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Приложение 61 

к приказу Министра образования  

и науки Республики Казахстан 

от «5» февраля 2020 года № 51 

 

Приложение 606 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от 3 апреля 2013 года №115 
 

 

Типовая учебная программа  

по учебному предмету «Казахский язык» для обучающихся с задержкой 

психического развития 0-4 классов уровня начального образования по 

обновленному содержанию (с неказахским языком обучения) 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Типовая учебная программа по учебному предмету «Казахский язык» 

для обучающихся с задержкой психического развития 0-4 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 - формирование у обучающихся коммуникативных 

речевых навыков, воспитание активной личности, способной грамотно и 

свободно говорить на казахском языке, соблюдая нормы употребления языковых 

единиц в различных сферах и ситуациях устного и письменного общения.  

3. Задачи Программы:  

1) развивать основные виды речевой деятельности (чтение, письмо, 

говорение, слушание); 

2) обогащать словарный запас коммуникативно-актуальной лексикой и 

фразеологией;  

3) формировать грамматические представления и умение конструировать 

синтаксические структуры в соответствии с нормами казахского языка; 

4) развивать коммуникабельность как качество личности: потребность в 

речевом общении, стремление высказывать свою позицию, суждения; 

5) развивать навыки общения на казахском языке, умение разворачивать 

диалог на социально-бытовые, социально-культурные темы, признавать 

возможность существования разных точек зрения;  

6) обеспечивать понимание ценности культур казахского, русского и 

других народов в их взаимопроникновении; 
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7) формировать навыки целесообразного использования языковых средств 

в монологе, развивать навыки грамотной письменной речи; 

8) развивать навык каллиграфического и грамотного письма; 

9) развитие творческих способностей и критического мышления. 

4. Коррекционно-развивающие задачи:  

1) развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления, 

мыслительных операций анализа, сравнения, обобщения; 

2) развитие внимания обучающихся; его концентрации, объема в процессе 

речевой деятельности; 

3) активизацию познавательной деятельности; развитие и корреция 

процессов восприятия и переработки речевой информации; обогащение 

словарного запаса, уточнение значений слов, их связей, формирование 

лексических систем; 

4) развитие мнестических процессов: долгосрочной и кратковременной 

памяти: запоминание и воспроизведение;  

5) развитие произвольности психических процессов, направленных на 

формирование важнейших учебных действий; формирование структуры учебной 

деятельности: осмысление и принятие цели, планирование действий, 

определение средств достижения цели, активная обработка материала с 

выделением главного, самоконтроль, самооценка, 

6) формирование навыков практического обучения и самостоятельного 

поиска информации;  

7) коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития детей.  

 

 

Глава 2. Педагогические подходы к организации учебного процесса 

 

5. Обучение предмету «Казахский язык» осуществляется на основе 

ценностно-ориентированного, личностно-ориентированного, деятельностного, 

коммуникативного подходов.   

6. Ценностно-ориентированный подход определяет стратегию 

планомерного формирования языковой учебной деятельности, способствуя 

личностному развитию обучающихся на основе национальной идеи «Мангелик 

ел», согласно которой, приобщение к мировой культуре посредством языка и 

речи направлено на формирование целостной картины мира, воспитание 

патриотических чувств, толерантных взаимоотношений в поликультурном 

обществе, активизацию творческого мышления, продуктивного воображения, 

рефлексии, что в целом способствует познавательному и социальному развитию 

растущего человека. 

7. Личностно-ориентированный подход применяется с целью  

индивидуализации учебного процесса в отношении каждого из обучающихся с 

ЗПР, а именно: реализации их творческого потенциала, готовности выражать 
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свое мнение, формирования смысловых ориентиров, становления самосознания, 

позитивной самооценки и само- и уважения, жизненного оптимизма и полного 

раскрытия творческих сил с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей психического, физического и речевого развития, потребностей и 

мотивов поведения с учетом интересов и склонностей. 

8. Деятельностный подход заключается в том, что обучающийся получает 

знания из области языка не в готовом виде, а добывает их сам, осознает 

содержание и формы своей учебной языковой деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, что способствует активному и успешному 

использованию его умений в реальной жизни для получения, отбора, обработки 

и передачи необходимой информации.  

9. Коммуникативный подход к обучению предполагает использование на 

уроках казахского языка ситуаций реального общения, организацию активной 

речевой деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к 

проблемным ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим 

вовлечение детей в процесс эффективной коммуникации на казахском языке, 

показателями которой являются умения: 

1) слушать и вступать в диалог;  

2) участвовать в коллективном обсуждении проблем, заданных изучаемой 

темой;  

3) строить эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

одноклассниками и взрослыми на протяжении всего урока; 

4) планировать сотрудничество с учителем и одноклассниками на уроке 

при выполнении индивидуальных и групповых заданий; 

5) определять цели, функции каждого члена группы, способы 

взаимодействия в группе;  

6) этично и эффективно разрешать конфликты, выходить из конфликта; 

7) с максимально доступной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации на уроке. 

10. На уроках эффективными методами и приемами обучения являются: 

1) постановка вопросов на основе прослушанного текста; 

2) говорение на заданные темы и темы, которые интересуют учащихся; 

3) интервьюирование по заранее составленным вопросам; 

4) само- и взаимоанализ ответа в форме ролевой игры; 

5) дискутирование/аргументирование по запланированным темам; 

6) составление диалога на заданную тему по началу; 

7) прогнозирование развития событий по началу текста или по заголовку, 

составление текста на заданную тему, по рисунку; 

8) работа с литературой: подготовка вопросов и ответов для интервью; 

9) ознакомительное чтение, чтение для выявления сути и деталей, чтение 

для нахождения информации, чтение для удовольствия и чтение для 

высказывания точки зрения; 
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10) краткое изложение содержания прослушанного или прочитанного 

текста; 

11) описание впечатлений о просмотренном фильме/ прочитанной книге; 

12) написание небольшого сообщения, репортажа с места событий; 

13) представление информации в виде диаграмм, графиков, 

маркированных рисунков. 

11. В обучении в целях формирования информационно-

коммуникационных -компетенций и повышения эффективности учебного 

процесса предусмотрено использование простых программ (Word (ворд), Power 

Point (Пауэр пойнт) для работы с текстами, слайдами, тестами; эпизодическое 

использование электронных учебников. 

12. Учитывая психофизические, неврологические особенности 

обучающихся, снижение их работоспособности учитель использует 

мультимедийные, электронные устройства в строгом соответствии с 

санитарными нормами и правилами, отдавая предпочтение традиционным 

(реальным) дидактическим ресурсам, широко используя: 

1) раздаточный материал (карточки, картинки, паззлы); 

2) флипчарт, маркеры; 

3) литературу, соответствующую возрастной категории, в том числе, книги 

и брошюры с картинками, рассказами, стихами; народными и авторскими 

сказками; 

4) журналы, соответствующие возрастной категории; 

5) аутентичный материал;  

6) кукол в национальных костюмах, декорации аксессуары - для 

инсценировок и игр-драматизаций и национальных игр; 

7) постеры, демонстрационные панно и карты; 

8) словари (толковые, орфографические, фразеологичекие, фонетические);  

9) детские энциклопедии. 

13. Инструментом для определения степени соответствия достижений 

обучающихся заявленным в программе предметным целям является 

критериальное оценивание, которое включает формативное оценивание и 

суммативное оценивание. Задания для формативного и суммативного 

оценивания составляются учителем с учетом возможностей обучающихся. 

Допускается: 

1) упрощение формулировок инструкции по грамматическому и 

семантическому оформлению; 

2) деление многозвеньевой инструкции на короткие смысловые единицы, 

задающие пошаговость выполнения задания; 

3) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 
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4) увеличение времени на выполнение заданий. 

 

 

Глава 3. Организация содержания учебного предмета «Казахский язык» 

 

14. «Қазақ тілі» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі: 

1) 0-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 64 сағатты;  

2) 1-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 66 сағатты;  

3) 2-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағатты;  

4) 3-сынып – аптасына 3 сағат, оқу жылында – 102 сағатты;  

5) 4-сынып – аптасына 4 сағат, оқу жылында – 136 сағатты құрайды.  

15. Бағдарлама мазмұны келесідей бөлімдерді қамтиды:  

1) «Тыңдалым»;  

2) «Айтылым»;  

3) «Оқылым»;  

4) «Жазылым»;  

5) «Тілдік нормаларды қолдану».  

16. «Тыңдалым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 

1) тыңдалым тәсілдерін қолдану;  

2) сөздің лексикалық мағынасын түсіну;  

3) тыңдаған мәтіннің мазмұнын түсіну;  

4) мәтіндегі негізгі, қосалқы ақпараттарды түсіну;  

5) тыңдау-көру материалдарының мазмұнын түсіну.  

17. «Айтылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 

1) сөздік қорды толықтыру; 

2) берілген тақырып бойынша ойын жеткізу; 

3) түрлі жағдаяттарда қарым-қатынасқа түсу (диалог) және тілдік 

нормаларды қолдану;  

4) оқыған/тыңдаған материалды мазмұндау; 

5) тыңдау-көру материалдары негізінде сөйлем құрастыру; 

6) оқыған/тыңдаған материал бойынша өз көзқарасын білдіру.  

18. «Оқылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 

1) оқу түрлерін қолдану; 

2) мәтіннің мазмұнын түсіну;  

3) мәтіннің жанры мен түрін анықтау;  

4) сұрақтар қоя білу және жауап беру;  

5) түрлі дереккөздерден қажетті ақпарат алу.  

19. «Жазылым» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 

1) кейіпкердің атынан мәтін құрастырып жазу;  

2) тыңдаған/оқыған материалдың мазмұнын жазу;  

3) пунктуациялық нормаларды сақтау;  

4) каллиграфиялық нормаларды сақтау.  

20. «Тілдік нормаларды қолдану» бөлімі келесідей бөлімшелерді қамтиды: 
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1) грамматикалық нормаларды сақтау;  

2) орфоэпиялық және орфографиялық нормаларды сақтау.  

21. 0-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) тыңдалым: қысқа, нақты, қарапайым хабарламаларды көрнекілікке 

сүйеніп түсіну, дене мүшелеріне қатысты бұйрықтарды түсіну, тақырыпқа 

байланысты қарапайым сөздерді түсіну, баяу, нақты айтылған хабарламаларды 

түсіну; 

2) айтылым: амандасу, танысу, қысқа диалогтік сөйлеу, сөйлемде 

«бар»/«жоқ» сөздерін қолдану, монологтік сөйлесім, баяндаудың қысқаша 

қарапайым түрі, суретті тақырып бойынша қарапайым сипаттау, клишені 

қатысымда қолдану, затты сипаттау; 

3) оқылым: мұғалімнің көмегімен тақырыпқа байланысты сөздер мен сөз 

тіркестерін дауыстап оқу, таныс сөздерді оқу барысында лексикалық 

мағынасына сәйкестендіру, тақырыпқа байланысты қысқа сөйлемдерді дауыстап 

оқу, түсінгенін сурет, сызба, жауап беру арқылы көрсету; 

4) жазылым: әріпті, буынды графикалық нұсқасына қарап жазу, әріп 

элементтерін дұрыс жазу, сөзді графикалық нұсқасына қарап жазу, жазбаша 

қарапайым сұрақ, жазбаша қарапайым жауап; 

5) тілдік нормаларды қолдану: заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын 

білдіретін сөздер, оларды ажырату және ауызша тілде қолдану, сілтеу есімдіктер 

және олардың қолдану, әріп пен дыбысты ажырату, төл дыбыстардың айтылуы, 

бас әріппен жазылатын сөздер түрлері (кісі есімдері, жер-су атаулары, үй 

жануарларына берілген есімдер) және оларды қолдану. 

22. 1-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) тыңдалым: қысқа, нақты, қарапайым хабарламаларды көрнекілікке 

сүйеніп түсіну, дене мүшелеріне қатысты бұйрықтарды түсіну, тақырыпқа 

байланысты мұғалім мен сыныптастарының сөздерін түсіну, тыңдағанда 

көрнекілікке сүйеніп қарапайым шағын хабарламаларды түсіну, көрнекілікке 

сүйеніп қарапайым, нақты айтылған шағын хабарламаларды түсіну; 

2) айтылым: диалогтік сөйлесім, амандасу, танысу, қысқа диалогтік 

сөйлесу, диалог-сұрақ, монологтік сөйлесім, баяндаудың қысқаша қарапайым 

түрі, суретті (тақырып бойынша)қарапайым әңгімелеу, 1-10 дейін санау, бір-

бірімен бұйрық алмасу, күнделікті іс-әрекетті сипаттау, клишені қатысымда 

қолдану, заттарды қосу; 

3) оқылым: тақырыпқа байланысты сөздер мен сөз тіркестерін дауыстап 

оқу, тақырыпқа байланысты сөйлемдер оқу, қысқа мәтіндерді оқығанда негізгі 

ақпаратты тауып алу, түсінгенін сурет, сызба және жауап беру арқылы көрсету, 

таныс тілдік бөлім негізінде құрастырылған сөйлемдер мен қысқа мәтіндерді 

мәнерлеп оқу; 

4) жазылым: сөз бен сөйлемді графикалық нұсқасына қарап жазу, заттың 

атын білдіретін сөздер, заттың қимылын, санын білдіретін сөздер сияқты 

грамматикалық тақырыптардан қарапайым түсініктер беру; 
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5) тілдік нормаларды қолдану: заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын 

білдіретін сөздерді табу, ажырату және ауызша тілде дұрыс қолдану, көптік, 

тәуелдік, жіктік жалғауларды қолдану, етістіктің шақтар, бұйрық рай, болымсыз 

етістіктерді қолдануды жаттықтыру, сілтеу есімдіктер туралы түсінік, сілтеу 

есімдіктерді қолдану, сөйлемдегі сөз тәртібі, сөйлемді құрастыру, әріп пен 

дыбысты ажырату, төл дыбыстарды дұрыс айту, «ә», «ө», «ү», «ұ», «і», «ң», «қ», 

«ғ», «һ» әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу, бас әріппен 

жазылатын сөздерді (кісі есімдері, жер-су атаулары, үй жануарларына берілген 

ат) ажырату. 

