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                    «Ойнайық та, ойлайық...» Мектепке дейінгі мекеме тәрбиешілеріне 
арналған  әдістемелік көмекші құрал/Редактор   І.Б.Нағиев. - Алматы, 2019. – 16 б. 

«Нұрлы  жол»  -  «Мәңгілік  елге»  бастау  алған  сара  жол,  болашақтың  басты
бағдары, жаңа істер бастамасы. Бұл тіркестің өзінде терең ассоциациялық мән бар. 

Бұл  —  дағдарыс  кезеңінен  шығу  жолы,  инфрақұрылымдардың  дамуы,  жаңа
жолдардың  салынуы,  экономикалық  серпілістің  жалғасы,  әлеуметтік  әл-  қуаттың
артуы. 

Оқу  үрдісін  жандандыру,  педагогикалық  инновациялық  тәжірибе  жинақтап
тарату,  оқытудың  әдістерімен  тәсілдерінің  пәнді  игерудің  тың  технологиясын
іздестіру,  оқушылардың  білім  деңгейін,  оқу  ынтасын,  белсенділігін  арттыруды
тәжірибеде  іске  асыратын,  шығармашылықпен,  ғылым  мен  тәжірибе  тоғысында
заман  талабымен  жұмыс  жасайтын,  білім  беру  жүйесін  дамытуға  ықпал  ететін
дарынды  ұстаздарды  анықтау  мақсатында  өткізілген  іс-шараларға  қатысушы
ұстаздар еңбектерін (материалдарын) жинақтау, республикалық деңгейде бір жерге
топтастыру жұмыстары жүргізіледі. 

Мектеп өмірінде мұғалім - басты тұлға. Мектеп мұғалімі балаларды оқытып қана
қоймайды, сонымен бірге оларды тәрбиелейді.  Ол белгілі  бір сыныпта оқушылардың
оқу-тәрбие  жұмысын  ұйымдастырушы  әрі  ұстазы,  ақылшы-кеңесшісі  болып
саналады.  Ол  өзіне  қатысты  сынып  оқушылар  ұжымын  ұйымдастыра  отырып,
осыған  сол  сыныпта  дәріс  беретін  пән  мұгалімдерін,  окушылардың  ата-аналарын
және жұртшылыктын бала тәрбиесіндегі ықпалын біріктіріп, олардың балаға деген
талаптарын ортақтастырып отырады. 

© «Қаламгер-ТЕН» ЖШС., 2019
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КІРІСПЕ

Ең алдымен таным көзі – сезім арқылы қабылдауы, бала өз тәжірибесінен бақылап, көріп
тануынан  тұрады.  Сезіну  процессі  кезінде  бала  бір  нәрсені  немесе  заттың  қасиетін,
құрылымын таниды.

Баланың логикалық ойлау түсінігі  ең  алдымен,  оның сезінуімен  байланысты.  Баланың
математикалық  түсініктерді  дұрыс  меңгеруі,  баланың  дамуы,  жас  ерекшеліктеріне
байланысты  болып  табылады.Балаларға  математикалық  қарапайым  ұғымдарды  түсіндіру,
бекіту.Сондай-ақ  бала  заттың  санын,  затты  салыстыру  (көлемін),  теңестіру,  орналасуын,
саны мен сыңарын (белгілеріне қарай) табу тәсілдерін меңгереді.

Мектеп жасына дейінгі балалардың кішігірім математикалық терминдері:  геометриялық
пішіндердің  атауларын  (дөңгелек,  үшбұрыш,  төртбұрыш  т.б.)  және  олардың  элементтері
(қыры,  бұрышы)  болатынын,  (қосу,  алу,  тең)  ұғымдарын  үйренеді.  Балалар  қарапайым
математикалық  дәлдікті  шешуді  үйренеді.  Сонымен  қатар  балалардың  математикалық
білімге  деген  қызығушылығы  артады,  берілген  есепті  шешуге  өз  күш  (ерік)  –  жігерін
жұмсайды. Балада алғашқы түсініктер индуктивті және дидуктивті ойлау қалыптасады. Бала
бір заттың құрылысына, қасиетіне (пішініне,  түсі т.б.) қарай талдау, сараптау, салыстыру,
кеңістікті бағдарлап, салыстырмалы түрде ойлай алады.

Жаңа материалдарды бағдарламаның кез келген бөлігінде («Сан және санау,» «Көлем»,
«Пішін»,  т.б.)  кезектестіріп  2-5  сабақтан  бірінші  бөлігінде,  кейін  2-ші  бөлімінде оқытқан
жөн.

 Тәрбиеші  әр  түрлі  жастағы  топтардың бағдарламасының (программалық)  құрылымын
білуге тиіс. Бұл, тек өз тобының математикалық дамуы деңгейін біліп қана қоймай, сондай-
ақ мектепке дейінгі балаларда математиканың рөлін және әрбір сабақтың құрлымын өз ісінде
дамыту  арқылы,  балаларда  қарапайым  математикалық  түсініктерді  қалыптастыруына
көмектеседі.

Математикалық  түсініктерді  қалыптастырудың  негізгі  жұмыс  формасы  –  сабақ.  Сабақ
барысында  бағдарламаның  үлкен  бөлігі  шешімін  табады.  Балаларда  бір  ізді  жүйе
қалыптасады. 

Күнделікті  өмірде  және  сабақта  дидактикалық  ойындар  мен  ойын  жаттығулар
қолданылады.  Дидактикалық  ойындардың  оқу  іс-әрекетінен  тыс  уақытта  ұйымдастыру,
баланың  математикалық  түсінігін  кеңейтеді,  тереңдетеді,  ойын  бекітеді.  Дидактикалық
ойындар негізінен оқыту барысында жан – жақты, бағыт – бағдар беріп отырады.

Дұрыс  ұйымдастырылған  оқыту  ісі  жаңа  материалдармен  жұмыс  жасау,  қайталау,
кезектестіріп оқыту түрлерін қолдану, баланың белсенділігін арттырады.

Сабақ  құрылымының  –  көлемі,  мазмұны  бағдарламаға  сай,  балалардың  жас
ерекшеліктеріне сәйкес жоспарланады және үйретіледі. 

