Күн тәртібі
(кіші топ)
Күн тәртібінің бөлімдері
Сәлеметсіңдер ме, балалар!»
Таңертеңгілік қабылдау. Тәрбиешінің балалармен қарымқатынасы,жеке әңгімелесуі,жайлы эмоциялық орта туғызу. Еркін
ойындар.Таңғы жаттығулар кешені.Гигиеналық шаралар.
Таңғы ас.
Ойындар, ұйымдастырылған оқу қызметіне дайындық.
«Ойнайық та, ойлайық!»
ұйымдастырылған оқу қызметі (үзілістерімен бірге жалпы
ұзақтығы). Үлкендердің балалармен біріккен іс-әрекеті.
Серуенге дайындық.
«Табиғат аясында»
Серуен
Табиғатпен таныстыру, ойындар, еңбек, қимылды дамыту
бойынша жеке жұмыстар.
Серуеннен қайту.
Гигиениалық және шынықтыру шаралары.
«Ас дәмді болсын!»
Түскі ас
«Тәтті ұйқы»
Гигиениалық және шынықтыру шаралары. Жатқызу және түскі
ұйқы.
«Ұйқымызды ашайық»
Ояну. Шынықтыру шаралары.
Бесін ас.
«Алақай! Ойын!»
Сюжеттік - рөлдік, шығармашылық және дидактикалық ойындар.
Серуенге дайындық, серуен, қимылды ойындар.
Балалардың еркін өзіндік іс-әрекеті.
«Ертеңге дейін...» Серуендеу.
Балалармен, ата-аналармен қарым-қатынас. Балалардың үйге
қайтуы.

уақыты
7.30-8.00

8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.30

9.30-9.50
9.50-11.30

11.30-11.50
11.50-12.30
12.30-15.00

15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.20
16.20-16.40
16.40-18.00

Күн тәртібі
(ортаңғы топ)
«Сәлеметсіңдер ме, балалар!»
Таңертеңгілік қабылдау.
Жаттығу.
Гигиеналық шаралар.
Таңғы ас.

7.30 - 8.00

Топтық қарым-қарым-қатынас: қызықты қысқа және ұзақ
мерзімді
іс-әрекеттерін
бірігіп
жобалау.Ойындар,
ұйымдастырылған оқу қызметіне дайындық.
«Ойнайық та, ойлайық!»
Ұйымдастырылған оқу қызметі (үзілістерімен бірге жалпы
ұзақтығы). Үлкендердің балалармен біріккен іс-әрекеті.
Серуенге дайындық.
«Табиғат аясында» Серуен.
Табиғатпен таныстыру, ойындар, еңбек.

8.55- 9.10

8.00-8.20
8.20-8.55

9.10-10.00
10.00 - 10.20
10.20-12.00

Серуеннен қайту.
Гигиениалық және шынықтыру шаралары.

12.00 - 12.20

«Ас — адамның арқауы!»
Түскі ас.
«Тәтті ұйқы»
Гигиениалық және шынықтыру шаралары. Жатқызу және
түскі ұйқы.
«Ұйқымызды ашайық»
Ояну. Шынықтыру шаралары.
Бесін ас.
«Алақай! Ойын!»Вариативтік бөлім
Сюжеттік - рөлдік, шығармашылық және дидактикалық
ойындар.

12.20-13.00
13.00 - 15.10
15.10 - 15.40
15.40-16.00
16.00 - 16.30

Серуенге дайындық, серуен, қимылды ойындар.
Балалардың еркін өзіндік іс-әрекеті.

16.30-16.50

«Ертеңге дейін...» Серуендеу.
Балалармен, ата-аналармен қарым-қатынас. Балалардың үйге
қайтуы.

16.50-18.00

Күн тәртібі
(Ересек топ)
Күн тәртібінің элементтері
«Сәлеметсіңдер ме, балалар!»
Балаларды қабылдау, тексеру,
Ертеңгілік гимнастика. Гигиеналық шаралар,
ойындар.

Уақыты
(сағ., мин)
7.30-8.00
8.00-8.30

Таңғы ас.

8.30-9.00

Ойындар, ұйымдастырылған оқу қызметіне дайындық.

9.00-9.15

«Ойнайық та, ойлайық» Ұйымдастырылған оқу
қызметі.
Серуенге дайындық.