23. 2-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) тыңдалым: өзіне таныс тақырыптағы нақты айтылған, шағын 

хабарламаларды түсіну, тыңдаған мәтіндегі затты көрсету, суреттеу, тыңдаған 

мәтін арқылы сұраққа жауап беру; 

2) айтылым: диалогтік сөйлесім, диалог-мәлімет, клишені қатысымда 

қолдану, монологтік сөйлесім, диалог-сұрақ, баяндау, диалог-реплика, диалог-

жауап, шағын монолог, сипаттау, іс-әрекетті сипаттау, сұрақ-жауап алмасу; 

3) оқылым: шағын мәтіндердегі сөздер мен фразалардың дауыс ырғағын 

дұрыс қойып оқу, іштей оқу, шағын мәтіндерді дұрыс түсінгенін таблица 

толтыру және суреттерді орналастыру арқылы білдіру, оқу техникасын жолға 

қою, мәнерлеп оқу, тездетіп оқу, түсініп оқу; 

4) жазылым: сөйлемді графикалық нұсқасына қарап жазу, жазбаша жауап, 

жазбаша сұрақ, сызба бойынша сөз тіркесін құрап жазу, суреттердің атауларын 

дұрыс тауып, сөйлем құрап жазу, көшіріп жазу; 

5) тілдік нормаларды қолдану: заттың атын/ сынын/ санын/ іс-қимылын 

білдіретін сөздердің мағнасы мен анықтамалары, еркін сөйлеуде дұрыс 

қолдануы, сөздердің көптік/ тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларына 

түсініктемелер, оларды еркін сөйлеуде колдану, етістіктің шақтары, бұйрық рай, 

болымсыз етістікті қолдану, сілтеу, сұрау есімдіктері, оларды ажырату және 

сөйлеуде қолдану, сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) ажырату, сөздердің 

орын тәртібін сақтап жай сөйлем құрастыру, айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы жоқ сөздерді дұрыс айту және жазу, «ә», «ө», «ү», «ұ», «і», «ң», 

«қ», «ғ», «һ» әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту және жазу.  

24. 3-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) тыңдалым: таныс сөздер мен қысқа фразаларды ұғу, күнделікті өмірде 

жиі қолданылатын сұхбаттарды пікірлеу, сурет бойынша жұмыс, сұраққа жауап, 

өз бетінше жұмыс, тағы басқа әр түрлі әдістермен алмастырылып отырады; 

2) айтылым: диалог, баяу, нақтылы, түсінікті берілген сұхбаттарды түсіну, 

айту, өзіне қойылған қарапайым, жеңіл сұрақтарға жауап беру, қысқа диалог, 

монолог, баяндау, сипаттау, диалог-мәлімет, диалог-талап, диалог-реплика, 

диалог-сұрақ; 

3) оқылым: таныс атауларды, сөздерді оқып, түсіну, түрлі түсті 

суреттермен безендірілген мәтіндерді оқу, түсіну, оқу техникасын жетілдіру, 
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қисынды ойлау қабілетін, өз бетімен жұмыс жасау қабілетін жандандыру, 

тілдерін ширату, тапсырмалардың ауыр-жеңіл түрлерін саралап, деңгейлеп оқу; 

4) жазылым: аты-жөні, мекенжайы туралы жазу, мерекелерге арналған 

қысқа құттықтаулар жазу, жазу дағдыларын нығайту, сауат ашу жұмыстарын 

іске асырып отыру, жаңа грамматикалық тақырыптарды еңгізу, жазу ережелерін 

көрнекілік бойынша үйрету, жазу дағдыларын қалыптастыру; 

5) тілдік нормаларды қолдану: зат есім, сын есім, сан есім, етістіктің 

анықтамасы мен түсініктері, заттың атын, сынын, санын, іс-қимылын білдіретін 

сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, ауызша және жазбаша тілде 

қолдану, сөйлемнің түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) ажырату және құрастыру, 

көптік/тәуелдік/ жіктік /септік жалғауларын ауызша тілде және кесте арқылы 

жазбаша тілде қолдану, есімше және тұйық етістіктер, есімшенің түрлері және 

оларды қолдану, жіктеу есімдіктерінің септелуі, септеулік шылауларды ауызша 

тілде қолдану, айтылу мақсатына қарай сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, 

лепті) ажырату және құрастыру,  сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап жай 

және құрмалас сөйлемдерді  құрастыру, орфоэпиялық және орфографиялық 

сөздікті қолдану, жаңадан кездесетін сөздерді орфоэпиялық және 

орфографиялық сөздіктерді пайдаланып қатесіз дұрыс жазу және айту. дауыссыз  

«б-п», «қ-ғ», «к-г»  жұп дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс айту және емлесін 

сақтап жазу. 

25. 4-сыныпқа арналған «Қазақ тілі» пәнінің базалық мазмұны: 

1) тыңдалым:мұғалімнің, сыныптастарының сөздеріндегі күнделік туралы 

ақпараттар түсіну, тіл байлығын дамыту, сөйлесу әрекетін жетелеу, танымдық, 

зерделік, ізденімдік, көрсетімдік жұмыс түрлерін іске асыру, тірек сөздер арқылы 

болжау, негізгі мазмұнын түсіну, нақты ақпаратты анықтау, негізгі тақырыпты 

анықтау; 

2) айтылым: жаңа сөздерді дұрыс, орынды қолдану, күнделікті тұрмыстық 

тақырыптарға байланысты сөздердің мағынасын түсіну, мәтіндердің мазмұнын 

түсіну, негізгі тақырыпты анықтау, сұрақтарға жауап беру, тақырып бойынша 

диалог, монолог түрлерінде сөйлеу; 

3) оқылым: негізгі ақпаратты анықтау, тақырыбын анықтау, тақырып 

бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз 

көзқарасын білдіру, танымдық оқылым, зерделік оқылым, іштей оқу, дауыстап 

оқу, сызба бойынша алған білімін дәлелдеу, сурет бойынша өз ойын айта білу; 

4) жазылым: отбасы туралы шағын мәтін, берілген тірек сөздер бойынша 

сөйлем құрау, сұрақтарға жауап жазу, сұрақтар бойынша сөйлем құрау, суреттер 

бойынша сөйлем құрау, сөздерді толықтыру, жоғалған әріптерді тауып жазу, 

дұрыс көшіріп жазу, жазбаша аудару, үндестік заңына сәйкес орфографиялық 

нормаға сай дұрыс жазу, сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды 

қолдану; 

5) тілдік нормаларды қолдану: заттың атын/ сынын/ санын/ іс-қимылын 

білдіретін сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын түсіну, ажырату, оларды 

ауызша және жазбаша тілде дұрыс қолдану, көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 



9 

жалғауларын ауызша тілде және жазбаша тілде кесте арқылы еркін қолдану, 

сөйлеу барысында түрлі қимыл-әрекетті білдіретін сөздерді (есімше, көсемше, 

рай) қолдану, жіктеу есімдіктерінің септелуін және септеулік шылауларды 

ауызша және жазбаша тілде қолдану, сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, лепті) 

еркін қолдану және  бір түрден екінші түрге айналдыру,  құрмалас сөйлемдерді 

құрастыруда сөз тәртібін сақтау, айтылуы мен жазылуында айырмашылығы бар 

сөздерді табу, дұрыс жазу және айту сөзге қосымшалар жалғау кезінде үндестік 

заңын ескеріп айту және жазу. 

 

 

4-тарау. Оқыту мақсаттарының жүйесі 

 

26. Бағдарламада оқу мақсаттары төрт саннан тұратын кодтық белгімен 

белгіленді. Кодтық белгідегі бірінші сан сыныпты, екінші және үшінші сан 

сөйлеу әрекеттерінің ретін, төртінші сан оқу мақсатының реттік нөмірін 

көрсетеді. Мысалы, 1.2.1.1 кодында «1» - сынып; «2.1» - дағдылар; «1» - оқу 

мақсатының реттік нөмірі. 

27. Оқыту мақсаттарының жүйесі бойынша күтілетін нәтижелер: 

1) «Тыңдалым» бөлімі: 

1-кесте  

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

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

1.1 

Тыңдалым 

тәсілдерін 

қолдану 

0.1.1.1 сөзді 

зейін қойып 

тыңдау, 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну және 

оған сәйкес 

дұрыс 

әрекет ету 

(қимыл, ым-

ишараны 

қолдану, іс-

әрекет 

жасау)  

1.1.1.1 сөзді 

зейін қойып 

тыңдау, 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну және 

оған сәйкес 

дұрыс 

әрекет ету 

(қимыл, ым-

ишараны 

қолдану, іс-

әрекет 

жасау)  

2.1.1.1 

ауызша тіл 

және 

тыңдау-көру 

материалын 

тыңдау және 

қарапайым 

сөйлемдерді 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсініп 

қайталау  

3.1.1.1 

ауызша тіл 

және тыңдау-

көру 

материалын 

тыңдау және 

түсіну, жеке 

сөйлемдердің 

мағынасын 

нақтылау 

үшін 

мұғалімнің 

көмегімен 

сұрақтар қою  

4.1.1.1 

ауызша тіл 

және тыңдау-

көру 

материалын 

басқаша 

өзгертіп айту 

үшін тыңдау 

және 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну 

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын 

түсіну 

0.1.2.1 

күнделікті 

өмірде 

қолданылат

ын таныс 

1.1.2.1 

күнделікті 

өмірде 

қолданылат

ын таныс 

2.1.2.1 

күнделікті 

өмірде 

қолданылат

ын таныс 

3.1.2.1 

күнделікті 

өмірде 

қолданылаты

н таныс 

4.1.2.1 

бейтаныс 

сөздер мен 

сөз тіркестері 

бар мәтіннің 
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сөздердің 

мағынасын 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну 

сөздердің 

мағынасын 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну 

сөздерден 

құралған 

қарапайым 

сөйлемдерді

ң 

мағынасын 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну 

сөздер және 

сөз 

тіркестерінен 

құралған 

шағын 

мәтіндердегі 

сөйлемдердің 

мазмұнын 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну 

мәнмәтінге 

қатысты 

мағынасын 

анықтап 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну  

1.3 Тыңдаған 

мәтіннің 

мазмұнын 

түсіну  

0.1.3.1 

тыңдаған 

мәтін 

мазмұны 

бойынша 

мұғалімнің 

көмегімен 

сұрақтарға 

жауап беру, 

сәйкес 

иллюстраци

я/суреттер/с

ызбалар 

таңдау 

1.1.3.1 

тыңдаған 

мәтін 

мазмұны 

бойынша 

мұғалімнің 

көмегіменсұ

рақтарға 

жауап беру, 

сәйкес 

иллюстраци

я/суреттер/с

ызбалар 

таңдау 

2.1.3.1 

тыңдаған 

мәтінге 

мұғалімнің 

көмегіменил

люстрация/с

уреттер/сыз

балар таңдау 

және 

қарапайым 

сұрақтарға 

жауап беру 

3.1.3.1 

тыңдаған 

мәтіннің 

мазмұны 

бойынша 

сұрақтарға 

жауап беру 

және 

сюжеттің 

даму желісі 

бойынша 

мұғалімнің 

көмегімен 

иллюстрация

лар 

орналастыру, 

кесте 

толтыру  

4.1.3.1 

мәтіннің 

мазмұны 

бойынша 

сұрақтарға 

жауап беру 

және түйінді 

тұстарын 

мұғалімнің 

көмегімен 

анықтау 

  

  

1.4 Мәтіндегі 

негізгі, 

қосалқы 

ақпараттарды 

түсіну  

  

0.1.4.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

тыңдаған 

материалды

ң кім/не 

туралы 

екенін 

түсіну 

  

1.1.4.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

тыңдаған 

материалды

ң кім/не 

туралы 

екенін 

түсіну 

 

2.1.4.1 

тыңдаған 

материалды

ң мазмұнын 

түсіну және 

кейіпкерлер 

мен 

оқиғаларды

ң ретін 

мұғалімнің 

көмегімен 

анықтау 

3.1.4.1 

тыңдаған 

материал 

бойынша 

себеп- 

салдарының 

байланысын 

(негізгі ой, 

кейіпкерлер, 

оқиға) 

мұғалімнің 

көмегімен 

анықтау  

4.1.4.1 

тыңдаған 

материалдағ

ы негізгі 

ойды 

мұғалімнің 

көмегімен 

анықтау 



11 

1.5 Тыңдау-

көру 

материалдар

ының 

мазмұнын 

түсіну 

  

0.1.5.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

қимыл-

қозғалыс, 

сұрақ қою, 

қысқа жауап 

арқылы 

тыңдаған/кө

рген мәтінді 

түсінгенін 

білдіру  

1.1.5.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

қимыл-

қозғалыс, 

сұрақ қою, 

қысқа жауап 

арқылы 

тыңдаған/кө

рген мәтінді 

түсінгенін 

білдіру  

2.1.5.1 

тыңдау-көру 

материалын

дағы 

оқиғаларды 

түсіну, 

сұрақтар 

қою және 

мұғалімнің 

көмегімен 

сипаттау 

3.1.5.1 

тыңдау-көру 

материалдар

ындағы 

оқиғаларды 

түсіну, 

кейіпкерлері 

туралы 

сұрақтар қою 

және оларды 

мұғалімнің 

көмегімен 

сипаттау  

4.1.5.1 

тыңдау-көру 

материалыны

ң мазмұны 

бойынша 

негізгі ойды 

анықтауға 

жетелейтін 

сұрақтар қою 

және 

телебағдарла

ма 

үзіндісіндегі 

музыка, сөз 

және 

бейнелердің 

маңызын 

мұғалімнің 

көмегімен 

анықтау 

 

