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Баланың тәрбиесі – баршаның ісі. Отбасының да, балабақшаның да, мектептің 
де мақсаттары біреу, ол – заман талабына сай ұрпақ тәрбиелеу. Бұл тіркестерді біз он екі 
мүшесі бүтін, дені сау, салауатты да салихалы ұрпақ тәрбиесіне келгенде алға тартамыз. 
Бірақ бүгін біз сөз ететін тақырып бұл балалардан мүлдем ерекше. Ол аутизм синдромы 
бар балалар, яғни ХХІ ғасырдың індетіне айналған аутизм туралы және ол балалармен 
жұмыс жасаудың ерекшеліктері туралы болмақ.
1943 жылы доктор Л. Каннер алғаш рет бала аутизмін психологиялық дамудың жеке 
бұзылысы ретінде ерекшеледі. Ол бала дамуындағы ауытқушылықтың ерекше түрін 
сипаттап, оның ерте жастағы бала аутизмі (Каннер синдромы) деп атады, оның 
байқалуының негізгі түрлері:
- қоршаған адамдармен эмоциялық қарым-қатынасты орнатуға үлкен қиындықтар;
- тәртіптің қайталанатын, бір текті түрлерін үнемі қайталай беруге талпыну;
- белгілі бір объектілермен іс-әрекеттерге қатты берілу;
-  сөйлеу тілін меңгеру  мүмкіндігінің сақталғанымен, сөйлеу тілінің болмауы (мутизм) 
немесе сөйлеу тілінің адамдармен қатынаста пайдаланбауы;
-  басқа салаларда танымдық қабілетінің жақсы болуы;

Қазіргі күнге дейін аутизм проблемасы бойынша әр түрлі елдерде зерттеу жұмыстары 
жүргізілуде. Бала аутизмінің шығу тегі мен ерекшеліктері туралы әр түрлі ғылыми 
болжамдар мен пікірлер айтылады.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек әлем бойынша бұл дертке шалдыққандар саны 65 
миллионнан асады делінген. Ал соның ішінде біздің елде осы диагноз бойынша 
тіркелгендер саны мыңнан асады екен. Дерек көздерінде соңғы он бір жыл ішінде аутизмге 
шалдыққан балалар саны 20 есеге өскен, ол дегеніміз дүниеге келген әрбір елуінші сәби осы 
аурумен туылады дегенді меңзейді. Ал аутизм қыз балаларға қарағанда көбіне ер 
балаларда жиі кездеседі екен .



Психолог О.С.Никольскаяның пікірі бойынша аутистік дамудың бұрмалаушылығы 
"қабылдаудың күрделі формалары, қимылдағы икемділік, сөйлей білу мен көп нәрсені түсіну 
қабілеті кездейсоқ байқалған кезде де, бала өзінің мүмкіндігін шынайы өмірде, қоршағандармен 
өзара іс-әрекетте пайдалануға тырыспайтындығынан да байқалады. Бала  аутизімінде дамудың 
қалыпты даму жолы жай ғана бұзылмайды немесе тежелмейді, ол қатты бұрмаланып, басқа жаққа 
қарай кетеді" (О.С.Никольская 1997).

Аутист балалардың әр түрлі әлуметтік қызметтен алынған ақпарат мен дағдыларын үйлесімді 
түрде пайдалана білмеулері олардың ең негізгі проблемаларының бірі болып табылады. Сонымен 
бірге мұнда егер аутистік өзіндік бұзылыстар баланың жасы келе тегістеле бастаса, ал әлеуметтік 
өзара іс-әрекет, оның икемсіздігі, жағдайды түсінбеуі, еркін тәртіп пен қызметтің жоғары түрінің 
бұзылыстары айқын байқала бастайды. (О.С.Никольская 1998, 2005).

АҚШ пен Батыс Еуропа елдерінде аутизм синдромы бар балаларға арналған арнайы көмек 
беру өткен ғасырдың 60-70 жылдарында басталған екен. Еуропа елдерінде ең алғашқы аутизмі бар 
балаларға арналаған мектеп 1920 жылы Дания қаласында ашылған. Осылайша кейбір жеке 
мекемелер аутизмі бар балалармен жұмыс жүргізуді бастаған, бірақ ол кезеңде балаларды оқытудың 
нақты оқыту мен түзетудің ғылыми және әдіснамалық негіздері болмаған.

