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Қазақстан Республикасы  
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2020 жылғы «5» ақпандағы 

№ 51 бұйрығына 48-қосымша 

 

Қазақстан Республикасы  

Білім және ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сәуірдегі  

№ 115 бұйрығына 593-қосымша 

 

 

Тірек – қозғалыс аппараты бұзылған білім алушыларға арналған 

бастауыш білім беру деңгейінің 0-4 сыныптары үшін «Көркем еңбек» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 

 

 

1 - тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Тірек-қозғалыс аппараты бұзылған білім алушыларға арналған 

бастауыш білім беру деңгейінінің 0-4 сыныптары үшін «Көркем еңбек» 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. Бағдарлама мақсаты - көркем-технологиялық білім негіздерін, 

кеңістіктік ойлауды, кеңістікте бейнелік және шығармашылық ойлау негіздерін 

қалыптастыру, тұлғаның  қалыптасу және өзін таныту негізі ретінде рухани-

адамгершілік дамуы. 

3. Бағдарлама міндеттері: 

1) жалпы еңбек және көркемдік біліктілік пен дағдыларды қалыптастыру; 

2) ұлттық және әлемдік мәдениетті тануда құндылық бағдарлар мен 

эстетикалық қабылдауды қалыптастыру; 

3) шығармашылық және креативті қабілеттерді дамыту; 

4) сенсорлы және моторлы функцияларды дамыту. 

4. Түзете-дамыту міндеттері: 

1) білім алушылардың танымдық іс-әрекетін дамыту кемшіліктерін түзету;  

2) білім алушыларда аналитикалық-синтетикалық қызметті, салыстыру, 

жалпылау қызметін дамыту;  
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3) тапсырмада, жұмысты жоспарлауда, суретті кезектілікпен орындауда 

бағдарлай білуді жетілдіру; 

4) көру-қимыл үйлесімділігін жақсарту; 

5) реалистік сурет негіздері туралы қарапайым білімді қалыптастыру; 

заттың өзіне қарап, есте сақтау арқылы, елестету бойынша сурет салу, сәндік 

сурет салу дағдыларын және оларды оқу, еңбек және қоғамдық-пайдалы іс-

әрекетте қолдану біліктілігін қалыптастыру; 

6) жұмыста көркемдік талғамды, ұқыптылықты, табандылықты және  

дербестікті дамыту; адамгершілік және еңбек тәрбиесіне ықпал ету. 

 

 

2 - тарау. Оқу процесін ұйымдастырудағы педагогикалық тәсілдер 

 

5. Бағдарламада құндылықтық-бағдарланған, коммуникативті, саралап 

оқыту, әрекеттік және көркемдік-технологиялық тәсілдер қолданылған. 

6. Құндылықтық-бағдарланған тәсілде оқу іс-әрекетін жоспарлау және 

ұйымдастыру, оның нәтижелерін алу және қолдану белгілі құндылықтар 

тұрғысында жүзеге асырылады. Құндылықтар ретінде қазақстандық патриотизм, 

жауапкершілік, құрмет, шығармашылық және еңбекқорлық алынады. 

7. Коммуникативті тәсіл  екі және одан да көп адамдардың тілдік өзара 

әрекеттестігі барысында білімдермен, біліктермен және дағдылармен алмасуды, 

ақпаратты дұрыс жеткізуді және хабарлауды қамтиды, оның нәтижесі ретінде, 

қарым-қатынастың басқа қатысушыларымен өзара әрекеттестік барысында 

қарым-қатынасты тілдің көмегімен, идеялармен алмасу және ой-пікірлерді 

жеткізу тәсілінің көмегімен жүзеге асыру қабілеті алынады. 

8. Cаралап оқыту тәсілі білім алушылардың ерекше дамуын есепке алып, 

мұғалімнің тарапынан көмектің түрін, білім алушылардың танымдық 

қызығушылықтарын, күрделілігі бойынша айрықшаланатын түрлі тапсырмалар, 

құралдар мен тәсілдерінің көмегім алуан түрлі топтарының оқу іс-әрекетін 

ұйымдастыруды қамтиды. 

9. Әрекеттік тәсілде білім алушы  білімді өз бетімен, белсенді танымдық 

іс-әрекет барысында меңгереді, нақты айтқанда, ақпараттың қайнар көздерін 

және оқу ресурстарды өз бетімен іздеу, талдау және интерпретациялау болып 

табылады, пәнді оқытуда білім алушы сәндік-қолданбалы шығармашылықтың 

және бейнелеу өнерінің заманауи материалдарын, техникаларын және 

технологияларын өз бетімен зерделейді. 

10. Көркемдік-технологиялық тәсілде оқу-танымдық іс-әрекет  бастапқы 

материалдарды шығармашылық бұйымға қайта құру үшін көркем еңбектің 

нысандарын дайындаудың технологиялық бірізділігі, құрастыру, түстану 

негіздері, композиция заңдылықтары, материалдар мен инструменттердің 

қасиеттері туралы білімді қолдануға бағытталған. Көркемдік-технологиялық 

тәсілде мақсаттар мен әдістер кеңейтілген нәтижелермен әрекетте келісілген 

және бірізді. 
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11. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (бұдан әрі - АКТ): 

1) АКТ-ды қолданудағы құзыреттілік базалық АКТ -дағдыларды құрылады 

және жұмыс, бос уақыт және коммуникация үшін технологияларды дұрыс және 

шығармашылықпен қолдануды қамтиды; 

2) білім алушылар оқыту барысында ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар құралдарын қолдану бойынша дағдыларын дамытады: ақпаратты 

табады, іріктейді, өңдейді, әртүрлі қосымшаларды және жабдықтарды қолдануда 

өздерінің жұмыстарын бағалайды және ынтымақтастыққа түседі, бұл: көркемдік 

жұмыстарды құруда сандық компьютерлік технологияларды қолдану; 

Ғаламторда және  дерекқорлар базасында ақпаратты іздеу (сандық және 

интернет көздерінен мәліметтерді табу, таңдау және өңдеу); белгілі мақсаттар 

және аудиторияға арналған әртүрлі қайнар көздерден материалдарды жинауды 

қамтитын слайдтық презентацияларды құру дағдыларын дамыту; басқа білім 

алушылармен шығармашылық жұмысты құру үшін ақпаратпен алмасу, қарым-

қатынас және ынтымақтастық; белсенді оқыту тұғырларын техникалық қолдау 

үшін интерактивті тақтаны қолдану. 

12. Бағдарлама кең спектрдегі пәндік білімдерді, біліктерді және 

дағдыларды қалыптастыруға бағытталған: білімді функционалды және 

шығармашылықпен қолдану, сыни ойлау, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану,  коммуникацияның алуан түрлі тәсілдерін қолдану, 

топта және жеке жұмыс істеу біліктілігі, мәселелерді шешу және шешім 

қабылдау. 

13. Көркем еңбек сабақтарында білім алушылар топтарымен түзету-

дамытушы жұмысты құрудың негізгі принциптері: 

1) түзету-дамытушы жұмыс бұзылған және сақталған функцияларды 

мұқият зерттеу негізінде құрылады; 

2) дифференциалды тәсіл сабақта баланың мүмкіндіктерін есепке алуды 

және соған сәйкес жаттығулар жүйесін құруды қамтиды; 

3) қолдың қимылдарын дамытуда және түзетуде кинестетикалық 

стимуляцияларды қолдану; 

4) жеке-дара тәсіл, материалды берудегі жүйелілік, бірізділік, белсенділік 

және көрнекілік сияқты негізгі дидактикалық принциптерді шығармашылықпен 

қолдану;  

5) нақты бұйымдарды дайындаудағы практикалық іс-әрекеттің 

кезенділікпен орындалуы, жұмыстың жекеленген және бірізді кезеңдері еңбек 

нәтижелерінің елеулілігін, материалдығын береді, сезімдік заттық іс-әрекеттен 

ойлау операцияларына өтуді жүзеге асырады және орындалатын іс-әрекетті 

саналы ұғынуды дамытады; 

6) қорғау режимін және денсаулық сақтау технологиялық сақтау: қалыпты 

ауыстыру, бұлшық ет босаңсуы,  күш көрсететін қимылдарды азайту; жұмысты 

орындаудағы қолайлы қарқын; 

7) инструменттер мен материалдарды қолдануда алуан түрлі қосалқы 

құрылғыларды қолдану (ұсақ заттарды тегіс емес құрылымы бар матамен 



4 

 
 

қапталған, сұр реңктері бар картонға қою (жұмыс кезінде ұсақ заттар 

домаламайтын болады, ал сұр түсті фон көзге кедергі келтірмейтін болады); 

8) оқу материалын түрлендірудің көмегімен алынған білімді, 

біліктіліктерді және дағдыларды бекіту үшін, тілдер, математика, қоршаған 

ортамен танысу сияқты оқу пәндерімен пәнаралық байланыстарды барыншы 

кеңейту. Материалды бірнеше рет қайталау нұсқаушы рефлекстерді және 

ырықты моториканы қалыптастыруға ықпал етеді. 

14. Ұсақ моториканы дамыту және көркем еңбек сабақтарында іс-әрекетті 

ұйымдастыру бойынша жұмыс жүргізу әдістемесі төмендегілерді көздейді:  

1) қолдың саусақтарын өзіндік уқалау, саусақты жаттығулар, алуан түрлі 

заттар мен материаларды қолдану арқылы орындалатын жаттығулар, қолмен 

қармауды, тепе-теңдік сезімін, қозғалыс үйлесімділігін,  қолдың келісілген 

қимылдарын, білезіктің тұрақтылығын, айналмалы қимылдарын, 

күрделендірілген қармауды қалыптастыру; «қарапайымнан күрделіге дейін» 

принципі бойынша тапсырмаларды күрделендіру, нұсқаушы рефлекстерді және 

ырықты моториканы қалыптастыруға ықпал ететін бірнеше рет қайталаулар; 

2) заттық-дамытушы ортаны қалыптастыру:  топтарға бөлу,  балалар бір-

бірін белсенді іс-әрекетке ынталандырады; іс-әрекет орталығы үстелдің 

ортасында орналастырылады, оның айналасында балалардың тобы 

отырғызылады;  ортасында  бейнелеу іс-әрекеті және жұмысқа арналған алуан 

түрлі материалдар орналастырылады, олар тақырыпқа сәйкес өзгеруі және 

толықтырылуы мүмкін (ермексаз, сазбалшық, тұзды қамыр, қосалқы аспаптар: 

таяқшалар, тақтайшалар, оқтаулар,  қалыптар, фигураларды кесуге арналған 

формалар, тырнауға арналған таяқшалар, түрлі-түсті қағаз, бүктелген қағаз, 

майлықтар, табиғи материалдар,  маталар, алуан түрлі жармалар); 

3) көлемді фигураларды мүсіндеудің алуан түрлі қолжетімді техникалары 

және негізгі тәсілдері ұсынылады (конструктивті, мүсіндік (иілімді), 

жұмыстарды аралас талдау және өзіндік талдау, көрмені ұймдастыру); бастырып 

жабыстырудың дәстүрлі және дәстүрлі емес түрлерінің алуан түрлі аса 

қолжетімді техникалары: үзілмелі, жапсырмалы, модульдік (мозаика), силуэттік; 

бейнелеу іс-әрекетінің алуан түрлі аса қолжетімді техникалары: саусақтармен, 

алақанмен сурет салу, алуан түрі қажетті материалдармен баспа-таңба 

(штамповка), қатты қылқаламмен тік қалаулар, «кляксография», акварельмен 

(ылғал бойынша), «пластилинография», батик (түйінді), борлар. 