2) «Айтылым» бөлімі: 

2-кесте  

 

Бөлімшелер  Оқыту мақсаттары 

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

2.1 Сөздік 

қорды 

толықтыру 

  

0.2.1.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөйлеу 

барысында 

танысу, өзі 

туралы айту 

және затты 

сипаттау 

үшін сөздер 

мен сөз 

тіркестерін 

қолдану 

1.2.1.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөйлеу 

барысында 

танысу, өзі 

туралы айту 

және затты 

сипаттау 

үшін сөздер 

мен сөз 

тіркестерін 

қолдану 

2.2.1.1 

сөйлеу 

барысында 

алған 

ақпарат 

бойынша 

сұраулы 

сөйлем 

құрастыру 

үшін сөздер 

мен сөз 

тіркестерін 

мұғалімнің 

көмегімен 

қолдану  

3.2.1.1 сөйлеу 

барысында 

мәтін 

тақырыбына 

сәйкес 

сөздерді 

мұғалімнің 

көмегімен 

қолдану 

4.2.1.1 

әңгімені 

өрбіту үшін 

мұғалімнің 

көмегімен 

қажетті 

сөздерді 

қолдану  
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2.2 Берілген 

тақырып 

бойынша 

ойын жеткізу  

 1.2.2.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

сурет 

бойынша 2-

3 сөйлеммен 

өз ойын 

білдіру  

2.2.2.1 

сюжетті 

сурет 

негізінде өз 

ойын 

мұғалімнің 

көмегімен 

айту 

  

3.2.2.1 

мұғалім 

ұсынған 

тақырып 

негізінде 

мұғалімнің 

көмегімен өз 

ойын айту 

4.2.2.1 

басталған 

мәтінді 

мұғалімнің 

көмегімен өз 

ойынша 

аяқтау  

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда 

қарым-

қатынасқа 

түсу (диалог) 

және Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

0.2.3.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

сұхбаттасын

ың не 

туралы 

айтқанын 

түсіну және 

тілдік 

нормаларды 

сақтай 

отырып, 

түрлі 

тәсілдермен 

жауап беру  

1.2.3.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

сұхбаттасын

ың не 

туралы 

айтқанын 

түсіну және 

тілдік 

нормаларды 

сақтай 

отырып, 

түрлі 

тәсілдермен 

жауап беру  

2.2.3.1 тілдік 

нормаларды 

сақтай 

отырып, 

белгілі бір 

тақырыптағ

ы әңгімеге 

қатысу және 

сұхбаттасын

ың не 

туралы 

айтқанын 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну  

3.2.3.1 белгілі 

тақырыптағы 

әңгімеге 

қатысу және 

сұхбаттасын 

түсіну және 

олардың 

ойын 

мұғалімнің 

көмегімен 

толықтыру  

4.2.3.1 белгілі 

тақырыптағы 

әңгімеге 

қатысу, 

сұхбаттасын 

түсіну және 

оның сөзін 

нақтылау, 

анықтау, 

мұғалімнің 

көмегімен өз 

сөзімен 

айтып беру  

2.4 Оқыған/ 

тыңдаған 

материалды 

мазмұндау  

 1.2.4.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

шағын 

мәтінді/ 

қарапайым 

оқиғаларды 

мазмұндау 

2.2.4.1 оқиға 

желісін 

сақтай 

отырып, 

таныс 

сөздерді 

қолдану 

арқылы 

шынайы 

және ойдан 

құрастырыл

ған 

оқиғаларды 

мұғалімнің 

көмегімен 

баяндау 

3.2.4.1 өзінің 

жоспар/ 

жазбаларын 

қолдана 

отырып, 

оқиғалар/ 

әңгімелерді 

үлгі бойынша 

өз сөзімен 

айтып беру 

4.2.4.1 

тыңдаушыны 

еліктіру 

мақсатында 

оқиғалар/ 

әңгімелерді 

мұғалімнің 

көмегімен 

дәлме-дәл 

айтып беру 

2.5 Тыңдау-

көру 

 1.2.5.1 

мұғалімнің 

2.2.5.1 

фильмдер 

3.2.5.1 

фильмдер 

4.2.5.1 

фильмдер 
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материалдар

ы негізінде 

ойын айту 

көмегімен 

қысқа 

фильмдер 

мен 

тыңдалым 

материалдар

ының 

сюжетін өз 

сөзімен 

суреттеу 

мен 

тыңдалым 

материалын

дағы 

сөйлемдерді 

қолданып, 

мұғалімнің 

көмегімен 

сюжетті 

суреттеу 

мен 

тыңдалым 

материалынд

ағы 

оқиғаларды 

өмірдегі 

жағдайларме

н 

салыстырып 

үлгі бойынша 

суреттеу 

мен 

тыңдалым 

материалдар

ындағы 

оқиғаларға 

өзінің 

көзқарасын 

мұғалімнің 

көмегімен 

білдіру 

2.6 Оқылған/ 

тыңдаған 

материал 

бойынша ой-

пікір білдіру  

 1.2.6.1 

мұғалімнің 

көмегімент

ыңдаған/ 

оқыған 

материал 

туралы 

өзінің 

қарапайым 

пікірін 

(келісемін/к

еліспеймін, 

ұнайды/ 

ұнамайды) 

айту 

2.2.6.1 

салыстыру 

негізінде 

ақпарат, 

кейіпкер, 

оқиға 

туралы 

қарапайым 

ой-пікірін 

(мен ... 

ойлаймын, 

мен ... 

санаймын) 

мұғалімнің 

көмегімен 

айту 

3.2.6.1 

тыңдаған/ 

оқыған 

материал 

бойынша өз 

көзқарасын 

(маған ... 

сияқты, маған 

... тәрізді) 

мұғалімнің 

көмегімен 

айту 

  

4.2.6.1 

тыңдаған/ 

оқыған 

материал 

бойынша өз 

көзқарасын 

(менің 

ойымша ..., ... 

деп 

ойлаймын) 

мұғалімнің 

көмегімен 

дәлелдеу 

  

 

3) «Оқылым» бөлімі: 

3-кесте  

 

Бөлімшелер   Оқыту мақсаттары 

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

3.1 Оқу 

түрлерін 

қолдану 

0.3.1.1 

таныс 

әріптерді 

оқу  

1.3.1.1 

таныс 

сөздерді 

тұтас оқу  

2.3.1.1 

мәтінді 

мұғалімнің 

көмегімен 

мәнерлеп 

оқу 

3.3.1.1  

оқу түрлерін 

қолдана 

отырып, 

мәтінді 

немесе оның 

бөлімдерін 

мәнерлеп 

оқу 

4.3.1.1  

оқу түрлерін 

қолдана 

отырып, 

мәтін немесе 

оның 

бөлімдерін 

мұғалімнің 

көмегімен 
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мұғалімнің 

көмегімен 

(шолып 

танысу, 

рөлге бөліп 

оқу)  

(рөлге бөліп 

оқу, теріп 

оқу) 

мәнерлеп 

оқу 

3.2 Мәтіннің 

мазмұнын 

түсіну 

  

 1.3.2.1 

мәтіндегі 

таныс 

сөздердің 

мағынасын 

түсіну  

2.3.2.1 

таныс 

сөздерден 

құрастыры

лған 

қарапайым 

сөйлемдерд

ің 

мағынасын 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну  

3.3.2.1  

таныс сөздер 

мен сөз 

тіркестеріне

н 

құрастырыл

ған шағын 

мәтіннің 

түйінді 

тұсын 

мұғалімніңк

өмегімен 

түсіну  

4.3.2.1 

бейтаныс 

сөздер 

кездесетін 

шағын 

мәтіннің 

түйінді 

тұсын 

мұғалімнің 

көмегімен 

түсіну  

3.3 Мәтіннің 

жанрлары 

мен түрлерін 

анықтау 

0.3.3.1 

мәтіннің 

жанрын 

(өлең, 

ертегі, 

жұмбақ, 

жаңылтпаш

, санамақ) 

мұғалімнің

көмегімен 

ажырату  

1.3.3.1 

мәтіннің 

жанрын 

(өлең, 

ертегі, 

жұмбақ, 

жаңылтпаш

, санамақ) 

мұғалімнің

көмегімен 

ажырату  

2.3.3.1 

мәтіннің 

жанрын 

(өлең, 

ертегі, 

жұмбақ, 

әңгіме) 

мұғалімнің 

көмегімен 

ажырату 

3.3.3.1 

мәтіннің 

жанрын 

(өлең, 

жұмбақ, 

ертегі, 

әңгіме және 

мақал-

мәтелдер) 

мұғалімніңк

өмегімен 

ажырату, 

әңгімелеу/ 

сипаттау 

мәтінін 

анықтау  

4.3.3.1 

мәтіннің 

жанрын(өле

ң, жұмбақ, 

ертегі, 

әңгіме, 

мақал-

мәтелдерді 

және 

жаңылтпашт

арды) 

мұғалімнің 

көмегімен 

ажырату, 

пайымдау 

мәтінін 

анықтау 

3.4 Сұрақтар 

мен 

жауаптар 

құрастыру 

0.3.4.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

мәтін 

немесе 

иллюстрац

1.3.4.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

мәтін 

немесе 

иллюстрац

2.3.4.1 

мәтіннің 

мазмұны 

бойынша 

мұғалімнің 

көмегімен 

3.3.4.1 

мәтінмазмұн

ы мен 

кейіпкерлері

нің іс-

әрекеті 

4.3.4.1 мәтін 

мазмұнын 

және 

кейіпкерлер

дің іс-

әрекетін 
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ия 

бойынша 

қарапайым 

сұрақтар 

(кім? не? 

қандай?қо

ю 

ия 

бойынша 

қарапайым 

сұрақтар 

(кім? не? 

қандай? 

қанша?) 

қою 

қарапайым 

сұрақтар 

құрастыру 

және оған 

жауап беру 

туралы 

нақты 

сұрақтар 

(қандай? 

қай? қашан? 

қайда?) 

құрастыру 

және 

мұғалімніңк

өмегімен 

оған 

жауап беру 

бағалайтын 

сұрақтар 

(неліктен? 

не үшін?) 

құрастыру 

және 

мұғалімнің 

көмегімен 

оған жауап 

беру  

3.5 Түрлі 

дереккөздер

ден қажетті 

ақпаратты 

алу 

 1.3.5.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

иллюстрац

иялы 

шағын 

мәтіннен 

қажетті 

ақпаратты 

табу 

2.3.5.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөздік, 

анықтамал

ықтардан 

қажетті 

ақпаратты 

табу 

3.3.5.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөздіктер 

мен 

анықтамалы

қтардан 

қажетті 

ақпаратты 

іздеу жолын 

білу және 

табу  

4.3.5.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

қажетті 

ақпараттард

ы табу үшін 

түрлі 

дереккөздер

ді (сөздіктер, 

инфографик

алар, 

энциклопеди

ялар, 

ғаламтор) 

қолдана білу  

 

4) «Жазылым» бөлімі: 

4-кесте  

 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

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

4.1 

Кейіпкердің 

атынан 

мәтін 

құрастырып 

жазу  

 1.4.1.1 

суретте 

берілген 

заттардың 

сынын 

білдіретін 

сөздерді 

мұғалімнің 

2.4.1.1 

заттың 

сынын 

білдіретін 

сөздерді 

қолдана 

отырып, 

берілген 

иллюстрац

3.4.1.1 

тақырыпқа 

сәйкес 

сөздерді 

қолдана 

отырып, 

берілген 

иллюстраци

я бойынша 

4.4.1.1 

оқиғаларды 

үлгі 

бойынша 

сурет 

(комикс) 

түрінде 

ұсыну 
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көмегімен 

жазу  

ия 

бойынша 

мұғалімнің 

көмегімен 

өзара 

байланысқа

н сөйлем 

жазу 

мұғалімніңк

өмегімен 

өзара 

байланысқан 

сөйлем жазу 

4.2 

Тыңдаған/оқ

ыған 

материалды

ң мазмұнын 

жазу 

0.4.2.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

оқыған 

немесе 

тыңдаған/ 

тыңдау-

көру 

материалда

ры 

бойынша 

заттардың 

таныс 

атауларын 

жазу 

1.4.2.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

оқыған 

немесе 

тыңдаған/ 

тыңдау-

көру 

материалда

ры 

бойынша 

заттардың 

таныс 

атауларын 

жазу 

2.4.2.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

оқыған 

немесе 

тыңдаған/ 

тыңдау-

көру 

материалда

ры 

бойыншасө

з 

тіркестерін 

жазу 

3.4.2.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

оқыған 

немесе 

тыңдаған/ 

тыңдау-көру 

материалдар

ы бойынша 

қысқа 

жазбалар 

жазу 

4.4.2.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

оқыған 

немесе 

тыңдаған/ 

тыңдау-көру 

материалдар

ы бойынша 

шағын мәтін 

жазу 

4.3 

Пунктуация

лық 

нормаларды 

сақтау  

   2.4.3.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

жай 

сөйлемнің 

соңында 

қойылатын 

тыныс 

белгілерін 

қолдану  

3.4.3.1 

алгоритм 

бойынша өз 

бетінше жай 

сөйлемнің 

соңында 

қойылатын 

тыныс 

белгілерін 

қолдану  

4.4.3.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

шағын мәтін 

құрастыруда 

сөйлемнің 

тиісті тыныс 

белгілерін 

қолдану 

4.4 

Каллиграфи

ялық 

нормаларды 

сақтау 

0.4.4.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

бас әріптер 

мен кіші 

әріптерді 

санитарлық

-

гигиеналық 

1.4.4.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

бас әріптер 

мен кіші 

әріптерді 

санитарлық

-

гигиеналық 

2.4.4.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

бас әріптер 

мен кіші 

әріптердің 

биіктігін, 

енін, 

көлбеулігін 

3.4.4.1  

кең жолды 

дәптерге бас 

әріптер мен 

кіші 

әріптердің 

биіктігін, 

енін, 

көлбеулігін 

4.4.4.1  

бас әріптер 

мен кіші 

әріптердің 

биіктігін, 

енін, 

көлбеулігін 

және 

олардың 
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талаптарға 

сәйкес бір-

бірімен 

дұрыс 

байланыст

ырып, 

анық, 

айқын жазу 

талаптарға 

сәйкес бір-

бірімен 

дұрыс 

байланыст

ырып, 

анық, 

айқын жазу 

және 

олардың 

байланысы

н сақтап 

жазу 

және 

олардың 

байланысын 

сақтап жазу, 

каллиграфия

лық 

дағдыларын 

дамыту 

байланысын 

сақтап жазу 

және 

каллиграфия

лық 

дағдыларын 

жетілдіру 

 