Мынадай  жаңа  материалдармен  жұмыс  жасаудың  3  түрі  бар:  біріншіден  –  педагог
көрсетеді, жаңа тапсырманы түсіндіреді, үлгі көрсетеді, математикалық объектіні негіз етіп
алады.Балалар педагогтың іс-әрекетін бақылап, оның нұсқауларын тыңдайды, сұрақтарына
жауап береді.  Ақыл ойды тәрбиелеуде және ой өрісті  дамытуда математика маңызды рөл
атқарады

Мектепке  дейінгі  балалық  шақтың  барлық  кезеңдерінде  сабақтарға  арналған  ойын
әдістеріне үлкен мән беріледі. Оқытудың әдістері мен тәсілдері ережеге сәйкес қолданылады,
әртүрлі үйлестіруде оқытудың көп бейнелі әдістері мен тәсілдерін пайдалану, оларды шебер
үйлестіру керек, сонда сабақтар балаларға пайдалы, қызықты болады.

Математика  сабақтарында  дидактикалық  ойындарға  ерекше  көңіл  бөлемін.  Қызықты
жаттығулар, шығармашылық тапсырмалар т.б. Өзімнің математика бойынша сабақтарымда
жұмбақтарды  пайдаланамын,  өлеңдер,  тақпақтар  таңдаймын,логикалық  ойлауға  арналған
тапсырмаларға  мақалдардан,  қанатты  сөздерден,  ертегілерден  және  де  сергіту  сәтінен
(физминуттардан)  топтама  жасаймын.  Әртүрлі  қызықты  материалдарды  қолдану
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педагогикалық  үрдістің  тиімділігін  арттырады,  сондай-ақ,  олар  баланың  ақыл  –  ойының
дамуына  үлкен  ықпал  ете  отырып,  балалардың  ойлауына,  есте  сақтауына  себеп  болады.
Балаларды ойын үрдісіне оқыта жүріп, ойыннан алған қуаныш оқу қуанышына ұласуы үшін,
ары қарай жұмыстанамын.

Мектепке дейінгі  жастағы балалардың логикалық ойлауын дамыту. Ересек адамдардың
ісі, жұмысы, қызметі сияқты ойын да бала өмірінде маңызды болып саналады. Бала ойында
қалай болса, ол өскенде де, жұмыста да сондай адам болады.  А.С. Макаренко

Мектепке дейінгі жастағы балаларға қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру
геометриялық  пішінмен  санауды үйрету,  20  көлеміндегі  сан  туралы түсініктерін  дамыту,
шартты  өлшеуіштің  көмегімен  өлшемдерді  жүргізу,  көзбен  қабылдау,  шамалау  қабілетін
жеткізу,  кеңістікті  бағдарлай  білу  дағдыларын қалыптастыру,  затты  тең  екі  бөлікке  бөлу
деген мәселелерге назар аударылады.

 Мектеп жасына дейінгі балалардың жан-жақты дамуы үшін логикалық ойындардың орны
ерекше. Ойын – мектеп жасына дейінгі кезден басталып адаммен өмір бойы ілесіп жүретін
ерекше  қызмет  түрі.  Логикалық  ойын  –  балалардың  оқуға,  еңбекке  деген  белсенділігін
арттырудағы басты құрал.

 Логикалық ойындар баланың психикасында сапалы өзгерістер тудырады: бала зейінінің,
жадының  қалыптасуына  ойлау,  қиялдау  қабілетінің  дамуына  әсер  етеді.  Ойлау
шығармашылық және таным әрекетінің негізі болып табылады. 

 Логикалық ойлау – адамның интелликтуалдық қабілеттерінің негізін құрайды. Дамытушы
ойындар  балалардың  логикалық  ойлау  дағдыларын  арттырады.  Сол  себептен  балаларға
логикалық ойындарды кеңінен және жүйелі пайдаланудың маңызы ерекше.

Күтілетін нәтиже
Бағдарлама  бойынша  күтілетін  нәтиже  мектепке  дейінгі  ересек  жастағы  балалардың

танымдық  құзыреттілігін  кеңейтуге,  олардың  ақыл-ой  мүмкіндіктерін  және  қабілеттерін
қалыптастыруға, өз біліміне сенімділік сезімін ұялатуға, танымға деген қызығушылықтарын
оятуға бағытталған.

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЕРЕСЕК ЖАСТАҒЫ  БАЛАЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ
ПРОЦЕСТЕРІН ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Таным – күрделі процесс, онда өзара тығыз байланысты екі компонентті бөліп көрсетуге
болады. 

Бірінші – жеке мәліметтер, фактілер, әлем оқиғалары және ойлау процестерінен тұратын
ақпарат, ақпаратты алу және қайта жасау үшін қажет. 

Екінші – адамның ақпаратқа қатынасы. Таным компоненттері ажырағысыз бірлікте және
өзара байланысты екені айқын. 

Таным процесі  адам өмірінің  барлық кезеңінде жүзеге  асады.  Әдетте  мектепке  дейінгі
балалық  шақ  кезеңі  ерекше  орын  алады.  Осы  жаста  әлем  туралы  негізгі  ұғымдар
қалыптасады;  таным және  танымдық  қызығушылықтардың  жаңа  тәсілдері  пайда  болады;
қоршаған шындықты эмоционалды-сезімдік деңгейде тани алу жүзеге асады. 

Баланың  танымдық  дамуы  оның  білімі  және  әлем  туралы  түсініктерімен  байланысты.
Баланың танымдық  даму  жетістіктері  танымдық  қабілеттіліктерді  қамтамасыз  етеді,  яғни
психикалық процестер,  оның көмегімен  бала әлемді,  өзін  және  басқа  адамдарды таниды.
Осындай  қабілеттіліктерге  түйсік,  ес,  зейін,  ойлау  және  қиял  жатады.  Олар  ақыл-ойдың
жемісті дамуының кепілі болып табылады. 
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Қабылдау 
Қоршаған  әлем  туралы  ақпараттың  шамамен  80%-н  бала  көру  арқылы  қабылдайды.
Мектепке  дейінгі  ересек  жастағы  балаларда  көріп  түйсіну  және  қабылдаудың  рөлі  зор.
Балаларда  барлық  талдағыштардың  түрлері  едәуір  қалыптасқан,  олардың  негізінде
сезімталдық  түрлері  дами  түседі.  Қабылдаудың  дамуы  мектеп  жасына  дейінгі  балаларға
объектінің  қасиеттерін  тануға,  бір  затты  екіншісінен  ажыратуға,  олардың  арасындағы
байланыс және арақатынастың бар екенін анықтауға мүмкіндік береді. 