15. Оқытудағы техникалық құралдар: интерактивті мультимедиялық және 

дәстүрлі дидактикалық жабдықтар (интерактивті тақта, құрамдас бөлшектері бар 

компьютер (монитор, жүйелі блок, сабвуфер, колонкалар, микрофон, тышқан, 

пернетақта, желілік фильтр); топтарда жұмыс істеуге арналған ноутбуктер; 

бейнекамера; фотоаппарат, еңбек және шығармашылық процестердің 

үзінділерінің жазбасы бар бейнефильмдер, тапсырмалары бар үлестірмелі 

дидактикалық материал, қолдан жасалған бұйымдарды дайындауға арналған 

аспаптар мен материалдар (демонстрациялық плакаттар). 
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3 - тарау. «Көркем еңбек» пәнінің мазмұнын ұйымдастыру 

 

16. «Көркем еңбек» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі: 

1) 0-сыныпта – аптасына 1 сағат, оқу жылында 32 сағатты; 

2) 1-сыныпта – аптасына1 сағат, оқу жылында 33 сағатты; 

3) 2-сыныпта – аптасына1 сағат, оқу жылында 34 сағатты; 

4) 3-сыныпта – аптасына1 сағат, оқу жылында 34 сағатты; 

5) 4-сыныпта – аптасына1 сағат, оқу жылында 34 сағатты құрайды. 

17. Бағдарлама келесідей бөлімдерді қамтиды: 

1) «Шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту» бөлімі; 

2) «Шығармашылық жұмыстарды дайындау және жасау» бөлімі; 

3) «Талдау және бағалау, презентация» бөлімі. 

18.«Шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту» бөлімі келесідей 

бөлімшелерді қамтиды: 

1) қоршаған ортаны түсіну және білу; 

2) мәдениет пен дәстүрді, тарихты түсіну және білу; 

3) шығармашылық идеяларды дамыту; 

4) жоспарлау. 

19. «Шығармашылық жұмыстарды дайындау және жасау» бөлімі келесідей 

бөлімшелерді қамтиды: 

1) қоршаған әлемнің бейнесі; 

2) шығармашылық жұмыстарды орындаудың материалдары мен 

техникалары; 

3) дайындау технологиясы; 

4) қауіпсіздік техникасын сақтау. 

20. «Талдау және бағалау, презентация» бөлімі келесідей бөлімшелерді 

қамтиды: 

1) презентация; 

2) өнердегі тәсілдемелерді талдау; 

3) шығармашылық жұмыстарды талқылау және бағалау. 

21. 0 - сыныпқа арналған «Көркем еңбек» пәнінің базалық мазмұны:  

1) шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту: қоршаған ортаны 

түсіну және білу: қоршаған ортанының кейбір ерекшеліктерін түсіну, таныс 

кескіндер мен пішіндер (түсі, пішіні, өлшемі, сипаты); мәдениет пен дәстүрді, 

тарихты түсіну және білу: ұлттық және әлемдік мәдениет өнерінің түрлі 

шығармаларына пікір білдіру; шығармашылық идеяларды дамыту: белгілі бір 

қолжетімді тәсілдермен сезімін білдіру және шығармашылық идеяны ұсыну; 

2) шығармашылық жұмыстарды дайындау және жасау: қоршаған әлемнің 

бейнесі: қарапайым қолжетімді тәсілдермен қоршаған ортаның кейбір визуальды 

элементтерін бейнелеу; шығармашылық жұмыстарды орындаудың 

материалдары мен техникалары: қарапайым және қолжетімді тәсілдер мен 

техникаларды пайдаланып, көмекші құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 
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және көркемдік) материалдар мен құрал-саймандарды қолдану; дайындау 

технологиясы: қарапайым қолжетімді тәсілдермен белгілеу, кесу, пішіндеу, 

жинау, материалдар мен компоненттерді біріктіру; қолжетімді тәсілдерді 

қолдана отырып, белгілі бір материалдардан (ермексаз, қалдық, қағаз) 

қарапайым көлемді формаларды жасау; шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану; қауіпсіздік техникасын 

сақтау: қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, көмекші құралдардың көмегімен 

материалдар мен құрал-саймандарды қолдану; 

3) талдау және бағалау, презентация: презентация: өзінің жұмысын (эскиз, 

бұйым) қолжетімді оңай тәсілдермен таныстыру; шығармашылық жұмыстарды 

талқылау және бағалау: шығармашылық жұмысқа пікір білдіру. 

22. 1 - сыныпқа арналған «Көркем еңбек» пәнінің базалық мазмұны:  

1) шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту:қоршаған ортаны 

түсіну және білу: қоршаған ортамен танысу кезінде нысандар мен 

құбылыстардың (түсі, пішіні, өлшемі, сипаты) визуальды сипаттамасын баяндау; 

мәдениет пен дәстүрді, тарихты түсіну және білу: бейнелеу өнерінің негізгі 

түрлері мен жанрларын анықтау; қазақ халқының қолданбалы өнерінің негізгі 

элементтерін анықтау (ою-өрнек, түсі, материалын); шығармашылық идеяларды 

дамыту: қолжетімді тәсілдермен, өнердің айқын құралдарымен сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және шығармашылық идеяны ұсыну; 

2) шығармашылық жұмыстарды дайындау және жасау: қарапайым 

қолжетімді тәсілдермен қоршаған ортаның кейбір визуальды элементтерін 

бейнелеу; шығармашылық жұмыстарды орындаудың материалдары мен 

техникалары: қарапайым және қолжетімді тәсілдер мен техникаларды 

пайдаланып, көмекші құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды және көркемдік) 

материалдар мен құрал-саймандарды қолдану; дайындау технологиясы: 

қарапайым қолжетімді тәсілдермен белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, материалдар 

мен компоненттерді біріктіру; қолжетімді тәсілдерді қолдана отырып, белгілі бір 

материалдардан (ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым көлемді формаларды 

жасау; шығармашылық жұмыстарды жасау кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану; қауіпсіздік техникасын сақтау: қауіпсіздік техникасын 

сақтай отырып, көмекші құралдардың көмегімен материалдар мен құрал-

саймандарды қолдану; 

3) талдау және бағалау, презентация: презентация: өзінің жұмысын (эскиз, 

бұйым) қолжетімді оңай тәсілдермен таныстыру; шығармашылық жұмыстарды 

талқылау және бағалау: шығармашылық жұмысқа түсінік беру. 

23. 2 - сыныпқа арналған «Көркем еңбек» пәнінің базалық мазмұны:  

1) шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту: қоршаған ортаны 

түсіну және білу: қоршаған ортамен танысу кезінде нысандар мен 

құбылыстардың (түсі, пішіні, өлшемі, сипаты) визуальды сипаттамасын анықтау 

және түсіндіру; мәдениет пен дәстүрді, тарихты түсіну және білу: ұлттық және 

әлемдік мәдениет өнерінің түрлі шығармаларын сипаттау; қазақстан 

халықтарының қолданбалы өнерінің негізгі элементтерін анықтау (ою-өрнек, 
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түсі, материалын); шығармашылық идеяларды дамыту: қолжетімді тәсілдермен, 

өнердің айқын құралдарымен сезімін (эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; шығармашылық идеяларды дамыту үшін 

ақпарат жинау; жоспарлау: шығармашылық жұмысты орындаудың кезектілігін 

анықтау; 

2) шығармашылық жұмыстарды дайындау және жасау: қоршаған әлемнің 

бейнесі: түрлі қолжетімді тәсілдер мен құралдар арқылы қоршаған ортаға тән 

визуальды элементтерді бейнелеу; шығармашылық жұмыстарды орындаудың 

материалдары мен техникалары: түрлі және қолжетімді тәсілдер мен 

техникаларды пайдаланып, көмекші құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) материалдар мен құрал-саймандарды қолдану; дайындау 

технологиясы: түрлі қолжетімді тәсілдермен белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 

материалдар мен компоненттерді біріктіру;  қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан (ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым көлемді 

формаларды жасау; шығармашылық жұмыстарды жасау кезінде қазақ ұлттық 

мәдениетінің элементтерін қолдану; қауіпсіздік техникасын сақтау: қауіпсіздік 

техникасын сақтай отырып, көмекші құралдардың көмегімен материалдар мен 

құрал-саймандарды қолдану; 

3) талдау және бағалау, презентация: презентация: қолжетімді тәсілдермен 

негізгі идея мен процесті айта отырып өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

таныстыру; өнердегі тәсілдемелерді талдау: әртүрлі өнер туындыларын 

орындаудың негізгі айқын құралдары мен материалдарын анықтау; 

шығармашылық жұмыстарды талқылау және бағалау: шығармашылық жұмысқа 

түсінік беру және оны жетілдіру бойынша бастамаларды енгізу. 

24. 3 - сыныпқа арналған «Көркем еңбек» пәнінің базалық мазмұны:  

1) шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту: қоршаған ортаны 

түсіну және білу: табиғи пішіндерді, декоративті өрнектерді  (ою-өрнек) тану 

және анықтау, өз жұмыстарында оларды қолдану; мәдениет пен дәстүрді, 

тарихты түсіну және білу: ұлттық және әлемдік мәдениет өнерінің әр түрлі 

шығармаларын білу және олардың ерекшеліктерін түсіндіру (жанры, жасау 

техникасы, көңіл-күйі); қазақ халқының және әлем халықтарының қолданбалы 

өнерінің ұлттық ерекшеліктерін анықтау және сипаттау; шығармашылық 

идеяларды дамыту: қолжетімді тәсілдермен, жұмыс техникасын негізді түрде 

таңдап сезімін (эмоциялық күйін, сипатын) және шығармашылық идеяны ұсыну; 

шығармашылық идеяларды дамыту үшін түрлі көздерден ақпарат жинау; 

жоспарлау: жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру және жұмыс процесін жоспарлау; 

2) шығармашылық жұмыстарды дайындау және жасау: қоршаған әлемнің 

бейнесі: қолжетімді түрлі құралдар мен техникаларды байланыстырып қоршаған 

ортаның визуальды элементтерін бейнелеу; шығармашылық жұмыстарды 

орындаудың материалдары мен техникалары: күрделі және қолжетімді тәсілдер 

мен техникаларды пайдаланып, көмекші құралдардың көмегімен (табиғи, 

жасанды және көркемдік) материалдар мен құрал-саймандарды қолдану; 

дайындау технологиясы: қолжетімді тәсілдермен өлшеу, белгілеу, кесу, 
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пішіндеу, жинау, түрлі материалдар мен компоненттерді жалғау, біріктіру; 

қолжетімді тәсілдерді қолдана отырып, белгілі бір материалдардан (ермексаз, 

қалдық, қағаз) көлемді формаларды жасау; шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің элементтерін қолдану; қауіпсіздік техникасын 

сақтау; қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, көмекші құралдардың көмегімен 

материалдар мен құрал-саймандарды қолдану; 

3) талдау және бағалау, презентация: презентация: қолжетімді тәсілдермен 

арнайы терминдерді қолданып, негізгі идея мен процесті айта отырып 

шығармашылық тәсілмен өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) таныстыру; өнердегі 

тәсілдемелерді талдау: әртүрлі өнер туындыларын орындаудың негізгі айқын 

құралдары мен материалдарын арнайы терминдерді қолданып анықтау және 

салыстыру; шығармашылық жұмыстарды талқылау және бағалау: 

шығармашылық жұмысқа түсінік беру және бағалау, оны жетілдіру бойынша 

бастамаларды енгізу. 