5) «Тілдік нормаларды қолдану» бөлімі: 

5-кесте  
 

Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

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

5.1 

Грамматика

лық 

нормаларды 

сақтау 

(термин 

сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

  

  

0.5.1.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

заттың 

атын/ 

сынын/ 

санын/ іс-

қимылын 

білдіретін 

сөздерді 

ауызша 

тілде 

қолдану 

1.5.1.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

заттың 

атын/ 

сынын/ 

санын/іс-

қимылын 

білдіретін 

сөздерді 

ауызша 

тілде 

қолдану 

2.5.1.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

заттың 

атын/ 

сынын/ 

санын/ іс-

қимылын 

білдіретін 

сөздерді 

ауызша 

және 

жазбаша 

тілде 

қолдану 

3.5.1.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

заттың 

атын/сынын/

санын/іс-

қимылын 

білдіретін 

сөздер мен 

көмекші 

сөздердің 

мағынасын 

ажырату, 

ауызша 

және 

жазбаша 

тілде 

қолдану 

(хабарлы, 

сұраулы, 

лепті) 

ажырату 

және 

құрастыру  

4.5.1.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

заттың атын/ 

сынын/ 

санын/ іс-

қимылын 

білдіретін 

сөздер мен 

көмекші 

сөздердің 

мағынасын 

түсіну, 

ажырату, 

ауызша 

және 

жазбаша 

тілде 

қолдану 

 1.5.1.2 

мұғалімнің 

көмегімен 

көптік/ 

2.5.1.2 

сөйлеу 

барысында 

мұғалімнің 

3.5.1.2 

көптік/тәуел

дік/ жіктік 

/септік 

4.5.1.2 

көптік/тәуел

дік/ жіктік 

/септік 
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тәуелдік/ 

жіктік 

/септік 

жалғаулар

ын ауызша 

тілде 

қолдану 

көмегімен 

көптік/ 

тәуелдік/ 

жіктік 

/септік 

жалғаулар

ын қолдану  

  

жалғаулары

н ауызша 

тілде және 

кесте 

арқылы 

жазбаша 

тілде 

қолдану 

жалғаулары

н ауызша 

тілде және 

жазбаша 

тілде кесте 

арқылы 

еркін 

қолдану 

 1.5.1.3 

сөйлеу 

барысында 

мұғалім 

көмегімен 

етістіктің 

шақтарын; 

бұйрық 

рай; 

болымсыз 

етістікті 

қолдану  

2.5.1.3 

сөйлеу 

барысында 

мұғалімнің 

көмегімен 

етістіктің 

шақтарын; 

бұйрық 

рай; 

болымсыз 

етістікті 

қолдану   

3.5.1.3 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөйлеу 

барысында 

есімше 

түрлерін, 

тұйық 

етістіктерді 

қолдану 

4.5.1.3 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөйлеу 

барысында 

түрлі 

қимыл-

әрекетті 

білдіретін 

сөздерді 

(есімше, 

көсемше, 

рай) қолдану 

0.5.1.4 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөйлеу 

барысында 

сілтеу 

есімдіктері

н дұрыс 

қолдану  

  

1.5.1.4 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөйлеу 

барысында 

сілтеу 

есімдіктері

н дұрыс 

қолдану  

 

2.5.1.4 

мұғалім 

көмегімен 

сөйлеу 

барысында 

есімдіктерд

і (сілтеу, 

сұрау 

есімдіктері

н) қолдану 

  

3.5.1.4 

мұғалім 

көмегімен 

жіктеу 

есімдіктеріні

ң септелуін 

және 

септеулік 

шылауларды 

ауызша 

тілде 

қолдану  

4.5.1.4 

мұғалімнің 

көмегімен 

жіктеу 

есімдіктеріні

ң септелуін 

және 

септеулік 

шылауларды 

ауызша 

және 

жазбаша 

тілде 

қолдану 

  1.5.1.5 

мұғалім 

көмегімен 

сөйлемдегі 

сөздердің 

орын 

тәртібін 

2.5.1.5 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөйлемдегі 

сөздердің 

орын 

тәртібін 

3.5.1.5 

сөйлемдегі 

сөздердің 

орын 

тәртібін 

сақтап жай 

сөйлем және 

4.5.1.5 

сөйлемдегі 

сөздердің 

орын 

тәртібін 

сақтап жай 

және 
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сақтап 

құрастыру  

 

сақтап жай 

сөйлем 

құрастыру  

мұғалімнің 

көмегімен 

құрмалас 

сөйлем 

құрастыру  

мұғалімнің 

көмегімен 

құрмалас 

сөйлем 

құрастыру  

   2.5.1.6 

мұғалім 

көмегімен 

айтылу 

мақсатына 

қарай 

сөйлем 

түрлерін 

(хабарлы, 

сұраулы, 

лепті) 

ажырату  

3.5.1.6 

мұғалімнің 

көмегімен 

айтылу 

мақсатына 

қарай 

сөйлем 

түрлерін 

(хабарлы, 

сұраулы, 

лепті) 

ажырату 

және 

құрастыру  

4.5.1.6 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөйлем 

түрлерін 

(хабарлы, 

сұраулы, 

лепті) 

біртүрден 

екінші түрге 

айналдыру  

5.2 

Орфоэпиялы

қ және 

орфография

лық 

нормаларды 

сақтау 

  

  

0.5.2.1 әріп 

пен 

дыбысты 

ажырата 

білу, төл 

дыбыстард

ы 

мұғалімнің 

көмегімен 

дұрыс айту  

1.5.2.1  

әріп пен 

дыбысты 

ажырата 

білу, төл 

дыбыстард

ы 

мұғалімнің 

көмегімен 

дұрыс айту  

2.5.2.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

айтылуы 

мен 

жазылуынд

а 

айырмашы

лығы жоқ 

сөздерді 

дұрыс айту 

және жазу 

3.5.2.1 

мұғалімнің 

көмегімен 

жаңа 

сөздерді 

орфоэпиялы

қ және 

орфография

лық 

сөздіктер 

көмегімен 

қатесіз 

дұрыс жазу 

және айту 

4.5.2.1 

айтылуы 

мен 

жазылуында 

айырмашыл

ығы бар 

сөздерді 

мұғалім 

көмегімен 

дұрыс жазу 

және айту 

 1.5.2.2 

мұғалімнің 

көмегімен 

ә, ө, ү, ұ, і, 

ң, қ, ғ, һ 

әріптері 

кездесетін 

сөздерді 

2.5.2.2 

мұғалімнің 

көмегімен 

ә, ө, ү, ұ, і, 

ң, қ, ғ, һ 

әріптері 

кездесетін 

сөздерді 

3.5.2.2 

мұғалімнің 

көмегімен 

дауыссыз  

б-п, қ-ғ, к-г 

дыбыстары 

кездесетін 

сөздерді 

дұрыс айту 

4.5.2.2 

мұғалімнің 

көмегімен 

сөзге 

қосымшалар 

жалғау 

кезінде 

үндестік 

заңын 
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дұрыс айту 

және жазу 

дұрыс айту 

және жазу 

  

және 

емлесін 

сақтап жазу 

ескеріп айту 

және жазу 

  

0.5.2.3 

мұғалімнің 

көмегімен 

бас әріппен 

жазылатын 

сөздерді 

(кісі 

есімдері, 

жер-су 

атаулары, 

үй 

жануарлар

ына 

берілген 

ат) 

ажырату 

1.5.2.3 

мұғалімнің 

көмегімен 

бас әріппен 

жазылатын 

сөздерді 

(кісі 

есімдері, 

жер-су 

атаулары, 

үй 

жануарлар

ына 

берілген 

ат) 

ажырату 

  

  

    

 

28. Бағдарлама психикалық дамуы тежелген білім алушыларға арналған 

бастауыш білім беру деңгейінің 0-4-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.  
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Бастауыш білім беру деңгейінің  

0-4-сыныптары үшін «Қазақ тілі» 

пәнінен  

жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу 

бағдарламасына қосымша 

  

 

Психикалық дамуы тежелген білім алушыларға арналған  

бастауыш білім беру деңгейінің 0-4-сыныптары үшін «Қазақ тілі» пәнінен жаңартылған 

мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасын жүзеге асыру бойынша ұзақмерзімді жоспар 

 

 

1) 0-сынып: 

1 кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 
Бөлімдер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Өзім 

туралы 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Менің 

мектебім 

  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.1 Тыңдалым тәсілдерін 

қолдану 

0.1.1.1 сөзді зейін қойып тыңдау, 

мұғалімнің көмегімен түсіну және оған 

сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-

ишараны қолдану, іс-әрекет жасау) 

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

0.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.3 Тыңдаған мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

0.1.3.1 тыңдаған мәтін мазмұны бойынша 

мұғалімнің көмегіменсұрақтарға жауап 

беру, сәйкес иллюстрация/ суреттер/ 

сызбалар таңдау 

Айтылым  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

  

0.2.1.1 сөйлеу барысында танысу, өзі 

туралы айту және затты сипаттау үшін 

мұғалімнің көмегімен сөздер мен сөз 

тіркестерін қолдану 

2.3 Түрлі жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа түсу 

(диалог) және тілдік 

нормаларды сақтау 

0.2.3.1 сұхбаттасының не туралы 

айтқанын түсіну және тілдік нормаларды 

сақтай отырып, мұғалімнің көмегімен 

түрлі тәсілдермен жауап беру 

2.6 Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

пайымдама жасау  

0.2.6.1 мұғалімнің көмегімен 

тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің 

қарапайым пайымдама 

(келісемін/келіспеймін, 

ұнайды/ұнамайды) жасау 

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін қолдану 0.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу  

3.3 Мәтіннің жанрлары 

мен түрлерін анықтау 

0.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, 

жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) 

мұғалімнің көмегімен ажырату 

3.2Мәтіннің мазмұнын 

түсіну 

0.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну 
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Жазылым 4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

0.4.1.1 суретте берілген заттардың сынын 

білдіретін сөздерді) мұғалімнің көмегімен 

жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

0.5.1.2 мұғалімнің көмегімен 

көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде қолдану 

  

2-тоқсан 

3. Менің 

отбасым 

және 

достарым 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Бізді 

қоршаған 

әлем 

  

  

  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

0.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы ақпараттарды 

түсіну  

0.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материалдың кім/не туралы екенін түсіну 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

0.1.5.1 қимыл-қозғалыс, сұрақ қою, қысқа 

жауап арқылы тыңдаған/көрген мәтінді 

түсінгенін мұғалімнің көмегімен білдіру  

Айтылым  

  

  

  

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын жеткізу  

0.2.2.1 мұғалімнің көмегімен сурет 

бойынша 2-3 сөйлеммен өз ойын білдіру  

2.3 Түрлі жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа түсу 

(диалог) жәнеТілдік 

нормаларды қолдану  

0.2.3.1 сұхбаттасының не туралы 

айтқанын түсіну және тілдік нормаларды 

сақтай отырып, мұғалімнің көмегімен 

түрлі тәсілдермен жауап беру  

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары негізінде 

ойын айту 

0.2.5.1 қысқа фильмдер мен тыңдалым 

материалдарының сюжетін мұғалімнің 

көмегімен өз сөзімен суреттеу 

2.6 Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

пайымдама жасау  

0.2.6.1 мұғалімнің көмегімен 

тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің 

қарапайым пайымдама 

(келісемін/келіспеймін, 

ұнайды/ұнамайды) жасау 

Оқылым 

  

  

  

3.1 Оқу түрлерін қолдану 0.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу  

3.2 Мәтіннің мазмұнын 

түсіну 

0.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну  

3.3 Мәтіннің жанрлары 

мен түрлерін анықтау 

0.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, 

жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) 

мұғалімнің көмегімен ажырату 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

0.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін 

немесе иллюстрация бойынша 

қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? 

