Приложение 21
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от «5» февраля 2020 года № 51

Приложение 566
к приказу Министра образования
и науки Республики Казахстан
от 3 апреля 2013 года №115

Типовая учебная программа по учебному предмету
«Казахский язык» для незрячих и слабовидящих обучающихся 2–4
классов уровня начального образования по обновленному содержанию
(с казахским языком обучения)
Глава 1. Общие положения
1. Типовая учебная программа по учебному предмету «Казахский язык»
для незрячих и слабовидящих обучающихся 2-4 классов уровня начального
образования по обновленному содержанию (далее - Программа) разработана в
соответствии с подпунктом 6) статьи 5 Закона Республики Казахстан от
27 июля 2007 года «Об образовании».
2. Цель Программы – заложить основы формирования функциональной
грамотности, обеспечить развитие всех видов речевой деятельности как
показателей общей культуры человека.
3. Задачи Программы:
1) формировать положительную мотивацию к изучению казахского
языка посредством освоения знаний об окружающем мире;
2) формировать продуктивную речевую деятельность посредством
обогащения и активизации словарного запаса, развития речевой культуры и
культуры общения;
3) развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать,
систематизировать информацию, умение планировать, контролировать и
оценивать учебные действия в процессе решения фонетических, лексических,
морфологических, синтаксических, орфографических и орфоэпических задач;
4) воспитывать сознательное отношение к языку как источнику знаний,
духовно-нравственной ценности, средству общения и успешной
социализации;

5) формировать гуманистическое мировоззрение, интеллект и духовный
мир обучающихся; приобщать их к национальным и общечеловеческим
ценностям.
4. Коррекционно-развивающие задачи:
1) коррекция навыков мелкой моторики: движение рук, положение
локтей, захват и удерживание грифеля при письме и чтении.
Совершенствование навыков письма плоским шрифтом. Развитие осязания и
координации движений;
2) развитие навыков пространственной ориентировки в книге и тетради
при чтении, письме и списывании учебного материала;
3) развитие и коррекция когнитивных процессов: наглядно-образного,
наглядно-действенного, критического, творческого мышления, зрительного,
слухового и тактильного восприятия, внимания и памяти для повышения
качества усвоения предметного материала;
4) овладение специальными методами познания окружающего мира:
обобщение, сопоставление, описание, обследование, алгоритмизация для
конкретизации представлений о предметах и явлениях;
5) развитие умения рационально использовать остаточное зрение при
чтении, письме и работе с наглядным материалом;
6) коррекция вербализма речи, заключающегося в преобладании
словесной сферы над другими сторонами психического развития;
рассуждение без опоры на реальность или конкретные факты;
7) преодоление формализма в знаниях, обусловленного нарушенными
представлениями о предметах и неадекватным восприятием лексического
значения слова, способствующего формальному заучиванию слов.
Глава 2. Педагогические подходы к организации учебного процесса
5. Обучение учащихся с нарушением зрения осуществляется
посредством ценностно-ориентированного, личностно-ориентированного,
деятельностного, дифференцированного, коммуникативного подходов и
информационно-коммуникационных технологий.
6.
Ценностно-ориентированный
подход
заключается
в
целенаправленном подборе текстов, практических упражнений, творческих
заданий, способствующих воспитанию патриотических, гуманистических,
общечеловеческих, духовно-нравственных ценностей, любви к родине,
почитанию национальных традиций и обычаев.
7. Личностно-ориентированный подход заключается в раскрытии
индивидуальных способностей обучающихся, познавательных интересов,
творческого и интеллектуального потенциала посредством использования
инновационных технологий обучения, дидактических и ролевых игр,
тестовых заданий, применяемых на повседневных и нестандартных уроках.
8. Деятельностный подход реализуется:

1) в словесно-практической деятельности, способствующей
пониманию системы понятий, правил, сведений, взаимодействующих между
собой при развитии навыков грамотного письма и правильной речи
обучающихся, доведённых до автоматизма;
2) в использовании активных и интерактивных методик:
исследовательской, проектной и игровой деятельности, проблемного
опережающего обучения, которые актуализируются в творческих заданиях,
анализе, сопоставлении, обобщении языковых норм и корректном
использовании их в практической деятельности.
9. Дифференцированный подход в зависимости от состояния зрения
обучающихся предполагает деление обучающихся на тотально незрячих и
частично видящих до 0,04, обучающихся по системе Брайля, и слабовидящих
с остротой зрения в пределах от 0,05 до 0,09 и от 0,1 до 0,4 с коррекцией
очками на лучше видящем глазу, которые обучаются укрупнённым
плоскопечатным шрифтом; а также подразумевает распределение
обучающихся по трём группам с учётом их индивидуальных особенностей и
способностей:
1) обучающиеся первой группы способны достаточно полно и
самостоятельно усваивать учебный материал;
2) обучающиеся второй группы усваивают учебный материал
медленнее и допускают незначительные ошибки при его воспроизведении;
3) обучающиеся третьей группы частично усваивают учебный
материал и неспособны самостоятельно воспроизвести его, для которых
разрабатываются приёмы индивидуальной коррекции и разноуровневые
задания.
10. Коммуникативный подход способствует развитию речевой
деятельности в соответствии с системой языковых и речевых норм и
соблюдению речевого этикета при обучении незрячих и слабовидящих;
ориентирован на умение слушать, корректно формулировать вопросы и
ответы при овладении монологической и диалогической речью, предполагает
продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе
овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации.
11. Для поиска, обработки и обмена информацией по предмету
использовать интернет-ресурсы, онлайн-словари, справочники, форумы,
электронные учебники и энциклопедии; для поддержания принципа
непрерывности учебного процесса следует применять технологии
дистанционного обучения.
12. Коррекционное сопровождение обучающихся включает следующие
компоненты:
1) коррекцию и развитие сохранных анализаторов, их компенсаторную
роль в освоении предметных знаний, умений и навыков;
2) предупреждение развития вторичных дефектов в психофизическом
и эмоциональном развитии при восприятии предметного материала;
3) охрану остаточного зрения и соблюдение офтальмологических и
гигиенических норм.

13. Специальные приёмы организации обучения по предмету:
1) алгоритмизация учебной деятельности с учётом зрительных
нарушений;
2) дозированное использование различных видов деятельности с
учётом зрительной нагрузки, не более 10 минут;
3) чередование тактильного восприятия при чтении и письме рельефноточечным шрифтом со слуховым;
4) специальная гимнастика для глаз и кистей рук;
5) логические приёмы переработки учебной информации:
конкретизация, сопоставление, установление аналогии по образцу,
обобщение;
6) приём «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью
действий в форме алгоритмов при фонетическом, лексическом,
морфологическом, синтаксическом разборах.
14. Уроки казахского языка проводятся в кабинете начального обучения,
который оборудован:
1) школьной мебелью, соответствующей требованиям техники
безопасности;
2) специальными средствами обучения: иллюстрациями, рельефными
рисунками, плоскопечатными и рельефно-точечными таблицами, справочной
и художественной литературой, учебниками с укрупненным и рельефноточечным шрифтом, дидактическим и раздаточно-демонстрационным
материалом, отражающим окружающий мир и доступным зрительному и
тактильному восприятию;
3)
техническими
средствами
обучения:
компьютерным
тифлокомплексом, комплексом «Книголюб» для сканирования и чтения,
интерактивной доской, электронным увеличивающим устройством «Книга»,
стационарным и портативным увеличивающим устройством для
слабовидящих, тифлоплеером, диктофоном.
Глава 3. Организация содержания учебного предмета «Казахский язык»
15. «Қазақ тілі» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі:
1) 2-сыныпта - аптасына 4 сағат, оқу жылында 136 сағатты;
2) 3-сыныпта - аптасына 4 сағат, оқу жылында 136 сағатты;
3) 4-сыныпта - аптасына 4 сағат, оқу жылында 136 сағатты құрайды.
16. Оқу мақсаттары мұғалім мен білім алушыларға болашақ қадамдары
жөнінде өзара ой бөлісуге, оларды жоспарлау мен бағалауға мүмкіндік беретін
бірізділік пен сабақтастықты көрсететін келесі бөлімдерді қамтиды:
1) «Тыңдалым және айтылым» бөлімі;
2) «Оқылым» бөлімі;
3) «Жазылым» бөлімі;
4) «Әдеби тіл нормаларын сақтау» бөлімі.
17. «Тыңдалым және айтылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:

1) тыңдаған материалдың мазмұнын түсіну;
2) мәтіннің мазмұнын болжау;
3) түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану;
4) берілген тақырып бойынша әңгіме құрау;
5) тыңдалған материал бойынша өз пікірін білдіру;
6) тыңдарманның назарын аудару;
7) дыбыстарды, сөздерді орфоэпиялық нормаға сәйкес дұрыс айту.
18. «Оқылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:
1) мәтін түрлері мен құрылымдық бөліктерін анықтау;
2) мәтіндегі лексикалық бірліктердің қолданылуын түсіну;
3) мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қою және жауап беру;
4) мәтіннің тақырыбын және негізгі ойды анықтау;
5) түрлі дереккөздерден ақпарат алу;
6) мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау.
19. «Жазылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды:
1) мәтін түрлеріне сәйкес мәтін құрап жазу;
2) түрлі стильде мәтін жазу;
3) оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жазба
жұмыстар жазу;
4) жазба жұмыстарын түрлі формада ұсыну;
5) қатені табу және түзету;
6) каллиграфиялық нормаларды сақтау;
7) пунктуациялық нормаларды сақтау.
20. «Әдеби тіл нормаларын сақтау» бөлімі келесідей бөлімшелерді
қамтиды:
1) орфографиялық, орфоэпиялық нормаларды сақтау;
2) грамматикалық нормаларды сақтау.
21. 2-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны:
1) тыңдалым және айтылым: тыңдаған мәтін бойынша түсінбеген
сөздерін белгілеу; тыңдаған мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға
жауап беру; тыңдалған материалға өз пікірін білдіру; түрлі жағдаяттарға
байланысты сұхбаттасын тыңдау, сөйлеу мәдениетін сақтау; сөйлеудің адам
өміріндегі маңызы мен қажеттілігі; ауызекі және жазба тілде сөйлеу туралы
түсінік; дауыс күші, сазы – ауызекі сөйлеудің мәнерлеуші құралдары; ауызекі
сөйлеу кезіндегі қимыл мен ым- ишара; диалог; монолог; амандасу
жағдаятында қолданылатын сөздер; амандасу, өтініш білдіру, алғыс айту
жағдаятын құрастыру; фонематикалық есту қабілетін дамыту және дикция
қоюға арналған артикуляциялық жаттығулар;
2) оқылым: мәтіннен, ережелерден, жаттығулардан қажетті ақпарат алу;
бастауыш сынып білім алушыларына арналған сөздіктің, энциклопедияның,
анықтамалықтың көмегімен ақпаратты нақтылау; мәтіннен қажетті ақпаратты
таңдау; белгілі бір тақырыпқа екі дереккөзден ақпаратты табу; мәтін
тақырыбы, жоспар, иллюстрациялар бойынша мазмұнды болжау; мәнерлеп оқу
құралдарының көмегімен оқылатын мазмұнды бағалау: интонация, ырғақ,
дыбыс деңгейі; көзі көрмейтін білім алушыларға екі қолмен бедерлі-нүктелік