25. 4 - сыныпқа арналған «Көркем еңбек» пәнінің базалық мазмұны:  

1) шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту: қоршаған ортаны 

түсіну және білу: табиғи пішіндерді, декоративті өрнектерді (ою-өрнек) тану 

және анықтау, өз жұмыстарында оларды қолдану; мәдениет пен дәстүрді, 

тарихты түсіну және білу: ұлттық және әлемдік мәдениет өнерінің әр түрлі 

шығармаларын білу және олардың ерекшеліктерін түсіндіру (жанры, жасау 

техникасы, көңіл-күйі); қазақ халқының және әлем халықтарының қолданбалы 

өнерінің ұлттық ерекшеліктерін анықтау және сипаттау; шығармашылық 

идеяларды дамыту: қолжетімді тәсілдерменжұмыстың түрлі техникасын 

үйлестіріп, сезімін (эмоциялық күйін, сипатын) және шығармашылық идеяны 

ұсыну; шығармашылық идеяларды дамыту үшін түрлі көздерден ақпаратты 

іріктеу (ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қоса); жоспарлау: 

жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру және жұмыс процесін жоспарлау; 

2) шығармашылық жұмыстарды дайындау және жасау: қоршаған әлемнің 

бейнесі: қолжетімді түрлі құралдар мен техникаларды үйлестіріп қоршаған 

ортаның визуальды элементтерін бейнелеу; шығармашылық жұмыстарды 

орындаудың материалдары мен техникалары: күрделі және қолжетімді тәсілдер 

мен техникаларды пайдаланып, көмекші құралдардың көмегімен (табиғи, 

жасанды және көркемдік) құрал-саймандар мен материалдармен эксперимент 

жасау және қолдану; дайындау технологиясы: қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, белгілі бір қатардағы материалдар мен 

компоненттерді жалғау, біріктіру; қолжетімді тәсілдермен түрлі материалдарды 

(ермексаз, қалдық, қағаз) және техникаларды үйлестіру арқылы түрлі көлемді 

формаларды жасау; шығармашылық жұмыстарды жасау кезінде қазақ ұлттық 

мәдениетінің элементтерін қолдану; қауіпсіздік техникасын сақтау: қауіпсіздік 

техникасын сақтай отырып, көмекші құралдардың көмегімен материалдар мен 

құрал-саймандарды қолдану; 

3) талдау және бағалау, презентация: презентация: қолжетімді тәсілдермен 

арнайы терминдерді қолданып, негізгі идея мен процесті айта отырып 
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шығармашылық тәсілмен өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) таныстыру; өнердегі 

тәсілдемелерді талдау: әртүрлі өнер туындыларын орындаудың негізгі айқын 

құралдары мен материалдарын арнайы терминдерді қолданып салыстыру және 

сәйкестендіру; шығармашылық жұмыстарды талқылау және 

бағалау:критерилерге сәйкес шығармашылық жұмыстарды бағалау, оны 

жетілдіру бойынша бастамаларды енгізу. 

 

 

4 - тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі 

 

26. Бағдарламада, оқыту мақсаттары  кодтық белгімен берілген. Кодтық 

белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сандар бөлім мен бөлімше 

ретін, төртінші сан оқыту мақсатының реттік нөмірін көрсетеді. Мысалы, 1.2.1.4: 

кодында «1» - сынып, «2.1» - бөлімше, «4» - оқыту мақсатының реттік саны. 

27. Оқыту мақсаттарының жүйесі бойынша күтілетін нәтижелер: 

1) «Шығармашылық идеяларды зерттеу және дамыту» бөлімі: 

1-кесте 

 

Бөлімшел

ер 

Оқыту мақсаттары 

0-сынып 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 

1.1  

Қоршаған 

ортаны 

түсіну 

және білу 

0.1.1.1 

қоршаған 

ортаныны

ң кейбір 

ерекшелікт

ерін 

түсіну, 

таныс 

кескіндер 

мен 

пішіндер 

(түсі, 

пішіні, 

өлшемі, 

сипаты) 

 

1.1.1.1 

қоршаған 

ортамен 

танысу 

кезінде 

нысандар 

мен 

құбылыстар

дың (түсі, 

пішіні, 

өлшемі, 

сипаты) 

визуальды 

сипаттамас

ын баяндау 

 

2.1.1.1 

қоршаған 

ортамен 

танысу 

кезінде 

нысандар 

мен 

құбылыстар

дың (түсі, 

пішіні, 

өлшемі, 

сипаты) 

визуальды 

сипаттамас

ын анықтау 

және 

түсіндіру 

3.1.1.1  

табиғи 

пішіндерді, 

декоративті 

өрнектерді  

(ою-өрнек) 

тану және 

анықтау, өз 

жұмыстары

нда оларды 

қолдану  

4.1.1.1  

табиғи 

пішіндерді, 

декоративті 

өрнектерді  

(ою-өрнек) 

тану және 

анықтау, өз 

жұмыстары

нда оларды 

қолдану  

1.2  

Мәдениет 

пен 

дәстүрді, 

тарихты 

0.1.2.1 

ұлттық 

және 

әлемдік 

мәдениет 

өнерінің 

1.1.2.1 

бейнелеу 

өнерінің 

негізгі 

түрлері мен 

2.1.2.1 

ұлттық 

және 

әлемдік 

мәдениет 

өнерінің 

3.1.2.1  

ұлттық 

және 

әлемдік 

мәдениет 

өнерінің әр 

4.1.2.1 

ұлттық 

және 

әлемдік 

мәдениет 

өнерінің әр 
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түсіну 

және білу 

түрлі 

шығармал

арына 

пікір 

білдіру 

жанрларын 

анықтау; 

1.1.2.2  

қазақ 

халқының 

қолданбалы 

өнерінің 

негізгі 

элементтерін 

анықтау 

(ою-өрнек, 

түсі, 

материалын) 

түрлі 

шығармала

рын 

сипаттау; 

2.1.2.2 

Қазақстан 

халықтарын

ың 

қолданбалы 

өнерінің 

негізгі 

элементтерін 

анықтау (ою-

өрнек, түсі, 

материалын) 

түрлі 

шығармала

рын білу 

және 

олардың 

ерекшелікте

рін 

түсіндіру 

(жанры, 

жасау 

техникасы, 

көңіл-күйі); 

3.1.2.2  

қазақ 

халқының 

және әлем 

халықтарын

ың 

қолданбалы 

өнерінің 

ұлттық 

ерекшелікте

рін анықтау 

және 

сипаттау 

түрлі 

шығармала

рын білу 

және 

олардың 

ерекшелікте

рін 

түсіндіру 

(жанры, 

жасау 

техникасы, 

көңіл-күйі); 

4.1.2.2  

қазақ 

халқының 

және әлем 

халықтарын

ың 

қолданбалы 

өнерінің 

ұлттық 

ерекшелікте

рін анықтау 

және 

сипаттау 

1.3  

Шығарма

шылық 

идеялард

ы дамыту 

0.1.3.1 

белгілі бір 

қолжетімді 

тәсілдерме

н сезімін 

білдіру 

және 

шығармаш

ылық 

идеяны 

ұсыну 

1.1.3.1  

қолжетімді 

тәсілдермен

, өнердің 

айқын 

құралдарым

ен сезімін 

(эмоциялық 

күйін, 

сипатын) 

және 

шығармаш

ылық 

идеяны 

ұсыну  

2.1.3.1 

қолжетімді 

тәсілдермен

, өнердің 

айқын 

құралдарым

ен сезімін 

(эмоциялық 

күйін, 

сипатын) 

және 

шығармаш

ылық 

идеяны 

ұсыну; 

2.1.3.2 

шығармаш

ылық 

3.1.3.1  

қолжетімді 

тәсілдерме

н, жұмыс 

техникасы

н негізді 

түрде 

таңдап 

сезімін 

(эмоциялы

қ күйін, 

сипатын) 

және 

шығармаш

ылық 

идеяны 

ұсыну; 

3.1.3.2  

4.1.3.1  

қолжетімді 

тәсілдермен

жұмыстың 

түрлі 

техникасын 

үйлестіріп, 

сезімін 

(эмоциялық 

күйін, 

сипатын) 

және 

шығармаш

ылық 

идеяны 

ұсыну; 

4.1.3.2 

шығармаш
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идеяларды 

дамыту 

үшін 

ақпарат 

жинау 

шығармаш

ылық 

идеяларды 

дамыту 

үшін түрлі 

көздерден 

ақпарат 

жинау 

ылық 

идеяларды 

дамыту 

үшін түрлі 

көздерден 

ақпаратты 

іріктеу 

(Ақпаратты

қ-

коммуникац

иялық 

технология

ларды қоса) 

1.4  

Жоспарла

у 

  2.1.4.1 

шығармаш

ылық 

жұмысты 

орындауды

ң 

кезектілігін 

анықтау 

3.1.4.1 

жұмыс 

орнын 

дұрыс 

ұйымдасты

ру және 

жұмыс 

процесін 

жоспарлау 

4.1.4.1 

жұмыс 

орнын 

дұрыс 

ұйымдасты

ру және 

жұмыс 

процесін 

жоспарлау 

 

2) «Шығармашылық жұмыстарды дайындау және жасау» бөлімі: 

2 кесте 

 

Бөлімшел

ер 

Оқыту мақсаттары 

0-сынып 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 

2.1  

Қоршаған 

әлемнің 

бейнесі 

 

 

 

 