қанша?) қою 

Жазылым 

  

4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

0.4.1.1 суретте берілген заттардың сынын 

білдіретін сөздерді) мұғалімнің 

көмегімен жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

0.4.4.1 мұғалімнің көмегімен бас әріптер 

мен кіші әріптерді санитарлық-

гигиеналық талаптарға сәйкес бір-

бірімен дұрыс байланыстырып, анық, 

айқын жазу 



23 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

  

0.5.1.2 мұғалімнің көмегімен 

көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде қолдану; 

0.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану; 

0.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс 

қолдану;  

0.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап 

құрастыру  

3-тоқсан 

5. Саяхат  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Салт-

дәстүр және 

ауыз 

әдебиеті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

0.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы ақпараттарды 

түсіну  

0.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материалдың кім/не туралы екенін түсіну 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

0.1.5.1 қимыл-қозғалыс, сұрақ қою, қысқа 

жауап арқылы тыңдаған/көрген мәтінді 

түсінгенін мұғалімнің көмегімен білдіру  

Айтылым  

  

  

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын жеткізу  

0.2.2.1 мұғалімнің көмегімен сурет 

бойынша 2-3 сөйлеммен өз ойын білдіру  

2.3 Түрлі жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа түсу 

(диалог) және тілдік 

нормаларды қолдану  

0.2.3.1 сұхбаттасының не туралы 

айтқанын түсіну және тілдік нормаларды 

сақтай отырып, мұғалімнің көмегімен 

түрлі тәсілдермен жауап беру  

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды мазмұндау  

0.2.4.1 мұғалімнің көмегімен шағын 

мәтінді/ қарапайым оқиғаларды 

мазмұндау 

Оқылым 

  

  

3.3 Мәтіннің жанрлары 

мен түрлерін анықтау 

0.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, 

жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) 

мұғалімнің көмегімен ажырату  

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

0.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін 

немесе иллюстрация бойынша 

қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? 

қанша?) қою 

3.5 Түрлі дереккөздерден 

қажетті ақпаратты алу 

0.3.5.1 мұғалімнің көмегімен 

иллюстрациялы шағын мәтіннен қажетті 

ақпаратты табу 

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

0.4.1.1 суретте берілген заттардың сынын 

білдіретін сөздерді) мұғалімнің 

көмегімен жазу  

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың мазмұнын 

жазу 

0.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

немесе тыңдаған/ тыңдау-көру 

материалдары бойынша заттардың таныс 

атауларын жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

0.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптерді 

санитарлық-гигиеналық талаптарға 
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сәйкес бір-бірімен дұрыс 

байланыстырып, анық, айқын жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

0.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/іс-қимылын білдіретін 

сөздерді ауызша тілде қолдану; 

0.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану ; 

0.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс 

қолдану; 

0.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап 

құрастыру  

5.2 Орфоэпиялық және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

  

0.5.2.1 әріп пен дыбысты ажырата білу, 

төл дыбыстарды мұғалімнің көмегімен 

дұрыс айту; 

0.5.2.2 мұғалімнің көмегімен ә, ө, ү, ұ, і, 

ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді 

дұрыс айту және жазу; 

0.5.2.3 мұғалімнің көмегімен бас әріппен 

жазылатын сөздерді (адамдардың 

есімдерін, жер-су аттарын, үй 

жануарларына берілген атауларды) 

дұрыс жазу 

4тоқсан 

7. Тағам 

және сусын 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дені 

саудың – 

жаны сау! 

  

Тыңдалым 

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

0.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.3 Тыңдаған мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

0.1.3.1 тыңдаған мәтін мазмұны бойынша 

мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап 

беру, сәйкес 

иллюстрация/суреттер/сызбалар таңдау 

Айтылым  

  

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды мазмұндау  

0.2.4.1 мұғалімнің көмегімен шағын 

мәтінді/ қарапайым оқиғаларды 

мазмұндау 

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары негізінде 

ойын айту 

0.2.5.1 қысқа фильмдер мен тыңдалым 

материалдарының сюжетін мұғалімнің 

көмегімен өз сөзімен суреттеу 

  

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін қолдану 0.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу  

3.2 Мәтіннің мазмұнын 

түсіну 

0.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну  

3.5 Түрлі дереккөздерден 

қажетті ақпаратты алу 

0.3.5.1 мұғалімнің көмегімен 

иллюстрациялы шағын мәтіннен қажетті 

ақпаратты табу 

Жазылым 

  

4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

0.4.1.1 суретте берілген заттардың сынын 

білдіретін сөздерді) мұғалімнің көмегімен 

жазу  
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4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың мазмұнын 

жазу 

0.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

немесе тыңдаған/ тыңдау-көру 

материалдары бойынша заттардың таныс 

атауларын жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

0.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану;  

0.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс 

қолдану;  

0.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап 

құрастыру  

5.2 Орфоэпиялық және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

0.5.2.1 әріп пен дыбысты ажырата білу, 

төл дыбыстарды мұғалімнің көмегімен 

дұрыс айту;  

0.5.2.2 мұғалімнің көмегімен ә, ө, ү, ұ, і, 

ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді 

дұрыс айту және жазу 

 

2) 1-сынып: 

2-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 
Бөлімдер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Өзім 

туралы 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Менің 

мектебім 

  

Тыңдалым 

  

  

1.1 Тыңдалым 

тәсілдерін қолдану 

1.1.1.1 сөзді зейін қойып тыңдау, 

мұғалімнің көмегімен түсіну және оған 

сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-

ишараны қолдану, іс-әрекет жасау) 

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.3 Тыңдаған мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

1.1.3.1 тыңдаған мәтін мазмұны 

бойынша мұғалімнің 

көмегіменсұрақтарға жауап беру, сәйкес 

иллюстрация/суреттер/сызбалар таңдау 

Айтылым  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

  

1.2.1.1 сөйлеу барысында танысу, өзі 

туралы айту және затты сипаттау үшін 

мұғалімнің көмегімен сөздер мен сөз 

тіркестерін қолдану 

2.3 Түрлі жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа түсу 

(диалог) және тілдік 

нормаларды сақтау 

1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы 

айтқанын түсіну және тілдік 

нормаларды сақтай отырып, мұғалімнің 

көмегімен түрлі тәсілдермен жауап беру 

2.6 Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

пайымдама жасау  

1.2.6.1 мұғалімнің көмегімен 

тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің 

қарапайым пайымдама 

(келісемін/келіспеймін, 

ұнайды/ұнамайды) жасау 
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Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу  

3.3 Мәтіннің жанрлары 

мен түрлерін анықтау 

1.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, 

жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) 

мұғалімнің көмегімен ажырату 

3.2Мәтіннің мазмұнын 

түсіну 

1.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну 

Жазылым 4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

1.4.1.1 суретте берілген заттардың 

сынын білдіретін сөздерді) мұғалімнің 

көмегімен жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

1.5.1.2 мұғалімнің көмегімен 

көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде қолдану 

  

Даму 

кемшіліктерін 

қайта түзету 

6.1 Сенсорлық 

бұзылыстарын түзету 

1.6.1.1 көру- моторикасын үйлестіре алу  

 

2-тоқсан 

3. Менің 

отбасым 

және 

достарым 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы ақпараттарды 

түсіну  

1.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материалдың кім/не туралы екенін 

түсіну 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

1.1.5.1 қимыл-қозғалыс, сұрақ қою, 

қысқа жауап арқылы тыңдаған/көрген 

мәтінді түсінгенін мұғалімнің көмегімен 

білдіру  

Айтылым  

  

  

  

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын жеткізу  

1.2.2.1 мұғалімнің көмегімен сурет 

бойынша 2-3 сөйлеммен өз ойын білдіру  

2.3 Түрлі жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа түсу 

(диалог) жәнеТілдік 

нормаларды қолдану  

1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы 

айтқанын түсіну және тілдік 

нормаларды сақтай отырып, мұғалімнің 

көмегімен түрлі тәсілдермен жауап беру  

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары негізінде 

ойын айту 

1.2.5.1 қысқа фильмдер мен тыңдалым 

материалдарының сюжетін мұғалімнің 

көмегімен өз сөзімен суреттеу 

2.6 Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

пайымдама жасау  

1.2.6.1 мұғалімнің көмегімен 

тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің 

қарапайым пайымдама 

(келісемін/келіспеймін, 

ұнайды/ұнамайды) жасау 

Оқылым 

  

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу  

3.2 Мәтіннің мазмұнын 

түсіну 

1.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну  

3.3 Мәтіннің жанрлары 

мен түрлерін анықтау 

1.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, 

жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) 

мұғалімнің көмегімен ажырату 
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4. Бізді 

қоршаған 

әлем 

  

 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

1.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін 

немесе иллюстрация бойынша 

қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? 

қанша?) қою 

Жазылым 

  

4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

1.4.1.1 суретте берілген заттардың 

сынын білдіретін сөздерді) мұғалімнің 

көмегімен жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

1.4.4.1 мұғалімнің көмегімен бас әріптер 

мен кіші әріптерді санитарлық-

гигиеналық талаптарға сәйкес бір-

бірімен дұрыс байланыстырып, анық, 

айқын жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

  

1.5.1.2 мұғалімнің көмегімен 

көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде қолдану; 

1.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану; 

1.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс 

қолдану; 

1.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап 

құрастыру  

3-тоқсан 

5. Саяхат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Салт-

дәстүр және 

ауыз 

әдебиеті 

Тыңдалым 

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы ақпараттарды 

түсіну  

1.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материалдың кім/не туралы екенін 

түсіну 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

1.1.5.1 қимыл-қозғалыс, сұрақ қою, 

қысқа жауап арқылы тыңдаған/көрген 

мәтінді түсінгенін мұғалімнің көмегімен 

білдіру  

Айтылым  

  

  

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын жеткізу  

1.2.2.1 мұғалімнің көмегімен сурет 

бойынша 2-3 сөйлеммен өз ойын білдіру  

2.3 Түрлі жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа түсу 

(диалог) және тілдік 

нормаларды қолдану  

1.2.3.1 сұхбаттасының не туралы 

айтқанын түсіну және тілдік 

нормаларды сақтай отырып, мұғалімнің 

көмегімен түрлі тәсілдермен жауап беру  

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды мазмұндау  

1.2.4.1 мұғалімнің көмегімен шағын 

мәтінді/ қарапайым оқиғаларды 

мазмұндау 

Оқылым 

  

  

3.3 Мәтіннің жанрлары 

мен түрлерін анықтау 

1.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, 

жұмбақ, жаңылтпаш, санамақ) 

мұғалімнің көмегімен ажырату  

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

1.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін 

немесе иллюстрация бойынша 
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қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай? 

қанша?) қою 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден қажетті 

ақпаратты алу 

1.3.5.1 мұғалімнің көмегімен 

иллюстрациялы шағын мәтіннен қажетті 

ақпаратты табу 

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

1.4.1.1 суретте берілген заттардың 

сынын білдіретін сөздерді) мұғалімнің 

көмегімен жазу  

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың мазмұнын 

жазу 

1.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

немесе тыңдаған/ тыңдау-көру 

материалдары бойынша заттардың 

таныс атауларын жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

1.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптерді 

санитарлық-гигиеналық талаптарға 

сәйкес бір-бірімен дұрыс 

байланыстырып, анық, айқын жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

1.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/іс-қимылын білдіретін 

сөздерді ауызша тілде қолдану 

1.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану  

1.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс 

қолдану  

1.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап 

құрастыру  

5.2 Орфоэпиялық және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

  

1.5.2.1 әріп пен дыбысты ажырата білу, 

төл дыбыстарды мұғалімнің көмегімен 

дұрыс айту; 

1.5.2.2 мұғалімнің көмегімен ә, ө, ү, ұ, і, 

ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді 

дұрыс айту және жазу; 

1.5.2.3 мұғалімнің көмегімен бас әріппен 

жазылатын сөздерді (адамдардың 

есімдерін, жер-су аттарын, үй 

жануарларына берілген атауларды) 

дұрыс жазу 

Даму 

кемшіліктерін 

қайта түзету  

6.1 Сенсорлық 

бұзылыстарын түзету 

1.6.1.1 көру- моторикасын үйлестіре алу  

6.6 Зейінін түзету  1.6.6.1зейінін шоғырландыра алу 

4-тоқсан 

7. Тағам 

және сусын 

  

  

  

  

 

Тыңдалым 

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық мағынасын 

түсіну 

1.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.3 Тыңдаған мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

1.1.3.1 тыңдаған мәтін мазмұны 

бойынша мұғалімнің көмегімен 

сұрақтарға жауап беру, сәйкес 

иллюстрация/ суреттер/ сызбалар таңдау 
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8. Дені 

саудың – 

жаны сау! 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айтылым  

  

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды мазмұндау  

1.2.4.1 мұғалімнің көмегімен шағын 

мәтінді/ қарапайым оқиғаларды 

мазмұндау 

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары негізінде 

ойын айту 

1.2.5.1 қысқа фильмдер мен тыңдалым 

материалдарының сюжетін мұғалімнің 

көмегімен өз сөзімен суреттеу 

  

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу  

3.2 Мәтіннің мазмұнын 

түсіну  

1.3.2.1 мәтіндегі таныс сөздердің 

мағынасын түсіну  

3.5 Түрлі дерек 

көздерден қажетті 

ақпаратты алу 

1.3.5.1 мұғалімнің көмегімен 

иллюстрациялы шағын мәтіннен қажетті 

ақпаратты табу 

Жазылым 

  

4.1 Кейіпкердің атынан 

мәтін құрастырып жазу  

1.4.1.1 суретте берілген заттардың 

сынын білдіретін сөздерді) мұғалімнің 

көмегімен жазу  

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың мазмұнын 

жазу 

1.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған 

немесе тыңдаған/ тыңдау-көру 

материалдары бойынша заттардың 

таныс атауларын жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

1.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалім 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық 

рай; болымсыз етістікті қолдану;  

1.5.1.4 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс 

қолдану; 

1.5.1.5 мұғалім көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап 

құрастыру  

5.2 Орфоэпиялық және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

1.5.2.1 әріп пен дыбысты ажырата білу, 

төл дыбыстарды мұғалімнің көмегімен 

дұрыс айту;  