қаріпті оқу дағдыларын жетілдіру; оқу кезінде инверсия, буындарды ауыстыру,
әріптерді жіберу; оқу кезінде сөйлеу қателіктерінің алдын алу үшін
фонематикалық есту қабілетін дамыту;
3) жазылым: бедерлі-нүктелі қаріпте жазу дағдыларын жетілдіру;
сөйлемде сөздердің орналасу тәртібін ескере отырып сөйлем құрау; сұрақ
бойынша сөйлемді толықтырып жазу; үлгі, сызба, суреттер бойынша сөйлем
құрап жазу; дұрыс құрылмаған сөйлемді түзеп, қайта жазу; «Фонетика және
графика», «сөз құрамы»; жыл ішіндегі жазбаша жұмыстар: мәтін-сипаттама,
мәтін-баяндау, көркем мәтін негізінде жазбаша баяндау; берілген тақырыпқа
тірек сөздер бойынша мәтін жазу; диктанттардың түрлері; түсініктеме хат;
оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдарға байланысты сұрақтар
мен жоспар бойынша мазмұндама жазу; тірек сөздерді, суреттерді пайдаланып
постер құрастыру; жеке сурет немесе сюжетті суреттер негізінде шағын
сипаттау, әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу; үлгі бойынша қарапайым
хабарландыру, хабарлама және нұсқаулық жазу;
4) әдеби тіл нормаларын сақтау: құраған мәтінінде жіберілген
орфографиялық, пунктуациялық, әріптік қателерді мұғалімнің көмегімен
тауып түзету; дұрыс құрылмаған мәтінді түзеп, қайта жазу; жазба жұмыстарын
каллиграфиялық талаптарға сай жазу;
5) 1-сыныпта оқытылған тақырыптарды қайталау: қазақ тілінің
дыбыстары мен әріптері; әріптерді бедерлі-нүктелі қаріппен белгілеу; алфавит;
буын; сөзді аудару; сөзді жазық және бедерлі-нүктелі қаріппен ауыстыру; тіл
мен сөйлеу туралы түсінік; ауызша және жазбаша сөйлеу; сөз және сөйлем;
Брайль жүйесі бойынша жазудағы сөйлемдегі бас әріп және тыныс белгілері;
мәтін және сөйлем;
6) фонетика: У дыбысы; сөз ішінде у дыбысының бірде дауысты,
бірде дауыссыз болып келуі; У әрпінің емлесі: дауыссыз дыбыстан кейін
келген у әрпінің алдында ү, ұ дыбыстары естілгенімен, жазылғанда олардың
орнына у-дың өзі ғана жазылатыны, дауысты ы, і әріптеріне аяқталған
сөздерге у әрпі қосылғанда, ы, і әріптерінің түсіп қалатыны; И дыбысы. И
– дауысты, й – дауыссыз дыбыс екені. И – дыбысының бірде жуан, бірде
жіңішке болатыны; И, й әріптерінің емлесі; Я, ю әріптерінің жазылуы;
дауыссыз дыбыстардың қатаң, ұяң, үнді болып бөлінетіні; Б, п дыбыстары;
Б және п әріптерінің емлесі; Қ, ғ және к, г дыбыстары; Қ, к дыбыстарына
аяқталған сөздерге дауысты ы, і дыбыстары жалғанса, олардың ғ, г
дыбыстарына айналуы; Л, р дыбыстары. Л, р әріптерінің емлесі. Н, ң
дыбыстары; олардың бір-бірінен айырмашылығы және емлесі; сөздерді,
дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту: бүгін – бүгүн, түтін
– түтүн, көсек – көсөу;
7) сөйлем: сөйлем туралы түсінік; сөйлемнің мәтіннен өзгешелігі;
тұтас мәтінді сөйлемдерге бөлу, сөйлемдердің ара жігін ажырату; айтылу
мақсатына қарай сөйлем түрлері: хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті
сөйлем; сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілер (нүкте, сұрау, леп белгісі);
8) сөйлемдегі сөздердің байланысы: сұрақ қою арқылы сөйлемнің
ішінен бір-бірімен байланысып тұрған сөздерді табу;

9) сөз және оның мағынасы: сөз және оның мағынасы туралы түсінік;
мәтіндегі синоним, антоним, омоним сөздердің мағыналарын ажырата білу;
берілген тақырып, сұрақ бойынша қажетті ақпараттарды іріктеп алу үшін
дереккөздерді (сөздік, анықтамалық, энциклопедия) қолдана білу;
10) сөз құрамы: сөздің түбірі мен қосымшасы туралы алғашқы түсінік;
түбір мен қосымшаның бір-бірінен айырмашылығы; қосымша түрлері:
жұрнақ пен жалғау, олардың белгіленуі;
11) сөз таптары: заттың атын, сынын, қимылын білдіретін сөздер
туралы түсінікті қайталау; сөз табы туралы түсінік; зат есім, оның мағынасы,
сұрақтары; жалқы есім және жалпы есім; жалқы есімнің жазылу емлесі;
зат есімнің жекеше және көпше түрлері; зат есімнің көпше түрін сөз
құрамына талдау, көптік жалғаулары, оларды дұрыс қолдану; етістік, оның
анықтамасы, сұрақтары; дара және күрделі етістіктер; сын есім және оның
анықтамасы, сұрақтары; сын есіммен зат есімнің байланысы; дара және
күрделі сын есімдер; сан есім және оның анықтамасы, сұрақтары; сан есімнің
зат есіммен байланысып айтылуы; дара және күрделі сан есімдер.
22. 3-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны:
1) тыңдалым және айтылым: тыңдалған мәтін бойынша тірек сөздерді
белгілеу; ашық және жабық сұрақтарға жауап беру; берілген тақырып пен
суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау; берілген
мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздерді, жоспарды пайдаланып ауызша әңгіме
құрау; қаратпа сөз, оның тыныс белгісі; қыстырма сөз, оның тыныс белгісі;
көмекші сөздердің көмегімен әңгімелеу, сипаттау, пайымдау мәтін түрлерін
және құрылымдық бөліктерін анықтау; ауызекі және жазба тілде сөйлеу
ерекшеліктері; түрлі жағдаяттағы қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі
түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап сөйлеу; интонацияны, вербалды
емес тілдік құралдарды: қимыл мен ым-ишара, қаратпа сөздерді қолдана
отырып,тыңдарманның назарын аудару;
2) оқылым: оқылған мәтіннің тақырыбын және ондағы негізгі ойды
анықтау; мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар
құрастыру және жауап беру; мәтіндегі ақпарат негізінде қарапайым
тұжырымдар қалыптастыру; мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау; ұқсас
тақырыпта берілген мәтін түрлерін, стилін салыстыру; оқу техникасын дамыту;
3) жазылым: көмекші сөздерді қолданып пайымдау мәтіндерін құрап
жазу; оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша жоспар
құрып, мазмұндама жазу; сызба, график, кесте, фотосуреттер қолданып мәтін
хат, шақыру, нұсқаулық, презентация құрастырып жазу; өзіндік іс-әрекеті
баяндалған күнделік, өмірбаян жазу;
4) әдеби тіл нормаларын сақтау: жіберілген пунктукациялық,
орфографиялық,
грамматикалық,
стилистикалық
қателерді
тауып,
орфографиялық сөздік пен анықтамалық арқылы түзету; өзгенің пікіріне өз
көзқарасын білдіруде тілдік және этикалық нормаларды сақтау;
5) фонетика: дыбыс туралы 2-сыныпта өткенді қайталау; Э, е, ф, в, ц, ч,
ш, щ дыбыстарының ерекшеліктерін меңгерту; бұл дыбыстарды дұрыс айтып,
сауатты жазуға дағдылану; В, ф дыбыстары мен әріптерінің ерекшеліктерін

салыстыру; Ч, щ дыбыстары мен әріптерінің ерекшеліктері; Х, һ дыбыстары,
олардың айтылу ерекшеліктері; Х, һ дыбыстарына қатысты сөздердің емлесі;
сөз ішінде қатар тұрған дауыссыз дыбыстардың өзара үндесуін сақтап
айту: сенбі – сембі, Жангүл – Жаңгүл;
6) сөз және оның мағынасы: сөз және оның мағынасы туралы
берілген білімді еске түсіру; сөз мағыналарымен жұмыс: сөз өзінің тура
мағынасынан басқа ауыспалы мағынада қолданылатынын және бір сөздің
бірнеше мағынада жұмсалатынын байқау; мәндес және қарама-қарсы
мағыналы сөздер; тура және ауыспалы мағыналы сөздердің мағынасын
мәнмәтінде түсіну, сөйлеу барысында пайдалану; түрлі дереккөздерден,
мәтін, сөздік, сызба, кесте, карта берілген тақырып, сұрақ бойынша алған
ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу,
жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау;
7) сөз құрамы: сөз құрамы жайында 2-сыныпта өтілген ұғымдарды
қайталау; түбір сөз және туынды сөз; туынды сөз жасайтын жұрнақтар;
түбірлес сөздер; қосымшалардың емлесі: буын үндестігін сақтау, қосымша
жалғанғанда кейбір сөздердің соңғы дыбысының өзгеруі немесе түсіп қалуы
туралы түсінік;
8) сөйлем: сөйлем туралы 2-сыныпта берілген білімді қайталау; сөйлем
мүшелері; тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер; бастауыш пен баяндауыштың
байланысы; бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша;
жалаң және жайылма сөйлем; үлгі сызба, сұрақ бойынша сөйлем құрау;
9) сөз таптары: сөз таптары туралы берілген ұғымды қайталау; зат
есім туралы 2-сыныпта өтілген материалды еске түсіру; негізгі және
туынды зат есім; туынды зат есім жасайтын жұрнақтар; зат есімнің
тәуелденуі; тәуелдік жалғау, оның жекеше және көпше түрлері; тәуелдік
жалғаудың емлесі; етістік туралы берілген білімді еске түсіру, негізгі және
туынды етістік, болымды және болымсыз етістік; сөз таптары; сын есім
жайында берілген білімді еске түсіру, негізгі және туынды сын есімдер;
салыстырмалы шырай жұрнақтарымен таныстыру; сан есім туралы берілген
білімді еске түсіру; есептік және реттік сан есімдер.
23. 4-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны:
1) тыңдалым және айтылым: тыңдалған материал бойынша негізгі тұсын
түртіп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту; берілген мәтіннің
тақырыбы мен диаграмма, сызба, кесте бойынша мәтіннің мазмұнын болжау
және өз ойын дәлелдеу; аудио-бейне жазба мазмұнын өзіндік бағалау; ауызекі
және жазба тілде сөйлеу туралы түсініктерін кеңейту; тірек сөздер мен
жоспарды пайдаланып монолог құрау; сөйлеу мақсаты мен ортасына сәйкес
белгілі бір тақырып аясында диалог құру; сұхбаттасының жасын, жай-күйін
ескере отырып, сезімі мен көңіл күйіне әсерін ескеру; интонацияны, вербалды
емес тілдік құралдарды (қимыл мен ым-ишара, және қыстырма, одағай сөздерді
қолдана отырып, тақырыпқа тыңдарманды қызықтыру;
2) оқылым: мәтінді көз жүгірте оқу, шолу жасай отырып оқу, мағынасы
мен бөлімдерін анықтай отырып оқу, ақпаратты алу үшін оқу, қызыға оқу
және өз көзқарасын айту үшін оқу; мәтіннің басы немесе тақырыбы бойынша