0.2.1.1 

қарапайым 

қолжетімді 

тәсілдерме

н 

қоршаған 

ортаның 

кейбір 

визуальды 

элементте

рін 

бейнелеу 

1.2.1.1 

қарапайым 

қолжетімді 

тәсілдермен 

қоршаған 

ортаның 

кейбір 

визуальды 

элементтері

н бейнелеу 

2.2.1.1  

түрлі 

қолжетімді 

тәсілдер 

мен 

құралдар 

арқылы 

қоршаған 

ортаға тән 

визуальды 

элементтер

ді бейнелеу  

3.2.1.1 

қолжетімді 

түрлі 

құралдар 

мен 

техникалар

ды 

байланысты

рып 

қоршаған 

ортаның 

визуальды 

элементтері

н бейнелеу 

4.2.1.1 

қолжетімді 

түрлі 

құралдар 

мен 

техникалар

ды 

үйлестіріп 

қоршаған 

ортаның 

визуальды 

элементтері

н бейнелеу 
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2.2 

Шығарма

шылық 

жұмыста

рды 

орындауд

ың 

материал

дары мен 

техникал

ары 

 

0.2.2.1 

қарапайым 

және 

қолжетімді 

тәсілдер 

мен 

техникала

рды 

пайдаланы

п, көмекші 

құралдард

ың 

көмегімен 

(табиғи, 

жасанды, 

көркемдік) 

материалд

ар мен 

құрал-

саймандар

ды 

қолдану 

1.2.2.1 

қарапайым 

және 

қолжетімді 

тәсілдер 

мен 

техникалар

ды 

пайдаланып

, көмекші 

құралдарды

ң көмегімен 

(табиғи, 

жасанды 

және 

көркемдік) 

материалда

р мен 

құрал-

саймандард

ы қолдану  

2.2.2.1  

түрлі және 

қолжетімді 

тәсілдер 

мен 

техникалар

ды 

пайдаланып

, көмекші 

құралдарды

ң көмегімен 

(табиғи, 

жасанды 

және 

көркемдік) 

материалда

р мен 

құрал-

саймандард

ы қолдану  

3.2.2.1 

күрделі 

және 

қолжетімді 

тәсілдер 

мен 

техникалар

ды 

пайдаланып

, көмекші 

құралдарды

ң көмегімен 

(табиғи, 

жасанды 

және 

көркемдік) 

материалда

р мен 

құрал-

саймандард

ы қолдану  

4.2.2.1 

күрделі 

және 

қолжетімді 

тәсілдер 

мен 

техникалар

ды 

пайдаланып

, көмекші 

құралдарды

ң көмегімен 

(табиғи, 

жасанды 

және 

көркемдік) 

құрал-

саймандар 

мен 

материалда

рмен 

эксперимен

т жасау 

және 

қолдану 

2.3  

Дайында

у 

технолог

иясы 

 

 

 

 

 

 

0.2.3.1 

қарапайым 

қолжетімді 

тәсілдерме

н белгілеу, 

кесу, 

пішіндеу, 

жинау, 

материалд

ар мен 

компонент

терді 

біріктіру; 

0.2.3.2 

қолжетімді 

тәсілдерді 

қолдана 

отырып, 

1.2.3.1 

қарапайым 

қолжетімді 

тәсілдермен 

белгілеу, 

кесу, 

пішіндеу, 

жинау, 

материалда

р мен 

компонентт

ерді 

біріктіру; 

1.2.3.2 

қолжетімді 

тәсілдерді 

қолдана 

отырып, 

2.2.3.1  

түрлі 

қолжетімді 

тәсілдермен 

белгілеу, 

кесу, 

пішіндеу, 

жинау, 

материалда

р мен 

компонентт

ерді 

біріктіру; 

2.2.3.2  

қолжетімді 

тәсілдерді 

қолдана 

отырып, 

3.2.3.1 

қолжетімді 

тәсілдермен 

өлшеу, 

белгілеу, 

кесу, 

пішіндеу, 

жинау, 

түрлі 

материалда

р мен 

компонентт

ерді жалғау, 

біріктіру; 

3.2.3.2 

қолжетімді 

тәсілдерді 

қолдана 

4.2.3.1 

қолжетімд

і 

тәсілдерме

н өлшеу, 

белгілеу, 

кесу, 

пішіндеу, 

жинау, 

белгілі бір 

қатардағы 

материалд

ар мен 

компонент

терді 

жалғау, 

біріктіру ; 

4.2.3.2 
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белгілі бір 

материалд

ардан 

(ермексаз, 

қалдық, 

қағаз) 

қарапайым 

көлемді 

формалард

ы жасау; 

0.2.3.3 

шығармаш

ылық 

жұмыстар

ды жасау 

кезінде 

қазақ 

ұлттық 

мәдениетін

ің 

элементте

рін 

қолдану 

белгілі бір 

материалда

рдан 

(ермексаз, 

қалдық, 

қағаз) 

қарапайым 

көлемді 

формалард

ы жасау; 

1.2.3.3 

шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы жасау 

кезінде 

қазақ 

ұлттық 

мәдениетіні

ң 

элементтері

н қолдану 

белгілі бір 

материалда

рдан 

(ермексаз, 

қалдық, 

қағаз) 

қарапайым 

көлемді 

формалард

ы жасау; 

2.2.3.3 

шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы жасау 

кезінде 

қазақ 

ұлттық 

мәдениетіні

ң 

элементтері

н қолдану 

отырып, 

белгілі бір 

материалда

рдан 

(ермексаз, 

қалдық, 

қағаз) 

қарапайым 

көлемді 

формалард

ы жасау; 

3.2.3.3 

шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы жасау 

кезінде 

қазақ 

ұлттық 

мәдениетіні

ң 

элементтері

н қолдану 

қолжетімд

і 

тәсілдерме

н түрлі 

материалд

арды 

(ермексаз, 

қалдық, 

қағаз) 

және 

техникала

рды 

үйлестіру 

арқылы 

түрлі 

көлемді 

формалард

ы жасау; 

4.2.3.3 

шығармашы

лық 

жұмыстарды 

жасау 

кезінде қазақ 

ұлттық 

мәдениетінің 

элементтерін 

қолдану 

2.4  

Қауіпсізд

ік 

техникас

ын сақтау 

 

0.2.4.1 

қауіпсіздік 

техникасы

н сақтай 

отырып, 

көмекші 

құралдард

ың 

көмегімен 

материалд

ар мен 

құрал-

саймандар

ды 

қолдану 

1.2.4.1 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақтай 

отырып, 

көмекші 

құралдарды

ң көмегімен 

материалда

р мен 

құрал-

саймандард

ы қолдану 

2.2.4.1 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақтай 

отырып, 

көмекші 

құралдарды

ң көмегімен 

материалда

р мен 

құрал-

саймандард

ы қолдану 

3.2.4.1 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақтай 

отырып, 

көмекші 

құралдарды

ң көмегімен 

материалда

р мен 

құрал-

саймандард

ы қолдану 

4.2.4.1 

қауіпсіздік 

техникасы

н сақтай 

отырып, 

көмекші 

құралдард

ың 

көмегімен 

материалд

ар мен 

құрал-

саймандар

ды 

қолдану 
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3) «Талдау және бағалау, презентация» бөлімі: 

3-кесте  

 

Бөлімшел

ер 

Оқыту мақсаттары 

0-сынып 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 

3.1  

Презента

ция 

 

 

0.3.1.1 

өзінің 

жұмысын 

(эскиз, 

бұйым) 

қолжетімді 

оңай 

тәсілдерме

н 

таныстыру 

1.3.1.1 

өзінің 

жұмысын 

(эскиз, 

бұйым) 

қолжетімді 

оңай 

тәсілдермен 

таныстыру 

2.3.1.1 

қолжетімді 

тәсілдермен 

негізгі идея 

мен 

процесті 

айта 

отырып 

өзінің 

жұмысын 

(эскиз, 

бұйым) 

таныстыру  

3.3.1.1 

қолжетімді 

тәсілдермен 

арнайы 

терминдерд

і қолданып, 

негізгі идея 

мен 

процесті 

айта 

отырып 

шығармаш

ылық 

тәсілмен 

өзінің 

жұмысын 

(эскиз, 

бұйым) 

таныстыру 

4.3.1.1 

қолжетімді 

тәсілдермен 

арнайы 

терминдерд

і қолданып, 

негізгі идея 

мен 

процесті 

айта 

отырып 

шығармаш

ылық 

тәсілмен 

өзінің 

жұмысын 

(эскиз, 

бұйым) 

таныстыру 

3.2 

Өнердегі 

тәсілдеме

лерді 

талдау 

 

 

 

 

  2.3.2.1  

әртүрлі 

өнер 

туындылар

ын 

орындауды

ң негізгі 

айқын 

құралдары 

мен 

материалда

рын 

анықтау 

3.3.2.1  

әртүрлі 

өнер 

туындылар

ын 

орындауды

ң негізгі 

айқын 

құралдары 

мен 

материалда

рын арнайы 

терминдерд

і қолданып 

анықтау 

және 

салыстыру 

4.3.2.1 

әртүрлі 

өнер 

туындылар

ын 

орындауды

ң негізгі 

айқын 

құралдары 

мен 

материалда

рын 

арнайы 

терминдер

ді 

қолданып 

салыстыру 

және 
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сәйкестенд

іру 

3.3  

Шығарма

шылық 

жұмыста

рды 

талқылау 

және 

бағалау  

 

 

 

 

0.3.3.1 

шығармаш

ылық 

жұмысқа 

түсінік 

беру 

1.3.3.1 

шығармаш

ылық 

жұмысқа 

түсінік беру 

2.3.3.1 

шығармаш

ылық 

жұмысқа 

түсінік беру 

және оны 

жетілдіру 

бойынша 

бастамалар

ды енгізу 

3.3.3.1 

шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы бағалау 

және 

түсіндіру, 

оны 

жетілдіру 

бойынша 

бастамалар

ды енгізу 

4.3.3.1 

критерилер

ге сәйкес 

шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы бағалау, 

оны 

жетілдіру 

бойынша 

бастамалар

ды енгізу 

 

28. Бағдарлама тірек-қозғалыс аппараты бұзылған білім алушыларға 

арналған бастауыш білім беру деңгейінің 0-4-сыныптары үшін «Көркем еңбек» 

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. 