1.5.2.2 мұғалімнің көмегімен ә, ө, ү, ұ, і, 

ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді 

дұрыс айту және жазу 

 

3) 2-сынып: 

3-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 
Бөлімдер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Өзім 

туралы  

  

  

  

  

 

 

Тыңдалым 

  

  

1.1 Тыңдалым 

тәсілдерін қолдану 

2.1.1.1 ауызша тіл және тыңдау-көру 

материалын тыңдау және қарапайым 

сөйлемдерді мұғалімнің көмегімен түсініп 

қайталау  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

2.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздерден құралған қарапайым 

сөйлемдердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 
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2. Менің 

отбасым 

және 

достарым 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3 Тыңдаған мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

2.1.3.1 тыңдаған мәтінге мұғалімнің 

көмегімен иллюстрация/суреттер/сызбалар 

таңдау және қарапайым сұрақтарға жауап 

беру 

Айтылым  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

2.2.1.1 сөйлеу барысында алған ақпарат 

бойынша сұраулы сөйлем құрастыру үшін 

сөздер мен сөз тіркестерін мұғалімнің 

көмегімен қолдану  

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын 

жеткізу  

2.2.2.1 сюжетті сурет негізінде мұғалімнің 

көмегімен өз ойын айту 

  

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда қарым-

қатынасқа түсу 

(диалог) және тілдік 

нормаларды сақтау 

2.2.3.1 тілдік нормаларды сақтай отырып, 

белгілі бір тақырыптағы әңгімеге қатысу 

және сұхбаттасының не туралы айтқанын 

мұғалімнің көмегімен түсіну  

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен мәтінді 

мәнерлеп және қатесіз дауыстап оқу 

3.2 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

2.3.2.1 таныс сөздерден құрастырылған 

қарапайым сөйлемдердің мағынасын 

мұғалімнің көмегімен түсіну  

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

2.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің 

мазмұны бойынша қарапайым сұрақтар 

құрастыру және оған жауап беру 

Жазылым 

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

2.4.1.1 заттың сынын білдіретін сөздерді 

қолдана отырып, берілген иллюстрация 

бойынша мұғалімнің көмегімен өзара 

байланысқан сөйлем жазу 

4.3 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау  

2.4.3.1 мұғалімнің көмегімен жай сөйлемнің 

соңында қойылатын тыныс белгілерін 

қолдану  

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

2.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін 

сөздерді ауызша және жазбаша тілде 

қолдану; 

2.5.1.2 сөйлеу барысында мұғалімнің 

көмегімен көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын қолдану; 

2.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалімнің 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық рай; 

болымсыз етістікті қолдану 

2-тоқсан 

3. Менің 

мектебім 

  

  

  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

2.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздерден құралған қарапайым 

сөйлемдердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.3 Тыңдаған мәтіннің 

мазмұнын түсіну  

2.1.3.1 тыңдаған мәтінге мұғалімнің 

көмегімен иллюстрация/суреттер/сызбалар 

таңдау және қарапайым сұрақтарға жауап 

беру 
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4. Менің 

туған өлкем 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

2.1.5.1 мұғалімнің көмегімен тыңдау-көру 

материалындағы оқиғаларды түсіну, 

сұрақтар қою және сипаттау 

Айтылым  

  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

2.2.1.1 сөйлеу барысында алған ақпарат 

бойынша мұғалімнің көмегімен сұраулы 

сөйлем құрастыру үшін сөздер мен сөз 

тіркестерін қолдану  

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын 

жеткізу  

2.2.2.1 сюжетті сурет негізінде мұғалімнің 

көмегімен өз ойын айту 

  

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары 

негізінде ойын айту 

2.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым 

материалындағы сөйлемдерді қолданып, 

мұғалімнің көмегімен сюжетті суреттеу 

2.6 Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

ой-пікірбілдіру  

2.2.6.1 салыстыру негізінде ақпарат, 

кейіпкер, оқиға туралы қарапайым ой-

пікірін (мен ... ойлаймын, мен ... санаймын) 

мұғалімнің көмегімен айту 

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

1.3.1.1 таныс сөздерді тұтас оқу  

3.3 Мәтіннің 

жанрлары мен 

түрлерін анықтау 

2.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, 

жұмбақ, әңгіме) мұғалімнің көмегімен 

ажырату 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

қажетті ақпаратты алу 

2.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздік, 

анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу 

Жазылым 

  

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған/ тыңдау-көру материалдары 

бойыншасөз тіркестерін жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

2.4.4.1 мұғалімнің көмегімен бас әріптер 

мен кіші әріптердің биіктігін, енін, 

көлбеулігін және олардың байланысын 

сақтап жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

2.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін 

сөздерді ауызша және жазбаша тілде 

қолдану; 

2.5.1.5 мұғалімнің көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем 

құрастыру;  

2.5.1.6 мұғалім көмегімен айтылу мақсатына 

қарай сөйлем түрлерін (хабарлы, сұраулы, 

лепті) ажырату  

5.2 Орфоэпиялық 

және орфографиялық 

нормаларды сақтау 

2.5.2.2 мұғалімнің көмегімен ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, 

ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту 

және жазу 

3-тоқсан 

5. Дені 

саудың – 

жаны сау! 

  

Тыңдалым 

  

  

1.1 Тыңдалым 

тәсілдерін қолдану 

2.1.1.1 ауызша тіл және тыңдау-көру 

материалын тыңдау және қарапайым 

сөйлемдерді мұғалімнің көмегімен түсініп 

қайталау  
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6. Салт-

дәстур және 

ауыз 

әдебиеті 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы ақпараттарды 

түсіну  

2.1.4.1 тыңдаған материалдың мазмұнын 

түсіну және кейіпкерлер мен оқиғалардың 

ретін мұғалімнің көмегімен анықтау 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

2.1.5.1 тыңдау-көру материалындағы 

оқиғаларды мұғалімнің көмегімен түсіну 

және сипаттау 

Айтылым  

  

  

  

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда қарым-

қатынасқа түсу 

(диалог) және тілдік 

нормаларды сақтау 

2.2.3.1 мұғалімнің көмегімен тілдік 

нормаларды сақтай отырып, белгілі 

біртақырыптағы әңгімеге қатысу және 

сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну  

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды 

мазмұндау  

2.2.4.1 оқиға желісін сақтай отырып, таныс 

сөздерді қолдану арқылы мұғалімнің 

көмегімен шынайы және ойдан 

құрастырылған оқиғаларды баяндау 

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары 

негізінде ойын айту 

2.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым 

материалындағы сөйлемдерді қолданып, 

мұғалімнің көмегімен сюжетті суреттеу 

2.6 Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

ой-пікірбілдіру 

2.2.6.1 салыстыру негізінде ақпарат, 

кейіпкер, оқиға туралы қарапайым ой-

пікірін (мен ... ойлаймын, мен ... санаймын) 

мұғалімнің көмегімен айту 

Оқылым 

  

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

2.3.1.1 мұғалімнің көмегімен мәтінді 

мәнерлеп және дауыстап оқу 

3.3 Мәтіннің 

жанрлары мен 

түрлерін анықтау 

2.3.3.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің 

жанрын (өлең, ертегі, жұмбақ, әңгіме) 

анықтау 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

2.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің 

мазмұны бойынша қарапайым сұрақтар 

құрастыру және оған жауап беру 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

қажетті ақпаратты алу 

2.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздік, 

анықтамалардан қажетті ақпаратты табу 

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

2.4.1.1 заттың сынын білдіретін сөздерді 

қолдана отырып, берілген иллюстрация 

бойынша мұғалімнің көмегімен өзара 

байланысқан сөйлем жазу 

4.2Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған тыңдау-көру материалдары 

бойыншасөз тіркестерін жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

2.4.4.1 мұғалімнің көмегімен бас әріптер 

мен кіші әріптердің биіктігін, енін, 

көлбеулігін және олардың байланысын 

сақтап жазу 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

2.5.1.2 сөйлеу барысында мұғалімнің 

көмегімен көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын қолдану;  

2.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалімнің 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық рай; 

болымсыз етістікті қолдану; 



33 

    2.5.1.4 мұғалім көмегімен сөйлеу 

барысында есімдіктерді (сілтеу, сұрау 

есімдіктерін) қолдану; 

2.5.1.5 мұғалімнің көмегімен сөйлемдегі 

сөздердің орын тәртібін сақтап жай сөйлем 

құрастыру  

5.2 Орфоэпиялық 

және орфографиялық 

нормаларды сақтау 

2.5.2.2 мұғалімнің көмегімен ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, 

ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді дұрыс айту 

және жазу  

4-тоқсан 

7. Қоршаған 

орта 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Саяхат 

  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

2.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздерден құралған қарапайым 

сөйлемдердің мағынасын мұғалімнің 

көмегімен түсіну 

1.3 Тыңдаған мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

2.1.3.1 тыңдаған мәтінге мұғалімнің 

көмегімен көрнекілер/ суреттер/ сызбалар 

орналастырып, сұрақтарға жауап беру 

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы ақпараттарды 

түсіну  

2.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материалдың мазмұнын түсіну және 

кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін анықтау 

Айтылым  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

2.2.1.1 сөйлеу барысында алғанақпарат 

бойынша сұраулы сөйлем құрастыру үшін 

сөздер мен сөз тіркестерін мұғалімнің 

көмегімен қолдану 

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды 

мазмұндау  

2.2.4.1 мұғалімнің көмегімен оқиға желісін 

сақтай отырып, таныс сөздерді қолдану 

арқылы шынайы және ойдан құрастырылған 

оқиғаларды баяндау 

2.6 Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

ой-пікір білдіру 

2.2.6.1 салыстыру негізінде ақпарат, 

кейіпкер, оқиға туралы қарапайым ой-

пікірін (мен ... ойлаймын, мен ... санаймын) 

мұғалімнің көмегімен айту 

Оқылым 

  

  

3.2 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

2.3.2.1 таныс сөздерден құрастырылған 

қарапайым сөйлемдердің мағынасын 

мұғалімнің көмегімен түсіну 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

2.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны 

мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті туралы нақты 

сұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?) 

құрастыру және оған жауап беру 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

қажетті ақпаратты алу 

2.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздік, 

анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу 

Жазылым 

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

2.4.1.1 заттың сынын білдіретін сөздерді 

қолдана отырып, берілген иллюстрация 

бойынша мұғалімнің көмегімен өзара 

байланысқан сөйлем жазу 

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

2.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған тыңдау-көру материалдары 

бойыншасөз тіркестерін жазу 
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Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

2.5.1.2 сөйлеу барысында мұғалімнің 

көмегімен көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын қолдану;  

2.5.1.3 сөйлеу барысында мұғалімнің 

көмегімен етістіктің шақтарын; бұйрық рай; 

болымсыз етістікті қолдану;  

2.5.1.4 мұғалім көмегімен сөйлеу 

барысында есімдіктерді (сілтеу, сұрау 

есімдіктерін) қолдану; 

2.5.2.1 мұғалімнің көмегімен айтылуы мен 

жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді 

дұрыс айту және жазу 

 

4) 3-сынып: 

4-кесте  

 

Ортақ 

тақырыптар 
Бөлімдер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Тірі 

табиғат  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

  

  

  

1.1 Тыңдалым 

тәсілдерін қолдану 

3.1.1.1 мұғалімнің көмегімен ауызша тіл 

және тыңдау-көру материалын тыңдау және 

түсіну, жеке сөйлемдердің мағынасын 

нақтылау үшін сұрақтар қою 

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 мұғалімнің көмегіменкүнделікті 

өмірде қолданылатын таныс сөздер және сөз 

тіркестерінен құралған шағын мәтіндерді 

түсіну 

1.3 Тыңдаған 

мәтіннің мазмұнын 

түсіну  

3.1.3.1 тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму 

желісі бойынша мұғалімнің көмегімен 

иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру 

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы 

ақпараттарды түсіну  

3.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материалдың себебі мен салдарының 

байланысын (негізгі ой, кейіпкерлер, оқиға) 

анықтау  

Айтылым  

  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

  

3.2.1.1 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында мәтін тақырыбына сәйкес 

сөздерді қолдану 

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын 

жеткізу  

3.2.2.1 мұғалім ұсынған тақырып негізінде 

мұғалімнің көмегімен өз ойын айту 

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда қарым-

қатынасқа түсу 

(диалог) және тілдік 

нормаларды сақтау 

3.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу 

және сұхбаттасын түсіну және олардың 

ойын мұғалімнің көмегіментолықтыру 

  

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материлды 

мазмұндау  

3.2.4.1 өзінің жоспар/жазбаларын қолдана 

отырып, оқиғалар/әңгімелерді мұғалімнің 

көмегімен өз сөзімен айтып беру 
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2. Жақсыдан 

үйрен, 

жаманнан 

жирен 

(жарық пен 

қараңғы)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

3.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтінді 

немесе оның бөлімдерін мұғалімнің 

көмегімен мәнерлеп оқу (шолып танысу, 

рөлге бөліп оқу)  

3.2 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

3.3.2.1 таныс сөздер мен сөз тіркестерінен 

құрастырылған шағын мәтіннің түйінді 

тұсын мұғалімніңкөмегімен түсіну 

3.3 Мәтіннің 

жанрлары мен 

түрлерін анықтау 

3.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жұмбақ, 

ертегі, әңгіме және мақал-мәтелдер) 

мұғалімнің көмегіменажырату, әңгімелеу/ 

сипаттау мәтінін анықтау 

Жазылым 

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу 

3.4.1.1 тақырыпқа сәйкес сөздерді қолдана 

отырып, берілген иллюстрация бойынша 

мұғалімнің көмегімен өзара байланысқан 

сөйлем жазу  

4.3 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау  

3.4.3.1алгоритм бойынша өз бетінше жай 

сөйлемнің соңында қойылатын тыныс 

белгілерін қолдану 

  

