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2019-2020-окуу жылына карата балдарды мектепке даярдоо программасынын 
“НАРИСТЕ” (480 саат) окуу планы

Бишкек шаарындагы Ленин районунун №44 жалпы орто билим беруу мектеби 
(2-вариант)

№ Предметтик чойрелер
Саттардын (сабактардын)

жума ай окуу жылы

9. Дене остуруу 2 8 64
10. Айлана чейре менен тааныштыруу 1 4 32
И. Кеп остуруу жана керкем адабият 2 8 64
12. Сабат ачуу 3 12 96
13. Женекей математикалык тушунуктерду 

калыптандыруу (ЖМТК).
Конструкциялоо

3 12 96

44. Ийлеп чаптоо /Апликация 1 4 32
15. Сурот тартуу 1 4 32
16. Экинчи тил (орус тили) 2 8 64

Бардык сааттар(сабактар) 15 60 480

№44 орто жалпы билим беруу мектебинде 2019/2020-окуу жылына карата 
“Наристе” (480 саат) балдарды мектепке даярдоо мектебинин окуу планыны программасы 
“Мектепке чейинки билим беруу жана балдарды кароо” Кыргыз республикасынын 
мамлекеттик окуу стандартынын негизинде кабыл алынган.

№44 жалпы орто билим беруу мектебинин Халилова
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СОГЛАСОВАНО: 
Начальник Управления

образования мэрии г. Бишкек 
' /\_ -С .Ж. Мейрманова

регистрационный №

Учебный план программы подготовки детей к школе “НАРИСТЕ” (480 часов) 
на 2019-2020 учебный год

средней общеобразовательной школы №44 Ленинского района г. Бишкек 
(2-вариант)

№ Предметные области
Количество часов (занятий)

неделя месяц учебный год
1. Физическое развитие 2 8 64
2. Ознакомление с окружающим миром 1 4 32
3. Развитие речи и художественная 

литература
2 8 64

4: ' Обучение грамоте 3 12 96
5. Формирование элементарных 

математических представлений 
(ФЭМП). Конструирование

3 12 96

6. Лепка / Аппликация 1 4 32
7. Рисование 1 4 32
8. Обучение второму языку (кыргызский 

язык)
2 8 64

Всего часов (занятий) 15 60 480

Учебный план программы подготовки детей к школе “НАРИСТЕ” (480 часов) на 
2019\2020 учебный год средней общеобразовательной школы №44 принят на основании 
Государственного образовательного стандарта Кыргызской Республики “Дошкольное 
образование и уход за детьми”.

Директор средней общеобразовательной школы Халилова