29. Бөлімдер мен тақырыптар бойынша сағат сандарын бөлу мұғалімнің 

еркіне қалдырылады. 
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Бастауыш білім беру деңгейінің  

0-4 сыныптары үшін «Көркем еңбек» 

пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік 

оқу бағдарламасына қосымша 

 

 

Тірек-қозғалыс аппараты бұзылған білім алушыларға арналған 

бастауыш білім беру деңгейінің 0-4 сыныптары үшін «Көркем еңбек» пәнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақмерзімді жоспар 

 

 

1) 0-сынып: 

1-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 

Бөлімдер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

Өзім 

туралы 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

0.1.1.1 қоршаған ортанының кейбір 

ерекшеліктерін түсіну, таныс кескіндер 

мен пішіндер (түсі, пішіні, өлшемі, 

сипаты) 

1.3 

Шығармашыл

ық идеяларды 

дамыту 

0.1.3.1 белгілі бір қолжетімді тәсілдермен 

сезімін білдіру және шығармашылық 

идеяны ұсыну 

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.2 

Шығармашылы

қ жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен 

техникалары 

0.2.2.1 қарапайым және қолжетімді 

тәсілдер мен техникаларды пайдаланып, 

көмекші құралдардың көмегімен (табиғи, 

жасанды, көркемдік) материалдар мен 

құрал-саймандарды қолдану 

2.1 Қоршаған 

әлемнің 

бейнесі 

 

0.2.1.1 қарапайым қолжетімді тәсілдермен 

қоршаған ортаның кейбір визуальды 

элементтерін бейнелеу 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.1 

Презентация 

0.3.1.1 өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

қолжетімді оңай тәсілдермен таныстыру 

Менің 

мектебім 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

0.1.1.1 қоршаған ортанының кейбір 

ерекшеліктерін түсіну, таныс кескіндер мен 

пішіндер (түсі, пішіні, өлшемі, сипаты) 
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2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.1 Қоршаған 

әлем бейнесі 

0.2.1.1 қарапайым қолжетімді тәсілдермен 

қоршаған ортаның кейбір визуальды 

элементтерін бейнелеу 

2.2 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен 

техникалары 

0.2.2.1 қарапайым және қолжетімді 

тәсілдер мен техникаларды пайдаланып, 

көмекші құралдардың көмегімен (табиғи, 

жасанды, көркемдік) материалдар мен 

құрал-саймандарды қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

0.2.3.1 қарапайым қолжетімді тәсілдермен 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 

материалдар мен компоненттерді біріктіру 

2-тоқсан 

Менің 

отбасым 

және 

достарым 

 

 

 

 

 

 

 

Бізді 

қоршаған 

әлем 

 

1. 

Шығармашы

лық 

идеяларды 

зерттеу және 

дамыту  

 

 

 

 

 

1.2 Мәдениет 

пен дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

0.1.2.1 ұлттық және әлемдік мәдениет 

өнерінің түрлі шығармаларына пікір 

білдіру  

 

1.3 

Шығармашылы

қ идеяларды 

дамыту 

0.1.3.1 белгілі бір қолжетімді тәсілдермен 

сезімін білдіру және шығармашылық 

идеяны ұсыну 

2.1 Қоршаған 

әлемнің 

бейнесі 

0.2.1.1 қарапайым қолжетімді тәсілдермен 

қоршаған ортаның кейбір визуальды 

элементтерін бейнелеу 

2. Жасау 

және 

дайындау 

2.2 

Шығармашылы

қ жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен 

техникалары 

0.2.2.1 қарапайым және қолжетімді 

тәсілдер мен техникаларды пайдаланып, 

көмекші құралдардың көмегімен (табиғи, 

жасанды, көркемдік) материалдар мен 

құрал-саймандарды қолдану 

3-тоқсан 

Саяхат 1. 

Шығармашы

лық 

идеяларды 

зерттеу және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

0.1.1.1 қоршаған ортанының кейбір 

ерекшеліктерін түсіну, таныс кескіндер мен 

пішіндер (түсі, пішіні, өлшемі, сипаты) 

2. 

Шығармашы

лық 

жұмыстарды 

дайындау 

және жасау 

 

 

 

2.1 Қоршаған 

әлемнің 

бейнесі 

0.2.1.1 қарапайым қолжетімді тәсілдермен 

қоршаған ортаның кейбір визуальды 

элементтерін бейнелеу 

2.2 

Шығармашылы

қ жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен 

техникалары 

0.2.2.1 қарапайым және қолжетімді 

тәсілдер мен техникаларды пайдаланып, 

көмекші құралдардың көмегімен (табиғи, 

жасанды, көркемдік) материалдар мен 

құрал-саймандарды қолдану 
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2.3 Дайындау 

технологиясы 

0.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау 

0.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану материалдарды және 

компоненттерді қарапайым қолжетімді 

тәсілдермен белгілеу, кесу, пішіндеу, 

жинау, біріктіру 

2.4 Қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

0.2.4.1 қауіпсіздік техникасын сақтай 

отырып, көмекші құралдардың көмегімен 

материалдар мен құрал-саймандарды 

қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентация 

3.1 

Презентация 

0.3.1.1 өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

қолжетімді оңай тәсілдермен таныстыру 

3.3 

Шығармашылы

қ жұмыстарды 

талқылау және 

бағалау  

0.3.3.1 шығармашылық жұмысқа түсінік 

беру 

Салт-дәстүр 

және ауыз 

әдебиеті 

1. 

Шығармашы

лық 

идеяларды 

зерттеу және 

дамыту 

1.2 Мәдениет 

пен дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

0.1.2.1 ұлттық және әлемдік мәдениет 

өнерінің түрлі шығармаларына пікір 

білдіру 

2. 

Шығармашы

лық 

жұмыстарды 

дайындау 

және жасау 

 

 

 

 

 

 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

0.2.3.1 қарапайым қолжетімді тәсілдермен 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 

материалдар мен компоненттерді біріктіру; 

0.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау 

0.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

2.4 Қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

0.2.4.1 қауіпсіздік техникасын сақтай 

отырып, көмекші құралдардың көмегімен 

материалдар мен құрал-саймандарды 

қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентация 

3.1 

Презентация 

0.3.1.1 өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

қолжетімді оңай тәсілдермен таныстыру 

4-тоқсан 

Тағам және 

сусын 

 

 

1. 

Шығармашы

лық 

идеяларды 

1.2 Мәдениет 

пен дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

0.1.2.1 ұлттық және әлемдік мәдениет 

өнерінің түрлі шығармаларына пікір 

білдіру  

 



19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дені саудың 

- жаны сау  

 

зерттеу және 

дамыту 

2. 

Шығармашы

лық 

жұмыстарды 

дайындау 

және жасау 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

0.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз материалдардан) 

қарапайым көлемді формаларды жасау 

2.4 Қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

0.2.4.1 қауіпсіздік техникасын сақтай 

отырып, көмекші құралдардың көмегімен 

материалдар мен құрал-саймандарды 

қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентация 

3.1 

Презентация 

0.3.1.1 өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

қолжетімді оңай тәсілдермен таныстыру 

3.3 

Шығармашылы

қ жұмыстарды 

талқылау және 

бағалау  

0.3.3.1 шығармашылық жұмысқа 

түсінік беру 

 

2) 1-сынып: 

2-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 

Бөлімдер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

Өзім 

туралы 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

1.1.1.1 қоршаған ортамен танысу кезінде 

нысандар мен құбылыстардың (түсі, 

пішіні, өлшемі, сипаты) визуальды 

сипаттамасын баяндау 

 

1.3 

Шығармашыл

ық идеяларды 

дамыту 

1.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, өнердің 

айқын құралдарымен сезімін (эмоциялық 

күйін, сипатын) және шығармашылық 

идеяны ұсыну 

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.2 

Шығармашылы

қ жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен 

техникалары 

1.2.2.1 қарапайым және қолжетімді 

тәсілдер мен техникаларды пайдаланып, 

көмекші құралдардың көмегімен (табиғи, 

жасанды және көркемдік) материалдар мен 

құрал-саймандарды қолдану 

2.1 Қоршаған 

әлемнің 

бейнесі 

1.2.1.1қарапайым қолжетімді тәсілдермен 

шығармашылық идеяларды білдіру ушін 

қоршаған ортаның кейбір визуальды 

элементтерін қолдану  

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.1 

Презентация 

1.3.1.1 өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

қолжетімді оңай тәсілдермен таныстыру 
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Менің 

мектебім 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

1.1.1.1 қоршаған ортамен танысу кезінде 

нысандар мен құбылыстардың (түсі, 

пішіні, өлшемі, сипаты) визуальды 

сипаттамасын баяндау 

 

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.1 Қоршаған 

әлемнің 

бейнесі 

1.2.1.1 шығармашылық идеяларды 

білдірудің қарапайым тәсілдерін анықтай 

отырып, қоршаған ортаның кейбір 

визуальды элементтерін пайдалану  

2.2 

Шығармашыл

ық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен 

техникалары 

1.2.2.1 қарапайым және қолжетімді 

тәсілдер мен техникаларды пайдаланып, 

көмекші құралдардың көмегімен (табиғи, 

жасанды және көркемдік) материалдар мен 

құрал-саймандарды қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

1.2.3.1 қарапайым қолжетімді тәсілдермен 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 

материалдар мен компоненттерді 

біріктіру;  

1.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау; 

1.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

2-тоқсан 

Менің 

отбасым 

және 

достарым 

 

 

 

 

1. 

Шығармашы

лық 

идеяларды 

зерттеу және 

дамыту  

 

 

 

 

 

1.2 Мәдениет 

пен дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

1.1.2.1 бейнелеу өнерінің негізгі түрлері 

мен жанрларын анықтау;  

1.1.2.2 қазақ халқының қолданбалы 

өнерінің негізгі элементтерін анықтау (ою-

өрнек, түсі, материалын)  

1.3 

Шығармашылы

қ идеяларды 

дамыту 

1.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, өнердің 

айқын құралдарымен сезімін (эмоциялық 

күйін, сипатын) және шығармашылық 

идеяны ұсыну 

2.1 Қоршаған 

әлемнің бейнесі 

1.2.1.1 қарапайым қолжетімді тәсілдермен 

шығармашылық идеяларды білдіру ушін 

қоршаған ортаның кейбір визуальды 

элементтерін қолдану 

2. Жасау 

және 

дайындау 

 

2.2 

Шығармашылы

қ жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

1.2.2.1 қарапайым және қолжетімді 

тәсілдер мен техникаларды пайдаланып, 

көмекші құралдардың көмегімен (табиғи, 

жасанды және көркемдік) материалдар мен 

құрал-саймандарды қолдану 
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мен 

техникалары 

Бізді 

қоршаған 

әлем 

1. 

Шығармашы

лық 

идеяларды 

зерттеу және 

дамыту 

1.1. Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

1.1.1.1 қоршаған ортамен танысу кезінде 

нысандар мен құбылыстардың (түсі, 

пішіні, өлшемі, сипаты) визуальды 

сипаттамасын баяндау 

 

2. 