Түйсік
Баланың сенсорлық дамуы – бұл сезім мүшелері жұмысы негізінде қоршаған ортаны тану
тәсілі. Түйсік бізге қоршаған орта құбылыстарының әртүрлілігі туралы түсінік береді және
заттардың толық бейнесін қалыптастыруға көмектеседі. Сонымен, көріп қабылдау қоршаған
орта  объектілерін  түсі,  түрі,  мөлшері  бойынша  ажыратуға  көмектеседі.  Тері  арқылы
қабылдауға  тактильді  (фактурасы  –  тегіс/кедір-бұдырлы,  қатты/жұмсақ  бойынша  әртүрлі
заттарды) түйсіну, сипап сезу (затты ұстап - жалпақ / көлемді формаларын анықтау) түйсіну,
температуралық түйсінулер жатады. 
Сенсорлық даму, бір жағынан, баланың ақыл-ой дамуының негізін құрайды, екінші жағынан,
өзінше маңызы бар, себебі толық қабылдау бала балабақшада, мектепте және басқа да еңбек
іс-әрекеттеріне нәтижелі үйрету үшін қажет. 
Қоршаған орта заттары мен құбылыстарды қабылдау танымнан басталады. Танымның басқа
да барлық формалары – ес, ойлау, қиял – бейнелерді қабылдау негізінде жасалады, олардың
өңдеу нәтижесі болып табылады. 

Ес
Мектепке дейінгі кезең есте сақтау және қайта жаңғырту қабілеттерін дамытуды күшейтумен
сипатталады.  Ес  мектепке  дейінгі  балаларда  ырықты  сипат  түрінде  болады.  Балалар  өз
алдарына  есте  сақтау  міндетін  қоя  алмайды  және  ересектер  мұндай  тапсырманы  қайта
жаңғыртпайды. Сондықтан жаңа білім бала үшін қандай да бір маңызы болуы керек – осы
ақпарат  оның  қызығушылығын  қаншалықты  оята  алса,  оны  соншалықты  жақсы  есте
сақтайды. Есті дамыту және ынталандыруға арнайы жаттығулар мен ойындар ықпал етеді.

Зейін
Қажетті ақпаратты алу және артығын ығыстыру үдерісін сипаттайтын маңызды қасиет. Ол
нақты қасиеттерге ие: көлемі, тұрақтылығы, шоғырлануы, таңдамалылығы, бөлінуі, алмасуы
және ырықтылығы. Айтылған қасиеттердің әрбіреуі бұзылса, баланың мінез-құлқы мен іс-
әрекетінде ауытқушылықтар болады. 

№ Зейін ауытқушылығы Баланың мінез-құлқындағы ауытқулар
1 Зейіннің көлемі жеткіліксіз Бала бір уақытта зейінін бірнеше заттарға 

шоғырландырып, оларды ойында сақтай 
алмайды. 

2 Зейіннің шоғырлануы және 
тұрақтылығы жеткіліксіз 

Балаға зейінін ештеңеге алаңдатпай және 
ұзақ сақтауы қиын. 

3 Зейіннің таңдамалылығы жеткіліксіз Бала берілген тапсырманы орындау үшін 
тек қажет материалдарға ғана 
шоғырландыра алмайды.

4 Зейінін ауыстыру нашар дамыған Балаға іс-әрекеттің бір түрінен екінші 
түріне ауысу қиын.

5 Зейін бөлу қабілеті нашар дамыған Бала бір уақытта бірнеше жұмысты 
нәтижелі (қатесіз) орындай алмайды 

6 Зейін ырықтылығы жеткіліксіз Бала зейінін өтініш жасағанда 
шоғырландыруға қиналады. 
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Осындай  кемшіліктерді  болдырмау  үшін  арнайы  ұйымдастырылған  жұмыстар  қажет.
Мұндай жұмыс екі бағыт бойынша жүруі тиіс:
1. Зейіннің негізгі қасиеттерін жаттықтыратын арнайы жаттығуларды қолдану.
2. Жеке тұлға қасиеті ретінде зейінділікті қалыптастыру жаттығуларын қолдану. 

Ойлау
Баланың  ойлауы  –  ересектердің  ойлауынан  ерекшеленетін  басты  күрделі  процесс.
Балалардың ойлауы белгілі кезеңдерде  қалыптасады:
1-кезең.  Көрнекілік-әрекетті  ойлау. Бала  өз  іс-әрекетінде  қарапайым  тапсырмаларды
орындайды  –  айналдырады,  тартады,  ашады,  басады.  Іс  жүзінде  ол  себеп-салдар
байланыстарды анықтайды, өзінше жасап көреді, қателеседі. 
2-кезең.  Көрнекілік-бейнелі  (Нақты-заттық) ойлау. Бұл кезеңде балаға қолымен әрекет
жасаудың қажеті жоқ, ол егер қандай да бір әрекет жасаса, не болатынын бейнелі (көрнекілі)
елестетуге қабілетті. 
3-кезең.  Сөздік-логикалық  (абстрактілі-логикалық)  ойлау. Балалар  үшін  ең  күрделі  -
ойлау процесі. Мұнда бала нақты бейнелермен емес, керісінше, күрделі анық түсініктермен,
айтылған сөздермен әрекет жасайды. Мысалы, кіші мектеп жасына дейінгі  бала «мысық»
сөзін естігенде өз мысығын көз алдына елестетеді және басқа мысықтың аты да «мысық»
екен деп таңырқауы мүмкін.  Мектепке  дейінгі  ересек жастағы  балалар «мысық» ұғымын
жалпылай  алады.  Сөйлеуі-логикалық  ойлауы  дамыған  бала  уақыт  және  кеңістік  сияқты
абстрактілі ұғымдармен әрекет жасауға қабілетті. 
Негізгі кез келген толық құнды ойлау процесінің ең аз дегенде үш әмбебап құрастырушысы
бар: 
-  қарапайым ойлау  операцияларының қалыптасуының жоғары деңгейі  (талдау,  жинақтау,
салыстыру, маңыздысын бөліп көрсету және т.б.);
-  әртүрлі  болжамдардың  басым  көпшілігі  іс  жүзінде  көрінетін,  шешімдердің  көптеген
нұсқаларын іске асыруда, қалыптан тыс ойларды еркін ұсынуда және біріншіден екіншісіне
ауысудағы  ойлаудың белсенділік, тәуекелділік жоғары деңгейі; 
-  айқын  құбылыста  ерекшеленетін  нақты  бағдардың,  талдап  қорытудың  сызбасын
қолданудағы,  ойлаудың  өзіндік  тәсілін  түсінудегі  және  оларды  бақылау  кезіндегі  ойлау
ұйымдасушылығының және мақсаттылығының жоғары деңгейі.