Ал бүгінгі таңда  арнайы педгогикада аутизмді заманауи оқытудың әдіс-тәсілдері қарқындап 
дамып келеді.  Оқытудың дәстүрлі және дәстүрлі емес иновациялық  жолдары сан алуан. Әрине 
оның тиімділігі мен нәтижелі жақтарының бәрі, қолданушының дұрыс ұйымдастырып, жүйелі 
қолдана білуінде болса керек.  Олай болса төменде осы әдістердің негізгілеріне қысқаша тоқтала 
кетуді жөн көріп отырмыз.



Әлемдік тәжірибе нәтижесінде қолданысқа кең еніп, ең тиімді әдіс саналып жүрген ол – АВА-
терепия әдісі. АВА-терапия – Applied Behavior Analysis қазақ тініне аударғанда (қолданбалы мінез-
құлықты талдау),  адам мінез-құлқының жалпы заңдылықтары мен оларды оқыту туралы 
ілімдерге сүйенеді. Аталмыш әдіспен жұмыс жасау ең алғаш рет 1963 жылы Лос-Анджелесте дәрігер 
Ивар Ловаас қолданған екен.
АВА емдеудің мінез-құлықтық әдістерін қолдана отырып, жағымды мінез-құлық белгілерін 
көбейтіп, қауіпті және проблемалық мінез-құлық белгілерін азайтуда осы заңдылықтарды 
қолданады.   Сонымен қатар АВА терапия сөйлеу және коммуникация дағдыларын, зейін мен 
жадын және академиялық дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі. ABA-терапияның құрамына 
түрлі әдістер кіреді, бұл аутизмді емдеудің ғылыми негізі бар ең үздік әдісі саналады.
1. Бағыт .  Мінез-құлықпен жұмыс жасау. Мақсаты: қоршаған ортадағы факторларға әсер ету 

арқылы мінез-құлықты өзгерту.
2. Бағыт.  Танымдық дағдылармен жұмыс. Мақсаты: АВА әдісін қолдана отырып, баланың сөйлеу 

тілін, психикалық процесстерін, өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын, ойын әрекетін дамыту.
3. Бағыт.  Әлеуметтік дағдылармен жұмыс. Мақсаты АВА әдісін қолдана отырып, баланың 

жағымсыз мінез-құлығын түзеу арқылы, қоршаған ортаға әсер ету арқылы қоғаммен араласып, 
өмір сүру дағдыларын дамыту.

Сенсорлық интеграция әдісі
Ерте балалық  аутизм синдромы бар балалардың көбінің сезінуінде ауытқулар байқалады. 

Олардың кей сезім мүшелері шектен тыс дамыған немесе керісінше, олар өз сезімдерін 
интеграциялай алмауы мүмкін. Сенсорлық интеграция әдісі ағзаның сезімдерін қозғалыс, оқу және 
қалыпты іс-әрекет мақсатына жұмылдыра алуы. Біз бұл сезімдерді  сезім мүшелері арқылы білім 
аламыз. Ал бұзылысы бар балалар: визуалды (көру), дыбыстық (есту), иіс сезу (иіскеу), дәм сезу 
(дәм тату), тактильдік (ұстап көру), вестибулярлық (орта құлақ), тепе-теңдік (айналу, аунау,секіру) 
және жердің тартылыс күші.  Сенсорлық интеграция терапиясы баланың сезімталдығын 
бәсеңдетіп, сезіну арқылы алған ақпаратты қайта құрылымдауына басты назар аударады. Бұл 
терапияның мақсаты – орталық жүйке жүйесінің сенсорлық стимулдарын өңдеу мүмкіндіктерін 
күшейту, теңгеру және дамыту болып табылады. Сенсорлық интеграциялық терапияға түрлі 
сенсорлық стимулдармен арнайы байланыс орнату әдісі де жатады.