Шығармашы

лық 

жұмыстарды 

дайындау 

және жасау 

 

 

 

2.1 Қоршаған 

әлемнің бейнесі 

1.2.1.1 қарапайым қолжетімді тәсілдермен 

шығармашылық идеяларды білдіру ушін 

қоршаған ортаның кейбір визуальды 

элементтерін қолдану 

2.2 

Шығармашылы

қ жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен 

техникалары 

1.2.2.1 қарапайым және қолжетімді 

тәсілдер мен техникаларды пайдаланып, 

көмекші құралдардың көмегімен (табиғи, 

жасанды және көркемдік) материалдар мен 

құрал-саймандарды қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

1.2.3.1 қарапайым қолжетімді тәсілдермен 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 

материалдар мен компоненттерді 

біріктіру; 

1.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау; 

1.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

2.4 Қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

1.2.4.1 қауіпсіздік техникасын сақтай 

отырып, көмекші құралдардың көмегімен 

материалдар мен құрал-саймандарды 

қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентация 

3.3 

Шығармашылы

қ жұмыстарды 

талқылау және 

бағалау  

1.3.3.1 шығармашылық жұмысқа түсінік 

беру 

3-тоқсан 

Саяхат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Шығармашы

лық 

идеяларды 

зерттеу және 

дамыту 

1.3 

Шығармашылы

қ идеяларды 

дамыту 

1.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, өнердің 

айқын құралдарымен сезімін (эмоциялық 

күйін, сипатын) және шығармашылық 

идеяны ұсыну 

2. Жасау 

және 

дайындау 

2.2 

Шығармашылы

қ жұмыстарды 

орындаудың 

1.2.2.1 қарапайым және қолжетімді 

тәсілдер мен техникаларды пайдаланып, 

көмекші құралдардың көмегімен (табиғи, 
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материалдары 

мен 

техникалары 

жасанды және көркемдік) материалдар мен 

құрал-саймандарды қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

1.2.3.1 қарапайым қолжетімді тәсілдермен 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 

материалдар мен компоненттерді 

біріктіру;  

1.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау; 

1.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

Салт-дәстүр 

және ауыз 

әдебиеті 

1. 

Шығармашы

лық 

идеяларды 

зерттеу және 

дамыту 

1.2 Мәдениет 

пен дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

1.1.2.1 бейнелеу өнерінің негізгі түрлері 

мен жанрларын анықтау;  

1.1.2.2 қазақ халқының қолданбалы 

өнерінің негізгі элементтерін анықтау (ою-

өрнек, түсі, материалын)  

2. 

Шығармашы

лық 

жұмыстарды 

дайындау 

және жасау 

 

 

 

 

 

 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

1.2.3.1 қарапайым қолжетімді тәсілдермен 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 

материалдар мен компоненттерді 

біріктіру; 

1.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау; 

1.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

2.4 Қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

1.2.4.1 қауіпсіздік техникасын сақтай 

отырып, көмекші құралдардың көмегімен 

материалдар мен құрал-саймандарды 

қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентация 

3.1 Презентация 1.3.1.1 өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

қолжетімді оңай тәсілдермен таныстыру 

4-тоқсан 

Тағам және 

сусын 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Шығармашы

лық 

идеяларды 

зерттеу және 

дамыту 

1.2 Мәдениет 

пен дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

1.1.2.1 бейнелеу өнерінің негізгі түрлері 

мен жанрларын анықтау;  

1.1.2.2 қазақ халқының қолданбалы 

өнерінің негізгі элементтерін анықтау (ою-

өрнек, түсі, материалын)  

2. 

Шығармашы

лық 

жұмыстарды 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

1.2.3.1 қарапайым қолжетімді тәсілдермен 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 

материалдар мен компоненттерді 

біріктіру;  



23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дені саудың 

- жаны сау  

 

дайындау 

және жасау 

1.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау; 

1.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

2.4 Қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

1.2.4.1 қауіпсіздік техникасын сақтай 

отырып, көмекші құралдардың көмегімен 

материалдар мен құрал-саймандарды 

қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентация 

3.1 Презентация 1.3.1.1 өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

қолжетімді оңай тәсілдермен 

таныстыру 

 

3) 2-сынып: 

3-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 

Бөлімдер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

Өзім 

туралы 

1. 

Шығарма

шылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

2.1.1.1 қоршаған ортамен танысу кезінде 

нысандар мен құбылыстардың (түсі, 

пішіні, өлшемі, сипаты) визуальды 

сипаттамасын анықтау және түсіндіру 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

2.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, өнердің 

айқын құралдарымен сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

2.1.3.2 шығармашылық идеяларды 

дамыту үшін ақпарат жинау 

1.4 Жоспарлау 2.1.4.1 шығармашылық жұмысты 

орындаудың кезектілігін анықтау 

2. 

Шығарма

шылық 

жұмыстар

ды 

дайындау 

және 

жасау 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

2.2.3.1 түрлі қолжетімді тәсілдермен 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 

материалдар мен компоненттерді 

біріктіру; 

2.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау; 

2.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентац

ия 

3.3 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

талқылау және 

бағалау  

2.3.3.1 шығармашылық жұмысқа түсінік 

беру және оны жетілдіру бойынша 

бастамаларды енгізу 
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Менің 

отбасым 

және 

достарым 

 

1. 

Шығарма

шылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

2.1.1.1 қоршаған ортамен танысу кезінде 

нысандар мен құбылыстардың (түсі, 

пішіні, өлшемі, сипаты) визуальды 

сипаттамасын анықтау және түсіндіру 

1.2 Мәдениет 

пен дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

2.1.2.1 ұлттық және әлемдік мәдениет 

өнерінің түрлі шығармаларын сипаттау 

және өзінің идеясын дамыту үшін қолдану 

1.3 

Шығармашылы

қ идеяларды 

дамыту 

2.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, өнердің 

айқын құралдарымен сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну 

2.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін ақпарат жинау 

2. 

Шығарма

шылық 

жұмыстар

ды 

дайындау 

және 

жасау 

2.2 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен техникалары 

2.2.2.1 түрлі және қолжетімді тәсілдер мен 

техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) материалдар мен құрал-

саймандарды қолдану 

2.4 Қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

2.2.4.1 қауіпсіздік техникасын сақтай 

отырып, көмекші құралдардың көмегімен 

материалдар мен құрал-саймандарды 

қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентац

ия 

3.2 Өнердегі 

тәсілдемелерді 

талдау 

2.3.2.1 әртүрлі өнер туындыларын 

орындаудың негізгі айқын құралдары мен 

материалдарын анықтау 

2-тоқсан 

Менің 

мектебім 

 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

2.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, өнердің 

айқын құралдарымен сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну 

2.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін ақпарат жинау 

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

 

 

 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

2.2.3.1 түрлі қолжетімді тәсілдермен 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 

материалдар мен компоненттерді біріктіру  

2.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау 

2.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

3.3 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

2.3.3.1 шығармашылық жұмысқа түсінік 

беру және оны жетілдіру бойынша 

бастамаларды енгізу  
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презентаци

я 

талқылау және 

бағалау  

Менің туған 

өлкем 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

2.1.1.1 қоршаған ортамен танысу кезінде 

нысандар мен құбылыстардың (түсі, 

пішіні, өлшемі, сипаты) визуальды 

сипаттамасын анықтау және түсіндіру 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

2.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, өнердің 

айқын құралдарымен сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну;  

2.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін ақпарат жинау 

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

 

 

2.2 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен техникалары 

2.2.2.1 түрлі және қолжетімді тәсілдер мен 

техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) материалдар мен құрал-

саймандарды қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

2.2.3.1 түрлі қолжетімді тәсілдермен 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 

материалдар мен компоненттерді 

біріктіру; 

2.2.3.2. қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау; 

2.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.1 Презентация 2.3.1.1 қолжетімді тәсілдермен негізгі 

идея мен процесті айта отырып өзінің 

жұмысын (эскиз, бұйым) таныстыру 

3-тоқсан 

Дені саудың 

– жаны сау!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

2.1.1.1 қоршаған ортамен танысу кезінде 

нысандар мен құбылыстардың (түсі, 

пішіні, өлшемі, сипаты) визуальды 

сипаттамасын анықтау және түсіндіру 

1.2 Мәдениет 

пен дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

2.1.2.1 ұлттық және әлемдік мәдениет 

өнерінің түрлі шығармаларын сипаттау 

және өзінің идеясын дамыту үшін қолдану  

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

2.2.3.1 түрлі қолжетімді тәсілдермен 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 

материалдар мен компоненттерді 

біріктіру; 

2.2.3.2. қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 
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 (ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау 

2.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.1 Презентация 2.3.1.1 қолжетімді тәсілдермен негізгі 

идея мен процесті айта отырып өзінің 

жұмысын (эскиз, бұйым) таныстыру 

3.2 Өнердегі 

тәсілдемелерді 

талдау 

2.3.2.1 әртүрлі өнер туындыларын 

орындаудың негізгі айқын құралдары мен 

материалдарын анықтау 

Салт-дәстүр 

және ауыз 

әдебиеті 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.2 Мәдениет 

пен дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

2.1.2.1 ұлттық және әлемдік мәдениет 

өнерінің түрлі шығармаларын сипаттау 

және өзінің идеясын дамыту үшін қолдану 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

2.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, өнердің 

айқын құралдарымен сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну;  

2.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін ақпарат жинау 

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.2 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен техникалары 

2.2.2.1 түрлі және қолжетімді тәсілдер мен 

техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) материалдар мен құрал-

саймандарды қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

2.2.3.1 түрлі қолжетімді тәсілдермен 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 

материалдар мен компоненттерді 

біріктіру; 

2.2.3.2. қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау; 

2.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.1 Презентация 2.3.1.1 қолжетімді тәсілдермен негізгі 

идея мен процесті айта отырып өзінің 

жұмысын (эскиз, бұйым) таныстыру 

4-тоқсан 

Қоршаған 

орта 

 

 

 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

2.1.1.1 қоршаған ортамен танысу кезінде 

нысандар мен құбылыстардың (түсі, 

пішіні, өлшемі, сипаты) визуальды 

сипаттамасын анықтау және түсіндіру 

1.3 

Шығармашылық 

2.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, өнердің 

айқын құралдарымен сезімін 
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және 

дамыту 

идеяларды 

дамыту 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

2.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін ақпарат жинау 

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.1 Қоршаған 

әлемнің бейнесі 

2.2.1.1 түрлі қолжетімді тәсілдермен 

шығармашылық идеяларды білдіру үшін 

белгілі бір қоршаған ортаның визуальды 

элементтерін қолдану 

2.2 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен техникалары 

2.2.2.1 түрлі және қолжетімді тәсілдер мен 

техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) материалдар мен құрал-

саймандарды қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

2.2.3.1 түрлі қолжетімді тәсілдермен 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 

материалдар мен компоненттерді 

біріктіру; 

2.2.3.2. қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау; 

2.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

2.4 Қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

2.2.4.1 қауіпсіздік техникасын сақтай 

отырып, көмекші құралдардың көмегімен 

материалдар мен құрал-саймандарды 

қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.3 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

талқылау және 

бағалау  

2.3.3.1 шығармашылық жұмысқа түсінік 

беру және оны жетілдіру бойынша 

бастамаларды енгізу 

Саяхат 

 

 

 

 

 

 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

2.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, өнердің 

айқын құралдарымен сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну;  

2.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін ақпарат жинау 

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.2 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен техникалары 

2.2.2.1 түрлі және қолжетімді тәсілдер мен 

техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) материалдар мен құрал-

саймандарды қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

2.2.3.1 түрлі қолжетімді тәсілдермен 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, 
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материалдар мен компоненттерді 

біріктіру; 

2.2.3.2. қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау;  

2.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.1 Презентация 2.3.1.1 қолжетімді тәсілдермен негізгі 

идея мен процесті айта отырып өзінің 

жұмысын (эскиз, бұйым) таныстыру 

 

4) 3-сынып: 

4-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 

Бөлімдер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

Тірі табиғат 

 

1. 