Қиял
Мектепке  дейінгі  ересек  жастағы  кезеңде  қиял  фукциялары  аса  белсенді  дамуымен
ерекшеленеді.  Ол  балаларға  ертегідегі  бейнелер  мен  оқиғаларды  шынайы  қабылдауға
мүмкіндік  береді.  Балалар шығармашылықпен қызыға айналысады, ал бұл фантазия және
қиялсыз  мүмкін  емес.  Психикалық  бейненің  кез  келген  формасы  сияқты  фантазияны
дамытудың  позитивті  бағыты  болуы  керек.  Ол  енжар  арманшылдыққа  ұласып  кетпей,
шындық өмірді қиялданумен ауыстырып алмай тұрғанда,  қоршаған ортаны жақсы тануға,
жеке тұлғаның өзіндік ашылуына және өзіндік жетілуінее көмектесуі керек. 
5-6 жастағы баланың танымдық қабілеті және интеллектуалды іскерлік деңгейі саналы және
терең  қабылдауға,  қоршаған  орта  туралы түскен  ақпаратты  және  болған  жайды аңғаруға
және реттеуге көмектеседі. 5-6 жастағы бала батыл түрде «кеңістік пен уақытты кесіп өтеді»,
оған барлығы қызықты, оны барлығы қызықтырады және назарын аудартады. 
Мектепке дейінгі ересек жастағы балаларда:
- өз ой-өріс кеңейтуге тырысу;
- дүниедегі бар байланыс пен қатынасты айқындау мен жете ұғыну тілегі;
- өзінің қоршаған ортамен қатынас қажеттілігін бекіту байқалады.
Өзіндік ұмтылу, тілек, қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін мектепке дейінгі ересек жастағы
балалардың көпшілігінде танымның әртүрлі құралдары мен тәсілдері болады:
- әрекет ету және өзінің практикалық тәжірибесі (оларды жеткілікті жақсы меңгерген);
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- сөздері, яғни ересектердің әңгімелері;
- кітап, теледидар және басқа да жаңа білім көздері. 
Тәрбиеші түрлі заттар мен қоршаған орта құбылыстарын, табиғаттың әртүрлі дыбыстарын
тануда  таңдануды  сезінуге,  оларда  болып  жатқан  өзгерістерді  табуға,  заттар,  табиғат
құбылыстары  мен  адам  іс-әрекеттері  арасындағы  байланыс  пен  қатынастарды  орнатуға
көмектесуі керек. 
Мектепке дейінгі ересек жастағы балаларда танымдық құзыреттілікті жақсы қалыптастыру
үшін ойынды, ақыл-ой іс-әрекетін сауатты ұйымдастыру керек, баланың көңіл-күйіне сүйену
керек,  себебі  танымдық қызығушылық көбінесе  баланың шығармашылық ойын процесіне
қаншалықты қатысуына байланысты. 

ТАНЫМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ДАМЫТУ БОЙЫНША ОЙЫНДАРДЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

1. Ойын еркін шығармашылық және мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың өзіндік іс-
әрекеттеріне негізделген болуы керек.
2. Ойын қолайлы болуы қажет. Ойынның мақсаты – қол жетерлік, жасалуы – әртүрлі, түрлі
түсті, мәнерлі болуы тиіс. 
3. Әрбір ойынның міндетті элементі – оның эмоционалдығы.
4.  Ойында  балалар  арасындағы,  егер  бірнеше  болса,  командалар  арасындағы  салыстыру
элементі міндетті түрде қажет. Бұл үнемі балалардың өзіндік бақылауын күшейтуге, ережені
айқын сақтауға, ең бастысы, балаларды белсендендіруге әкеледі. Осындай ойындарда жеңіс
– баланы іс-әрекетке итермелейтін ең күшті себеп. Оларда белсенді әрекеттерде өз білімдерін
сыни бағалау, осы білімін жүйеге келтіру қабілеттері дамиды. 
Ұсынылған  ойындарға  басшылық  жасау,  ең  алдымен  олардың  таңдалған  және
ойластырылған мазмұны, нақты тапсырманы анықтау, тұтас тәрбиелеу үдерісінде орны мен
рөлін анықтау, басқа ойындармен өзара әрекеті және оқыту формалары қарастырылады. Ол
танымдық  белсенділік  дамуына  және  қолдауына,  балалардың  дербестігі  мен  ынтасына
бағытталуы керек, қолданылған түрлі тәсілдер ойын тапсырмаларын, қатысушылар арасында
мейрімді қатынасты, достарына көмекке келу дайындығын қамтамасыз етуі керек. 

Санай білуге үйрету тәсілдері

 Балаларды әрі дұрыс, әрі тез санауға үйретудің алуан түрлі жолдары бар.
 «Қандай сан қалып қойды»
 Ойын сабағында тәрбиеші фланеллограф бетіне сан ретімен карточкаларды қояды. Сонан 
соң балаларға карточкалардың қалай тұрғандарын есіне сақтап қалуды ескертеді. Олар көзін 
жұмады, сол кезде тәрбиеші бір карточканы алып қояды. Балалар көзін ашады да, қай 
санның жоқ екенін табады. Кім бірінші жоқ санды атайды, сол бала жалауша алады.Ойын 
бірнеше рет қайталанып ойналады.
 «Көршілес сандарды тап»
 «Көршілес сандарды тап» атты ойында аталған санның көршілес сандарын атау мақсат етіп 
қойылады. Ең алдымен балалар шеңбер құрып тұрады. Жүргізуші шеңбер ортасында тұрып 
допты бір балаға лақтыра отырып, ойына келген бір санды атайды. Доп ұстаған бала сол 
саннан кейінгі санды атауы керек. Егер доп ұстаған бала дұрыс жауап бермесе, басқалары 
хормен жауабын айтады.
 «Ретімен санауға жаттықтыратын ойындар» 
 Мақсаты: Реттік есепке жаттықтыру арқылы балалардың ақыл-ойын дамыту. Бұл ойынға
түрлі-түсті  орамалдар  пайдаланылады.  Балалар сол орамалдарды бастарына  тартып сапқа
тұрады.  «Бірінші,  екінші»  деп дауыстап  санайды.  Жүргізуші  «қай  орамалды әпкенің,  қай
жерде тұрғанын ойына жаттап алып, шығып кетеді. Осы кезде «орамалды әпкейлер» орын
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алмасып  тұрады,  жүргізуші  қайтып  келіп,  қандай  өзгеріс  болғанын  табуы  шарт.  Қызыл
орамал бесінші еді, ол енді екінші болыпты, ал екінші орамал бесінші болыпты». Жүргізуші
дұрыс жауап берсе, келесі жүргізушіні өзі тағайындайды.
 Балаларды реттік есепке жаттықтыру, затты сипап білушілік қасиетке дағдыландыру үшін
«Өз  орныңа  тұр»  ойынын  ойнатуға  болады.  2-10-ға  дейін  түйме  тағылған  карточка
пайдаланылады.  Ойыншылар  сапқа  тұрады,  қолдарын  артқа  қояды,  олардың  алдында  он
орындық қойылады. Тәрбиеші бәріне карточка үлестіреді. Балалар қолдарымен түймелерді
сипап отырып, санын есептейді. Сонан соң тәрбиеші белгі береді «Есеп сандар! Өз реттік
орындарыңа тұрыңдар!». Ойыншылар өз реттік санына сай орындықтардың артына тұрады.
Бұл  беріліп  отырған  ойындардың  міндеті  –  балалардың  білімін  бекітіп,  сезімталдық
қабілеттерін дамытады.

