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соғысы және тыныс алу

49

1.3.3.3.  Дене жаттығуларын 
орындау кезінде организмдегі 
физикалық өзгерістерді 
анықтайды.

Қауіпсіздік техникасы. Дене 
белсенділігі кезіндегі жүрек 
соғысы және тыныс алу

50

1.3.3.3.  Дене жаттығуларын 
орындау кезінде организмдегі 
физикалық өзгерістерді 
анықтайды.

Қауіпсіздік техникасы. Дене 
белсенділігі кезіндегі жүрек 
соғысы және тыныс алу

51

1.3.1.1. Денсаулық туралы 
жалпы түсінік алу, дене 
белсенділігін ұғынады.

Ойын – жеке физикалық 
қасиеттерді  дамыту құралы.

52

1.1.4.4. Қозғалыс машықтары 
бойынша өзінің күшті жақтар-
ын және кемшіліктерін сипат-
тай біледі.

Ойын – жеке физикалық 
қасиеттерді  дамыту құралы.

53

1.1.4.4. Қозғалыс машықтары 
бойынша өзінің күшті 
жақтарын және кемшіліктерін 
сипаттай біледі.

Ойын – жеке физикалық 
қасиеттерді  дамыту құралы.

54

1.1.5.5. Түрлі кеңістіктерде 
бірқатар қарапайым іс-
қимылдарды біледі және 
орындай алады.

Кеңістікте еркін қозғалу мика 55

1.1.5.5. Түрлі кеңістіктерде 
бірқатар қарапайым іс-
қимылдарды біледі және 
орындай алады.

Кеңістікте еркін қозғалу және 
динамика

56

1.1.5.5. Түрлі кеңістіктерде 
бірқатар қарапайым іс-
қимылдарды біледі және 
орындай алады.

Кеңістікте еркін қозғалу және 
динамика

57

1.1.3.3. Дене жаттығуларының 
әр түрінде қозғалыстарды 
орындау мәнмәтінінде 
уақыт, кеңістік, салмақ пен 
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6-бөлім
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әр түрінде қозғалыстарды 
орындау мәнмәтінінде 
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басқару дағдылары
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басқару дағдылары
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өзінің рөлін білу және 
басқаларының рөлін анықтап 
тани бастайды.

Тірек-қимыл аппаратын дамыту 64

1.2.8.8  Түрлі қарапайым 
әрекеттерді орындау кезінде 
өзінің рөлін білу және 
басқаларының рөлін анықтап 
тани бастайды.
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әрекеттерді орындау кезінде 
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басқаларының рөлін анықтап 
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1.1.4.4. Қозғалыс машықтары 
бойынша өзінің күшті 
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1.2.3.3. Түрлі дене жаттығу-
ларын орындауда қолайлы  
оқыту ортасын құру 
маңыздылығын мойындай 
отырып, кеңістік, ресурстар 
мен идеяларды біледі және 
бөліседі.

Доппен ойын 70
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1.2.5.5.  Өзінің 
шығармашылық 
тапсырмаларының күшті 
жақтарын және жақсартуды 
қажет ететін жақтарын іздейді 
және бақылайды.
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орындау және оған қатысу 
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1.2.6.6. Тақырыптарды, көңіл 
күйлер мен эмоцияларды 
жеткізу үшін кейбір 
композициялық элементтермен 
танысады және пайдаланады.
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1.2.6.6. Тақырыптарды, көңіл 
күйлер мен эмоцияларды 
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