқа (бір тоқсаннан келесі 

тоқсанға) ауыстыруға құқылы. Жеңіл ақыл-ойы кем білім алушының жеке 

темпте, көлемде дамуға және оқу материалын меңгеруге құқысын жүзеге асыра 

отырып, мұғалім әр тақырыпты меңгеруге қажетті сағат санын өздігінен 

анықтайды. Әр сыныптағы оқу алдында өтілген материалды қайталаудан 

басталады. 

 

 

4-тарау. Оқытудың мақсаттар жүйесі 

 

37. Бағдарламада оқу мақсаттарын қолдануға, мониторинг өткізуге тиімді 

болу үшін кодтық белгі енгізілген. Кодтық белгідегі бірінші сыныпты, екінші 

сан бөлімді, үшінші сан оқу мақсатының реттік нөмерін көрсетеді. Мысалы, 

5.2.4 кодындағы «5» – сынып, «2» – бөлім, «4» – оқу мақсатының реттік саны.  

38. Оқытудың мақсаттары бойынша күтілетін нәтижелер:  

1) 1-бөлім «Ән айту»: 

1-кесте 

 

 Оқыту мақсаттары: 

Бөлімшелер  5-сынып 6-сынып 

1.1 Ән айту 5.1.1.1 әншілік дағдылар 

мен икемділіктерді өткен 

сыныптағы материалдарда, 

сондай-ақ жаңа 

материалдарда бекіту   

5.1.1.2 дауыс 

интонациясының 

тазалығымен, унисон 

тұрақтылығымен жұмыс 

жүргізу  

5.1.1.3 жеңіл, жақсы таныс 

әндерді музыка 

аспаптарының 

6.1.1.1 до1-ре2 

диапазонындағы өлең 

репертуарын орындау  

6.1.1.2 әншілік тыныс алу 

дағдыларын 5-сыныптағы 

материалдармен 

салыстырғанда күрделі, 

сондай-ақ әндету кезіндегі 

вокалдық және хор  

материалдарын әндету 

кезінде жетілдіру 

6.1.1.3 хорда өлеңді көркем 

орындау талаптарын 
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сүйемелдеуінсіз айта білуді 

дамыту 

5.1.1.4 дыбыстарды әуен 

қозғалысының биіктігі мен  

бағытына қарай ажырату  

5.1.1.5 әуен бағытын 

(жоғарыдан төмен, 

төменнен жоғары) қолмен 

көрсету 

5.1.1.6 есту арқылы күшті 

бөлігін анықтау 

5.1.1.7 өлеңді жылдам 

қарқында және әуені күрделі 

өлең мәтінін анық айтуға 

тырысу 

5.1.1.8 есту арқылы «до 

мажор» дыбыс қатарын 

сүйемелдеумен және 

сүйемелдеусіз жоғары және 

төмен орындау 

5.1.1.9 жеке орындауға 

арналған заманауи балалар 

өлеңдерін білу 

 

(ырғақтық сурет, 

интонациялық құрылыс, 

ансамбльдік реттілігін, 

динамикалық реңктер) сақтау 

6.1.1.4 шапшаң қарқында 

айтылатын өлең мәтінінің 

сөздерін анық және түсінікті 

айтуын жетілдіру  

6.1.1.5 үйренген өлеңдерін 

сүймелдеусіз орындаудағы 

вокалдық-хорлық 

дағдыларды дамыту 

6.1.1.6 жеңіл және 

жылжымалы дыбыспен, 

кантинелламен жұмыс істей 

білу 

6.1.1.7 өлеңді өздігінен 

бастап айта білу 

6.1.1.8 өлеңді барлық 

диапазонда бірқалыпты, 

еркін дыбыспен саналы түрде 

және әсерлі орындау 

6.1.1.9 есту арқылы 

айналасындағылардың ән 

салуын бақылау 

6.1.1.10 5-сыныпта үйренген 

өлеңдерін орындау 

1.2 

Динамикалық 

реңктер 

5.1.2.1 динамикалық 

реңктердің мәнерлі мәні  

(форте - қатты, пиано - 

ақырын) туралы қарапайым 

түсініктің болуы 

5.1.2.2 әуенді дауысты 

(бірсарынды, үздік-создық, 

секірмелі түрде) алып жүру 

ерекшеліктерін түсіну 

5.1.2.3 заманауи балалар 

өлеңдерінің музыкалық 

тілінің, оның идеялық және 

көркемдік мазмұнының 

ерекшеліктерін түсіну  

5.1.2.4 кантинелламен айту 

дағдысын жетілдіруге 

6.1.2.1 алған дағдыларын 

музыкалық шығармаларды 

көркем орындау кезінде 

қолдану  

6.1.2.2 өлеңнің мазмұны мен 

түріне қарай дыбыстарды  

сан алуан түрлі етіп 

түрлендіре ән салу 

дағдыларын дамыту 

6.1.2.3 жұмыс жүргізу: қиын 

жеке тіркестерді және 

әуендік айналымдарды 

топпен немесе жеке әндетіп 

айту 

6.1.2.4 өзінде концерттік 

орындау дағдысын, өзінің 
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талпыну күшіне деген сенімділігін, 

көпшілдігін, ашықтығын 

дамыту 

интонация тазалығы 

бойынша  

шапшаң дыбыспен және 

контиленамен жұмыс жүргізу 

 

2) 2-бөлім «Музыка тыңдау»: 

2-кесте 

 

Оқыту мақсаттары: 