Дидактикалық ойындар

 Ойын: Қандай сан қалып қойды?
 Ойынның шарты: Балалар көздерін жұмады, сол уақытта бір санды тығып қоямыз. Балалар 
сынайды, қандай сан қалып қойғанын айтады.
 Ойын: «Көрші санды ата»
 Ойынның шарты: Балаларға мына сандар қойылады(2,1,3,4,5,7,8,5,11,14,18,16,19,20), 
Балалар сандардың көршісін табу және атау керек, ретімен қойып береді.
 Ойын: «Аз ба, көп пе»
 Ойынның шарты: Алма ағаштары суреттері тақтада ілулі. Оң жақ, сол жақ, астында, үстінде 
деген ұғымдарды қолдана балалар бұтақтағы алмаларды санайды. Аз ба, көп пе 
салыстырады.
 Ойын: «Топтастыру»
 Ойынның шарты: Балаларға геометриялық пішіндер үлестіріледі. Пішіндердің тақтадағы 
берілген пішіндермен салыстырып, топтастыру қажет.
 Ойын: «Кетті, кетті орамал»
 Ойынның шарты: Тәрбиеші: «Кетті, кетті орамал» шеңберді айнала ойынды бастайын, бір 
баланың қасында келіп орамал тастайын» деп бір балаға орамалды береді. Тәрбиеші сұрағы: 
Сенің саның неше? Осы саннан бастап тура сана. Ойын әрі қарай жалғаса береді. Дәл осылай
сандарды кері санаймыз.
 Ойын: «Көршіңді тап»
 Ойынның шарты: Ойынды бала арқылы бастайды «ірімшік, ірімшік сен тұр, сен шық!» «Сен
шық» деген бала ортаға шығады, көршілерін шақырады. Ойын әрі қарай басқа санамақпен 
жалғасады: «Бірім – екім, тығыл, бекім. Сен тұр, сен шық».
 Ойын: «Көңіл күйді көрсет»
 Ойынның шарты: Ағашқа балалар дөңгелектерді іле отырып, көңіл күйлерін білдіреді.
 Жақсы көңіл-күй – қызыл түс.
 Орташа көңіл-күй – көк түс.
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Ертеңгіліктер

«Ойнайық та ойлайық»
 (Естиярлар тобы)
 Сабақтың мақсаты: Балаларды реттік және есептік санауға үйретуді жалғастыру, заттарды 
ұзындығы бойынша салыстыра білуге, заттардың бір – бірінен айырмашылығын таба білуге, 
екі түрлі заттың ішіндегі бірдей заттарды салыстыруға үйрету, көру қабілетін дамыту. 
Берілген тапсырманың орындалуын түсініп, өз бетімен орындауға, ұқыптылыққа тәрбиелеу.
 Сабақтың барысы: 
 -Балалар қараңдаршы бүгін бізге қонақтар келіпті, қане амандасайық.
 -Сәламатсыздар ма!
 -Балалар кім айтады бір жылда неше жыл мезгілі бар?
 -4 жыл мезгілі бар.
 -Дұрыс айтасыңдар, олай болса мен қазір сендерге жұмбақ өлең айтамын, сендер қай мезгіл 
екенін табыңдар?
 Күн ұзарып,  Қар еріп,
 Су сайларға толады. (көктем)

 Күндер ысып,  Шөп пісіп,
 Ел пішенін орады. (жаз)

 Жауып жаңбыр,  Жер сабыр,
 Шөп, жапырақ солады. (күз)

 Суда мұз бар,  Жерде қар бар,
 Боран борап соғады. (қыс)