Томатис терапия
Томатис - арнайы аудио-вокалдық жаттығу әдісі. Арнайы құрал сенсорлы-дыбыстық 

ынталандыру. Бұл құрал орталық құлақ жұмысына әсер ете отырып, миға ықпал жасайды 
делінген. Әдістің мақсаты – мидың есту арқылы алған ақпаратты қабылдап, қорыту 
мүмкіндіктерін арттыру. Томатис әдісі негізіндегі жаттығулардың арқасында сөзді қабылдау және 
түсіну процесін қайта жетілдіруге мүмкіндік бар. Бұл жаттығуларды аутистикалық спектр 
ауытқулары, назардың жетіспеуі синдромы және гипербелсенділік, сөйлеу және психомоторлық 
дамудың тежелуі, жазу дағдысының дұрыс қалыптаспауы (дисграфия, дислекция) сияқты ауытқу 
түрлері бар, естіген ақпаратты қабылдап, қорытуда біраз қиналатын, соның кесірінен 
коммуникация мен білім алуда қиындықтарға ұшырап, әлеуметтік дағдыларын дамытуда артта 
қалып жүрген балаларға қолданады.
РЕСS (ПЕКС) –карточкалар арқылы баламен қарым-қатынасқа түсу жүйесі.

РЕСS — баланың негізгі қарым-қатынас дағдыларын тездетіп қалыптастыруына мүмкіндік 
беретін бағдарлама. РЕСS карточкалары арқылы баламен қарым-қатынасқа түсу жүйесі, аутист 
және басқа да сөйлеу тілінде проблемалары бар  баларды  жылдам қарым-қатынас дағдыларына 
үйрету әдісі.  РЕСS-ті қолданатын бала айналасындағылармен ашық қарым-қатынас жасап, 
ашылып сөйлесе бастайды, соның арқасында ауызша (вербальді) дағдыларын жинақтауға 
мүмкіндік туады.
Әрине бұлар санаулысы ғана, Отандық және әлемдік зерттеулер нәтижесінде әртүрлі зияткерлік 
тапсырмалардан тұратын бағдарламалар да өте көп. Аутизмі бар бала өзі қалап тұрса да, басқа 
балалар күнделікті өмірде ешқандай қиындықсыз меңгеріп алатын адамдармен қарым-қатынас 
жасасудың, әрекеттесудің жалпыға ортақ әдістерін өз бетімен меңгере алмайды. Сондықтан 
жоғарыда айтылған, бүгінде қолданысқа енген жүйелі әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы, аутизмге 
шалдыққан баланың өз проблемасын жеңуіне мамандар мен қоғамның барлық өкілдерінің болып 
көмектесуге тиіспіз. Сонда ғана мұндай балаларды әлеуметтендіруге, қоршаған ортамен қарым-
қатынас орнатуға, әрекеттесу дағдыларын қалыптастыру бағытындағы үлкен істер іске аспақ.