9.15-10.00
10.10-10.20

«Табиғат аясында» Серуен.
Табиғатпен таныстыру, ойындар, еңбек.
Серуеннен оралу. Гигиеналық және шынықтыру
шаралары.

10.20-12.10

«Ас - адамның арқауы!»
Түскі ас
«Тәтті ұйқы»
Гигиеналық және шынықтыру шаралары. Күндізгі
ұйқыға жатқызу.
«Ұйқымызды ашайық»
Ұйқыдан ояну, шынықтыру шаралары.
Бесін ас.
«Алақай, ойын!» Вариативтік бөлім
Сюжетті-рөлдік, шығармашылық және дидактикалық
ойындар.

12.30-13.00

Серуенге дайындық, серуен, қимылды ойындар.

16.30-16.50

«Ертеңге дейін...» Серуен
Балалармен, ата-аналармен қарым-қатынас.
Балалардың үйге қайтуы.

16.50-18.00

12.10-12.30

13.00-15.10

15.10-15.40
15.40-16.00
16.00-16.30

КҮН ТӘРТІБІ
РАСПОРЯДОК ДНЯ
(Старший возраст)
Элементы режима
«Здравствуйте, дети!»
Прием, осмотр детей, игры, Гигиенические
процедуры.
Игры, утренняя гимнастика.
Завтрак.
Подготовка к организованной учебной
деятельности.
«Учимся, играя»
Организованная учебная деятельность.
«Вместе на природу» Подготовка к прогулке.
Прогулка. Ознакомление с природой, игры, труд.
Возвращение с прогулки. Гигиенические и
закаливающие процедуры.
«Приятного аппетита»
Обед.
«Здоровый сон» Гигиенические и закаливающие
процедуры.
Укладывание и дневной сон.
«Просыпаемся, пробуждаемся»
Постепенный подъем, закаливающие процедуры.
Полдник.

Время (час, мин)
7.30-8.00

«Ура! Игра!»
Сюжетно-ролевые, творческие и дидактические
игры. Вариативная часть
Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные
игры.
Прогулка
«До свидания, детский сад!»
Общение с детьми. Общение с родителями. Уход
детей домой.

16.00-16.30

8.00-8.30
8.30-9.00
9.00-9.15
9.15-10.00
10.10-10.20
10.20-12.10
12.10-12.30
12.30-13.00
13.00-15.10

15.10-15.40
15.40-16.00

16.30-16.50
16.50-18.00

КҮН ТӘРТІБІ
Мектеп алды даярлық тобы
«Сәлеметсіңдер ме, балалар!»
Балаларды қабылдау.

7.30-8.00

Ертеңгілік гимнастика. Гигиеналық шаралар.

8.00-8.30

Таңғы ас.

8.30-9.00

Ойындар, ұйымдастырылған оқу қызметіне дайындық.

9.00-9.10

«Ойнайық та, ойлайық!»
Ұйымдастырылған оқу қызметі (үзілісті қосқанда, жалпы
ұзақтығы)
Үлкендердің балалармен бірлескен іс-әрекеті.
Серуенге дайындық.

9.10-10.20

10.10-10.30

«Табиғат аясында»
Серуен.
Табиғатпен таныстыру, ойындар, еңбек.

10.30-12.35

Серуеннен оралу. Гигиеналық және шынықтыру шаралары.

12.35-12.50

«Ас — адамның арқауы!»
Түскі асқа дайындық. Түскі ас.
«Тәтті ұйқы»
Гигиеналық және шынықтыру шаралары. Күндізгі ұйқыға
жатқызу.
«Ұйқымызды ашайық»
Ұйқыдан ояну. Сергіту гимнастикасы. Шынықтыру шаралары.
Бесін ас.
«Алақай, ойын!»
Сюжеттік-рөлдік, шығармашылық және дидактикалық
ойындар.Вариативтік бөлім
Серуенге дайындық, серуен, қимылды ойындар.
Гигиеналық және шынықтыру шаралары.
«Ертеңге дейін...»Серуен
Балалармен, ата-аналармен қарым-қатынас. Еркін ойын.
Балалардың үйге қайтуы.

12.50-13.20
13.20-15.20

15.20-15.50
15.50-16.10
16.10-16.40

16.40-17.00
17.00 -18.00