оқиғаның дамуын болжау; оқылған мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының
өзара сәйкестігін анықтау және ондағы негізгі ойды тұжырымдау;
пайымдаудың мазмұндық және құрылымдық ерекшеліктерін түсіндіру,
дәлелдеу, қорытынды анықтау; оқылған мәтін мазмұны бойынша шешім
табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру; бір тақырыпта
түрлі жанрда берілген мәтіндерді салыстыру; дауыс ырғағын келтіре
мәнерлеп оқу; оқу техникасын дамыту;
3) жазылым: оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар
бойынша жоспар құрып, мазмұндама және тірек сөздерді қолданып эссе жазу;
берілген тақырыпта әңгімелеу, сипаттау және пайымдау элементтері бар мәтін
құрап жазу; түрлі стильде мәтін жазу; қабырға газетіне мақала, жарнама,
жаңалық жазу; мінездеме жазу;
4) әдеби тіл нормаларын сақтау: жіберілген пунктукациялық,
орфографиялық, грамматикалық, стилистикалық қателерді анықтап,
орфографиялық сөздік пен анықтамалық арқылы түзету;
5) фонетика: буын үндестігі туралы ұғым қалыптастыру: дауысты
дыбыстардың сөз ішінде жуан-жіңішкелігіне қарай үндесіп айтылуы және
жазылуы; дыбыс үндестігі туралы түсінік; сөзге қосымшалар жалғауда
дыбыс үндестігін ескеріп қолдану: түбірдің соңғы дыбысы қатаң болса, оған
жалғанатын қосымшаның бірінші дыбысы қатаң болып келетіні, түбірдің
соңғы дыбысы ұяң немесе үнді болса, оған жалғанатын қосымшаның бірінші
дыбысы да ұяң не үнді болып сәйкестенуі, дауысты дыбыстың әсерінен
түбірдің соңындағы қатаң дыбыстың ұяң не үнді болып өзгеруі;
6) сөз тіркесі, сөйлем: сөйлемге қатысты өтілгенді қайталау; сөйлемдегі
сөз тіркестерін табу; сөйлемнің бірыңғай мүшелері және олардың тыныс
белгісі; жай және құрмалас сөйлем; құрмалас сөйлемді сызба бойынша құрау;
құрмалас сөйлемнің тыныс белгісі; диалогте қолданылатын тыныс белгілер;
7) күрделі сөз туралы жалпы түсінік: біріккен сөз; біріккен сөздің
жасалуы және оның жиі кездесетін түрлері; қос сөз және олардың жасалуы;
қос сөздердің мәні және емлесі; қысқарған сөз; қысқарған сөздердің жасалуы
және олардың емлесі; бірігу, қосарлану, тіркесу жолымен туынды сөздер
жасау;
8) сөз және оның мағынасы: тұрақты сөз тіркестері туралы түсінік
беру; мәнмәтінде тұрақты сөз тіркестері мен көпмағыналы сөздерді ажырата
білу, мағынасын түсіну, сөйлеу барысында қолдану; түрлі дереккөздерден:
мәтін, сөздік, сызба, кесте, диаграмма берілген тақырыпты, қажетті
ақпараттарды табу, кездескен жаңа сөздердің мағынасын мәнмәтін бойынша
анықтап, ақпаратты қорытындылау, бағалау;
9) сөз таптары: зат есім туралы өтілгенді қайталау, зат есімнің
септелуі; септік жалғауының аттары мен септелуі; септік жалғауының
емлесі; тәуелденген сөздердің септелуі; көптік жалғаулы сөздердің септелуі;
зат есімнің жіктелуі; жіктік жалғаулары, олардың жекеше, көпше түрлері;
етістік, туралы өтілгенді қайталау; етістік, оның жіктелуі; жекеше және
көпше жіктеу үлгілері; етістіктің шақтары: осы шақ, өткен шақ, келер шақ;
сын есім; қарсы мәндес сын есімдер; сан есім, дара және күрделі сан

есімдер, емлесі; есімдік туралы жалпы түсінік; жіктеу есімдіктері, олардың
септелуі; үстеу туралы түсінік; шылау туралы түсінік, олардың мәні; шылау
мен шылау тұлғалас қосымшалардың жазылуы; одағай сөздер және олардың
емлесі; еліктеуіш сөздер туралы түсінік; олардың мәні мен емлесі.
24. Көру қабілеті бұзылған білім алушыларға «Қазақ тілі» пәні бойынша
рельефті-нүктелі шрифтпен жазылған жазба жұмыстарының көлемі:
1) 2-сынып бойынша сөздік диктант 5-7 сөз, диктант 25-30 сөз,
мазмұндама 40-60 сөз, шығарма 25-35 сөз;
2) 3-сынып бойынша сөздік диктант 9-12 сөз, диктант 35-50 сөз,
мазмұндама 60-80 сөз, шығарма 35-55 сөз;
3) 4-сынып бойынша сөздік диктант 12-15 сөз, диктант 55-70 сөз,
мазмұндама 80-100 сөз, шығарма 55-70 сөз.
25. Көрмейтін және нашар көретін білім алушылардың жазба
жұмыстарында жіберілген қателері мынандай жолмен түзетіледі:
1) қате жазылған әріп, белгі, сөз, сөз тіркесі, сөйлемді көлбеу сызықпен
сызу;
2) көздері көрмейтін білім алушылардың жазба жұмыстарында
жіберілген қателерін алты нүктемен белгілеп, жазба жұмысының соңында
түзетілген қатені көшіру;
3) сөйлемде стилистикалық қате болған жағдайда сөйлемнің алғашқы
және соңғы әрпі белгісі алты нүктемен белгіленеді, түзетілген сөйлем
көшіріліп жазылады.
4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі
26. Бағдарламада «Оқу мақсаттары» қолдануға, мониторинг жасауға
тиімді болу үшін төрт саннан тұратын кодтық белгімен белгіленді: кодтық
белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сандар бөлім мен бөлімше
ретін, төртінші сан оқу мақсатының реттік нөмерін көрсетеді, мысалы, 2.2.1.1
кодында «2» - сынып, «2.1» - бөлімше, «1» - оқу мақсатының реттік саны.
27. Оқыту мақсаттарының жүйесі бойынша күтілетін нәтижелер:
1) «Тыңдалым және айтылым» бөлімі:
1-кесте
Бөлімшелер
1.1 Тыңдаған
материалдың
мазмұнын
түсіну

Оқыту мақсаттары
2-сынып
3-сынып
2.1.1.1 тыңдаған
3.1.1.1
аудиотаспадағы
аудиотаспадағы
материал бойынша тыңдаған материал
түсінбеген сөздерін бойынша тірек
белгілеу, мәтін
сөздерді белгілеу,
мазмұны бойынша талдау, ашық және
қойылған

4-сынып
4.1.1.1
аудиотаспадағы
тыңдаған материал
бойынша негізгі
тұстарын түртіп
алу және солардың
негізінде мәтіннің

1.2 Мәтіннің
мазмұнын
болжау

сұрақтарға жауап
беру;
2.1.1.2 есте сақтау
қабілетін түзеу,
танымдық
белсенділігін
арттыру, есту
арқылы қабылдау
қабілетін дамыту
2.1.2.1 мәтіннің
тақырыбы мен
тірек сөздердің
негізінде мәтіннің
мазмұнын
болжау,ұғыну,
түсіну

жабық сұрақтарға
жауап беру;
3.1.1.2 есту
қабілетіне назар
аудару, сақталған
анализаторлар
қызметін пайдалану
3.1.2.1 мәтіннің
тақырыбы мен
берілген суреттер,
фото, диаграмма
бойынша мәтіннің
мазмұнын болжау

мазмұнын айту,
модельдеу;
4.1.1.2 есте сақтау
қабілетін түзету,
зейінін
тұрақтандыру

4.1.2.1 мәтіннің
тақырыбы мен
берілген
диаграмма, сызба,
кесте бойынша
мәтіннің мазмұнын
болжау және өз
ойын дәлелдеу
1.3 Түрлі
2.1.3.1 күнделікті 3.1.3.1 түрлі
4.1.3.1
жағдаяттарда өмірде кездесетін жағдаяттағы
сұхбаттасының
тілдік
жағдаяттарға
қоғамдық ортада
жасын, жай-күйін
нормаларды
байланысты өзара қатысымдық
ескере отырып,
дұрыс қолдану сұхбаттасу
әрекеттерде өз сөзін белгілі бір
жүйелі түрде
тақырып аясында
жоспарлап, тілдік
тілдік нормаларды
нормаларды сақтап сақтап әңгімелесу
сөйлеу
1.4 Берілген
2.1.4.1 тірек
3.1.4.1 тірек сөздер 4.1.4.1 тірек сөздер
тақырып
сөздерді қатыстыра мен жоспарды
мен жоспарды
бойынша
отырып, берілген пайдалана отырып, пайдалана отырып
әңгіме құрау тақырып бойынша берілген тақырып
өз бетінше
әңгіме құрау
бойынша әңгіме
монолог құрау
құрау
1.5 Тыңдалған 2.1.5.1 аудио3.1.5.1 аудио4.1.5.1 аудиоматериал
бейнежазба
бейнежазба мазмұны бейнежазба
бойынша өз
мазмұнына өз
бойынша айтылған мазмұнына өзіндік
пікірін білдіру ойын «ұнайды,
өзгенің пікіріне
баға беру
ұнамайды, себебі... келісу, келіспеу
пайдалы, пайдасыз себебін өз
болды, себебі...» көзқарасын білдіру
білдіру
1.6
2.1.6.1
3.1.6.1 интонацияны, 4.1.6.1
Тыңдарманның интонацияны,
вербалды емес тілдік интонацияны,
назарын
вербалды емес
құралдарды қимыл, вербалды емес
аудару
тілдік құралдарды ым-ишара, қаратпа тілдік құралдарды

1.7
Дыбыстарды,
сөздерді
орфоэпиялық
нормаларға
сәйкес дұрыс
айту

қимыл, ым-ишара
қолданып,
тақырыпқа Сіз
қалай ойлайсыз?
Сіз не ұсынар
едіңіз? назарын
аударту
2.1.7.1 сөз ішінде
дауысты
дыбыстардың
өзара үндесуін
сақтап айту: бүгінбүгүн, түтін –
түтүн, көсеу –
көсөу

сөздерді қолдана
отырып, тақырыпқа
тыңдарманның
назарын аударту

қимыл, ым-ишара
және қыстырма,
одағай сөздерді
қолдана отырып,
тақырыпқа
тыңдарманды
қызықтыру
3.1.7.1 сөз ішінде
4.1.7.1 сөз ішіндегі
қатар тұрған
және сөз бен
дауыссыз
сөздің арасындағы
дыбыстардың өзара буын және дыбыс
үндесуін сақтап айту: үндестігін сақтап
сенбі – сембі, Жангүл айту
–Жаңгүл

2) «Оқылым» бөлімі:
2-кесте
Бөлімшелер
2.1 Мәтін
түрлері мен
құрылымдық
бөліктерін
анықтау

2.2 Мәтіндегі
лексикалық
бірліктердің
қолданылуын
түсіну

2.3 Мәтін
мазмұны
бойынша
сұрақтар қою

Оқыту мақсаттары
2-сынып
3-сынып
2.2.1.1 сұрақ қою 3.2.1.1 тірек сөздер,
арқылы не істеді? көмекші сөздер
қандай? неліктен? арқылы мәтін
мәтін түрлерін
түрлерін әңгімелеу,
әңгімелеу,
сипаттау, пайымдау
сипаттау,
және оның
пайымдау және
құрылымдық
құрылымдық
бөліктерін анықтау
бөліктерін басы,
негізгі бөлім,
соңын анықтау
2.2.2.1 синоним,
3.2.2.1 тура және
антоним, омоним ауыспалы
сөздік қолдану
мағыналы
сөздерді ажырату сөздердің
және мағынасын
мағынасын
түсіну, сөйлеу
ажырата білу,
барысында
сөйлеу барысында
қолдану
қолдану
2.2.3.1 мәтін
3.2.3.1 мәтін
мазмұнын
мазмұны бойынша
анықтауға
пікір білдіруге
бағытталған
бағытталған