Аутист балаларды 4 топқа бөлуге болады:
1. Аурудың ауыр көрінісімен сипатталатын топтағы балалар безушілік, ортадан оқшаулану, 
ешнәрсеге көңіл аудармаумен ерекшеленеді, көп уақытта түңіледі. Мұндай балалар 
сөйлемейді, адамдарға, адамның көзіне және бірнәрсеге көзін тікпейді, күлмейді, 
жыламайды. Атын айтып шақырғанда үндемей, дыбыс шығармай, ешқандай көңіл 
бөлмейді. Олар бір жері ауырып жарақаттанғанды, қарындары ашып, тоңғанды сезбейді. Үй 
ішінде бағытсыз ары–бері жүреді, жиһаздардың үстіне шығады, терезенің алдында тиіспесең 
бірнеше сағат бойы отыра береді. Үлкен адам мұндай баланың назарын аударайын деп 
тырысқан жағдайда, бала айқайлайды, жылайды, төбелеседі, түкіреді, тырнайды, қарсылық 
көрсетеді.
2. Бұл топтың балалары адамның көзіне тіке қарамайды, басқа нәрселерге де көзін тіке 
қадап, бағытты түрде қарай алмайды, бірақ нәрселердің өздері, өздерінің түрлері мен 
дыбысы мен сыртқы пішінімен балалардың назарын өздеріне аудартқызады. Мысалы: кілем 
немесе алаша біткенше жүре береді. Бұл балалардың бір қалыптылығы: сағаттар бойы 
терезеде отырып бір бағытқа қарап отыра береді. Ал бір нәрсе керек болса, олар үлкен 
адамды ертіп апарып, керекті нәрсеге қолын салады.
3. Балалар аздап белсенді, олар қоршаған ортадан толық безбеген. Бет–әлпетінде 
қорқынышы бар, қимылдары еркін емес, сөздері түсініксіз,бір сөзді қайталап береді, 
күрмелеп сөйлейді, олар кей кездері отырып–отырып аяқасты жүгіріп кетеді, өзін–өзі 
жарақаттайды. Бұл топтағы балалар өте дауласқыш, еш өкінбейді, бәрін керсінше жасайды. 
Бала өзіне ұрысқанды қалайды, тек өзі сөйлейді, ешкімді тыңдамайды, сөйлеткізбейді. 
Сөйлегені өте жылдам, дыбысы қатты. Сөзі - монолог түрінде. Кейде ересек адам сияқты, 
күрделі сөздермен сөйлейді, бірақ мағынасын түсінбейді. Сөз қоры жақсы, бірақ та диалог 
құрастыра алмайды.
4. Бұл балаларда аутизмнің жеңіл түрі. Балалардың мимикасы шектеулі, алаңдаушы болып 
келеді, сондықтан сөздері жай, бірақ тұрақсыз. Олар ұялшақ, жасқаншақ болып келеді. Олар 
өтірік айтуды, алдауды білмейді.



РЕСS (ПЕКС) –карточкалар арқылы баламен қарым-қатынасқа түсу 
жүйесі.

РЕСS — баланың негізгі қарым-қатынас дағдыларын тездетіп 
қалыптастыруына мүмкіндік беретін бағдарлама. РЕСS карточкалары 
арқылы баламен қарым-қатынасқа түсу жүйесі, аутист және басқа да 
сөйлеу тілінде проблемалары бар  баларды  жылдам қарым-қатынас 
дағдыларына үйрету әдісі.  РЕСS-ті қолданатын бала 
айналасындағылармен ашық қарым-қатынас жасап, ашылып сөйлесе 
бастайды, соның арқасында ауызша (вербальді) дағдыларын 
жинақтауға мүмкіндік туады.

Әрине бұлар санаулысы ғана, Отандық және әлемдік зерттеулер 
нәтижесінде әртүрлі зияткерлік тапсырмалардан тұратын 
бағдарламалар да өте көп. Аутизмі бар бала өзі қалап тұрса да, басқа 
балалар күнделікті өмірде ешқандай қиындықсыз меңгеріп алатын 
адамдармен қарым-қатынас жасасудың, әрекеттесудің жалпыға ортақ 
әдістерін өз бетімен меңгере алмайды. Сондықтан жоғарыда 
айтылған, бүгінде қолданысқа енген жүйелі әдіс-тәсілдерді қолдану 
арқылы, аутизмге шалдыққан баланың өз проблемасын жеңуіне 
мамандар мен қоғамның барлық өкілдерінің болып көмктесуге 
тиімпіз. Сонда ғана мұндай балаларды әлеуметтендіруге, қоршаған 
ортамен қарым-қатынас орнатуға, әрекеттесу дағдыларын 
қалыптастыру бағытындағы үлкен істер іске аспақ.



Әлемдік тәжірибе нәтижесінде қолданысқа кең еніп, ең тиімді әдіс 
саналып жүрген ол – АВА-терепия әдісі. 

АВА-терапия – Applied Behavior Analysis қазақ тініне аударғанда 
(қолданбалы мінез-құлықты талдау),  адам мінез-құлқының жалпы 
заңдылықтары мен оларды оқыту туралы ілімдерге сүйенеді. Аталмыш 
әдіспен жұмыс жасау ең алғаш рет 1963 жылы Лос-Анджелесте дәрігер 
Ивар Ловаас қолданған екен. 