 -Балалар қазір қай мезгіл? Қане кім айтады?    -Қыс мезгілі.
 -Балалар қыс мезгілінде табиғатта қандай өзгерістер болады?
 1-бала: Қар жауады.
 2-бала: Адамдар жылы киінеді.
 3-бала: Балалар шанамен ойнайды.
 4-бала: Қармен ойнайды.
 5-бала: Аққала жасаймыз.
 6-бала: Суық жел соғады.
 7-бала: Күн жарқырайды, бірақ жылытпайды.
 8-бала: Құстар жылы жаққа ұшып кетеді.
 9-бала: Су бетіне мұз қатады.
 10-бала: Ағаштар жапырақсыз болады.
 11-бала: Жаңа жыл мерекесі болады.
 12-бала: Аяз ата келеді.
 Осы кезде есік қағылып топқа аю кіреді.
 -Саламатсыз ба балалар! Саламатсыз ба қонақтар!
 -Балалар бұл не?   -Аю.
 -Аю қайда тұрады?   -Орманда.
 -Аю сен осы кезде орманда ұйықтап жатпайтын ба едің?
 -Иә, мен үлкен тапсырмамен келдім. Аяз ата сендерге сәлемдеме беріп жіберді. Міне 
алағойыңыз. (хат береді)    -Рахмет саған аю.
 -Сау болыңдар балалар мен енді орманыма барайын.
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 -Аяз ата хатта не жазганын білгілерің келе ме? Олай болса хатты ашып көрейік. Хатта былай
деп жазыпты: «Саламатсыңдар ма, балалар! Мен сендерге тапсырмалар жібердім. Егерде 
тапсырмаларды дұрыс орындасаңдар, сиқырлы сандық ашылып, ішіндегі сыйлықтарға ие 
боласыңдар. Сәлеммен Аяз ата.»
 -Балалар қараңдаршы қандай әдемі шырша. Шыршаға нелер ілінген табыңдаршы?
 Айналамда ұшып жүр,
 Ақ мамық қар себелеп.
 Қалт-құлт еткен бейне бір,
 Ақ қанатты көбелек. (аққыраулар)
 -Қане біреуін алып көрелік. Бұл аққырау менің құлағыма былай деп сыбырлайды. Аққырау 
тақтаға өзінің достарын шақырады.(тақтаға қызыл, көк, сары және ақ түсті аққырау ілінеді)
 -Балалар санайықшы мында неше аққырау бар?
 -Бір, екі, үш, төрт – барлығы төрт аққырау.
 -Көк түсті аққырау нешінші орында тұр? (бірінші)
 -Сары түсті аққырау нешінші орында тұр? (үшінші)
 -Төртінші орындағы аққыраудың түсі қандай? (ақ)
 -Екінші орындағы аққыраудың түсі қандай? (қызыл)
 -Балалар мына аққырау шыршаның пішіндерге жасырынған кішкентай достарын іздеп тап 
дейді. Қане алдымызға карточкаларымызды алып қарайық. Шыршалар шеңбер мен 
тіктөртбұрыштың ішіне жасырынған екен.
 -Балалар шеңбер тіктөртбұрыштың қай жағында орналаскан? (сол жағында)
 -Ал тіктөртбұрыш шеңбердің қай жағында орналасқан? (оң жағында)
 -Енді екі пішіннің ішіндегі шыршаларды санап шығайық.
 -Қайсы пішінде көп. Әлде екі пішіндегі шыршалар тең бе? (екі пішіндегі шыршалар бірдей 
4-ке тең)
 -Балалар енді алдымызға келесі карточкамызды алып қарайық. Мұнда Аяз ата 
балабақшадағы ертеңгілікке және ормандағы аңдардың ертеңгілігіне баруы керек. Қай жол 
қысқа, қай жол ұзын. Ол бұрын қайда жетеді? (Аяз ата балабақшаға тез жетеді, себебі ол жол
қысқа, ал орманға баратын жол ұзын)
 -Балалар енді сендерге мынадай тапсырма көк түспен қысқа жолды, жасыл түспен ұзақ 
жолды сырлаймыз.
 -Жарайсыңдар балалар тапсырманы өте жақсы орындадыңдар.
 -Балалар мына аққырау сендерді сергіту жаттығуын жасауға шақырып тұр.
 Боран соғар сол жақтан,
 Боран соғар оң жақтан,
 Қар лақтырып ойнасақ
 Су болады қолғаптар.
 -Ал келесі аққырау сендерге жұмбақ жасырады:
 Бойымызға шақ қана,
 Көзі көмір қап-қара.
 Мұрны сәбіз сап-сары,
 Тұрғыздық біз (Аққала) 
 -Аққалалар біздерге қонаққа келеміз деп, асығып шелектерін жоғалтып алыпты. Олардың 
әрқайсысының шелектерін табуға көмектесейік. Балалар көлеміне сәйкес шелектер мен 
аққалаларды сызықпен қосады.
 -Ал енді бәріміз тақтаға қарайық. Мұнда екі Аққала берілген. Осы екі Аққаланың бір-бірінен
қандай айырмашылықтары бар? 
 -Айырмашылықтарын кім айтады?
 -Шелектері екі түрлі түсті, бірінің қолы сопақ, бірінің қолы домалақ, бірінде сыпыртқы, 
екіншісінде күрек бар, бірінде түймелер бар, екіншісінде жоқ. (Балалар жауабы)
 -Жарайсыңдар балалар.
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 -Енді сандықшаны қалай ашамыз? Бізде кілт жоқ. Мен сендерге геометриялық пішіндерден 
кілт жасауды ұсынамын. 
 -Балалар геометриялық пішіндерден кілт құрастырады.
 -Кілт қандай геометриялық пішіндерден құралған?
 -Дөңгелектен, төртбұрыштан, шаршыдан және үшбұрыштан құралған.
 -Ой балалар шыршада да дәл осындай кілт бар екен, келіңдер сандықты ашып қарайық. 
Балалар мұнда Аяз атаның сендерді Жаңа жыл мерекесіне шақырыған хаты бар екен. Онда 
бұлай деп жазылған екен: «Құрметті балалар, сендерді жаңа жыл мерекесіне шақырамын.»
 Сабақты қорытындылау.

«Біз зымыранмен ұшамыз»  (Ересектер тобы)