Бөлімшелер 5-сынып 6-сынып   

2.1 музыкалық 

шығармаларды 

тыңдау 

5.2.1.1 халық музыкасына 

қызығушылық таныту  

5.2.1.2 Қазақстан 

Республикасының әнұранын 

қолын жүрегіне қойып  

тыңдау 

5.2.1.3 өзінің еліне деген 

мақтаныш сезімін сезіну  

5.2.1.4 әскери, спорттық, 

мерекелік, ойнақы, қаралы 

марш түрлерін ажырату  

5.2.1.5 әуені бойынша вальс, 

полька, танго, қол ұстасып 

жүріп билейтін  билерді 

ажырату 

5.2.1.6 музыкадағы ертегі 

желісіне тән ерекшеліктерді 

анықтау 

5.2.1.7 бейнелерді құруға 

көмектесетін музыкалық 

құралдарды ажырату  

5.2.1.8 музыкалық 

шығарманың идеялық және 

көркемдік мазмұнын 

түсіндіруге талпыну 

6.2.1.1 қазақ ұлттық  

фольклорының 

ерекшеліктерін табу  

6.2.1.2 қазақ өлеңдеріне тән 

ерекшеліктерді,жанрларды  

анықтау  

6.2.1.3 орыс халық 

өлеңдерінің көп 

жанрлылығын музыканың 

халық өмірі және 

тұрмысымен сан алуан түрлі 

байланысының бейнесі 

ретінде түсіну  

6.2.1.5 5-сынып 

бағдарламасынан алынған 

музыкалық шығармаларды 

тыңдау 

6.2.1.6 «Әуенді тап» 

музыкалық викторинаға 

қатысу 

6.2.1.7 музыканың 

адамдардың өміріндегі, 

еңбегіндегі және 

демалысындағы рөлін түсіну 

 

2.2 Музыкалық 

аспаптар 

5.2.2.1 музыкалық 

шығармадағы дыбысталуы 

жағынан әр түрлі бөліктерді 

ажырату 

5.2.2.2 қазақ халық 

6.2.2.1 қазақ халық 

музыкалық аспаптар 

оркестерінің құрамы және 

дыбысталуы туралы түсінікті 

бекіту 



10 

 
 

музыкалық аспаптар  

оркестерінің құрамы және 

дыбысталуы туралы түсінік 

5.2.2.3 қазақ және орыс 

халық музыкалық аспаптар   

оркестерінің дыбысталуын 

жіктеу 

5.2.2.4 халық музыкалық 

аспаптармен: қылқобыз, 

сыбызғы, асатаяқ, 

шаңқобыз, сырнай танысу 

5.2.2.5«Әуенді тап» 

музыкалық викторинаға 

қатысу 

6.2.2.2 халық музыкалық 

аспаптармен: дауылпаз, 

желбуаз, сақпан, қоңырау 

білу 

6.2.2.3 орыс халық 

музыкалық аспаптарымен: 

домра, мандолина, баян, 

сыбызғы, гармонь, сылдырақ, 

ағаш қасықтар, бас-балалайка 

білу 

6.2.2.4 сынып 

бағдарламасынан алынған 

музыкалық шығармаларды 

тыңдау 

2.3 

Композиторлар 

мен 

орындаушылар

дың 

шығармашылы

ғы 

5.2.3.1 Композиторлар мен 

олардың шығармаларын 

білу: П.И.Чайковский, 

«Аққу көлі» балеті 

5.2.3.2Н.Римский-Корсаков 

«Салтан патша туралы 

ертегі» операсы 

5.2.3.3 Ғ.Жұбанова «Ақ құс 

туралы аңыз»  

6.2.3.1 Дәулеткерей, 

Тәттімбет, Құрманғазы, 

Д.Нүрпейсованың 

шығармашылық мұрасын 

зерделеу 

 

3) 3-бөлім «Музыкалық сауаттылық элементтері»:  

3-кесте 

 

 Оқыту мақсаттары 

Бөлімшелер 5-сынып 6-сынып   

3.1 

Музыкалықасп

аптарда ойнау 

5.3.1.1 таныс музыкалық 

аспаптарда ойнау 

дағдыларын бекіту   

5.3.1.2 музыкалық 

аспаптарды дыбысталуына 

қарай тану  

5.3.1.3 пианинода екі 

қолымен  бір мезгілде до1 – 

соль көлеміндегі гамманы 

орындау 

5.3.1.4 сандық жүйе 

бойынша пернелі 

музыкалық аспаптарда 

ойнауға үйрену  

6.3.1.1 қарама-қарсы 

регистрлердегі жоғары және 

төменгі дыбыстарды, бір 

регистрден басқа регистрге 

өтуді (жоғары-төмен) 

ажырату 

6.3.1.2 пианинода екі 

қолымен  бір мезгілде до1 – 

си 1 көлеміндегі гамманы 

орындау 

6.3.1.3 сандық жүйе бойынша 

пернелі музыкалық 

аспаптарда ойнауға үйренуді 

жалғастыру 
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5.3.1.5 пианино, аккордеон, 

үрмелі сырнайда оңай 

жаттығуларды орындау 

5.3.1.6 сандық жүйені 

пайдалана отырып, 

музыкалық аспаптарда 

жеңіл 1-2 өлеңді немесе 

әуенді орындау 

6.3.1.4 сандық жүйені 

пайдалана отырып, 

музыкалық аспаптарда жеңіл 

2-3 өлеңді немесе әуенді 

орындау 

6.3.1.5 берілген ырғаққа 

сәйкес музыкалық 

аспаптардан дыбыс шығару 

3.2 

Музыкалықсау

аттылық 

5.3.2.1 әуеннің графикалық 

жазбасымен танысу;  