Шығарма

шылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

3.1.1.1 табиғи пішіндерді, декоративті 

өрнектерді (ою-өрнек) тану және анықтау, 

өз жұмыстарында оларды қолдану 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

3.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, жұмыс 

техникасын негізді түрде таңдап сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

3.1.3.2 шығармашылық идеяларды 

дамыту үшін түрлі көздерден ақпарат 

жинау 

1.4 Жоспарлау 3.1.4.1 жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру 

және жұмыс процесін жоспарлау 

2. 

Шығарма

шылық 

жұмыстар

ды 

дайындау 

және 

жасау 

2.1 Қоршаған 

әлемнің бейнесі 

3.2.1.1 қолжетімді түрлі құралдар мен 

техникаларды байланыстырып қоршаған 

ортаның визуальды элементтерін бейнелеу 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

3.2.3.1 қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, түрлі 

материалдар мен компоненттерді жалғау, 

біріктіру; 

3.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау 

3.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану  

3. Талдау 

және 

бағалау, 

3.3 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

3.3.3.1 шығармашылық жұмыстарды 

бағалау және түсіндіру, оны жетілдіру 

бойынша бастамаларды енгізу 
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презентац

ия 

талқылау және 

бағалау  

Жақсыдан 

үйрен, 

жаманнан 

жирен 

(жарық пен 

қараңғы) 

1. 

Шығарма

шылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

3.1.1.1 табиғи пішіндерді, декоративті 

өрнектерді  (ою-өрнек) тану және 

анықтау, өз жұмыстарында оларды 

қолдану 

1.2 Мәдениет 

пен дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

3.1.2.1 ұлттық және әлемдік мәдениет 

өнерінің әр түрлі шығармаларын білу және 

олардың ерекшеліктерін түсіндіру (жанры, 

жасау техникасы, көңіл-күйі); 

3.1.2.2 қазақ халқының және әлем 

халықтарының қолданбалы өнерінің 

ұлттық ерекшеліктерін анықтау және 

сипаттау 

1.3 

Шығармашылы

қ идеяларды 

дамыту 

3.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, жұмыс 

техникасын негізді түрде таңдап сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

3.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін түрлі көздерден ақпарат жинау 

2. 

Шығарма

шылық 

жұмыстар

ды 

дайындау 

және 

жасау 

2.2 

Шығармашылы

қ жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен 

техникалары 

3.2.2.1 күрделі және қолжетімді тәсілдер 

мен техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) материалдар мен құрал-

саймандарды қолдану 

2.4 Қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

3.2.4.1 қауіпсіздік техникасын сақтай 

отырып, көмекші құралдардың көмегімен 

материалдар мен құрал-саймандарды 

қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентац

ия 

3.2 Өнердегі 

тәсілдемелерді 

талдау 

3.3.2.1 әртүрлі өнер туындыларын 

орындаудың негізгі айқын құралдары мен 

материалдарын арнайы терминдерді 

қолданып анықтау және салыстыру 

2-тоқсан 

Уақыт 

 

 

 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

3.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, жұмыс 

техникасын негізді түрде таңдап сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

3.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін түрлі көздерден ақпарат жинау 

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

3.2.3.1 қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, түрлі 

материалдар мен компоненттерді жалғау, 

біріктіру; 

3.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 
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(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау;  

3.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану  

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.3 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

талқылау және 

бағалау  

3.3.3.1 шығармашылық жұмыстарды 

бағалау және түсіндіру, оны жетілдіру 

бойынша бастамаларды енгізу 

Сәулет 1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

3.1.1.1 табиғи пішіндерді, декоративті 

өрнектерді (ою-өрнек) тану және анықтау, 

өз жұмыстарында оларды қолдану 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

3.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, жұмыс 

техникасын негізді түрде таңдап сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

3.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін түрлі көздерден ақпарат жинау 

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

 

 

2.2 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен техникалары 

3.2.2.1 күрделі және қолжетімді тәсілдер 

мен техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) материалдар мен құрал-

саймандарды қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

3.2.3.1 қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, түрлі 

материалдар мен компоненттерді жалғау, 

біріктіру; 

3.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау;  

3.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану  

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.1 Презентация 3.3.1.1 қолжетімді тәсілдермен арнайы 

терминдерді қолданып, негізгі идея мен 

процесті айта отырып шығармашылық 

тәсілмен өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

таныстыру 

3-тоқсан 

Өнер 

 

 

 

 

 

 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

3.1.1.1 табиғи пішіндерді, декоративті 

өрнектерді (ою-өрнек) тану және анықтау, 

өз жұмыстарында оларды қолдану 

1.2 Мәдениет 

пен дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

3.1.2.1 ұлттық және әлемдік мәдениет 

өнерінің әр түрлі шығармаларын білу және 

олардың ерекшеліктерін түсіндіру (жанры, 

жасау техникасы, көңіл-күйі);  
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3.1.2.2 қазақ халқының және әлем 

халықтарының қолданбалы өнерінің 

ұлттық ерекшеліктерін анықтау және 

сипаттау 

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

3.2.3.1 қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, түрлі 

материалдар мен компоненттерді жалғау, 

біріктіру; 

3.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау;  

3.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды 

жасау кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану  

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.1 Презентация 3.3.1.1 қолжетімді тәсілдермен арнайы 

терминдерді қолданып, негізгі идея мен 

процесті айта отырып шығармашылық 

тәсілмен өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

таныстыру 

3.2 Өнердегі 

тәсілдемелерді 

талдау 

3.3.2.1 әртүрлі өнер туындыларын 

орындаудың негізгі айқын құралдары 

мен материалдарын арнайы 

терминдерді қолданып анықтау және 

салыстыру 

3.3 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

талқылау және 

бағалау  

3.3.3.1 шығармашылық жұмыстарды 

бағалау және түсіндіру, оны жетілдіру 

бойынша бастамаларды енгізу 

Атақты 

тұлғалар 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

 

1.2 Мәдениет пен 

дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

3.1.2.1 ұлттық және әлемдік мәдениет 

өнерінің әр түрлі шығармаларын білу және 

олардың ерекшеліктерін түсіндіру (жанры, 

жасау техникасы, көңіл-күйі);  

3.1.2.2 қазақ халқының және әлем 

халықтарының қолданбалы өнерінің 

ұлттық ерекшеліктерін анықтау және 

сипаттау 

2.2 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен техникалары 

3.2.2.1 күрделі және қолжетімді тәсілдер 

мен техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) материалдар мен құрал-

саймандарды қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

 

3.2.3.1 қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, түрлі 

материалдар мен компоненттерді жалғау, 

біріктіру; 

3.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 
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(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау;  

3.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану  

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.1 Презентация 3.3.1.1 қолжетімді тәсілдермен арнайы 

терминдерді қолданып, негізгі идея мен 

процесті айта отырып шығармашылық 

тәсілмен өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

таныстыру 

4-тоқсан 

Су - тіршілік 

көзі 

 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

3.1.1.1 табиғи пішіндерді, декоративті 

өрнектерді (ою-өрнек) тану және анықтау, 

өз жұмыстарында оларды қолдану 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

3.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, жұмыс 

техникасын негізді түрде таңдап сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

3.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін түрлі көздерден ақпарат жинау 

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.1 Қоршаған 

әлемнің бейнесі 

3.2.1.1 қолжетімді түрлі құралдар мен 

техникаларды байланыстырып қоршаған 

ортаның визуальды элементтерін бейнелеу  

2.2 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен техникалары 

3.2.2.1 күрделі және қолжетімді тәсілдер 

мен техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) материалдар мен құрал-

саймандарды қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

3.2.3.1 қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, түрлі 

материалдар мен компоненттерді жалғау, 

біріктіру; 

3.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау;  

3.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды 

жасау кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану доступными 

способами 

2.4 Қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

3.2.4.1 қауіпсіздік техникасын сақтай 

отырып, көмекші құралдардың көмегімен 

материалдар мен құрал-саймандарды 

қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.3 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

талқылау және 

бағалау  

3.3.3.1 шығармашылық жұмыстарды 

бағалау және түсіндіру, оны жетілдіру 

бойынша бастамаларды енгізу 
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Демалыс 

мәдениеті. 

Мерекелер 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

3.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен, жұмыс 

техникасын негізді түрде таңдап сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

3.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін түрлі көздерден ақпарат жинау 

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.2 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен техникалары 

3.2.2.1 күрделі және қолжетімді тәсілдер 

мен техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) материалдар мен құрал-

саймандарды қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

3.2.3.1 қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, түрлі 

материалдар мен компоненттерді жалғау, 

біріктіру; 

3.2.3.2 қолжетімді тәсілдерді қолдана 

отырып, белгілі бір материалдардан 

(ермексаз, қалдық, қағаз) қарапайым 

көлемді формаларды жасау;  

3.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды 

жасау кезінде қазақ ұлттық 

мәдениетінің элементтерін қолдану  

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.1 Презентация 3.3.1.1 қолжетімді тәсілдермен арнайы 

терминдерді қолданып, негізгі идея 

мен процесті айта отырып 

шығармашылық тәсілмен өзінің 

жұмысын (эскиз, бұйым) таныстыру 

 

5) 4-сынып: 

5-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 

Бөлімдер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

Менің 

Отаным - 

Қазақстан 

1. 

Шығарма

шылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

 

 

 

1.1. Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

4.1.1.1 табиғи пішіндерді, декоративті 

өрнектерді (ою-өрнек) тану және анықтау, 

өз жұмыстарында оларды қолдану 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

4.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен 

жұмыстың түрлі техникасын үйлестіріп, 

сезімін (эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

4.1.3.2 шығармашылық идеяларды 

дамыту үшін түрлі көздерден ақпаратты 

іріктеу (АКТ-ны қоса)  

1.4 Жоспарлау 4.1.4.1 жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру 

және жұмыс процесін жоспарлау 

2. 

Шығарма

2.3 Дайындау 

технологиясы 

4.2.3.1 қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, белгілі бір 
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шылық 

жұмыстар

ды 

дайындау 

және 

жасау 

қатардағы материалдар мен 

компоненттерді жалғау, біріктіру;  

4.2.3.2. қолжетімді тәсілдермен түрлі 

материалдарды (ермексаз, қалдық, қағаз) 

және техникаларды үйлестіру арқылы 

түрлі көлемді формаларды жасау; 

4.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентац

ия 

3.3 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

талқылау және 

бағалау  

4.3.3.1 критерийлерге сәйкес 

шығармашылық жұмыстарды бағалау, оны 

жетілдіру бойынша бастамаларды енгізу 

Адами 

құндылықт

ар 

1. 