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

3.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/іс-қимылын білдіретін сөздер 

мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, 

ауызша және жазбаша сөйлеу тілінде 

қолдану; 

3.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде және кесте 

арқылы жазбаша тілде қолдану; 

3.5.1.3 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында есімше түрлерін, тұйық 

етістіктерді қолдану; 

3.5.1.4 мұғалім көмегімен жіктеу 

есімдіктерінің септелуін және септеулік 

шылауларды ауызша тілде қолдану 

5.2 Орфоэпиялық 

және орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

3.5.2.1 мұғалімнің көмегімен жаңа сөздерді 

орфоэпиялық және орфографиялық 

сөздіктер көмегімен қатесіз дұрыс айту және 

жазу; 

3.5.2.2 мұғалімнің көмегімен дауыссыз б-п, 

қ-ғ, к-г дыбыстарын дұрыс айту және жазу 

2-тоқсан 

3. Уақыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздер және сөз тіркестерінен 

құралған шағын мәтіндерді мұғалімнің 

көмегіментүсіну 

1.3 Тыңдаған 

мәтіннің мазмұнын 

түсіну 

3.1.3.1 тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму 

желісі бойынша мұғалімнің көмегімен 

иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру 
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4.  Сәулет  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

3.1.5.1 тыңдау-көру материалдарындағы 

оқиғаларды түсіну, кейіпкерлері туралы 

сұрақтар қою және оларды 

мұғалімніңкөмегімен сипаттау 

  

Айтылым  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

  

3.2.1.1 сөйлеу барысында мәтін тақырыбына 

сәйкес сөздерді мұғалімнің көмегімен 

қолдану 

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын 

жеткізу  

3.2.2.1 мұғалім ұсынған тақырып негізінде 

мұғалімнің көмегімен өз ойын айту 

  

2.6 Оқылған/ 

тыңдаған материал 

бойынша пайымдама 

жасау  

3.2.6.1 мұғалімнің көмегіментыңдаған/ 

оқыған материал бойынша пайымдама жасау 

(маған ... сияқты, маған ... тәрізді)  

  

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

  

3.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтінді 

немесе оның бөлімдерін мәнерлеп оқу 

(шолып танысу, рөлге бөліп оқу)  

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

3.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұны 

мен кейіпкерлерінің іс-әрекеті туралы нақты 

сұрақтар (қандай? қай? қашан? қайда?) 

құрастыру және оған жауап беру  

3.5 Түрлі дерек 

көздерден қажетті 

ақпаратты алу 

3.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздіктер мен 

анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу 

және оны алу 

Жазылым 

  

  

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

3.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған/ тыңдау-көру материалдары 

бойынша қысқа жазбалар жазу 

4.3 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау  

3.4.3.1 алгоритм бойынша өз бетінше жай 

сөйлемнің соңында қойылатын тыныс 

белгілерін қолдану 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

3.4.4.1 кең жолды дәптерге бас әріптер мен 

кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін 

және олардың байланысын сақтап жазу, 

каллиграфиялық дағдыларын дамыту 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

3.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін 

сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын 

ажырату, ауызша және жазбаша тілде 

қолдану; 

3.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін 

сақтап жай сөйлем және мұғалімнің 

көмегімен құрмалас сөйлем құрастыру  

3.5.1.6 мұғалімнің көмегімен айтылу; 

мақсатына қарай сөйлем түрлерін (хабарлы, 

сұраулы, лепті) ажырату және құрастыру  

5.2 Орфоэпиялық 

және орфографиялық 

нормаларды сақтау 

 

3.5.2.1 мұғалімнің көмегімен жаңа сөздерді 

орфоэпиялық және орфографиялық 

сөздіктер көмегімен қатесіз дұрыс айту және 

жазу; 
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3.5.2.2 мұғалімнің көмегімен дауыссыз б-п, 

қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді 

дұрыс айту және емлесін сақтап жазу 

3-тоқсан 

5. Өнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Атақты 

тұлғалар  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздер және сөз тіркестерінен 

құралған шағын мәтіндерді мұғалімнің 

көмегіментүсіну 

1.4 Мәтіндегі негізгі, 

қосалқы 

ақпараттарды түсіну  

3.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материал бойынша себеп- салдарының 

байланысын (негізгі ой, кейіпкерлер, оқиға) 

анықтау  

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

3.1.5.1 мұғалімнің көмегімен тыңдау-көру 

материалдарындағы оқиғаларды түсіну, 

кейіпкерлері туралы сұрақтар қою және 

оларды сипаттау 

Айтылым  

  

  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

  

3.2.1.1 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында мәтін тақырыбына сәйкес 

сөздерді қолдану 

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда қарым-

қатынасқа түсу 

(диалог) және Тілдік 

нормаларды қолдану  

3.2.3.1 мұғалімнің көмегімен белгілі 

тақырыптағы әңгімеге қатысу және 

сұхбаттасын түсіну және олардың ойын 

толықтыру 

  

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды 

мазмұндау 

3.2.4.1 өзінің жоспар/жазбаларын қолдана 

отырып, оқиғалар/әңгімелерді мұғалімнің 

көмегімен өз сөзімен айтып беру  

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары 

негізінде ойын айту 

3.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым 

материалындағы оқиғаларды өмірдегі 

жағдайлармен салыстырып мұғалімнің 

көмегімен суреттеу 

2.6 

Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

ой-пікірбілдіру  

3.2.6.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған/ 

оқыған материал бойынша өз көзқарасын 

(маған ... сияқты, маған ... тәрізді) айту 

Оқылым 

  

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

  

3.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтінді 

немесе оның бөлімдерін мұғалімнің 

көмегімен мәнерлеп оқу (шолып танысу, 

рөлге бөліп оқу)  

3.3 Мәтіннің 

жанрлары мен 

түрлерін анықтау 

3.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жұмбақ, 

ертегі, әңгіме және мақал-мәтелдер) 

мұғалімнің көмегіменажырату, 

әңгімелеу/сипаттау мәтінін анықтау 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

3.3.4.1 мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің 

іс-әрекеті туралы нақты сұрақтар (қандай? 

қай? қашан? қайда?) құрастыру және оған 

мұғалімнің көмегімен жауап беру 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

3.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздіктер мен 

анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу 

және оны алу 
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қажетті ақпаратты 

алу 

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

3.4.1.1 тақырыпқа сәйкес сөздерді қолдана 

отырып, берілген иллюстрация бойынша 

мұғалімнің көмегімен өзара байланысқан 

сөйлем жазу 

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

3.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған тыңдау-көру материалдары 

бойыншақысқа жазбалар жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

3.4.4.1 кең жолды дәптерге бас әріптер мен 

кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін 

және олардың байланысын сақтап жазу, 

каллиграфиялық дағдыларын дамыту 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

3.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде және кесте 

арқылы жазбаша тілде қолдану; 

3.5.1.4 мұғалім көмегімен жіктеу 

есімдіктерінің септелуін және септеулік 

шылауларды ауызша тілде қолдану; 

3.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін 

сақтап жай сөйлем және мұғалімнің 

көмегімен құрмалас сөйлем құрастыру; 

3.5.1.6 мұғалімнің көмегімен айтылу 

мақсатына қарай сөйлем түрлерін (хабарлы, 

сұраулы, лепті) ажырату және құрастыру  

5.2 Орфоэпиялық 

және орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

3.5.2.1 мұғалімнің көмегімен жаңа сөздерді 

орфоэпиялық және орфографиялық сөздіктер 

көмегімен қатесіз дұрыс айту және жазу; 

3.5.2.2 мұғалімнің көмегімен дауыссыз б-п, 

қ-ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс 

айту және емлесін сақтап жазу 

4-тоқсан 

7. Су – 

тіршілік көзі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

3.1.2.1 күнделікті өмірде қолданылатын 

таныс сөздер және сөз тіркестерінен 

құралған шағын мәтіндерді мұғалімнің 

көмегіментүсіну 

1.3 Тыңдаған 

мәтіннің мазмұнын 

түсіну  

3.1.3.1 тыңдаған мәтіннің мазмұны бойынша 

сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму 

желісі бойынша мұғалімнің көмегімен 

иллюстрациялар орналастыру, кесте толтыру 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

3.1.5.1 тыңдау-көру материалдарындағы 

оқиғаларды түсіну, кейіпкерлері туралы 

сұрақтар қою және оларды 

мұғалімніңкөмегімен сипаттау 

Айтылым  

  

  

2.2 Берілген тақырып 

бойынша ойын 

жеткізу  

3.2.2.1 мұғалім ұсынған тақырып негізінде 

мұғалімнің көмегімен өз ойын айту 

2.4 Оқыған/тыңдаған 

материалды 

мазмұндау  

3.2.4.1 өзінің жоспар/жазбаларын қолдана 

отырып, оқиғалар/әңгімелерді мұғалімнің 

көмегімен өз сөзімен айтып беру 
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8. Демалыс 

мәдениеті. 

Мерекелер  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары 

негізінде ойын айту 

3.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым 

материалындағы оқиғаларды өмірдегі 

жағдайлармен салыстырып мұғалімнің 

көмегімен суреттеу 

  

Оқылым 

  

  

3.2 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

3.3.2.1 таныс сөздер мен сөз тіркестерінен 

құрастырылған шағын мәтіннің түйінді 

тұсын мұғалімніңкөмегімен түсіну 

3.3 Мәтіннің 

жанрлары мен 

түрлерін анықтау 

3.3.3.1 мәтіннің жанрын (өлең, жұмбақ, 

ертегі, әңгіме және мақал мәтелдер) 

мұғалімнің көмегімен ажырату, 

әңгімелеу/сипаттау мәтінін анықтау 

3.5 Түрлі дерек 

көздерден қажетті 

ақпаратты алу 

3.3.5.1 мұғалімнің көмегімен сөздіктер мен 

анықтамалықтардан қажетті ақпаратты табу 

және оны алу 

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

3.4.1.1 тақырыпқа сәйкес сөздерді қолдана 

отырып, берілген иллюстрация бойынша 

мұғалімнің көмегімен өзара байланысқан 

сөйлем жазу 

4.2 Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

3.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған тыңдау-көру материалдары 

бойынша шағын мәтін жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

3.4.4.1 кең жолды дәптерге бас әріптер мен 

кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін 

және олардың байланысын сақтап жазу, 

каллиграфиялық дағдыларын дамыту 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

  

3.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/іс-қимылын білдіретін сөздер 

мен көмекші сөздердің мағынасын ажырату, 

ауызша және жазбаша сөйлеу тілінде 

қолдану; 

3.5.1.3 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында есімше түрлерін, тұйық 

етістіктерді қолдану; 

3.5.1.4 мұғалім көмегімен есімдіктерді (ма, 

ме, па , пе , ба, бе есімдіктерін) ауызша және 

жазбаша тілде қолдану; 

3.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін 

сақтап жай сөйлем және мұғалімнің 

көмегімен құрмалас сөйлем құрастыру; 

3.5.1.6 мұғалімнің көмегімен айтылу 

мақсатына қарай сөйлем түрлерін (хабарлы, 

сұраулы, лепті) ажырату және құрастыру   

 

5.2 Орфоэпиялық 

және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

3.5.2.1 мұғалімнің көмегімен жаңа сөздерді 

орфоэпиялық және орфографиялық сөздіктер 

көмегімен қатесіз дұрыс айту және жазу; 

3.5.2.2 мұғалімнің көмегімен дауыссыз б-п, қ-

ғ, к-г дыбыстары кездесетін сөздерді дұрыс 

айту және емлесін сақтап жазу 

 

5) 4-сынып: 

5 кесте  
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Ортақ 

тақырыптар 
Бөлімдер Бөлімшелер Оқыту мақсаттары 

1-тоқсан 

1. Менің 

Отаным – 

Қазақстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Адами 

құндылықтар  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.1 Тыңдалым 

тәсілдерін қолдану 

4.1.1.1 мұғалімнің көмегімен ауызша тіл және 

тыңдау-көру материалын басқаша өзгертіп 

айту үшін тыңдау және түсіну 

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

4.1.2.1 мұғалімнің көмегімен бейтаныс сөздер 

мен сөз тіркестері бар мәтіннің мағынасын 

мәнмәтін ішінде анықтап түсіну  

1.4 Мәтіндегі 

негізгі, қосалқы 

ақпараттарды түсіну  

4.1.4.1 мұғалімнің көмегімен тыңдаған 

материалдағы негізгі ойды анықтау 

Айтылым  

  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

4.2.1.1 әңгімені өрбіту үшін мұғалімнің 

көмегімен қажетті сөздерді қолдану  

2.2 Берілген 

тақырып бойынша 

ойын жеткізу  

4.2.2.1 басталған мәтінді мұғалімнің 

көмегімен өз ойынша аяқтау  

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа 

түсу (диалог) және 

тілдік нормаларды 

қолдану  

4.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу, 

сұхбаттасын түсіну және оның сөзін 

нақтылау, анықтау, мұғалімнің көмегімен өз 

сөзімен айтып беру  

2.6 Оқылған/ 

тыңдаған материал 

бойынша 

пайымдама жасау  

4.2.6.1 мұғалімнің көмегіментыңдаған/оқыған 

материал бойынша өз көзқарасын (менің 

ойымша ..., ... деп ойлаймын) дәлелдеу 

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, 

мұғалімнің көмегімен мәтін немесе оның 

бөлімдерін (рөлге бөліп оқу, теріп оқу) 

мәнерлеп оқу 

3.2 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

  