5.3.2.2 графикалық жазба 

бойынша өлең айтқанда 

әуен қозғалысын 

қадағалауға үйрену 

6.3.2.1 нота жазбасы туралы 

қарапайым түсініктері   

(ноталық стан, нота, дыбыс, 

үзіліс) болу; 

6.3.2.2 2/4, 3/4, 4/4 өлшемдері 

туралы қарапайым түсінік 

болу 

 

39. Осы Бағдарлама жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға 

арналған 5-6 сыныптары үшін «Музыка» пәнінен жаңартылған мазмұндағы 

үлгілік оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспары негізінде осы 

Бағдарламаның қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады. Ұзақ мерзімді 

жоспарда барлық сынып бойынша әр бөлімде қамтылатын оқу мақсаттарының 

көлемі белгіленген. 

40. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің 

еркіне қалдырылады.  
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Жеңіл ақыл-ойы кемістігі бар білім 

алушыларға арналған 5-6 сыныптары 

үшін «Музыка» пәнінен жаңартылған  

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына  

қосымша 

 

 

Жеңіл ақыл-ой кемістігі бар білім алушыларға арналған 5-6 сыныптары үшін  

«Музыка» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру 

бойынша ұзақ мерзімді жоспар  

 

 

1) 5-сынып: 

1-кесте 

 

Бөлім  Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

 

1.Ән айту 

 

1.1. 

Орындау 

 

 

5.1.1.1 әншілік дағдылар мен икемділіктерді өткен 

сыныптағы материалдарда, сондай-ақ жаңа 

материалдарда бекіту   

5.1.1.2 дауыс интонациясының тазалығымен, унисон 

тұрақтылығымен жұмыс жүргізу  

5.1.1.3 жеңіл, жақсы таныс әндерді музыка 

аспаптарының сүйемелдеуінсіз айта білуді дамыту 

1.2 Динамикалық 

реңктер 

 

5.1.2.1 динамикалық реңктердің мәнерлі мәні (форте 

- қатты, пиано - ақырын) туралы қарапайым 

түсініктің болуы 

5.1.2.2 әуенді дауысты (бірсарынды, үздік-создық, 

секірмелі түрде) алып жүру ерекшеліктерін түсіну 

2. Музыка 

тыңдау 

 

2.1 Музыкалық 

шығармаларды 

тыңдау 

 

5.2.1.1 халық музыкасына қызығушылық таныту  

5.2.1.2 Қазақстан Республикасының әнұранын қолын 

жүрегіне қойып  тыңдау 

5.2.1.3 өзінің еліне деген мақтаныш сезімін сезіну  

5.2.1.4 әскери, спорттық, мерекелік, ойнақы, қаралы 

марш түрлерін ажырату  

5.2.1.5 әуені бойынша вальс, полька, танго, қол 

ұстасып жүріп билейтін  билерді ажырату 

2.2 Музыкалық 

аспаптар 

5.2.2.1 музыкалық шығармадағы дыбысталуы 

жағынан әр түрлі бөліктерді ажырату 

2.3 Композиторлар 

мен 

орындаушылардың 

шығармашылығы  

5.2.3.1 Композиторлар мен олардың шығармаларын 

білу: П.И.Чайковский, «Аққу көлі» балеті 

5.2.3.2Н.Римский-Корсаков «Салтан патша туралы 

ертегі» операсы 

3. Музыкалық 

сауаттылық 

элементтері 

3.1 Музыкалық 

аспаптарда ойнау  

5.3.1.1 таныс музыкалық аспаптарда ойнау 

дағдыларын бекіту   

3.2 Музыкалық 

сауаттылық  

5.3.2.1 әуеннің графикалық жазбасымен танысу;  

5.3.2.2 графикалық жазба бойынша өлең айтқанда 

әуен қозғалысын қадағалауға үйрену  

2-тоқсан 

 1.1 Ән айту 5.1.1.1 әншілік дағдылар мен икемділіктерді өткен 
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1. Ән айту   

 

 

сыныптағы материалдарда, сондай-ақ жаңа 

материалдарда бекіту   

5.1.1.2 дауыс интонациясының тазалығымен, унисон 

тұрақтылығымен жұмыс жүргізу  

5.1.1.3 жеңіл, жақсы таныс әндерді музыка 

аспаптарының сүйемелдеуінсіз айта білуді дамыту 

5.1.1.4 дыбыстарды әуен қозғалысының биіктігі мен  

бағытына қарай ажырату  

5.1.1.5 әуен бағытын (жоғарыдан төмен, төменнен 

жоғары) қолмен көрсету 

1.2 

Динамикалық реңк 

 

5.1.2.1 динамикалық реңктердің мәнерлі мәні  (форте 

- қатты, пиано - ақырын) туралы қарапайым 

түсініктің болуы 

5.1.2.2 әуенді дауысты (бірсарынды, үздік-создық, 

секірмелі түрде) алып жүру ерекшеліктерін түсіну 

5.1.2.3 заманауи балалар өлеңдерінің музыкалық 

тілінің, оның идеялық және көркемдік мазмұнының 

ерекшеліктерін түсіну  

2. Музыка 

тыңдау 

 

 

2.1 

Музыкалық 

шығармаларды 

тыңдау 

 

5.2.1.1 халық музыкасына қызығушылық таныту  

5.2.1.2 Қазақстан Республикасының әнұранын қолын 

жүрегіне қойып  тыңдау 

5.2.1.3 өзінің еліне деген мақтаныш сезімін сезіну  

5.2.1.4 әскери, спорттық, мерекелік, ойнақы, қаралы 

марш түрлерін ажырату  

5.2.1.5 әуені бойынша вальс, полька, танго, қол 

ұстасып жүріп билейтін  билерді ажырату 

5.2.1.6 музыкадағы ертегі желісіне тән 

ерекшеліктерді анықтау 

2.2. 