4-сынып
4.2.1.1 әңгімелеу,
сипаттау,
пайымдау мәтін
түрлерін және
олардың
құрылымдық
бөліктерін анықтау

4.2.2.1 тұрақты сөз
тіркестері мен
көпмағыналы
сөздерді ажырата
білу, мағынасын
түсіну, сөйлеу
барысында
қолдану
4.2.3.1 мәтін
мазмұны бойынша
шешім табуға
бағытталған

және жауап
беру

сұрақтар
құрастыру және
жауап беру
2.2.4.1 мұғалімнің
көмегімен
мәтіннің
тақырыбы мен
негізгі ойды
анықтау

сұрақтар құрастыру сұрақтар
және жауап беру
құрастыру және
жауап беру
2.4 Мәтіннің
3.2.4.1 өз бетінше
4.2.4.1 мәтіннің
тақырыбы
мәтіннің
тақырыбы мен
және негізгі
тақырыбын және
мазмұнының өзара
ойды анықтау
мұғалімнің
сәйкестігін
көмегімен негізгі
анықтау және
ойды анықтау
ондағы негізгі
ойды тұжырымдау
2.5 Түрлі
2.2.5.1 берілген
3.2.5.1 берілген
4.2.5.1
дереккөздерде тақырып, сұрақ
тақырып, сұрақ
дереккөздерден,
н ақпарат алу бойынша қажетті бойынша түрлі
мәтін, сөздік,
ақпараттарды
дереккөздерден:
сызба, кесте, карта,
іріктеп алу үшін
мәтін, сөздік,
диаграмма қажетті
дереккөздермен,
сызба, кесте, карта, ақпараттарды табу,
сөздік,
диаграмма алынған кездескен жаңа
анықтамалық,
ақпараттарда
сөздердің
энциклопедиямен кездесетін жаңа
мағынасын мән
жұмыс жасау;
сөздердің
мәтіні бойынша
2.2.5.2 көрмейтін мағынасын
анықтап,
білім алушылар
сөздіктер арқылы
ақпаратты
мәтінді оқуда
ашу, жүйелеу,
қорытындылау,
қолдың ұсақ
мағлұматтардың
бағалау;
қимылын дамыту, маңызды тұстарын 4.2.5.2 нашар
танымдық
анықтау;
көретін білім
белсенділігін
3.2.5.2 нашар
алушылардың
арттыру, қалдық
көретін білім
ұлғайтылған
көру қабілетін
алушылардың
қаріпте кесте,
сақтау
ұлғайтылған
сурет,
қаріпте кесте,
диаграммаларды
диаграммаларды
көруі, сенсорлық
көруі, қалдық көру қызметін дамытуы
қабілетін сақтау
2.6
2.2.6.1 мұғалімнің 3.2.6.1 өз бетінше
4.2.6.1 белгілі бір
Мәтіндерге
көмегімен белгілі ұқсас тақырыпта
тақырыпта
салыстырмал бір тақырыпта
берілген мәтін
берілген мәтіннің
ы талдау
жазылған
түрлерін, стилін
түрлерін, жанрын,
жасау
мәтіндердің
көркем мәтін,
стилін
ұқсастығы мен
ғылыми-танымдық салыстырып,
айырмашылығын мәтін жанрын
ұқсастықтары мен
жанры, мәтін түрі салыстырып,
айырмашылықтар
табу
ұқсастықтары мен
ын анықтау
айырмашылықтары
н табу

3) «Жазылым» бөлімі:
3-кесте
Бөлімшелер
3.1 Мәтін
түрлеріне
сәйкес мәтін
құрап жазу

2-сынып
2.3.1.1 мұғалім
көмегімен жеке
сурет, сюжетті
суреттер арқылы
шағын сипаттау,
әңгімелеу
мәтіндерін құрап
жазу

3.2 Түрлі
2.3.2.1 үлгі
стильде мәтін бойынша
жазу
қарапайым
хабарландыру,
хабарлама және
нұсқаулық ас
әзірлеу рецептісі
жазу
3.3 Оқыған,
2.3.3.1 оқыған,
тыңдаған және тыңдаған және
аудиовизуалд аудиовизуалды
ы материалдар материалдар
бойынша
бойынша
жазба
мұғалімнің
жұмыстар
көмегімен жоспар
жазу
құру және тірек
сөздерді пайдалана
отырып
мазмұндама жазу
3.4 Жазба
2.3.4.1 мұғалімнің
жұмыстарын көмегімен тірек
түрлі формада сөздерді, сөйлем,
ұсыну
суреттерді
пайдаланып,
қарапайым постер
құрастыру

Оқыту мақсаттары
3-сынып
3.3.1.1 жоспар,
сызбаны қолдана
отырып, тірек сөздер
арқылы әңгімелеу
мәтінін, салыстыра
сипаттау мәтінін;
көмекші сөздер
арқылы пайымдау
мәтінін құрап жазу
(көрмейтін білім
алушыларға)
3.3.2.1 өзіндік ісәрекеті баяндалған
күнделік, өмірбаян
жазу

4-сынып
4.3.1.1 берілген
тақырып бойынша
әңгімелеу, сипаттау
және пайымдау
элементтері бар
мәтін құрап жазу

4.3.2.1 тірексөздерді
қолданып белгілі бір
стильде мәтін
мақала, мінездеме
жазу,
тифлокомплекстің
көмегімен шағын
презентация жасау
3.3.3.1 оқыған,
4.3.3.1 оқыған,
тыңдаған және
тыңдаған және
аудиовизуалды
аудиовизуалды
материалдар бойынша материалдар
өз бетінше жоспар
бойынша жоспар
құрып, мазмұндама
құрып мазмұндама,
жазу
тірек сөздерді
пайдаланып эссе
жазу
3.3.4.1сызба, график, 4.3.4.1 мәтінді
кесте, фотосуреттерді құруда жаңалық,
пайдаланып, мәтін хат, жарнама сызба,
шақыру, нұсқаулық
график, кесте, фото
құру, компьютерде
және диаграмманы
теру
қолмен сызу,
компьютерде теру

3.5 Қатені
табу және
түзету

2.3.5.1 жіберілген
пунктуациялық,
орфографиялық
қателерді
мұғалімнің
көмегімен тауып
жазба
жұмыстарының
соңында дұрыс
сөздерді көшіру
кормейтіндер үшін
3.6
2.3.6.1 бас әріп пен
Каллиграфиял кіші әріптің
ық
биіктігі мен
нормаларды мөлшерін сақтап,
сақтау
оларды
байланыстырып
түзу және таза
жазу
3.7
2.3.7.1 сөйлем
Пунктуациялы түрлерінің айтылу
қ нормаларды мақсатына сәйкес
сақтау
тыныс белгілерін:
нүкте, сұрақ
белгісі, леп
белгісін қолдану
2.3.7.2
сөйлемдердің жай,
сұраулы, лепті
соңында тыныс
белгілерін қою

2.3.7.3 сөйлем
түрлерін айтылу
мақсатына қарай
ажырату және
сәйкес бедерлінүктелі Брайль
шрифтіндегі тыныс
белгілерін қолдану

3.3.5.1 жіберілген
пунктуациялық,
орфографиялық,
грамматикалық
қателерді тауып,алты
нүктемен белгілеп
жанына түзетілген
әріпті жазу

4.3.5.1
стилистикалық
қателерді анықтап,
түзету, түсіндіру;
қате кеткен сөздерді
есіне сақтау, жұмыс
соңында көшіру

3.3.6.1 кең жолды
дәптерде бас әріп пен
кіші әріптің биіктігі
мен мөлшерін сақтап
түзу, үзбей және
біркелкі жазу, жазу
қарқынын жеделдету

4.3.6.1
каллиграфиялық
нормаларды көру
мүмкіндіктеріне
сәйкес сақтау, жазу
техникасын
жетілдіру

3.3.7.1 қаратпа,
4.3.7.1 құрмалас
қыстырма сөздерді
сөйлемнің тыныс
ажырату және тыныс белгісін қою
белгілерін дұрыс қою

3.3.7.2 сөйлем соңында 4.3.7.2 сөйлемнің
мақсаты мен ырғағына бірыңғай мүшелерін
қарай тыныс
ажырату және
белгілерін қою
тыныс белгісін
бедерлі-нүктелі
Брайль шрифтіндегі
тыныс белгілерін
қолдану үтір, қос
нүкте қою
3.3.7.3 бастауыш пен 4.3.7.3 диалогке тән
баяндауыштың
тыныс белгілерді
арасына қойылатын
қою
сызықшаның орнын
білу және қою

нүкте, сұрау
белгісі, леп белгісі

4) «Тілдік нормалардың қолданысы» бөлімі:
4-кесте
Оқыту мақсаттары
2-сынып
3-сынып
4-сынып
4.1 Сөздердің 2.4.1.1 я, ю
3.4.1.1 э, ф, в, ц
4.4.1.1 сөзге
орфографиялы әріптерінің емлесін әріптері бар сөздерді қосымшалар
қ,
сақтап жазу
сауатты жазу
жалғауда дыбыс
орфоэпиялық
үндестігін ескеріп
нормаларын
қолдану
сақтау
2.4.1.2 «у», «и, й» 3.4.1.2 түбір сөздегі - 4.4.1.2 сөзге
әріптерінің емлесін ы, -і-нің дауысты
қосымшалар
сақтап жазу
дыбыстан басталатын жалғауда буын
қосымша жалғанған
үндестігін ескеріп
кездегі өзгерісін
қолдану
сақтап жазу
2.4.1.3 дауыссыз
3.4.1.3 ч, щ әріптері
4.4.1.3 айтылуы мен
дыбыс түрлерін
бар сөздердің емлесін жазылуында
қатаң, үнді, ұяң
білу
айырмашылығы бар
ажырату және
сөздерді анықтап
дауыссыз п-б, қ-ғ,
жазу
к-г дыбыстарының
емлесін сақтап
жазу
2.4.1.4 дауыссыз л, 3.4.1.4 х, һ әріптері бар
р, ң дыбыстарының сөздерді ажыратып
емлесін сақтап
жазу
жазу
4.2
2.4.2.1 мұғалімнің 3.4.2.1 негізгі түбірге 4.4.2.1 күрделі
Грамматикалы көмегімен түбір
жұрнақтар жалғау
сөздердің түрлерін
қ нормаларды мен қосымшаны
арқылы туынды сөз
ажырата алу
сақтау
ажырату
жасау, түбірлес
біріккен сөз, қос сөз,
сөздердің мағынасын қысқарған сөз
ажырату
2.4.2.2 көптік
3.4.2.2 тәуелдік
4.4.2.2 жіктік
жалғауларды
жалғауларының
жалғауларының
дұрыс қолдану
қолданысын білу
қолданысын білу
Бөлімшелер

2.4.2.3 сөз
таптарын зат есім,
сын есім, сан есім,
етістік ажырату
2.4.2.4 зат есімнің
жалпы және жалқы
түрлерін ажырату,
жалқы есімнің
жазылу емлесін
сақтау
2.4.2.5 дара және
күрделі зат есім,
сын есім, сан есім,
етістікті анықтау

3.4.2.3 сөйлемнен сөз
таптарын зат есім, сын
есім, сан есім, етістік
табу
3.4.2.4 негізгі, туынды
зат есім, сын есім,
етістікті анықтау

4.4.2.3 зат есімді
септеу, тәуелденген
сөздердің септелуін
білу
4.4.2.4 жіктеу
есімдіктерін септей
алу

3.4.2.5 болымды және
болымсыз
етістіктердің
айырмашылығын
анықтау
2.4.2.6 сөйлемдегі 3.4.2.6 есептік және
бір-бірімен
реттік сан есімдердің
байланысып тұрған айырмашылығын
сөздерді табу
анықтау
3.4.2.7 сөйлемнің
тұрлаулы бастауыш,
баяндауыш және
тұрлаусыз мүшелерін
ажырату

4.4.2.5 үстеуді
мағынасына қарай
ажырату, етістікпен
байланыстырып,
сөйлемде қолдану
4.4.2.6 сөз
таптарының
сөйлемдегі қызметін
анықтау
4.4.2.7 сөз бен
сөзді, сөйлем мен
сөйлемді
байланыстыратын
шылауларды және,
себебі, мен, пен
қолдану
3.4.2.8 өз бетінше
4.4.2.8 сөйлемде
жалаң және жайылма одағай, еліктеуіш
сөйлемдерді ажырату сөздерді ажырату
және қолдану
4.4.2.9 етістікті
тиісті шақта өткен
шақ, келер шақ, осы
шақ қолдану

28. Бағдарлама көрмейтін және нашар көретін білім алушыларға
арналған бастауыш білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін «Қазақ тілі»
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.