4.3.2.1 бейтаныс сөздер кездесетін шағын 

мәтіннің түйінді тұсын мұғалімнің көмегімен 

түсіну  

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

4.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұнын 

және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын 

сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және 

оған жауап беру 

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

4.4.1.1 үлгі бойынша оқиғаларды сурет 

(комикс) түрінде ұсыну 

  

4.3 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау  

4.4.3.1 мұғалімнің көмегімен шағын мәтін 

құрастыруда сөйлемнің тиісті тыныс 

белгілерін қолдану 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

4.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің 

биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың 

байланысын сақтап жазу және 

каллиграфиялық дағдыларын жетілдіру 
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Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

4.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін 

сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын 

түсіну, ауызша және жазбаша сөйлеу тілінде 

қолдану; 

4.5.1.3 мұғалімнің көмегімен сөйлеу 

барысында түрлі қимыл-әрекетті білдіретін 

сөздерді (есімше, көсемше, рай) қолдану; 

4.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін 

сақтап жай және мұғалімнің көмегімен 

құрмалас сөйлем құрастыру  

5.2 Орфоэпиялық 

және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

4.5.2.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы бар сөздерді мұғалім 

көмегімен дұрыс айту және жазу 

2-тоқсан 

3. Мәдени 

мұра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

4.1.2.1 мұғалімнің көмегімен бейтаныс сөздер 

мен сөз тіркестері бар мәтіннің мағынасын 

мәнмәтін ішінде анықтап түсіну  

1.3 Тыңдаған 

мәтіннің мазмұнын 

түсіну  

4.1.3.1 мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға 

жауап беру және түйінді тұстарын мұғалімнің 

көмегіменанықтау 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

4.1.5.1 тыңдау-көру материалының мазмұны 

бойынша негізгі ойды анықтауға жетелейтін 

сұрақтар қою және телебағдарлама 

үзіндісіндегі музыка, сөз және бейнелердің 

маңызын мұғалімнің көмегіменанықтау 

Айтылым  

  

  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

4.2.1.1 әңгімені өрбіту үшін мұғалімнің 

көмегімен қажетті сөздерді қолдану  

2.2 Берілген 

тақырып бойынша 

ойын жеткізу  

4.2.2.1 басталған мәтінді мұғалімнің 

көмегімен өз ойынша аяқтау 

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа 

түсу (диалог) және 

Тілдік нормаларды 

қолдану  

4.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу, 

сұхбаттасын түсіну және оның сөзін 

нақтылау, анықтау, мұғалімнің көмегімен өз 

сөзімен айтып беру  

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары 

негізінде ойын айту 

4.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым 

материалдарындағы оқиғаларға мұғалімнің 

көмегімен өзінің көзқарасын білдіру 

2.6 

Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

ой-пікірбілдіру  

4.2.6.1 тыңдаған/оқыған материал бойынша 

мұғалімнің көмегімен өз көзқарасын (менің 

ойымша ..., ... деп ойлаймын) дәлелдеу 

Оқылым 

  

  

3.3 Мәтіннің 

жанрлары мен 

түрлерін анықтау 

4.3.3.1 мұғалімнің көмегімен мәтіннің жанрын 

(өлең, жұмбақ, ертегі, әңгіме, мақал-

мәтелдерді және жаңылтпаштарды) ажырату,  

пайымдау мәтінін анықтау 
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4. 

Мамандықта

р әлемі  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

4.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұнын 

және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын 

сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және 

оған жауап беру 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

қажетті ақпаратты 

алу 

4.3.5.1 мұғалімнің көмегімен қажетті 

ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді 

(сөздіктер, инфографикалар, 

энциклопедиялар, ғаламтор) қолдана білу  

Жазылым 

  

4.2 

Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

4.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған/ тыңдау-көру материалдары 

бойынша шағын мәтін жазу 

4.3 Пунктуациялық 

нормаларды сақтау  

4.4.3.1 мұғалімнің көмегімен шағын мәтін 

құрастыруда сөйлемнің тиісті тыныс 

белгілерін қолдану 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

  

4.5.1.1 мұғалімнің көмегімен заттың 

атын/сынын/санын/іс-қимылын білдіретін 

сөздер мен көмекші сөздердің мағынасын 

түсіну, ажырату, ауызша және жазбаша тілде 

қолдану; 

4.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде және кесте арқылы 

жазбаша тілде еркін қолдану; 

4.5.1.4 мұғалімнің көмегімен жіктеу 

есімдіктерінің септелуін және септеулік 

шылауларды ауызша тілде дұрыс қолдану; 

4.5.1.6 мұғалімнің көмегімен сөйлем түрлерін 

(хабарлы, сұраулы, лепті) біртүрден екінші 

түрге айналдыру 

5.2 Орфоэпиялық 

және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

4.5.2.2 мұғалімнің көмегімен сөзге 

қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын 

ескеріп айту және жазу  

Даму 

кемшіліктері

н қайта 

түзету  

6.1 Сенсорлық 

бұзылыстарын 

түзету 

4.6.1.1 материалды көріп, таңдап қабылдай 

алу; 

4.6.3.1 сөйлеу дағдыларын меңгеру  

  

3-тоқсан 

5. Табиғи 

құбылыстар 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тыңдалым 

  

  

1.2 Сөздердің 

лексикалық 

мағынасын түсіну 

4.1.2.1 мұғалімнің көмегімен бейтаныс сөздер 

мен сөз тіркестері бар мәтіннің мәнмәтінге 

қатысты мағынасын анықтап түсіну 

1.4 Мәтіндегі 

негізгі, қосалқы 

ақпараттарды түсіну  

4.1.4.1 тыңдаған материалдағы негізгі ойды 

мұғалімнің көмегімен анықтау 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

4.1.5.1 тыңдау-көру материалының мазмұны 

бойынша негізгі ойды анықтауға жетелейтін 

сұрақтар қою және телебағдарлама 

үзіндісіндегі музыка, сөз және бейнелердің 

маңызын мұғалімнің көмегімен анықтау 
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6. Қоршаған 

ортаны 

қорғау 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Айтылым  

  

  

  

2.3 Түрлі 

жағдаяттарда 

қарым-қатынасқа 

түсу (диалог) 

жәнеТілдік 

нормаларды 

қолдану  

4.2.3.1 белгілі тақырыптағы әңгімеге қатысу, 

сұхбаттасын түсіну және оның сөзін 

нақтылау, анықтау, мұғалімнің көмегімен өз 

сөзімен айтып беру  

2.4 

Оқыған/тыңдаған 

материалды 

мазмұндау  

4.2.4.1 мұғалімнің көмегіментыңдаушыны 

еліктіру мақсатында оқиғалар/әңгімелерді 

дәлме-дәл айтып беру 

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары 

негізінде ойын айту 

4.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым 

материалдарындағы оқиғаларға мұғалімнің 

көмегімен өзінің көзқарасын білдіру 

2.6 

Оқылған/тыңдаған 

материал бойынша 

ой-пікірбілдіру  

4.2.6.1 тыңдаған/оқыған материал бойынша 

мұғалімнің көмегімен өз көзқарасын (менің 

ойымша ..., ... деп ойлаймын) дәлелдеу 

Оқылым 

  

  

  

3.2 Мәтіннің 

мазмұнын түсіну 

4.3.2.1 мұғалімнің көмегімен бейтаныс сөздер 

кездесетін шағын мәтіннің түйінді тұстарын 

түсіну  

3.3 Мәтіннің 

жанрлары мен 

түрлерін анықтау 

4.3.3.1 мұғалімнің көмегіменмәтіннің жанрын 

(өлең, жұмбақ, ертегі, әңгіме, мақал-

мәтелдерді және жаңылтпаштарды) ажырату, 

пайымдау мәтінін анықтау 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

4.3.4.1 мұғалімнің көмегімен мәтін мазмұнын 

және кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалайтын 

сұрақтар (неліктен? не үшін?) құрастыру және 

оған жауап беру 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

қажетті ақпаратты 

алу 

4.3.5.1 мұғалімнің көмегімен қажетті 

ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді 

(сөздіктер, инфографикалар, 

энциклопедиялар, Интернет) қолдана білу  

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

4.4.1.1 үлгі бойынша оқиғаларды сурет 

(комикс) түрінде ұсыну 

4.2 

Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

4.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған тыңдау-көру материалдары 

бойынша шағын мәтін жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

4.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің 

биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың 

байланысын сақтап жазу және 

каллиграфиялық дағдыларын жетілдіру 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

  

  

  

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

  

  

4.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде және кесте арқылы 

жазбаша тілде еркін қолдану; 

4.5.1.4 мұғалімнің көмегімен жіктеу 

есімдіктерінің септелуін және септеулік 
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    шылауларды ауызша және жазбаша тілде 

қолдану; 

4.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін 

сақтап жай және мұғалімнің көмегімен 

құрмалас сөйлем құрастыру; 

4.5.1.6 мұғалімнің көмегімен сөйлем түрлерін 

(хабарлы, сұраулы, лепті) біртүрден екінші 

түрге айналдыру  

5.2 Орфоэпиялық 

және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

4.5.2.2 мұғалімнің көмегімен сөзге 

қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын 

ескеріп айту және жазу 

4-тоқсан 

5. Ғарышқа 

саяхат 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

6. Болашаққа 

саяхат 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тыңдалым 

  

  

1.3 Тыңдаған 

мәтіннің мазмұнын 

түсіну  

4.1.3.1 мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға 

жауап беру және мұғалімнің көмегімен 

түйінді тұстарын анықтау 

1.4 Мәтіндегі 

негізгі, қосалқы 

ақпараттарды түсіну  

4.1.4.1 Тыңдаған материалдағы негізгі ойды 

мұғалімнің көмегімен анықтау 

1.5 Тыңдау-көру 

материалдарының 

мазмұнын түсіну 

4.1.5.1 тыңдау-көру материалының мазмұны 

бойынша негізгі ойды анықтауға жетелейтін 

сұрақтар қою және телебағдарлама 

үзіндісіндегі музыка, сөз және бейнелердің 

маңызын мұғалімнің көмегіменанықтау 

Айтылым  

  

  

  

2.1 Сөздік қорды 

толықтыру 

4.2.1.1 әңгімені өрбіту үшін мұғалімнің 

көмегімен қажетті сөздерді қолдану  

2.2 Берілген 

тақырып бойынша 

ойын жеткізу  

4.2.2.1 басталған мәтінді мұғалімнің 

көмегімен өз ойынша аяқтау  

2.4 

Оқыған/тыңдаған 

материалды 

мазмұндау  

4.2.4.1 мұғалімнің көмегіментыңдаушыны 

еліктіру мақсатында оқиғалар/әңгімелерді 

дәлме-дәл айтып беру 

2.5 Тыңдау-көру 

материалдары 

негізінде ойын айту 

4.2.5.1 фильмдер мен тыңдалым 

материалдарындағы оқиғаларға мұғалімнің 

көмегімен өзінің көзқарасын білдіру 

Оқылым 

  

  

3.1 Оқу түрлерін 

қолдану 

4.3.1.1 оқу түрлерін қолдана отырып, мәтін 

немесе оның бөлімдерін мұғалімнің көмегімен 

(рөлге бөліп оқу, теріп оқу) мәнерлеп оқу 

3.4 Сұрақтар мен 

жауаптар құрастыру 

4.3.4.1 мәтін мазмұнын және кейіпкерлердің 

іс-әрекетін бағалайтын сұрақтар (неліктен? не 

үшін?) құрастыру және мұғалімнің 

көмегіменоған жауап беру 

3.5 Түрлі 

дереккөздерден 

қажетті ақпаратты 

алу 

4.3.5.1 мұғалімнің көмегімен қажетті 

ақпараттарды табу үшін түрлі дереккөздерді 

(сөздіктер, инфографикалар, 

энциклопедиялар, Интернет) қолдана білу  

Жазылым 

  

  

4.1 Кейіпкердің 

атынан мәтін 

құрастырып жазу  

4.4.1.1 үлгі бойынша оқиғаларды сурет 

(комикс) түрінде ұсыну 
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4.2 

Тыңдаған/оқыған 

материалдың 

мазмұнын жазу 

4.4.2.1 мұғалімнің көмегімен оқыған немесе 

тыңдаған тыңдау-көру материалдары 

бойыншашағын мәтін жазу 

4.4 Каллиграфиялық 

нормаларды сақтау 

4.4.4.1 бас әріптер мен кіші әріптердің 

биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың 

байланысын сақтап жазу және 

каллиграфиялық дағдыларын жетілдіру 

Тілдік 

нормаларды 

қолдану  

 

5.1 Грамматикалық 

нормаларды сақтау 

(термин сөздерді 

қолданбау) 

 

4.5.1.2 көптік/тәуелдік/ жіктік /септік 

жалғауларын ауызша тілде және жазбаша 

тілде кесте арқылы еркін қолдану; 

4.5.1.4 мұғалімнің көмегімен жіктеу 

есімдіктерінің септелуін және септеулік 

шылауларды ауызша және жазбаша тілде 

қолдану; 

4.5.1.5 сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін 

сақтап жай және мұғалімнің көмегімен 

құрмалас сөйлем құрастыру; 

4.5.1.6 мұғалімнің көмегімен сөйлем түрлерін 

(хабарлы, сұраулы, лепті) біртүрден екінші 

түрге айналдыру  

5.2 Орфоэпиялық 

және 

орфографиялық 

нормаларды сақтау 

  

4.5.2.1 айтылуы мен жазылуында 

айырмашылығы бар сөздерді мұғалім 

көмегімен дұрыс жазу және айту; 

4.5.2.2 мұғалімнің көмегімен сөзге 

қосымшалар жалғау кезінде үндестік заңын 

ескеріп айту және жазу 
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