АВА емдеудің мінез-құлықтық әдістерін қолдана отырып, жағымды 
мінез-құлық белгілерін көбейтіп, қауіпті және проблемалық мінез-
құлық белгілерін азайтуда осы заңдылықтарды қолданады.   Сонымен 
қатар АВА терапия сөйлеу және коммуникация дағдыларын, зейін мен 
жадын және академиялық дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі. 
ABA-терапияның құрамына түрлі әдістер кіреді, бұл аутизмді емдеудің 
ғылыми негізі бар ең үздік әдісі саналады.



Аутизм  балалармен  жүргізілетін    түзете – 
дамыту  жұмыстары



 



Түзете – дамыту сабақтарында 
жүргізілетін ойындар:

“Киім үтіктеу ойыны”
Ойын шарты: Киімдерді ұқыпты үтіктей 
білуге үйрету. Үтікті ұстату арқылы өзіне 
деген сенімділігін арттыру. Қуыршақтың 
киімдерін үтіктеп үйрету арқылы өзіне –
өзі қызмет ете білу дағдысын дамыту.



“ Ойыны: Еңбек құралдары”

Ойын мақсаты:      
Балаларды  еңбек  құралдарымен таныстыру.
 Тіл  байлықтарын және сөздік қорларын 
дамыту, қол саусақтарының моторикасын 
дамыту.
Ұқыптылыққа,әдептілікке,еңбексүйгіштікке 
тәрбиелеу. 
Еңбек құралдарын пайдалана білуге үйрету.



Ойыны: “Телефон ойыны ”
Ойын шарты: 
Екі адам арасындағы қарым – қатынас 
тілін дамыту. 
Телефон ойыны арқылы
адамдармен қарым – қатынас жасай білуге 
үйрету. 
Телефонмен сөйлесу мәдениетін 
қалыптастыру. 
Мәдениеттілікке,сыпайылыққа, 
әдептілікке тәрбиелеу.



 Ойыны: “Дәрігер ойыны”
Ойын мақсаты: Балалардың білім 
деңгейін, ойындарды ойната отырып, 
әрі қарай жан - жақты дамыту, сөздік 
қорын молайту. 
Үлкендер еңбегін құрметтеуге, сыйлауға, 
адамгершілікке, ұйымшылдыққа, 
жауапкершілікке, адалдыққа, 
кішіпейілділікке тәрбиелеу.
Керекті заттар: Дәрі - дәрмектер, 
кітапшалар, халаттар, бас киімдер, құрал – 
жабдықтар.



Ойыны: “Дүкенші ойыны”
Ойын мақсаты: 
Балаларға дүкен, дүкенші (тұтынушы 
туралы түсінік беру) Дүкен адамдарға 
өте қажет екенін, дүкеннен азық - түлік, 
ойыншық, аяқ киімдер, ыдыстар т. б. 
ақшаға алатыны туралы түсінік 
түсіндіру. Арқылы балалардың тілдерін 
дамыту, сөздік қорларын молайту., 
балалардың қызығушылығын кеңейту.
Тәрбиелік мақсаты: Балаларды 
адамгершілікке инабаттылыққа баулу 
және достасып, бірігіп тату ойнауға 
тәрбиелеу.
Керекті құралдар. Өлшеуіш, касса, тағам 
түрлері ыдыстар ақша т. б. дүкенге 
байланысты заттар.



 Ойыны: “Асхана ойыны”

Мақсаты:  Тамақ пісіруге және 
ішуге арналған ыдыстар мен 
құралдарды таныстыра отырып,
ыдыс-аяқтар туралы салыстырмалы 
түрде сипаттап айтып беруге 
үйрету. Дастархан мәзірін 
дайындатып үйрету.
Балаларды мәнерлеп, 
байланыстырып сөйлеуге үйрету. 
Ұжымдық ойнауға тәрбиелеу. 



Оқу 
кезеңі

Түзетудің негізгі 
мақсаттары:

Міндеттері Мақсатқа жету

І.Өзі – өзіне қызмет 
ете білу дағдыларын 
қалыптастыру.
ІI.Ойын іс-әрекеті 
дағдыларын 
қалыптас
тыру.
IIІ.Үй жағдайында 
қызмет ету 
дағдысын 
қалыптастыру.