Бастауыш білім беру деңгейінің
2-4 сыныптары үшін «Қазақ тілі»
пәнінен жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасына қосымша
Көрмейтін және нашар көретін білім алушыларға арналған бастауыш
білім беру деңгейінің 2-4 сыныптары үшін «Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған мазмұндағы
үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақ мерзімді жоспар

1) 2-сынып:
1- кесте
Ортақ
тақырыптар
1. Өзім
туралы

2. Менің
отбасым
және
достарым

Бөлімдер

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
Тыңдалым 1.1 Тыңдалған
2.1.1.1 тыңдаған аудиотаспадағы материал
және
аудиотаспадағы
бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін
айтылым материалдың
мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға
мазмұнын түсіну
жауап беру;
2.1.1.2 есте сақтау қабілетін түзеу,
танымдық белсенділігін арттыру, есту
арқылы қабылдау қабілетін дамыту
1.3 Түрлі
2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін
жағдаяттарда тілдік жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу
нормаларды дұрыс
қолдану
1.4 Берілген
2.1.4.1 тірек сөздерді қатыстыра отырып,
тақырып бойынша берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
әңгіме құрау
1.6 Тыңдарманның 2.1.6.1 интонацияны, вербалды емес тілдік
назарын аудару
құралдарды қимыл, ым-ишара қолданып,
тақырыпқа Сіз қалай ойлайсыз? Сіз не
ұсынар едіңіз? назарын аударту
1.7 Дыбыстарды,
2.1.7.1 сөз ішінде дауысты дыбыстардың
сөздерді,
өзара үндесуін сақтап айту бүгін-бүгүн,
орфоэпиялық
түтін – түтүн, көсеу – көсөу
нормаларға сәйкес
дұрыс айту
Оқылым
2.3 Мәтін мазмұны 2.2.3.1 мәтін мазмұнынанықтауға
бойынша сұрақтар бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап
қою және жауап
беру
беру
2.4 Мәтіннің
2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің
тақырыбы және
тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
негізгі ойды
анықтау

2.5 Түрлі
дереккөздерден
ақпарат алу

3.3 Оқыған,
тыңдаған және
аудиовизуалды
материалдар
бойынша жазба
жұмыстар жазу
3.5 Қатені табу
және түзету

2.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша
қажетті ақпараттарды іріктеп алу үшін
дереккөздермен сөздік, анықтамалық,
энциклопедиямен жұмыс жасау;
2.2.5.2 көрмейтін білім алушылар мәтінді
оқуда қолдың ұсақ қимылын дамыту,
танымдық белсенділігін арттыру, қалдық
көру қабілетін сақтау
2.3.3.1 оқыған, тыңдаған және
аудиовизуалды материалдар бойынша
мұғалімнің көмегімен жоспар құру және
тірек сөздерді пайдалана отырып
мазмұндама жазу

2.3.5.1 жіберілген пунктуациялық,
орфографиялық қателерді мұғалімнің
көмегімен тауып түзету және құрастырған
сөйлемін толықтыру
3.6
2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен
Каллиграфиялық
мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып
нормаларды сақтау түзу және таза жазу
Тілдік
4.1
2.4.1.1 «я», «ю» әріптерінің емлесін сақтап
нормалард Орфографиялық,
жазу;
ың
орфоэпиялық
2.4.1.2 «у», «и, й» әріптерінің емлесін сақтап
қолданысы нормаларды сақтау жазу;
2.4.1.3 дауыссыз дыбыс түрлерін қатаң, ұяң,
үнді ажырату, дауыссыз п-б, қ-ғ, к-г
дыбыстарының емлесін сақтап жазу;
2.4.1.4 дауыссыз л, р, ң дыбыстарының
емлесін сақтап жазу
2-тоқсан
3. Менің
Тыңдалым 1.2 Мәтіннің
2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек
мектебім
және
мазмұнын болжау сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын
айтылым
болжау
1.3 Түрлі
2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін
жағдаяттарда тілдік жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу
нормаларды дұрыс
қолдану
1.5 Тыңдалған
2.1.5.1 аудио-бейнежазба мазмұны бойынша
аудиотаспадағы
өз ойын «ұнайды, ұнамайды, себебі...,
материал бойынша пайдалы, пайдасыз болды, себебі...» білдіру
өз пікірін білдіру
2.1 Мәтін түрлері 2.2.1.1 сұрақ қою арқылы не істеді? қандай?
4. Менің
мен құрылымдық неліктен? мәтін түрлерін әңгімелеу,
туған өлкем
бөліктерін анықтау сипаттау, пайымдау және құрылымдық
бөліктерін басы, негізгі бөлім, соңын
анықтау
2.3 Мәтін мазмұны 2.2.3.1 мәтін мазмұнын анықтауға
Оқылым
бойынша сұрақтар бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап
қою және жауап
беру
беру

2.4 Мәтіннің
тақырыбы және
негізгі ойды
анықтау
2.5 Түрлі
дереккөздерден
ақпарат алу

Жазылым

2.6 Мәтіндерге
салыстырмалы
талдау жасау
3.3 Оқыған,
тыңдаған және
аудиовизуалды
материалдар
бойынша жазба
жұмыстар жазу
3.4 Жазба
жұмыстарын түрлі
формада ұсыну
3.6
Каллиграфиялық
нормаларды сақтау
3.5 Қатені табу
және түзету

3.7 Пунктуациялық
нормаларды сақтау

5. Дені
саудың –
жаны сау

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің
тақырыбы мен негізгі ойды анықтау

2.2.5.1 берілген тақырып, сұрақ бойынша
қажетті ақпараттарды іріктеп алу үшін
дереккөздермен сөздік, анықтамалық,
энциклопедиямен жұмыс жасау;
2.2.5.2 көрмейтін білім алушылар мәтінді
оқуда қолдың ұсақ қимылын дамыту,
танымдық белсенділігін арттыру, қалдық
көру қабілетін сақтау
2.2.6.1 мұғалімнің көмегімен белгілі бір
тақырыпта жазылған мәтіндердің ұқсастығы
мен айырмашылығын жанры/мәтін түрі табу
2.3.3.1 оқыған, тыңдаған және
аудиовизуалды материалдар бойынша
мұғалімнің көмегімен жоспар құру және
тірек сөздерді пайдалана отырып шағын
мәтін жазу
2.3.4.1 мұғалімнің көмегімен тірек сөздерді,
сөйлем, суреттерді пайдаланып, қарапайым
постер құрастыру
2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен
мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып
түзу және таза жазу
2.3.5.1 жіберілген пунктуациялық,
орфографиялық қателерді тауып, алты
нүктемен белгілеп, жанына түзетілген әріпті
жазу, құраған сөйлемін толықтыру
2.3.7.1 сөйлем түрлерін айтылу мақсатына
сәйкес тыныс белгілерін нүкте, сұрақ
белгісі, леп белгісі қою;
2.3.7.2 сөйлемдердің жай, сұраулы, лепті
соңында тыныс белгілерін қою;
2.3.7.3 сөйлем түрлерін айтылу мақсатына
қарай ажырату және сәйкес бедерлі- нүктелі
Брайль шрифтіндегі тыныс белгілерін
қолдану нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі
2.4.2.6 сөйлемдегі бір-бірімен байланысып
тұрған сөздерді табу

Тілдік
4.2 Грамматикалық
нормалар нормаларды сақтау
дың
қолданыс
ы
3-тоқсан
Тыңдалым 1.1 Тыңдалған
2.1.1.1 тыңдаған аудиотаспадағы материал
және
аудиотаспадағы
бойынша түсінбеген сөздерін белгілеу, мәтін
айтылым материалдың
мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға
мазмұнын түсіну
жауап беру;

2.1.1.2 есте сақтау қабілетін түзеу,
танымдық белсенділігін арттыру, есту
арқылы қабылдау қабілетін дамыту
1.2 Мәтіннің
2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек
мазмұнын болжау сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын
болжау
1.3 Түрлі
2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін
жағдаяттарда тілдік жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу,
нормаларды дұрыс сұхбатты жоспарлау
қолдану
1.4 Берілген
тақырып бойынша
әңгіме құрау
1.5 Тыңдалған
аудиотаспадағы
материал бойынша
өз пікірін білдіру
1.6 Тыңдарманның
назарын аудару
6. Салтдәстүр және Оқылым
ауыз
әдебиеті

Жазылым

2.1.4.1 тірек сөздерді қатыстыра отырып,
берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
2.1.5.1 аудио-бейнежазба мазмұны туралы өз
ойын «ұнайды, ұнамайды, себебі..., пайдалы
немесе пайдасыз болды...» білдіру

2.1.6.1 интонацияны, вербалды емес тілдік
құралдарды қимыл, ым ишара қолданып,
тақырыпқа Сіз қалай ойлайсыз? Сіз не
ұсынар едіңіз? назарын аударту
2.3 Мәтін мазмұны 2.2.3.1 мәтін мазмұнын анықтауға
бойынша сұрақтар бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап
қою және жауап
беру
беру
2.4 Мәтіннің
2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің
тақырыбы және
тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
негізгі ойды
анықтау
2.2 Мәтіндегі
2.2.2.1 синоним, антоним, омоним сөздік
лексикалық
қолдану сөздерді ажырату және мағынасын
бірліктердің
түсіну, сөйлеу барысында қолдану
қолданылуын
түсіну
2.5 Түрлі
2.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша
дереккөздерден
қажетті ақпараттарды іріктеп алу үшін
ақпарат алу
дереккөздермен сөздік, анықтамалық,
энциклопедиямен жұмыс жасау;
2.2.5.2 көрмейтін білім алушылар мәтінді
оқуда қолдың ұсақ қимылын дамыту,
танымдық белсенділігін арттыру, қалдық
көру қабілетін сақтау
2.6 Мәтіндерге
2.2.6.1 мұғалімнің көмегімен белгілі бір
салыстырмалы
тақырыпта жазылған мәтіндердің ұқсастығы
талдау жасау
мен айырмашылығын жанры/мәтін түрі табу
3.2 Түрлі стильде 2.3.2.1 үлгі бойынша қарапайым
мәтін жазу
хабарландыру, хабарлама және ас әзірлеу
рецептісін жазу

3.3 Оқыған,
тыңдаған және
аудиовизуалды
материалдар
бойынша жазба
жұмыстар жазу
3.5 Қатені табу
және түзету

7. Бізді
қоршаған
әлем

8. Саяхат

2.3.3.1 оқыған, тыңдаған және
аудиовизуалды материалдар бойынша
мұғалімнің көмегімен жоспар құру және
тірек сөздерді пайдалана отырып
мазмұндама жазу