 Сабақтың мақсаты: Балаларды он көлеміндегі сандарды дұрыс санай білуге, сандардың 
реттік қатарын жаңылмай айтуға, көп – аз, артық – кем ұғымдарын түсініп айтуға үйрету. 
Заттардың кеңістікте орналасу бағыты, геометриялық пішіндер туралы білімдерін бекіту.
 Балалардың берілген тапсырмалар арқылы тілін, ақыл – ойларын дамыту.
 Балалардың есепке деген қызығушылығын арттыру, ауызбіршілікке, ұқыптылыққа 
тәрбиелеу.
 Көрнекілік құрал: Үлестрмелі материалдар, суреттер, геометриялық пішіндер.
 Сабақтың барысы: 
 -Қараңдаршы балалар бізге бүгін қонақтар келіпті, қане амандасайық. Балалар сабақты 
тақпақпен бастайық:
 Кел балалар санайық,
 Есепсіз ешбір жұмыс жоқ.
 Айналаға қарайық,
 Зымыран ұшпас аспанға
 Санмен бұйрық бермесек
 Жасырынбақ ойынын
 Ойнай алмас есепсіз.
 Ендеше, оқып үйренейік,
 Қатар, қатар санауды.
 -Біз математика әлеміне саяхат жасаймыз. Ол жақта бізде көп деген қиындықтармен 
кездесетін боламыз. Бірақ біз ол қиындықтарды жеңеміз деп ойлаймын. Ал біздер ол жерге 
немен барамыз? Оны білу үшін біз мына геометриялық пішіндерді құрастырып, сандарды 
ретімен қояйық. Ал балалар біз не құрастырдық? (зымыран). 
 - Балалар біздің зымыран ұшу үшін алдымен қай тетікті басу керек екенін табуымыз керек. 
Ол үшін біз басқару пултіне отырайық. Балалар сендерге геометриялық пішіндер берілген. 
Ең үлкен дөңгелекті қолдарыңа алып көрсетіңдер, дөңгелектің түсі қандай? Енді орташа 
дөңгелекті көрсетіңдер. Бұл дөңгелектің түсі қандай? Енді кішкентай дөңгелекті көрсетіңдер,
кішкентаі дөңгелектің түсі қандай? Ал енді барлығы неше геометриялық пішін екен.
 Жұмбақ (төртбұрыш туралы) 
 Оң қолымыздың астына сары үшбұрышты қоямыз, ал сол қолымыздың астына қызыл 
төртбұрышты қоямыз. Бұл пішіндердің айырмашылығы неде? (үшбұрыштың үш бұрышы 
бар, ал төртбұрыштың төрт бұрышы бар). Балалар 1-10-ға дейін тура санайық. 
 Біз ұштық!
 Біз ұшып келеміз. Балалар, біздің саяхатымыз көңілді болуы үшін, мен сендерге жұмбақтар 
жасырайын, шешуін табыңдар.
 Басында үлкен қалпағы, бір аяқтап тұрады. (Саңырауқұлақ)
 Екеуі көріп, екеуі тыңдап отыр. (Көз бен құлақ)
 - Балалар сандарға байланысты мақал – мәтелдер білесіндер ме?
 Жетеуі біреуін күтпейді.
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 Жетірет піш, бер рет кес.
 - Балалар естеріңе түсіріңдерші, сандарға байланысты кім ертегілер біледі? ("Жеті лақ пен 
қасқыр", "Үш аю")
 - Міне балалар біздің ғарыш кемеміз «Қызықты қалалар» ғаламшарына келіп тоқтады. Қане 
орнымыздан тұрып жүрейік. Бұл ғаламшарда әдемі үйлер көп екен. Қане бұларды кім санап 
береді. (1-10)
 - Балалар мұқият қараңдаршы бұл үйлерде кімдер тұрады екен? (бұл үйде жануарлар 
тұрады). Қане, санайықшы (1-10). Барлығы қанша үй? (10 үй). Балалар жануарлар неше 
топқа бөлінеді? (2 топқа). Қане кім маған топтап айтып береді? 
 - Балалар бұл жануарлар қай қабатта, қай пәтерде тұратынын анықтайық. (балалар 
тапсырманы кілемшенің үстінде орындайды және бір бала тақтада көрсетіп, айтып береді). 
 - Енді әрі қарай жүрейік. Мына ғаламшарда қызықты үйлер бар екен. Балалар қараңдаршы 
мына үйлердің бір – бірінен айырмашылығы неде? Кім тақтада айтып көрсетеді? (бір үйде 
бір терезе, ал қалғандарында екі терезе, үшінші үй басқа үйлерге қарағанда биік, төртінші 
үйдің шатыры (төбесі) тіктөртбұрыш, ал қалған үйлердің шатыры үшбұрыш. 
 - Жарайсыңдар балалар, енді басқа ғаламшарға ұшамыз, басқару пултіне отырайық. (балалар
1-10-ға дейін тура санайды). 
 - Міне балалар біз «шытырман» ғаламшарына келдік. Балалар қараңдаршы бұл қандай 
геометриялық пішіндер? (бұл үшбұрыштар).
 - Қане кім маған үшбұрыштың ішінен көп үшбұрыш тауып береді? 
 -Балалар бізге балабақшамызға қайтатын уақыт болды. Балалар естисіңдер ме? Бір дыбыс 
шығып жатқан сиақты, ол СОС дыбыс белгісі. Біреулер бізден көмек сұрап жатыр. Ол мына 
көршілес ғаламшарда қатты жел соғып геометриялық пішіндер шашылып қалыпты, оларды 
орындарына орналастыруымыз керек. Ол үшін алдарыңа ақ қағаз бен фломастерді алыңдар, 
мені мұқият тыңдаңдар: 
 - Қағаздың сол жағының жоғарғы бұрышына төртбұрышты саламыз. Қағаздың оң жағының 
төменгі бұрышына сопақша саламыз. Ал қағаздың сол жағының төменгі бұрышына 
тіктөртбұрыш саламыз. Қағаздың оң жағының жоғарғы бұрышына дөңгелек саламыз. 
Қағаздың ортасына үшбұрыш саламыз. Балалар тапсырманы орындадық, енді біз өз 
жерімізге оралайық. Ол үшін оң қолымызбен ортаңғы тетікті басып тұрып 10 санынан бастап
кері қарай санаймыз. (10,9,8,7,6,5,4,3,2,1) 
 - Біз ұштық! Мен сендерге көңілді есеп, жұмбақ жасырайын, шешуін табыңдар: 
 Бір көжекке бір көжек,
 Келе қалды қонаққа,
 5 сәбізден бірден жеп
 Тойып алды тамаққа.
 Айтыңдаршы балалар
 Қанша сәбіз барлығы? (10).

 Ұлпа жүнін қыздырып,
 Күн шуақта бір күшік
 Отыр еді маңына
 Келді тағы бір күшік.
 Нешеу болды сен сана? (2).

 Үстел үстінде төрт алма жатыр,
 Оның біреуін ағам жеп қойды.
 Сонда неше алма қалды? (3).
 - Біз жерге қондық. Бізді жер нанмен күтеді. Балалар сендердің алдында бөлкі бар. Алдымен
қағаздың екі жағына бірдей етіп, ортасынан бүктейміз, содан кейін қайшымен қиямыз. 
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Балалар қараңдаршы бөлкі нешеге бөлінді? (2) Жарты бөлкіні алып көрсетіңдер. Балалар 
бөлкенің бір бөлігі үлкен бе? Әлде 1 бүтін бөлігі үлкен бе? (1 бүтіні үлкен). 
 - Жарайсыңдар балалар. Біз қайда бардық? (біз математика әлеміне саяхат жасадық). Біз 
математика әлеміне немен бардық? (зымыранмен бардық). Саяхатта жүргенде нелер көрдік? 
(көптеген үйлерді көрдік). Ол үйлерде кімдер тұрады екен? (жануарлар). Балалар сендерге 
сабақ ұнады ма? (ия). Сабақ мағанда ұнады, сендер сабаққа жақсы қатыстыңдар, сендерге 
рахмет айтамын. Орнымыздан тұрайық, қонақтармен қоштасайық.
 Көріскенше күн жақсы,
 Сау сәлемет болыңдар!