Музыкалық 

аспаптар 

5.2.2.1 музыкалық шығармадағы дыбысталуы 

жағынан әр түрлі бөліктерді ажырату 

5.2.2.2 қазақ халық музыкалық аспаптар  оркестерінің 

құрамы және дыбысталуы туралы түсінік  

2.3 

Композиторлар мен 

орындаушылардың 

шығармашылығы 

5.2.3.1 Композиторлар мен олардың шығармаларын 

білу: П.И.Чайковский, «Аққу көлі» балеті 

  

3.Музыкалық 

сауаттылық 

элементтері 

3.1 

Музыкалық 

аспаптарда ойнау 

 

5.3.1.1 таныс музыкалық аспаптарда ойнау 

дағдыларын бекіту   

5.3.1.2 музыкалық аспаптарды дыбысталуына қарай 

тану  

5.3.1.3 пианинода екі қолымен  бір мезгілде до1 – 

соль көлеміндегі гамманы орындау 

5.3.1.4 сандық жүйе бойынша пернелі музыкалық 

аспаптарда ойнауға үйрену   

3.2 

Музыкалық 

сауаттылық 

5.3.2.1 әуеннің графикалық жазбасымен танысу;  

5.3.2.2 графикалық жазба бойынша өлең айтқанда 

әуен қозғалысын қадағалауға үйрену  

3-тоқсан 

 

1.Әнайту 

1.1 Ән айту 

 

5.1.1.1 әншілік дағдылар мен икемділіктерді өткен 

сыныптағы материалдарда, сондай-ақ жаңа 
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материалдарда бекіту   

5.1.1.2 дауыс интонациясының тазалығымен, унисон 

тұрақтылығымен жұмыс жүргізу  

5.1.1.3 жеңіл, жақсы таныс әндерді музыка 

аспаптарының сүйемелдеуінсіз айта білуді дамыту 

5.1.1.4 дыбыстарды әуен қозғалысының биіктігі мен  

бағытына қарай ажырату  

5.1.1.5 әуен бағытын (жоғарыдан төмен, төменнен 

жоғары) қолмен көрсету 

5.1.1.6 есту арқылы күшті бөлігін анықтау 

1.2 

Динамикалық реңк 

 

5.1.2.1 динамикалық реңктердің мәнерлі мәні  (форте 

- қатты, пиано - ақырын) туралы қарапайым 

түсініктің болуы 

5.1.2.2 әуенді дауысты (бірсарынды, үздік-создық, 

секірмелі түрде) алып жүру ерекшеліктерін түсіну 

5.1.2.3 заманауи балалар өлеңдерінің музыкалық 

тілінің, оның идеялық және көркемдік мазмұнының 

ерекшеліктерін түсіну  

5.1.2.4 кантинелламен айту дағдысын жетілдіруге 

талпыну  

 

2. Музыка 

тыңдау 

 

2.1 

Музыкалық 

шығармаларды 

тыңдау 

 

 

5.2.1.1 халық музыкасына қызығушылық таныту  

5.2.1.2 Қазақстан Республикасының әнұранын қолын 

жүрегіне қойып  тыңдау 

5.2.1.3 өзінің еліне деген мақтаныш сезімін сезіну  

5.2.1.4 әскери, спорттық, мерекелік, ойнақы, қаралы 

марш түрлерін ажырату  

5.2.1.5 әуені бойынша вальс, полька, танго, қол 

ұстасып жүріп билейтін  билерді ажырату 

5.2.1.6 музыкадағы ертегі желісіне тән 

ерекшеліктерді анықтау 

2.2. 

Музыкалық 

аспаптар 

5.2.2.1 музыкалық шығармадағы дыбысталуы 

жағынан әр түрлі бөліктерді ажырату 

5.2.2.2 қазақ халық музыкалық аспаптар  оркестерінің 

құрамы және дыбысталуы туралы түсінік 

2.3 

Композиторлар мен 

орындаушылардың 

шығармашылығы 

5.2.3.1 Композиторлар мен олардың шығармаларын 

білу: П.И.Чайковский, «Аққу көлі» балеті 

3.Музыкалық 

сауаттылық 

элементтері 

3.1 

Музыкалық 

аспаптарда ойнау 

 

5.3.1.1 таныс музыкалық аспаптарда ойнау 

дағдыларын бекіту   

5.3.1.2 музыкалық аспаптарды дыбысталуына қарай 

тану  

5.3.1.3 пианинода екі қолымен  бір мезгілде до1 – 

соль көлеміндегі гамманы орындау 

 

3.2 

Музыкалық 

сауаттылық 

5.3.2.1 әуеннің графикалық жазбасымен танысу;  

5.3.2.2 графикалық жазба бойынша өлең айтқанда 

әуен қозғалысын қадағалауға үйрену  

4-тоқсан 

 1.1 Ән айту 5.1.1.1 әншілік дағдылар мен икемділіктерді өткен 
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1.Ән айту 

 

 

 