2.3.5.1 жіберілген пунктуациялық,
орфографиялық қателерді тауып, алты
нүктемен белгілеп, жанына түзетілген әріпті
жазу, құраған сөйлемін толықтыру
3.6
2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен
Каллиграфиялық
мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып
нормаларды сақтау түзу және таза жазу
Тілдік
4.2 Грамматикалық 2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен түбір мен
нормалард нормаларды сақтау қосымшаны ажырату;
ың
2.4.2.2 көптік жалғауларын дұрыс қолдану
қолданысы
2.4.2.3 сөз таптарын (зат есім, сын есім, сан
есім, етістік) ажырату;
2.4.2.4 зат есімнің жалпы және жалқы
түрлерін ажырату, жалқы есімнің жазылу
емлесін сақтау;
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім, сын есім,
сан есім, етістікті анықтау
4-тоқсан
Тыңдалым 1.2 Мәтіннің
2.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен тірек
және
мазмұнын болжау сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын
айтылым
болжау
1.3 Түрлі
2.1.3.1 күнделікті өмірде кездесетін
жағдаяттарда тілдік жағдаяттарға байланысты өзара сұхбаттасу
нормаларды дұрыс
қолдану
1.4 Берілген
2.1.4.1 тірек сөздерді қатыстыра отырып,
тақырып бойынша берілген тақырып бойынша әңгіме құрау
әңгіме құрау
1.5 Тыңдалған
2.1.5.1 аудио-бейнежазба мазмұны бойынша
аудиотаспадағы
өз ойын «ұнайды, ұнамайды, себебі...,
материал бойынша пайдалы, пайдасыз болды, себебі...» білдіру
өз пікірін білдіру
Оқылым
2.1 Мәтін түрлері 2.2.1.1 сұрақ қою арқылы не істеді? қандай?
мен құрылымдық неліктен? мәтін түрлерін әңгімелеу,
бөліктерін анықтау сипаттау, пайымдау және құрылымдық
бөліктерін басы, негізгі бөлім, соңы анықтау
2.3 Мәтін мазмұны 2.2.3.1 мәтін мазмұнын анықтауға
бойынша сұрақтар бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап
қою және жауап
беру
беру
2.4 Мәтіннің
2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің
тақырыбы
тақырыбы мен негізгі ойды анықтау
жәненегізгі ойды
анықтау

2.5 Түрлі
дереккөздерден
ақпарат алу

2.2.5.1 берілген тақырып, сұрақ бойынша
қажетті ақпараттарды іріктеп алу үшін
дереккөздермен сөздік, анықтамалық,
энциклопедиямен жұмыс жасау;
2.2.5.2 көрмейтін білім алушылар мәтінді
оқуда қолдың ұсақ қимылын дамыту,
танымдық белсенділігін арттыру, қалдық
көру қабілетін сақтау
Жазылым 3.1 Мәтін түрлеріне 2.3.1.1 мұғалім көмегімен жеке сурет,
сәйкес мәтін құрап сюжетті суреттер арқылы шағын сипаттау,
жазу
әңгімелеу мәтіндерін құрап жазу
3.2 Түрлі стильде 2.3.2.1 үлгі бойынша қарапайым
мәтін жазу
хабарландыру, хабарлама және ас әзірлеу
рецептісін жазу
3.3 Оқыған,
2.3.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған,
тыңдаған және
тыңдаған және аудиовизуалды материалдар
аудиовизуалды
бойынша жоспар құру және тірек сөздерді
материалдар
пайдалана отырып мазмұндама жазу
бойынша жазба
жұмыстар жазу
3.5 Қатені табу
2.3.5.1 жіберілген пунктуациялық,
және түзету
орфографиялық қателерді тауып, алты
нүктемен белгілеп, жанына түзетілген әріпті
жазу, құраған сөйлемін толықтыру
3.6
2.3.6.1 бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен
Каллиграфиялық
мөлшерін сақтап, оларды байланыстырып
нормаларды сақтау түзу және таза жазу
Тілдік
4.1
2.4.1.4 дауыссыз л, р, ң дыбыстарының
нормалард Орфографиялық,
емлесін сақтап жазу
ың
орфоэпиялық
қолданысы нормаларды сақтау
4.2 Грамматикалық 2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен түбір мен
нормаларды сақтау қосымшаны ажырату
2.4.2.5 дара және күрделі зат есім, сын есім,
сан есім, етістікті анықтау
2) 3-сынып:
2-кесте
Ортақ
тақырыптар
1.Тірі
табиғат

Бөлімдер

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
Тыңдалым 1.1 Тыңдалған
3.1.1.1 тыңдаған аудиотаспадағы материал
және
аудиотаспадағы
бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және
айтылым материалдың
жабық сұрақтарға жауап беру;
мазмұнын түсіну
3.1.1.2 есту қабілетіне назар аудару,
сақталған анализаторлар қызметін
пайдалану

1.2 Мәтіннің
мазмұнын болжау
1.3 Түрлі
жағдаяттарда тілдік
нормаларды дұрыс
қолдану
1.4 Берілген
тақырып бойынша
әңгіме құрау
1.6 Тыңдарманның
назарын аудару
2. Жақсыдан
үйрен,
Оқылым
жаманнан
жирен
(жарық пен
қараңғы)

Жазылым

2.1 Мәтін түрлері
мен құрылымдық
бөліктерін анықтау
2.3 Мәтін мазмұны
бойынша сұрақтар
қою және жауап
беру
2.4 Мәтіннің
тақырыбы және
негізгі ойды
анықтау
2.5 Түрлі
дереккөздерден
ақпарат алу

3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген
суреттер, фото, диаграмма бойынша
мәтіннің мазмұнын болжау
3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы қоғамдық ортада
қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі
түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап
сөйлесу
3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана
отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме
құрау
3.1.6.1 интонацияны, вербалды емес тілдік
құралдарды қимыл, ым-ишара, қаратпа
сөздерді қолдана отырып, тақырыпқа
тыңдарманның назарын аударту
3.2.1.1 тірек сөздер, көмекші сөздер арқылы
мәтін түрлерін әңгімелеу, сипаттау,
пайымдау және оның құрылымдық
бөліктерін анықтау
3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір
білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру
және жауап беру
3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және
негізгі ойды анықтау

3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша
түрлі дереккөздерден мәтін, сөздік, сызба,
кесте, карта алған ақпараттарда кездесетін
жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы
ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды
тұстарын анықтау;
3.2.5.2 нашар көретін білім алушылардың
ұлғайтылған қаріпте кесте, диаграммаларды
көруі, қалдық көру қабілетін сақтау
3.1 Мәтін түрлеріне 3.3.1.1 жоспар, сызбаны қолдана отырып
сәйкес мәтін құрап тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін,
жазу
салыстыра сипаттау мәтінін; көмекші сөздер
арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу
(көрмейтін білім алушыларға)
3.3 Оқыған,
3.3.3.1 оқыған, тыңдаған және
тыңдаған және
аудиовизуалды материалдар бойынша
аудиовизуалды
жоспар құрып, мазмұндама жазу
материалдар
бойынша жазба
жұмыстар жазу
3.5 Қатені табу
3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық,
және түзету
орфографиялық қателерді тауып, алты
нүктемен белгілеп, жанына түзетілген әріпті
жазу, құраған сөйлемін толықтыру

3. Уақыт

4. Сәулет

3.6
3.3.6.1 кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші
Каллиграфиялық
әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап түзу,
нормаларды сақтау үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын
жеделдету
3.7 Пунктуациялық 3.3.7.1 қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату
нормаларды сақтау және тыныс белгілерін дұрыс қою
Тілдік
4.1
3.4.1.1 «э», «ф», «в», «ц» әріптері бар
нормалард Орфографиялық,
сөздерді сауатты жазу;
ың
орфоэпиялық
3.4.1.3 «ч», «щ» әріптері бар сөздердің
қолданысы нормаларды сақтау емлесін білу;
3.4.1.4 «х», «һ» әріптері бар сөздерді
ажыратып жазу
2-тоқсан
Тыңдалым 1.2 Мәтіннің
3.1.2.1 шығармадағы кейіпкерлердің мінезжәне
мазмұнын болжау құлқы мен іс-әрекетіне және құбылыстар
айтылым
мен оқиғаларға сүйеніп, сюжеттің дамуын
болжау
1.3 Түрлі
3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы қоғамдық ортада
жағдаяттарда тілдік қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі
нормаларды дұрыс түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап
қолдану
сөйлесу
1.5Тыңдалған
3.1.5.1 аудио-бейнежазба мазмұны бойынша
материал бойынша айтылған өзгенің пікіріне келісу, келіспеу
өз пікірін білдіру себебін өз көзқарасын білдіру
1.6 Тыңдарманның 3.1.6.1 интонацияны, вербалды емес тілдік
назарын аудару
құралдарды қимыл, ым-ишара, қаратпа
сөздерді қолдана отырып, тақырыпқа
тыңдарманның назарын аударту
1.7 Сөздерді,
3.1.7.1 сөз ішінде қатар тұрған дауыссыз
дыбыстарды
дыбыстардың өзара үндесуін сақтап айту
орфоэпиялық
сенбі – сембі, Жангүл –Жаңгүл
нормаларға сәйкес
дұрыс айту
Оқылым
2.2 Мәтіндегі
3.2.2.1 тура және ауыспалы мағыналы
лексикалық
сөздердің мағынасын ажырата білу, сөйлеу
бірліктердің
барысында қолдану
қолданылуын
түсіну
2.3 Мәтін мазмұны 3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір
бойынша сұрақтар білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру
қою және жауап
және жауап беру
беру
2.4 Мәтіннің
3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және
тақырыбы және
негізгі ойды анықтау
негізгі ойды
анықтау
2.5 Түрлі
3.2.5.1 берілген тақырып, сұрақ бойынша
дереккөздерден
түрлі дереккөздерден мәтін, сөздік, сызба,
ақпарат алу
кесте, карта алған ақпараттарда кездесетін
жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы

2.6 Мәтіндерге
салыстырмалы
талдау жасау

Жазылым

3.2 Түрлі стильде
мәтін жазу
3.4 Жазба
жұмыстарын түрлі
формада ұсыну
3.5 Қатені табу
және түзету

3.6
Каллиграфиялық
нормаларды сақтау
3.7 Пунктуациялық
нормаларды сақтау
Тілдік
нормалард
ың
қолданысы

5. Өнер

ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды
тұстарын анықтау;
3.2.5.2 нашар көретін білім алушылардың
ұлғайтылған қаріпте кесте, диаграммаларды
көруі, қалдық көру қабілетін сақтау
3.2.6.1 өз бетінше ұқсас тақырыпта берілген
мәтін түрлерін, стилін көркем мәтін,
ғылыми-танымдық мәтін, жанрын
салыстырып, ұқсастықтары мен
айырмашылықтарын табу
3.3.2.1 өзіндік іс-әрекеті баяндалған
күнделік, өмірбаян жазу
3.3.4.1 сызба, график, кесте, фотосуреттер,
шағын презентацияларды, мәтін хат,
шақыру, нұсқаулық тифлокомплекстің
көмегімен жасау
3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық,
орфографиялық қателерді тауып, алты
нүктемен белгілеп, жанына түзетілген әріпті
жазу, құраған сөйлемін толықтыру
3.3.6.1 кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші
әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап түзу,
үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын
жеділдету
3.3.7.3 бастауыш пен баяндауыштың
арасына қойылатын сызықшаның орнын
білу және қою
3.4.1.2 түбір сөздегі -ы, -і-нің дауысты
дыбыстан басталатын қосымша жалғанған
кездегі өзгерісін сақтап жазу