III.Қоршаған 
ортамен қарым-
қатынасын 
қалыптастыру.

1.1.Киім кие білу мәдениетін қалыптастыру,өздігінен ұқыпты киіне, 
шешіне, жинай білуге үйрету.
1.2.Іскерлік дағдысын машықтандыру: 
- түймесін тағуы;
- жапсырмаларды жапсырту;
сырманы таға білуі; 
бауын байлай білуі;
1.3. Күн тәртібін сақтай білуге үйрету. (жуыну, сүртіну, тіс тазалау, т.б. 
жеке басына тән қасиеттерді сақтауға үйрету).
1.4.Заттарды шкафқа, қораптарға т.б. ұқыпты салуға үйрету.
2.1. Рөлдік, жеке, топтық, үстел үсті ойындарын ойнату арқылы 
адамдармен қарым –қатынас жасап,топтасуға үйрету.
2.2. Кубиктер, пирамидалар құрастыру.
2.3.Шарлар, доптармен ойнату.
3.1.Өздігінен ыдысқа сұйық заттарды құя білуге үйрету.
3.2.Көмектесуге үйрету.
(Апар, алып кел,жина, бүкте т.б)
3.3.Асхана құрал- жабдық-
тары (кесе, қасық т.б.) не үшін қажет, ойыншықтар арқылы дастархан 
мәзірін дайындатып үйрету.
3.1.Адамдармен қарым қатынас жасауға амандасу,қоштасу туралы 
үйрету.
3.2.Үлкендерді тыңдай білуге,күтуге, адамдарға көмектесе білуге 
үйрету.

 

                                                                                                         Бекітемін: «        » 2018
                                                                                                         ППТК әдіскері:             (қолы)
Түзете – дамыту бағдарламасы
Баланың аты – жөні: 
Баланың жасы: 
Бағдарламаның құрылған күні: 
Маман (саласы): 



Айлық 
тақырып

Апталық 
тақырып Уақыты

Түзете – дамыту тапсырмалары

Қыркүйе
к

«Дос 
болайық 
бәріміз».

«Оқу –
құралдар

мен 
ойыншық

тар».

1.Оқу  құралдарына нелер жатады? 
2.Сарамандық жұмыстар:
2.1.Дәптерімізді қаптаймыз. 
2.2.Кітапқа жөндеу жұмыстарын жасап үйрену.
2.3.Резеңке ойыншықтарды жуып үйрену.
Ойындар: «Шапалақтау ойыны», 
«Күзетшілер», «Допты жарыстыру»

1. Оқу құралдарын таза ұстау.
2.Сарамандық жұмыстар:
2.1.Дәптерімізді қаптаймыз. 
2.2.Кітапқа жөндеу жұмыстарын жасап үйрену.
2.3. Жемістер салатын жасау.
3.Ойындар: «Соқыртеке», «Кім баяу»,
«Аңшылар мен қояндар».

«Мен және 
менің 

жанұям».

1. Менің отбасым.
2.Сарамандық жұмыстар:
2.1. Ата – анасы туралы толық мәлімет беруге 
үйрету.
2.2. Ата – анаға қолғабыс жасауға үйрету.
2.3. Дастархан  мәзірін дайындату.
3.Ойындар: «Күн мен түн»,  «Түлкі мен 
қасқыр», «Қос шеңбер».

1.Отбасының маңызы және отбасы мүшелері туралы 
әңгімелеу.
2.Сарамандық жұмыстар:
2.1.Үтіктеу кезіндегі қауіпсіздік ережесімен 
таныстыру және үтікпен жұмыс жасату.
2.2.Тамғамдарды әдемілеп турауға, кесуге үйрету. 
(Жемістер мен көкіністерді т.б. тағамдарды).
2.3.Дастархан мәзірін әсемдеп жабдықтау.
3.Ойындар: «Бақшада», «Теңізші», «Әтештер».

«Менің бір 
күнім».