Шығарма

шылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

4.1.1.1 табиғи пішіндерді, декоративті 

өрнектерді (ою-өрнек) тану және анықтау, 

өз жұмыстарында оларды қолдану 

1.2 Мәдениет 

пен дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

4.1.2.1 ұлттық және әлемдік мәдениет 

өнерінің әр түрлі шығармаларын білу және 

олардың ерекшеліктерін түсіндіру (жанры, 

жасау техникасы, көңіл-күйі); 

4.1.2.2 қазақ халқының және әлем 

халықтарының қолданбалы өнерінің 

ұлттық ерекшеліктерін анықтау және 

сипаттау 

1.3 

Шығармашылы

қ идеяларды 

дамыту 

4.1.3.1 қолжетімді тәсілдерменжұмыстың 

түрлі техникасын үйлестіріп, сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

4.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін түрлі көздерден ақпаратты іріктеу 

(АКТ-ны қоса)  

2. 

Шығарма

шылық 

жұмыстар

ды 

дайындау 

және 

жасау 

2.2 

Шығармашылы

қ жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен 

техникалары 

4.2.2.1 күрделі және қолжетімді тәсілдер 

мен техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) құрал-саймандар мен 

материалдармен эксперимент жасау және 

қолдану 

2.4 Қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

4.2.4.1 қауіпсіздік техникасын сақтай 

отырып, көмекші құралдардың көмегімен 

материалдар мен құрал-саймандарды 

қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентац

ия 

3.2 Өнердегі 

тәсілдемелерді 

талдау 

4.3.2.1 әртүрлі өнер туындыларын 

орындаудың негізгі айқын құралдары мен 

материалдарын арнайы терминдерді 

қолданып салыстыру және сәйкестендіру 

2-тоқсан 
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Мәдени 

мұра 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

4.1.3.1 қолжетімді тәсілдерменжұмыстың 

түрлі техникасын үйлестіріп, сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

4.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін түрлі көздерден ақпаратты іріктеу 

(АКТ-ны қоса)  

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

 

 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

4.2.3.1 қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, белгілі бір 

қатардағы материалдар мен 

компоненттерді жалғау, біріктіру; 

4.2.3.2. қолжетімді тәсілдермен түрлі 

материалдарды (ермексаз, қалдық, қағаз) 

және техникаларды үйлестіру арқылы 

түрлі көлемді формаларды жасау; 

4.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.3 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

талқылау және 

бағалау  

4.3.3.1 критерилерге сәйкес 

шығармашылық жұмыстарды бағалау, оны 

жетілдіру бойынша бастамаларды енгізу 

Мамандықта

р әлемі 

 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

4.1.1.1 табиғи пішіндерді, декоративті 

өрнектерді (ою-өрнек) тану және анықтау, 

өз жұмыстарында оларды қолдану 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

4.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен жұмыстың 

түрлі техникасын үйлестіріп, сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

4.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін түрлі көздерден ақпаратты іріктеу 

(АКТ-ны қоса)  

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

 

 

2.2 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен техникалары 

4.2.2.1 күрделі және қолжетімді тәсілдер 

мен техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) құрал-саймандар мен 

материалдармен эксперимент жасау және 

қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

4.2.3.1 қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, белгілі бір 

қатардағы материалдар мен 

компоненттерді жалғау, біріктіру;  

4.2.3.2 қолжетімді тәсілдермен түрлі 

материалдарды (ермексаз, қалдық, қағаз) 

және техникаларды үйлестіру арқылы 

түрлі көлемді формаларды жасау; 

4.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 
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3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.1 Презентация 4.3.1.1 қолжетімді тәсілдермен арнайы 

терминдерді қолданып, негізгі идея мен 

процесті айта отырып шығармашылық 

тәсілмен өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

таныстыру 

3-тоқсан 

Табиғи 

құбылыстар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

4.1.1.1 табиғи пішіндерді, декоративті 

өрнектерді  (ою-өрнек) тану және анықтау, 

өз жұмыстарында оларды қолдану 

1.2 Мәдениет 

пен дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

4.1.2.1 ұлттық және әлемдік мәдениет 

өнерінің әр түрлі шығармаларын білу және 

олардың ерекшеліктерін түсіндіру (жанры, 

жасау техникасы, көңіл-күйі);  

4.1.2.2 қазақ халқының және әлем 

халықтарының қолданбалы өнерінің 

ұлттық ерекшеліктерін анықтау және 

сипаттау 

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.1 Қоршаған 

әлемнің бейнесі 

4.2.1.1 қолжетімді түрлі құралдар мен 

техникаларды үйлестіріп қоршаған 

ортаның визуальды элементтерін бейнелеу 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

4.2.3.1 қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, белгілі бір 

қатардағы материалдар мен 

компоненттерді жалғау, біріктіру;  

4.2.3.2 қолжетімді тәсілдермен түрлі 

материалдарды (ермексаз, қалдық, қағаз) 

және техникаларды үйлестіру арқылы 

түрлі көлемді формаларды жасау; 

4.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды 

жасау кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.1 Презентация 4.3.1.1 қолжетімді тәсілдермен арнайы 

терминдерді қолданып, негізгі идея мен 

процесті айта отырып шығармашылық 

тәсілмен өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

таныстыру 

3.2 Өнердегі 

тәсілдемелерді 

талдау 

4.3.2.1 әртүрлі өнер туындыларын 

орындаудың негізгі айқын құралдары мен 

материалдарын арнайы терминдерді 

қолданып салыстыру және сәйкестендіру 

Қоршаған 

ортаны 

қорғау 

 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.2 Мәдениет 

пен дәстүрді, 

тарихты түсіну 

және білу 

4.1.2.1 ұлттық және әлемдік мәдениет 

өнерінің әр түрлі шығармаларын білу және 

олардың ерекшеліктерін түсіндіру (жанры, 

жасау техникасы, көңіл-күйі); 

4.1.2.2 қазақ халқының және әлем 

халықтарының қолданбалы өнерінің 

ұлттық ерекшеліктерін анықтау және 

сипаттау 

1.3 

Шығармашылық 

4.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен жұмыстың 

түрлі техникасын үйлестіріп, сезімін 
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идеяларды 

дамыту 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

4.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін түрлі көздерден ақпаратты іріктеу 

(АКТ-ны қоса)  

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.1 Қоршаған 

әлемнің бейнесі 

4.2.1.1 қолжетімді түрлі құралдар мен 

техникаларды үйлестіріп қоршаған 

ортаның визуальды элементтерін бейнелеу 

2.2 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен техникалары 

4.2.2.1 күрделі және қолжетімді тәсілдер 

мен техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) құрал-саймандар мен 

материалдармен эксперимент жасау және 

қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

4.2.3.1 қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, белгілі бір 

қатардағы материалдар мен 

компоненттерді жалғау, біріктіру;  

4.2.3.2 қолжетімді тәсілдермен түрлі 

материалдарды (ермексаз, қалдық, қағаз) 

және техникаларды үйлестіру арқылы 

түрлі көлемді формаларды жасау; 

4.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды жасау 

кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.1 Презентация 4.3.1.1 қолжетімді тәсілдермен арнайы 

терминдерді қолданып, негізгі идея мен 

процесті айта отырып шығармашылық 

тәсілмен өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

таныстыру 

4-тоқсан 

Ғарышқа 

саяхат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.1 Қоршаған 

ортаны түсіну 

және білу 

4.1.1.1 табиғи пішіндерді, декоративті 

өрнектерді  (ою-өрнек) тану және анықтау, 

өз жұмыстарында оларды қолдану 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

4.1.3.1 қолжетімді тәсілдерменжұмыстың 

түрлі техникасын үйлестіріп, сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

4.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін түрлі көздерден ақпаратты іріктеу 

(АКТ-ны қоса)  

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.2 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен техникалары 

4.2.2.1 күрделі және қолжетімді тәсілдер 

мен техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) құрал-саймандар мен 

материалдармен эксперимент жасау және 

қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

4.2.3.1 қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, белгілі бір 
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 қатардағы материалдар мен 

компоненттерді жалғау, біріктіру;  

4.2.3.2 қолжетімді тәсілдермен түрлі 

материалдарды (ермексаз, қалдық, қағаз) 

және техникаларды үйлестіру арқылы 

түрлі көлемді формаларды жасау; 

4.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды 

жасау кезінде қазақ ұлттық мәдениетінің 

элементтерін қолдану 

2.4 Қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

4.2.4.1 қауіпсіздік техникасын сақтай 

отырып, көмекші құралдардың көмегімен 

материалдар мен құрал-саймандарды 

қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.3 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

талқылау және 

бағалау  

4.3.3.1 критерилерге сәйкес 

шығармашылық жұмыстарды бағалау, 

оны жетілдіру бойынша бастамаларды 

енгізу 

Болашаққа 

саяхат 

1. 

Шығармаш

ылық 

идеяларды 

зерттеу 

және 

дамыту 

1.3 

Шығармашылық 

идеяларды 

дамыту 

4.1.3.1 қолжетімді тәсілдермен жұмыстың 

түрлі техникасын үйлестіріп, сезімін 

(эмоциялық күйін, сипатын) және 

шығармашылық идеяны ұсыну; 

4.1.3.2 шығармашылық идеяларды дамыту 

үшін түрлі көздерден ақпаратты іріктеу 

(АКТ-ны қоса)  

2. 

Шығармаш

ылық 

жұмыстард

ы дайындау 

және жасау 

2.2 

Шығармашылық 

жұмыстарды 

орындаудың 

материалдары 

мен техникалары 

4.2.2.1 күрделі және қолжетімді тәсілдер 

мен техникаларды пайдаланып, көмекші 

құралдардың көмегімен (табиғи, жасанды 

және көркемдік) құрал-саймандар мен 

материалдармен эксперимент жасау және 

қолдану 

2.3 Дайындау 

технологиясы 

4.2.3.1 қолжетімді тәсілдермен өлшеу, 

белгілеу, кесу, пішіндеу, жинау, белгілі бір 

қатардағы материалдар мен 

компоненттерді жалғау, біріктіру;  

4.2.3.2 қолжетімді тәсілдермен түрлі 

материалдарды (ермексаз, қалдық, қағаз) 

және техникаларды үйлестіру арқылы 

түрлі көлемді формаларды жасау; 

4.2.3.3 шығармашылық жұмыстарды 

жасау кезінде қазақ ұлттық 

мәдениетінің элементтерін қолдану 

3. Талдау 

және 

бағалау, 

презентаци

я 

3.1 Презентация 4.3.1.1 қолжетімді тәсілдермен арнайы 

терминдерді қолданып, негізгі идея мен 

процесті айта отырып шығармашылық 

тәсілмен өзінің жұмысын (эскиз, бұйым) 

таныстыру 
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