4.1
Орфографиялық,
орфоэпиялық
нормаларды сақтау
4.2 Грамматикалық 3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау
нормаларды сақтау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес
сөздердің мағынасын ажырату;
3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы бастауыш,
баяндауыш және тұрлаусыз мүшелерін
ажырату;
3.4.2.8 мұғалімнің көмегімен жалаң және
жайылма сөйлемдерді ажырату
3-тоқсан
Тыңдалым 1.1 Тыңдаған
3.1.1.1 тыңдаған аудиотаспадағы материал
және
аудиотаспадағы
бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және
айтылым материалдың
жабық сұрақтарға жауап беру;
мазмұнын түсіну
3.1.1.2 есту қабілетіне назар аудару,
сақталған анализаторлар қызметін
пайдалану
1.2 Мәтіннің
3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген
мазмұнын болжау суреттер, фото, диаграмма бойынша
мәтіннің мазмұнын болжау

6. Атақты
тұлғалар

Оқылым

Жазылым

1.3 Түрлі
жағдаяттарда тілдік
нормаларды дұрыс
қолдану
1.4 Берілген
тақырып бойынша
әңгіме құрау
1.5 Тыңдалған
аудиотаспадағы
материал бойынша
өз пікірін білдіру
2.3 Мәтін мазмұны
бойынша сұрақтар
қою және жауап
беру
2.4 Мәтіннің
тақырыбы және
негізгі ойды
анықтау
2.5 Түрлі
дереккөздерден
ақпарат алу

3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы қоғамдық ортада
қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі
түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап
сөйлесу
3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана
отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме
құрау
3.1.5.1 аудио-бейнежазба мазмұны бойынша
айтылған өзгенің пікіріне келісу, келіспеу
себебін өз көзқарасын білдіру
3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір
білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру
және жауап беру
3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және
мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау

3.2.5.1 берілген тақырып, сұрақ бойынша
түрлі дереккөздерден мәтін, сөздік, сызба,
кесте, карта алған ақпараттарда кездесетін
жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы
ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды
тұстарын анықтау;
3.2.5.2 нашар көретін білім алушылардың
ұлғайтылған қаріпте кесте, диаграммаларды
көруі, қалдық көру қабілетін сақтау
2.6 Мәтіндерге
3.2.6.1 өз бетінше ұқсас тақырыпта берілген
салыстырмалы
мәтін түрлерін, стилін көркем мәтін,
талдау жасау
ғылыми-танымдық мәтін, жанрын
салыстырып, ұқсастықтары мен
айырмашылықтарын табу
3.1 Мәтін түрлеріне 3.3.1.1 жоспар, сызбаны қолдана отырып
сәйкес мәтін құрап тірек сөздер арқылы әңгімелеу мәтінін,
жазу
салыстыра сипаттау мәтінін; көмекші сөздер
арқылы пайымдау мәтінін құрап жазу
(көрмейтін білім алушыларға)
3.2 Түрлі стильде 3.3.2.1 өзіндік іс-әрекеті баяндалған
мәтін жазу
күнделік, өмірбаян жазу
3.3 Оқыған,
3.3.3.1 оқыған, тыңдаған және
тыңдаған және
аудиовизуалды материалдар бойынша
аудиовизуалды
жоспар құрып, мазмұндама жазу
материалдар
бойынша жазба
жұмыстар жазу
3.4 Жазба
3.3.4.1 сызба, график, кесте,
жұмыстарын түрлі фотосуреттермен мәтін хат, шақыру,
формада ұсыну
нұсқаулық, презентация құрастыру
3.5 Қатені табу
3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық,
және түзету
орфографиялық қателерді тауып, алты

нүктемен белгілеп, жанына түзетілген әріпті
жазу, құраған сөйлемін толықтыру
3.6
3.3.6.1 кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші
Каллиграфиялық
әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап түзу,
нормаларды сақтау үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын
жеделдету
Тілдік
4.2 Грамматикалық 3.4.2.2 тәуелдік жалғауларының қолданысын
нормалар нормаларды сақтау білу;
дың
3.4.2.3 сөйлемнен сөз таптарын зат есім, сын
қолданыс
есім, сан есім, етістік табу;
ы
3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын
есім/етістікті анықтау;
3.4.2.5 болымды және болымсыз
етістіктердің айырмашылығын анықтау
есім/етістікті анықтау;
3.4.2.6 есептік және реттік сан есімдердің
айырмашылығын анықтау
4-тоқсан
7. Су –
Тыңдалым 1.1 Тыңдалған
3.1.1.1 тыңдаған аудиотаспадағы материал
тіршілік көзі және
аудиотаспадағы
бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және
айтылым материалдың
жабық сұрақтарға жауап беру;
мазмұнын түсіну
3.1.1.2 есту қабілетіне назар аудару,
сақталған анализаторлар қызметін
пайдалану
1.2 Мәтіннің
3.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген
мазмұнын болжау суреттер/фото/диаграмма бойынша мәтіннің
мазмұнын болжау
1.3 Түрлі
3.1.3.1 түрлі жағдаяттағы қоғамдық ортада
жағдаяттарда тілдік қатысымдық әрекеттерде өз сөзін жүйелі
8. Демалыс
нормаларды дұрыс түрде жоспарлап, тілдік нормаларды сақтап
мәдениеті.
қолдану
сөйлесу
Мерекелер
1.4 Берілген
3.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана
тақырып бойынша отырып, берілген тақырып бойынша әңгіме
әңгіме құрау
құрау
Оқылым
2.2 Мәтіндегі
3.2.2.1 тура және ауыспалы мағыналы
лексикалық
сөздердің мағынасын ажырата білу, сөйлеу
бірліктердің
барысында қолдану
қолданылуын
түсіну
2.3 Мәтін мазмұны 3.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша пікір
бойынша сұрақтар білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру
қою және жауап
және жауап беру
беру
2.4 Мәтіннің
3.2.4.1 өз бетінше мәтіннің тақырыбын және
тақырыбы
мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау
жәненегізгі ойды
анықтау
2.5 Түрлі
3.2.5.1 берілген тақырып/сұрақ бойынша
дереккөздерден
түрлі дереккөздерден мәтін, сөздік, сызба,
ақпарат алу
кесте, карта алған ақпараттарда кездесетін
жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы

Жазылым

3.3 Оқыған,
тыңдаған және
аудиовизуалды
материалдар
бойынша жазба
жұмыстар жазу
3.4 Мәтінді түрлі
формада ұсыну

ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды
тұстарын анықтау;
3.2.5.2 нашар көретін білім алушылардың
ұлғайтылған қаріпте кесте, диаграммаларды
көруі, қалдық көру қабілетін сақтау
3.3.3.1 оқыған, тыңдаған және
аудиовизуалды материалдар бойынша
жоспар құрып, мазмұндама жазу

3.3.4.1 сызба, график, кесте, фотосуреттер,
шағын презентация, мәтін хат, шақыру,
нұсқаулық тифлокомплекстің көмегімен
жасау
3.5 Қатені табу
3.3.5.1 жіберілген пунктуациялық,
және түзету
орфографиялық қателерді тауып, алты
нүктемен белгілеп, жанына түзетілген әріпті
жазу, құраған сөйлемін толықтыру
3.6
3.3.6.1 кең жолды дәптерде бас әріп пен кіші
Каллиграфиялық
әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап түзу,
нормаларды сақтау үзбей және біркелкі жазу, жазу қарқынын
жеделдету
Тілдік
4.2 Грамматикалық 3.4.2.1 негізгі түбірге жұрнақтар жалғау
нормалард нормаларды сақтау арқылы туынды сөз жасау, түбірлес
ың
сөздердің мағынасын ажырату;
қолданысы
3.4.2.4 негізгі, туынды зат есім/сын
есім/етістікті анықтау
3) 4-сынып:
3-кесте
Ортақ
тақырыптар
1. Менің
Отаным –
Қазақстан

Бөлімдер

Бөлімшелер

Оқыту мақсаттары

1-тоқсан
Тыңдалым 1.1 Тыңдалған
4.1.1.1 тыңдаған аудиотаспадағы материал
және
аудиотаспадағы
бойынша негізгі тұсын түртіп алу және
айтылым материалдың
солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту;
мазмұнын түсіну
4.1.1.2 есте сақтау қабілетін түзету, зейінін
тұрақтандыру
1.2 Мәтіннің
4.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген
мазмұнын болжау диаграмма, сызба, кесте бойынша мәтіннің
мазмұнын болжау және өз ойын дәлелдеу
1.3 Түрлі
4.1.3.1 сұхбаттасының жасын, жай-күйін
жағдаяттарда тілдік
ескере отырып, белгілі бір тақырып аясында
нормаларды дұрыс
тілдік нормаларды сақтап әңгімелесу
қолдану
1.4 Берілген
4.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана
тақырып бойынша
отырып монолог құрау
әңгіме құрау

2. Адами
құндылықта
р
Оқылым

1.7 Сөздерді,
дыбыстарды
орфоэпиялық
нормаларға сәйкес
дұрыс айту
2.1 Мәтін түрлері
мен құрылымдық
бөліктерін анықтау
2.3 Мәтін мазмұны
бойынша сұрақтар
қою және жауап
беру
2.4 Мәтіннің
тақырыбы
жәненегізгі ойды
анықтау
2.5 Түрлі
дереккөздерден
ақпарат алу

Жазылым

4.1.7.1 сөз ішіндегі және сөз бен сөздің
арасындағы буын және дыбыс үндестігін
сақтап айту
4.2.1.1 әңгімелеу/ сипаттау/ пайымдау мәтін
түрлерін және олардың құрылымдық
бөліктерін анықтау
4.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша шешім
табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және
жауап беру
4.2.4.1 мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының
өзара сәйкестігін анықтау және ондағы
негізгі ойды тұжырымдау

4.2.5.1 дереккөздерден мәтін, сөздік, сызба,
кесте, карта, диаграмма қажетті
ақпараттарды табу, кездескен жаңа
сөздердің мағынасын мәтін бойынша
анықтап, ақпаратты қорытындылау, бағалау;
4.2.5.2 нашар көретін білім алушылардың
ұлғайтылған қаріпте кесте, сурет,
диаграммаларды көруі, сенсорлық қызметін
дамытуы
3.1 Мәтін түрлеріне 4.3.1.1 берілген тақырып бойынша
сәйкес мәтін құрап әңгімелеу, сипаттау және пайымдау
жазу
элементтері бар мәтін құрап жазу
3.3 Оқыған,
тыңдаған және
аудиовизуалды
материалдар
бойынша жазба
жұмыстар жазу
3.5 Қатені табу
және түзету

4.3.3.1 оқыған, тыңдаған және
аудиовизуалды материалдар бойынша
жоспар құрып мазмұндама, тірек сөздерді
пайдаланып эссе жазу

3.6
Каллиграфиялық
нормаларды сақтау
3.7 Пунктуациялық
нормаларды сақтау

4.3.6.1 каллиграфиялық нормаларды сақтау
және жазу техникасын жетілдіру

Тілдік
4.1
нормалард Орфографиялық,

4.3.5.1 жіберілген пунктуациялық,
орфографиялық қателерді тауып, алты
нүктемен белгілеп, жанына түзетілген әріпті
жазу, құраған сөйлемін толықтыру