1.Күн тәртібін сақтайық.
2.Сарамандық жұмыстар.
2.1. Күн тәртібін сақтай білуге үйрету. 
(жуыну,сүртіну, тіс тазалау, т.б. жеке басына 
тән қасиеттерді сақтауға үйрету).
2.2. Ерте тұру, дұрыс тамақтану, ойнау, жаттығу 
жасау т.б. дағдыларды уақытымен орындай 
білуге үйрету.
2.3. Тағамдарды ажырату және оны ыдысқа 
салуға үйрету.
3.Ойындар: «Қуу түлкі», «Тышқан аулау»,  
«Жалаушаны тап».

1. Бір күніңді жоспарла.
2.Сарамандық жұмыстар:
2.1. Ерте тұру, дұрыс тамақтану, ойнау, жаттығу 
жасау т.б. дағдыларды уақытымен орындай білуге 
үйрету.
2.2. Күн тәртібін сақтай білуге үйрету. 
(жуыну,сүртіну, тіс тазалау, т.б. жеке басына тән 
қасиеттерді сақтауға үйрету).
2.2. Күн тәртібін дұрыс жоспарлай білу тәртібімен 
таныстыру.
2.3.Бөлме өсімдіктеріне күтім жасау, (гүлдерді суару, 
түскен жапырақтарынан тазарту, жапырақтарының 
шаңын сүрту.
3.Ойындар: «Кімде қандай қасиет бар?»,             
«Мен жақсы көремін», «Жаңылма».



Қазан 
айы

«Жомар
т күз».

«Көлік 
және жол 
ережелері».

2.10 - 
6.10.

1. Көліктер түрлерімен таныстыру.
2.Сарамандық жұмыстар:
2.1. Жолда жүру ережесімен таныстыру.
2.2. Түймелердің түрлерімен, түстерімен 
таныстыру.Түймелермен жұмыс жасау.
2.3. Үй жинауға үйрету.
3.Ойындар: «Қуыршақтарға қонаққа»,
«Не артық?», «Әдемі кілемшелер», «Қандай 
пішін жетіспейді?».

1. Көліктер.
2.Сарамандық жұмыстар:
2.1.Жолда жүру қауіпсіздік ережесімен таныстыру.
2.2. Жол белгілері, бағдаршам,  машиналар, жолдар, май 
қызметкерлері.
Жол апатының жарақаттарынан сақтандыру.
2.3.Көліктерді салыстыру және ажырату.
3.Ойындар: «Паравоз ойыны»,  «Суретші қай жыл 
мезгілін салды?», «Сиқырлы сандық».

«Жемістер»
.

9.10 – 
13.10

1. Жемістер түрлері мен танысу.    
2.Сарамандық жұмыстар:
2.1. Жемістерді тазалау  және турауға, кесуге, 
үстел басына қоюға үйрету.
2.2. Жемістерді әдемілеп кесу, сәнділеу.
2.3.Жемістерден дайындалған жеңіл салат түрін 
жасату.
3.Ойындар: «Тым тырақай», «Жемістерді 
жина», «Ұшты – ұшты»

1.Жемістер туралы не білеміз?
2.Сарамандық жұмыстар:
2.1.Жеміс ағаштарына күтім жасау.
2.2.Жемістер салатын дайындау.
2.3.Жемістерден сусын жасау.
3.Ойындар: «Құмдағы ойын», «Жемістер дүкені», 
«Пішінді тап».

«Көкөністе
р».

16.10 – 
20.10.

1. Көкіністермен таныстыру.
2.Сарамандық жұмыстар:
2.1.Көкіністер салаты (Картоп, жұмыртқа, икра, 
қияр)
2.2. Бақша күтіміне үйрету.
2.3.Көкіністерді тазалау және қабықтарын 
ашытып үйрету.
3.Ойындар: «Қасқырлар мен лақтар», «Кімде 
көп», «Тапшы кімнің дауысы».

1.Көкіністер және оның түрлері
2.Сарамандық жұмыстар:
2.1.Қияр мен қызанақ салатын дайындау.
2.2.Орамжапырақ пен сәбіз салатын жасату.  
2.3.Көкіністер дәндерінін бақшаға отырғызу.
3.Ойындар: «Шар жарылды», «Тым – тырақай», «Үш  
шаршы



Назарларыңызға рахмет!