сыныптағы материалдарда, сондай-ақ жаңа 

материалдарда бекіту   

5.1.1.2 дауыс интонациясының тазалығымен, унисон 

тұрақтылығымен жұмыс жүргізу  

5.1.1.3 жеңіл, жақсы таныс әндерді музыка 

аспаптарының сүйемелдеуінсіз айта білуді дамыту 

5.1.1.4 дыбыстарды әуен қозғалысының биіктігі мен  

бағытына қарай ажырату  

5.1.1.5 әуен бағытын (жоғарыдан төмен, төменнен 

жоғары) қолмен көрсету 

5.1.1.6 есту арқылы күшті бөлігін анықтау 

5.1.1.7 өлеңді жылдам қарқында және әуені күрделі 

өлең мәтінін анық айтуға тырысу 

1.2 

Динамикалық реңк 

 

 

5.1.2.1 динамикалық реңктердің мәнерлі мәні  (форте 

- қатты, пиано - ақырын) туралы қарапайым 

түсініктің болуы 

5.1.2.2 әуенді дауысты (бірсарынды, үздік-создық, 

секірмелі түрде) алып жүру ерекшеліктерін түсіну 

5.1.2.3 заманауи балалар өлеңдерінің музыкалық 

тілінің, оның идеялық және көркемдік мазмұнының 

ерекшеліктерін түсіну  

5.1.2.4 кантинелламен айту дағдысын жетілдіруге 

талпыну  

 

2. Музыка 

тыңдау 

 

2.1 

Музыкалық 

шығармаларды 

тыңдау 

 

5.2.1.1 халық музыкасына қызығушылық таныту  

5.2.1.2 Қазақстан Республикасының әнұранын қолын 

жүрегіне қойып  тыңдау 

5.2.1.3 өзінің еліне деген мақтаныш сезімін сезіну  

5.2.1.4 әскери, спорттық, мерекелік, ойнақы, қаралы 

марш түрлерін ажырату  

5.2.1.5 әуені бойынша вальс, полька, танго, қол 

ұстасып жүріп билейтін  билерді ажырату 

5.2.1.6 музыкадағы ертегі желісіне тән 

ерекшеліктерді анықтау 

5.2.1.7 бейнелерді құруға көмектесетін музыкалық 

құралдарды ажырату  

5.2.1.8 музыкалық шығарманың идеялық және 

көркемдік мазмұнын түсіндіруге талпыну 

2.2. 

Музыкалық 

аспаптар 

5.2.2.1 музыкалық шығармадағы дыбысталуы 

жағынан әр түрлі бөліктерді ажырату 

5.2.2.2 қазақ халық музыкалық аспаптар  оркестерінің 

құрамы және дыбысталуы туралы түсінік 

5.2.2.3 қазақ және орыс халық музыкалық аспаптар   

оркестерінің дыбысталуын жіктеу 

2.3 

Композиторлар мен 

орындаушылардың 

шығармашылығы 

5.2.3.1 Композиторлар мен олардың шығармаларын 

білу: П.И.Чайковский, «Аққу көлі» балеті 

5.2.3.2 Н.Римский-Корсаков «Салтан патша туралы 

ертегі» операсы 

3.Музыкалық 

сауаттылық 

элементтері 

3.1 

Музыкалық 

аспаптарда ойнау 

5.3.1.1 таныс музыкалық аспаптарда ойнау 

дағдыларын бекіту   

5.3.1.2 музыкалық аспаптарды дыбысталуына қарай 
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 тану  

5.3.1.3 пианинода екі қолымен  бір мезгілде до1 – 

соль көлеміндегі гамманы орындау 

5.3.1.4 сандық жүйе бойынша пернелі музыкалық 

аспаптарда ойнауға үйрену  

5.3.1.5 пианино, аккордеон, үрмелі сырнайда оңай 

жаттығуларды орындау 

5.3.1.6 сандық жүйені пайдалана отырып, музыкалық 

аспаптарда жеңіл 1-2 өлеңді немесе әуенді орындау  

3.2 

Музыкалық 

сауаттылық 

5.3.2.1 әуеннің графикалық жазбасымен танысу;  

5.3.2.2 графикалық жазба бойынша өлең айтқанда 

әуен қозғалысын қадағалауға үйрену  

 

2) 6-сынып 

2-кесте 

 

Бөлім  Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

1.Ән айту 

 

1.1 Ән айту 

 

6.1.1.1 до1-ре2 диапазонындағы өлең репертуарын 

орындау  

6.1.1.2 әншілік тыныс алу дағдыларын 5-сыныптағы 

материалдармен салыстырғанда күрделі, сондай-ақ 

әндету кезіндегі вокалдық және хор  материалдарын 

әндету кезінде жетілдіру 

6.1.1.3 хорда өлеңді көркем орындау талаптарын 

(ырғақтық сурет, интонациялық құрылыс, ансамбльдік 

реттілігін, динамикалық реңктер) сақтау 

6.1.1.4 шапшаң қарқында айтылатын өлең мәтінінің 

сөздерін анық және түсінікті айтуын жетілдіру  

6.1.1.5 үйренген өлеңдерін сүймелдеусіз орындаудағы 

вокалдық-хорлық дағдыларды дамыту 

6.1.1.6 жеңіл және жылжымалы дыбыспен, 

кантинелламен жұмыс істей білу 

1.2 

Динамикалық 

реңк 

 

 

6.1.2.1 алған дағдыларын музыкалық шығармаларды 

көркем орындау кезінде қолдану  

6.1.2.2 өлеңнің мазмұны мен түріне қарай дыбыстарды  

сан алуан түрлі етіп түрлендіре ән салу дағдыларын 

дамыту 

6.1.2.3 жұмыс жүргізу: қиын жеке тіркестерді және  

әуендік айналымдарды топпен немесе жеке әндетіп 

айту 

6.1.2.4 өзінде концерттік орындау дағдысын, өзінің 

күшіне деген сенімділігін, көпшілдігін, ашықтығын 

дамыту, интонация тазалығы бойынша  

шапшаң дыбыспен және контиленамен жұмыс жүргізу  

 