4.3.7.1 құрмалас сөйлемнің тыныс белгісін
қою;
4.3.7.2 сөйлемнің бірыңғай мүшелерін
ажырату және тыныс белгісін бедерлінүктелі Брайль шрифтіндегі тыныс
белгілерін қолдану үтір, қос нүкте қою
4.4.1.1 сөзге қосымшалар жалғауда дыбыс
үндестігін ескеріп қолдану;

ың
орфоэпиялық
4.4.1.2 сөзге қосымшалар жалғауда буын
қолданысы нормаларды сақтау үндестігін ескеріп қолдану;
4.4.1.3 айтылуы мен жазылуында
айырмашылығы бар сөздерді анықтап жазу
2-тоқсан
3. Мәдени
Тыңдалым 1.2 Мәтіннің
4.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген
мұра
және
мазмұнын болжау диаграмма, сызба, кесте бойынша мәтіннің
айтылым
мазмұнын болжау және өз ойын дәлелдеу
1.3 Түрлі
4.1.3.1 сұхбаттасының жасын, жай-күйін
жағдаяттарда тілдік ескере отырып, белгілі бір тақырып аясында
нормаларды дұрыс тілдік нормаларды сақтап әңгімелесу
қолдану
1.4 Берілген
4.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана
тақырып бойынша отырып монолог құрау
әңгіме құрау
1.5 Тыңдалған
4.1.5.1 аудио-бейнежазба мазмұнына өзіндік
аудиотаспадағы
баға беру
материал бойынша
өз пікірін білдіру
1.6 Тыңдарманның 4.1.6.1 интонацияны, вербалды емес тілдік
назарын аудару
құралдарды қимыл, ым-ишара және
қыстырма, одағай сөздерді қолдана отырып,
тақырыпқа тыңдарманды қызықтыру
4.
2.2 Мәтіндегі
4.2.2.1 тұрақты сөз тіркестері мен көп
Мамандықта Оқылым
лексикалық
мағыналы сөздерді ажырата білу,
р әлемі
бірліктердің
мағынасын түсіну, сөйлеу барысында
қолданылуын
қолдану
түсіну
2.3 Мәтін мазмұны 4.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша шешім
бойынша сұрақтар табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және
қою және жауап
жауап беру
беру
2.4 Мәтіннің
4.2.4.1 мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының
тақырыбы
өзара сәйкестігін анықтау және ондағы
жәненегізгі ойды
негізгі ойды тұжырымдау
анықтау
2.5 Түрлі
4.2.5.1 дереккөздерден мәтін, сөздік, сызба,
дереккөздерден
кесте, диаграмма қажетті ақпараттарды табу,
ақпарат алу
кездескен жаңа сөздердің мағынасын мәтін
бойынша анықтап, ақпаратты
қорытындылау, бағалау;
4.2.5.2 нашар көретін білім алушылардың
ұлғайтылған қаріпте кесте, сурет,
диаграммаларды көруі, сенсорлық қызметін
дамытуы
2.6 Мәтіндерге
4.2.6.1 белгілі бір тақырыпта берілген
салыстырмалы
мәтіннің түрлерін, жанрын, стилін
талдау жасау
салыстырып, ұқсастықтары мен
айырмашылықтарын анықтау

Жазылым

3.2 Түрлі стильде
мәтін жазу

4.3.2.1 тірексөздерді қолданып белгілі бір
стильде мәтін мақала, мінездеме жазу

3.3 Оқыған,
тыңдаған және
аудиовизуалды
материалдар
бойынша жазба
жұмыстар жазу
3.5 Қатені табу
және түзету

4.3.3.1 оқыған, тыңдаған және
аудиовизуалды материалдар бойынша
жоспар құрып мазмұндама, тірек сөздерді
пайдаланып эссе жазу

4.3.5.1 жіберілген пунктуациялық,
орфографиялық қателерді тауып, алты
нүктемен белгілеп, жанына түзетілген әріпті
жазу, құраған сөйлемін толықтыру
4.3.6.1 каллиграфиялық нормаларды сақтау,
жазу техникасын жетілдіру

3.6
Каллиграфиялық
нормаларды сақтау
3.7 Пунктуациялық 4.3.7.3 диалогке тән тыныс белгілерді қою
нормаларды сақтау
Тілдік
4.2 Грамматикалық 4.4.2.1 күрделі сөздердің түрлерін ажырата
нормалард нормаларды сақтау алу біріккен сөз, қос сөз, қысқарған сөз;
ың
4.4.2.6 сөз таптарының сөйлемдегі қызметін
қолданысы
анықтау
3-тоқсан
5. Табиғи
Тыңдалым 1.2 Мәтіннің
4.1.2.1 мәтіннің тақырыбы мен берілген
құбылыстар және
мазмұнын болжау диаграмма/сызба/кесте бойынша мәтіннің
айтылым
мазмұнын болжау және өз ойын дәлелдеу
1.3 Түрлі
4.1.3.1 сұхбаттасының жасын, жай-күйін
жағдаяттарда тілдік ескере отырып, белгілі бір тақырып аясында
нормаларды дұрыс тілдік нормаларды сақтап әңгімелесу
қолдану
1.4 Берілген
4.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана
тақырып бойынша отырып монолог құрау
әңгіме құрау
1.5 Тыңдалған
4.1.5.1 аудио-бейнежазба мазмұнына өзіндік
аудиотаспадағы
баға беру
материал бойынша
өз пікірін білдіру
1.6 Тыңдарманның 4.1.6.1 интонацияны, вербалды емес тілдік
назарын аудару
құралдарды қимыл, ым-ишара және
қыстырма, одағай сөздерді қолдана отырып,
6.
тақырыпқа тыңдарманды қызықтыру
Қоршаған
ортаны
2.2 Мәтіндегі
4.2.2.1 тұрақты сөз тіркестері мен көп
қорғау
лексикалық
мағыналы сөздерді ажырата білу,
Оқылым
бірліктердің
мағынасын түсіну, сөйлеу барысында
қолданылуын
қолдану
түсіну
2.3 Мәтін мазмұны 4.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша шешім
бойынша сұрақтар табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және
қою және жауап
жауап беру
беру

2.4 Мәтіннің
тақырыбы және
негізгі ойды
анықтау
2.5 Түрлі
дереккөздерден
ақпарат алу

4.2.4.1 мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының
өзара сәйкестігін анықтау және ондағы
негізгі ойды тұжырымдау

4.2.5.1 дереккөздерден мәтін, сөздік, сызба,
кесте, диаграмма қажетті ақпараттарды табу,
кездескен жаңа сөздердің мағынасын мәтін
бойынша анықтап, ақпаратты
қорытындылау, бағалау;
4.2.5.2 нашар көретін білім алушылардың
ұлғайтылған қаріпте кесте, сурет,
диаграммаларды көруі, сенсорлық қызметін
дамытуы
2.6 Мәтіндерге
4.2.6.1 белгілі бір тақырыпта берілген
салыстырмалы
мәтіннің түрлерін/ жанрын, стилін
талдау жасау
салыстырып, ұқсастықтары мен
айырмашылықтарын анықтау
Жазылым 3.1 Мәтін түрлеріне 4.3.1.1 берілген тақырып бойынша
сәйкес мәтін құрап әңгімелеу, сипаттау және пайымдау
жазу
элементтері бар мәтін құрастырып жазу
3.4 Жазба
4.3.4.1 мәтінді құруда жаңалық, жарнама
жұмыстарын түрлі сызба, график, кесте, фото және
формада ұсыну
диаграмманы қолмен сызу, компьютерде
теру
3.5 Қатені табу
4.3.5.1 жіберілген пунктуациялық,
және түзету
орфографиялық қателерді тауып, алты
нүктемен белгілеп, жанына түзетілген әріпті
жазу, құраған сөйлемін толықтыру
Тілдік
4.2 Грамматикалық 4.4.2.3 зат есімді септеу, тәуелденген
нормалард нормаларды сақтау сөздердің септелуін білу;
ың
4.4.2.2 жіктік жалғауларының қолданысын
қолданысы
білу;
4.4.2.4 жіктеу есімдіктерін септей алу
4-тоқсан
7. Ғарышқа Тыңдалым 1.1 Тыңдалған
4.1.1.1 тыңдаған аудиотаспадағы материал
саяхат
және
аудиотаспадағы
бойынша негізгі тұстарын түртіп алу және
айтылым материалдың
солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту;
мазмұнын түсіну
4.1.1.2 есте сақтау қабілетін түзету, зейінін
тұрақтандыру
1.3 Түрлі
4.1.3.1 сұхбаттасының жасын, жай-күйін
жағдаяттарда тілдік ескере отырып, белгілі бір тақырып аясында
нормаларды дұрыс тілдік нормаларды сақтап әңгімелесу
қолдану
1.4 Берілген
4.1.4.1 тірек сөздер мен жоспарды пайдалана
тақырып бойынша отырып монолог құрау
әңгіме құрау
1.5 Тыңдалған
4.1.5.1 аудио-бейнежазба мазмұнына өзіндік
8. Болашаққа
аудиотаспадағы
баға беру
саяхат
материал бойынша
өз пікірін білдіру

Оқылым

Жазылым

2.3 Мәтін мазмұны
бойынша сұрақтар
қою және жауап
беру
2.4 Мәтіннің
тақырыбы
жәненегізгі ойды
анықтау
2.5 Түрлі
дереккөздерден
ақпарат алу

4.2.3.1 мәтін мазмұны бойынша шешім
табуға бағытталған сұрақтар құрастыру және
жауап беру
4.2.4.1 мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының
өзара сәйкестігін анықтау және ондағы
негізгі ойды тұжырымдау
4.2.5.1 дереккөздерден мәтін, сөздік, сызба,
кесте, диаграмма қажетті ақпараттарды табу,
кездескен жаңа сөздердің мағынасын мәтін
бойынша анықтап, ақпаратты
қорытындылау, бағалау;
4.2.5.2 нашар көретін білім алушылардың
ұлғайтылған қаріпте кесте, сурет,
диаграммаларды көруі, сенсорлық қызметін
дамытуы
4.3.2.1 тірексөздерді қолданып белгілі бір
стильде мәтін мақала, мінездеме жазу
4.3.3.1 оқыған, тыңдаған және
аудиовизуалды материалдар бойынша
жоспар құрып мазмұндама, тірек сөздерді
пайдаланып эссе жазу

3.2 Түрлі стильде
мәтін жазу
3.3 Оқыған,
тыңдаған және
аудиовизуалды
материалдар
бойынша жазба
жұмыстар жазу
3.4 Жазба
4.3.4.1 мәтінді құруда жаңалық, жарнама
жұмыстарын түрлі сызба, график, кесте, фото және
формада ұсыну
диаграмманы қолмен сызу, компьютерде
теру
3.5 Қатені табу
4.3.5.1 жіберілген пунктуациялық,
және түзету
орфографиялық қателерді тауып, алты
нүктемен белгілеп, жанына түзетілген әріпті
жазу, құраған сөйлемін толықтыру
3.6
4.3.6.1 каллиграфиялық нормаларды сақтау
Каллиграфиялық
және жазу техникасын жетілдіру
нормаларды сақтау
Тілдік
4.2 Грамматикалық 4.4.2.5 үстеуді мағынасына қарай ажырату,
нормалард нормаларды сақтау етістікпен байланыстырып, сөйлемде
ың
қолдану;
қолданысы
4.4.2.7 сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді
байланыстыратын шылауларды және, себебі,
мен, пен қолдану;
4.4.2.8 сөйлемде одағай, еліктеуіш сөздерді
ажырату және қолдану;
4.4.2.9 етістікті тиісті шақта өткен шақ,
келер шақ, осы шақ қолдану