2. Музыка 

тыңдау 

 

2.1 

Музыкалық 

шығармаларды 

тыңдау 

 

6.2.1.1 қазақ ұлттық  фольклорының ерекшеліктерін 

табу  

6.2.1.2 қазақ өлеңдеріне тән ерекшеліктерді,жанрларды  

анықтау  

6.2.1.3 орыс халық өлеңдерінің көп жанрлылығын 



17 

 
 

 музыканың халық өмірі және тұрмысымен сан алуан 

түрлі байланысының бейнесі ретінде түсіну  

6.2.1.5 5-сынып бағдарламасынан алынған музыкалық 

шығармаларды тыңдау 

6.2.1.6 «Әуенді тап» музыкалық викторинаға қатысу 

6.2.1.7 музыканың адамдардың өміріндегі, еңбегіндегі 

және демалысындағы рөлін түсіну.  

2.2. 

Музыкалық 

аспаптар 

 

6.2.2.1 қазақ халық музыкалық аспаптар оркестерінің 

құрамы және дыбысталуы туралы түсінікті бекіту 

6.2.2.2 халық музыкалық аспаптармен: дауылпаз, 

желбуаз, сақпан, қоңырау білу 

6.2.2.3 орыс халық музыкалық аспаптарымен: домра, 

мандолина, баян, сыбызғы, гармонь, сылдырақ, ағаш 

қасықтар, бас-балалайка білу 

6.2.2.4 5-сынып бағдарламасынан алынған музыкалық 

шығармаларды тыңдау 

2.3 

Композиторлар 

мен 

орындаушыларды

ң 

шығармашылығы 

6.2.3.1 Дәулеткерей, Тәттімбет, Құрманғазы, 

Д.Нүрпейсованың шығармашылық мұрасын зерделеу 

3.Музыкалық 

сауаттылық 

элементтері 

3.1 

Музыкалық 

аспаптарда ойнау 

 

6.3.1.1 қарама-қарсы регистрлердегі жоғары және 

төменгі дыбыстарды, бір регистрден басқа регистрге 

өтуді (жоғары-төмен) ажырату 

6.3.1.2 пианинода екі қолымен  бір мезгілде до1 – си 1 

көлеміндегі гамманы орындау 

6.3.1.3 сандық жүйе бойынша пернелі музыкалық 

аспаптарда ойнауға үйренуді жалғастыру 

6.3.1.4 сандық жүйені пайдалана отырып, музыкалық 

аспаптарда жеңіл 2-3 өлеңді немесе әуенді орындау 

6.3.1.5 берілген ырғаққа сәйкес музыкалық 

аспаптардан дыбыс шығару  

3.2 

Музыкалық 

сауаттылық 

 

6.3.2.1 нота жазбасы туралы қарапайым түсініктері   

(ноталық стан, нота, дыбыс, үзіліс) болу; 

6.3.2.2 2/4, 3/4, 4/4 өлшемдері туралы қарапайым 

түсінік болу  

2-тоқсан 

 

1Ән айту 

 

 

1.1 Ән айту 

 

 

 

 

6.1.1.1 до1-ре2 диапазонындағы өлең репертуарын 

орындау  

6.1.1.2 әншілік тыныс алу дағдыларын 5-сыныптағы 

материалдармен салыстырғанда күрделі, сондай-ақ 

әндету кезіндегі вокалдық және хор  материалдарын 

әндету кезінде жетілдіру 

6.1.1.3 хорда өлеңді көркем орындау талаптарын 

(ырғақтық сурет, интонациялық құрылыс, ансамбльдік 

реттілігін, динамикалық реңктер) сақтау 

6.1.1.4 шапшаң қарқында айтылатын өлең мәтінінің 

сөздерін анық және түсінікті айтуын жетілдіру  

6.1.1.5 үйренген өлеңдерін сүймелдеусіз орындаудағы 
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вокалдық-хорлық дағдыларды дамыту 

1.2 

Динамикалық реңк 

 

 

6.1.2.1 алған дағдыларын музыкалық шығармаларды 

көркем орындау кезінде қолдану  

6.1.2.2 өлеңнің мазмұны мен түріне қарай дыбыстарды  

сан алуан түрлі етіп түрлендіре ән салу дағдыларын 

дамыту 

6.1.2.3 жұмыс жүргізу: қиын жеке тіркестерді және  

әуендік айналымдарды топпен немесе жеке әндетіп 

айту 

6.1.2.4 өзінде концерттік орындау дағдысын, өзінің 

күшіне деген сенімділігін, көпшілдігін, ашықтығын 

дамыту, интонация тазалығы бойынша  

шапшаң дыбыспен және контиленамен жұмыс жүргізу  

2. Музыка 

тыңдау 

 

2.1 

Музыкалық 

шығармаларды 

тыңдау 

 

 

6.2.1.1 қазақ ұлттық  фольклорының ерекшеліктерін 

табу  

6.2.1.2 қазақ өлеңдеріне тән ерекшеліктерді,жанрларды  

анықтау  

6.2.1.3 орыс халық өлеңдерінің көп жанрлылығын 

музыканың халық өмірі және тұрмысымен сан алуан 

түрлі байланысының бейнесі ретінде түсіну  

6.2.1.5 5-сынып бағдарламасынан алынған музыкалық 

шығармаларды тыңдау 

6.2.1.6 «Әуенді тап» музыкалық викторинаға қатысу 

2.2. 

Музыкалық 

аспаптар 

6.2.2.1 қазақ халық музыкалық аспаптар оркестерінің 

құрамы және дыбысталуы туралы түсінікті бекіту 

6.2.2.2 халық музыкалық аспаптармен: дауылпаз, 

желбуаз, сақпан, қоңырау білу 

6.2.2.3 орыс халық музыкалық аспаптарымен: домра, 

мандолина, баян, сыбызғы, гармонь, сылдырақ, ағаш 

қасықтар, бас-балалайка білу 

2.3 

Композиторлар мен 

орындаушылардың 

шығармашылығы 

6.2.3.1 Дәулеткерей, Тәттімбет, Құрманғазы, 

Д.Нүрпейсованың шығармашылық мұрасын зерделеу 

3.Музыкалы

қ 

сауаттылық 

элементтері 

3.1 

Музыкалық 

аспаптарда ойнау 

 

6.3.1.1 қарама-қарсы регистрлердегі жоғары және 

төменгі дыбыстарды, бір регистрден басқа регистрге 

өтуді (жоғары-төмен) ажырату 

6.3.1.2 пианинода екі қолымен  бір мезгілде до1 – си 1 

көлеміндегі гамманы орындау 

3.2 

Музыкалық 

сауаттылық 

6.3.2.1 нота жазбасы туралы қарапайым түсініктері   

(ноталық стан, нота, дыбыс, үзіліс) болу; 

6.3.2.2 2/4, 3/4, 4/4 өлшемдері туралы қарапайым 

түсінік болу  

3-тоқсан 

 

1.Ән айту 

 

1.1 Ән айту 

 

 

 

 

6.1.1.1 до1-ре2 диапазонындағы өлең репертуарын 

орындау  

6.1.1.2 әншілік тыныс алу дағдыларын 5-сыныптағы 

материалдармен салыстырғанда күрделі, сондай-ақ 

әндету кезіндегі вокалдық және хор  материалдарын 

әндету кезінде жетілдіру 
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6.1.1.3 хорда өлеңді көркем орындау талаптарын 

(ырғақтық сурет, интонациялық құрылыс, ансамбльдік 

реттілігін, динамикалық реңктер) сақтау 

6.1.1.4 шапшаң қарқында айтылатын өлең мәтінінің 

сөздерін анық және түсінікті айтуын жетілдіру  

6.1.1.5 үйренген өлеңдерін сүймелдеусіз орындаудағы 

вокалдық-хорлық дағдыларды дамыту 

6.1.1.6 жеңіл және жылжымалы дыбыспен, 

кантинелламен жұмыс істей білу 

6.1.1.7 өлеңді өздігінен бастап айта білу 

6.1.1.8 өлеңді барлық диапазонда бірқалыпты, еркін 

дыбыспен саналы түрде және әсерлі орындау 

6.1.1.9 есту арқылы айналасындағылардың ән салуын 

бақылау 

6.1.10 5-сыныпта үйренген өлеңдерін орындау 

1.2 

Динамикалық реңк 

 

 

6.1.2.1 алған дағдыларын музыкалық шығармаларды 

көркем орындау кезінде қолдану  

6.1.2.2 өлеңнің мазмұны мен түріне қарай дыбыстарды  

сан алуан түрлі етіп түрлендіре ән салу дағдыларын 

дамыту 

6.1.2.3 жұмыс жүргізу: қиын жеке тіркестерді және  

әуендік айналымдарды топпен немесе жеке әндетіп айту 

 

2. Музыка 

тыңдау 

 

2.1 

Музыкалық 

шығармаларды 

тыңдау 

 

 

6.2.1.1 қазақ ұлттық  фольклорының ерекшеліктерін 

табу  

6.2.1.2 қазақ өлеңдеріне тән ерекшеліктерді,жанрларды  

анықтау  

6.2.1.3 орыс халық өлеңдерінің көп жанрлылығын 

музыканың халық өмірі және тұрмысымен сан алуан 

түрлі байланысының бейнесі ретінде түсіну  

6.2.1.5 5-сынып бағдарламасынан алынған музыкалық 

шығармаларды тыңдау 

6.2.1.6 «Әуенді тап» музыкалық викторинаға қатысу 

6.2.1.7 музыканың адамдардың өміріндегі, еңбегіндегі 

және демалысындағы рөлін түсіну 

2.2. 

Музыкалық 

аспаптар 

6.2.2.1 қазақ халық музыкалық аспаптар оркестерінің 

құрамы және дыбысталуы туралы түсінікті бекіту 

6.2.2.2 халық музыкалық аспаптармен: дауылпаз, 

желбуаз, сақпан, қоңырау білу  

2.3 

Композиторлар 

мен 

орындаушылардың 

шығармашылығы 

6.2.3.1 Дәулеткерей, Тәттімбет, Құрманғазы, 

Д.Нүрпейсованың шығармашылық мұрасын зерделеу,  

 

3.Музыкалы

қ 

сауаттылық 

элементтері 

3.1 

Музыкалық 

аспаптарда ойнау 

 

6.3.1.1 қарама-қарсы регистрлердегі жоғары және 

төменгі дыбыстарды, бір регистрден басқа регистрге 

өтуді (жоғары-төмен) ажырату 

6.3.1.2 пианинода екі қолымен  бір мезгілде до1 – си 1 

көлеміндегі гамманы орындау 

3.2 

Музыкалық 

6.3.2.1 нота жазбасы туралы қарапайым түсініктері   

(ноталық стан, нота, дыбыс, үзіліс) болу; 
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сауаттылық 

 

6.3.2.2 2/4, 3/4, 4/4 өлшемдері туралы қарапайым түсінік 

болу  

4-тоқсан 

 

1.Ән айту 

 

1.1 Ән айту 

 

 

 

6.1.1.1 до1-ре2 диапазонындағы өлең репертуарын 

орындау  

6.1.1.2 әншілік тыныс алу дағдыларын 5-сыныптағы 

материалдармен салыстырғанда күрделі, сондай-ақ 

әндету кезіндегі вокалдық және хор  материалдарын 

әндету кезінде жетілдіру 

6.1.1.3 хорда өлеңді көркем орындау талаптарын 

(ырғақтық сурет, интонациялық құрылыс, ансамбльдік 

реттілігін, динамикалық реңктер) сақтау 

6.1.1.4 шапшаң қарқында айтылатын өлең мәтінінің 

сөздерін анық және түсінікті айтуын жетілдіру  

6.1.1.5 үйренген өлеңдерін сүймелдеусіз орындаудағы 

вокалдық-хорлық дағдыларды дамыту 

6.1.1.6 жеңіл және жылжымалы дыбыспен, 

кантинелламен жұмыс істей білу 

6.1.1.7 өлеңді өздігінен бастап айта білу 

6.1.1.8 өлеңді барлық диапазонда бірқалыпты, еркін 

дыбыспен саналы түрде және әсерлі орындау 

1.2 

Динамикалық реңк 

. 

 

6.1.2.1 алған дағдыларын музыкалық шығармаларды 

көркем орындау кезінде қолдану  

6.1.2.2 өлеңнің мазмұны мен түріне қарай дыбыстарды  

сан алуан түрлі етіп түрлендіре ән салу дағдыларын 

дамыту 

6.1.2.3 жұмыс жүргізу: қиын жеке тіркестерді және  

әуендік айналымдарды топпен немесе жеке әндетіп айту 

6.1.2.4 өзінде концерттік орындау дағдысын, өзінің 

күшіне деген сенімділігін, көпшілдігін, ашықтығын 

дамыту 

интонация тазалығы бойынша  

шапшаң дыбыспен және контиленамен жұмыс жүргізу  

 

2. Музыка 

тыңдау 

 

2.1 

Музыкалық 

шығармаларды 

тыңдау 

 

 

6.2.1.1 қазақ ұлттық  фольклорының ерекшеліктерін 

табу  

6.2.1.2 қазақ өлеңдеріне тән ерекшеліктерді,жанрларды  

анықтау  

6.2.1.3 орыс халық өлеңдерінің көп жанрлылығын 

музыканың халық өмірі және тұрмысымен сан алуан 

түрлі байланысының бейнесі ретінде түсіну  

6.2.1.5 5-сынып бағдарламасынан алынған музыкалық 

шығармаларды тыңдау 

6.2.1.6 «Әуенді тап» музыкалық викторинаға қатысу 

2.2. 

Музыкалық 

аспаптар 

6.2.2.1 қазақ халық музыкалық аспаптар оркестерінің 

құрамы және дыбысталуы туралы түсінікті бекіту 

6.2.2.2 халық музыкалық аспаптармен: дауылпаз, 

желбуаз, сақпан, қоңырау білу 

6.2.2.3 орыс халық музыкалық аспаптарымен: домра, 

мандолина, баян, сыбызғы, гармонь, сылдырақ, ағаш 

қасықтар, бас-балалайка білу 



21 

 
 

2.3 

Композиторлар 

мен 

орындаушылардың 

шығармашылығы 

6.2.3.1 Дәулеткерей, Тәттімбет, Құрманғазы, 

Д.Нүрпейсованың шығармашылық мұрасын зерделеу  

3.Музыкалы

қ 

сауаттылық 

элементтері 

3.1 

Музыкалық 

аспаптарда ойнау 

 

6.3.1.1 қарама-қарсы регистрлердегі жоғары және 

төменгі дыбыстарды, бір регистрден басқа регистрге 

өтуді (жоғары-төмен) ажырату 

6.3.1.2 пианинода екі қолымен  бір мезгілде до1 – си 1 

көлеміндегі гамманы орындау 

6.3.1.3 сандық жүйе бойынша пернелі музыкалық 

аспаптарда ойнауға үйренуді жалғастыру 

6.3.1.4 сандық жүйені пайдалана отырып, музыкалық 

аспаптарда жеңіл 2-3 өлеңді немесе әуенді орындау 

3.2 

Музыкалық 

сауаттылық 

 

6.3.2.1 нота жазбасы туралы қарапайым түсініктері   

(ноталық стан, нота, дыбыс, үзіліс) болу; 

6.3.2.2 2/4, 3/4, 4/4 өлшемдері туралы қарапайым түсінік 

болу  

6.3.2.3 контрастты регистрлерде тменгі және жоғары 

дыбыстарды ажырату және бір регистрден басқасына 

ауыстыру (жоғары-төмен); 

6.3.2.4 композитор қолданатын музыкалық 

мәнерліліктің құралдары туралы түсінігі болу: лад 

(мажор, минор); динамикалық реңктер (қатты, бәсең 

қалыпты жоғары, күшейту, бәсеңдету); регистр (жоғары, 

ортаща, төмен);  

6.3.2.5 музыкалық мамандықтар, кәсіптер туралы 

қарапайым түсініктерінің болуы: композитор, дирижер, 

музыкант, пианист, скрипкашы, домбырашы, қобызшы, 

солит, әртіс, әнші, күйші  
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