«Ойнада, ойлан»  (Ересектер тобы)

 Сабақтың мақсаты: Балалардың 10 көлемінде сандық есептеу дағдысын дамыту, сандарды
тура және кері санауға, сандар көршісін атауды, кеңістікті бағдарлау, геометриялық пішіндер
туралы білімдерін кеңейту. Балалардың тілін дамыту, білімге деген құштарлығын арттыру.
 Көрнекілік құрал: Суреттер, үлестірмелі материялдар, геометриялық пішіндер, доп.
 Әдіс – тәсілдер: Шаттық шеңбері, сұрақ – жауап, көрсету, түсіндіру, теңестіру, салыстыру, 
дамытушы ойындар, сергіту жаттығуы.
 Сабақтың барысы: Балалар бүгін бізде ерекше күн! Бүгін біздің топқа қонақтар келіпті, 
қане амандасайық. 
 - Ең алдымен бәрімізге нұрын шашып тұрған күнмен амандасайық. 
 Арайлы таң атты,
 Алтын сәуле таратты.
 Жарқырайды даламыз,
 Қайырлы күн балалар!
 Қайырлы күн қонақтар!
 - Балалар енді орнымызға отырайық. 
 -Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
 -Қазір жылдың қыс мезгіл.
 -Балалар қыс айларын кім атап береді?
 -Қыс айлары желтоқсан, қаңтар, ақпан. 
 -Балалар қазір қыс мезгілінің қай айы?
 -Қазір қыс мезгілінің ақпан айы.
 -Балалар қыста қандай өзгерістер болады?
 -Қыста қар жауады, боран соғады, аяз болады, күн суық болады. Адамдар жылы киінеді.
 - Балалар, біз бүгін сабақты әдеттегідей санап, есептеп шығармай саяхатқа барамыз. Бірақ 
біз өзіміз барсақ көңілсіздеу болады, өзімізбен бірге достарымызды ала кетейік. Ал саяхатқа 
біз кімді алып кететінімізді сендер қазір жұмбақ шешуін тауып білесіңдер. Жұмбақ:
 Тегіс домалақ.
 Сырты қызарыңқырап, әдемі болып піскен.
 Терезе алдына суытып қойған.
 Бұл қай ертегі кейіпкері?
 - Балалар: Бауырсақ.
 - Балалар ертегі қалай басталады?
 - Балалар: бауырсақ Әжеден қашып, Атадан қашып....
 Тәрбиеші: Сонымен бауырсақ саяхатқа шықты. (тақтаға сурет іледі (карта))Бауырсақ 
домалап көк майсалы жерлерден, кең далалы егістіктерден өтеді. Осылай домалаған күйі 
қалың қараңғы орманға келеді. Орманда оған Қоян кездеседі.
 Бауырсақ: Сәлеметсіз бе?
 Қоян: Сәлемет пе! Бауырсақ мен сені әрі қарай жібермеймін. 
 Бауырсақ: Қоян мені жіберші.
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 Қоян: Жарайды, егер сен менің тапсырмамды орындасаң мен сені жіберемін, ал егер 
орындамасаң жеп қоямын (қоян бауырсаққа хат береді).
 Тәрбиеші: Балалар бауырсаққа көмектесеміз бе? (балалар жауабы). Қоян, бауырсақ келіңдер 
балалармен бірге тапсырманы орындайық (тәрбиеші хатты ашып, оқиды. 
 Тәрбиеші балаларды шеңберге тұруды ұсынады).
 Ауызша есептер:
 1 тапсырма: 1-10-ға дейін тура санау.
 2 тапсырма: 10-нан 1-ге дейін кері санау.
 3 тапсырма: 1-10 бір сан қалдырып санау.
 4 тапсырма:4санының алдында қай сан тұр?(3). 
 5-тен кейін қай сан тұр? (6). 
 2 мен 4 ортасында қандай сан тұр? (3).
 6 санының көршілері қай сандар? (5 және 7).
 5 тапсырма: 4 қоян мектептен келе жатыр, кенет оларға аралар шабуыл жасайды. 2 қоян 
қашып әрең құтылды. 
 Қанша қоян қаша алмай қалды?
 Балалар: 2
 Тәрбиеші: Оны қалай білдіңдер?
 Балалар: 4-2=2
 6 тапсырма: Шөптің арасынан 8 қоянның құлақтары көрінеді, 
 ол жерде қанша қоян жасырынып қалды?
 Балалар: 4
 Тәрбиеші: Қалай білдіңдер?
 Балалар: Өйткені бір қоянның 2 құлағы бар.
 - Жарайсыңдар қоянның тапсырмасын орындадыңдар, қоян саған тапсырманың жауабы 
ұнады ма?
 Қоян: Өте жақсы ұнады. Бауырсақ мен сені әрі қарай жіберемін.
 Тәрбиеші: Қоян бауырсақты жіберді. Енді әрі қарай саяхатымызды жалғастыруға болады. 
Бауырсақ жалғыз аяқ жолмен домалап, домалап келе жатса оның алдынан қасқыр шыға 
келді. 
 Бауырсақ: Сәлеметсіз бе?
 Қасқыр: Сәлемет пе! Сен менің тапсырмамды орындауың керек, әйтпесе мен сені жеп 
қоямын.
 Тәрбиеші: Балалар бауырсаққа көмектесеміз бе?
 Балалар: Ия.
 Тәрбиеші: Қасқырдың тапсырмасы мынадай. (тақтада тәрбиеші сурет көрсетеді) Мына 
үйшікте сандар тұрады. Әр қабатта екі көршіден тұрады. Кейбір сандар тығылып қалыпты. 
 Қасқыр бірнеше сандарды тауып алды, бірақ қай сан қай жерде тұратынын білмейді. 6 
санына тең болатындай етіп, бос торларға сандарды жазың. 
 Қасқырдың келесі тапсырмасы мынадай:
 Мына ортада не орналасқан? (дөңгелек)
 Ал мұнда оң жақ жоғарғы бұрышында не орналасқан? (үшбұрыш)
 Ал мұнда сол жақ жоғарғы бұрышында не орналасқан? (трапеция)
 Ал мұнда оң жақ төменгі бұрышында не орналасқан? (тіктөртбұрыш)
 Ал мұнда сол жақ төменгі бұрышында не орналасқан? (төртбұрыш)
 Бұлардың барлығын бір сөзбен не деп атайды? (геометриялық пішіндер)
 - Қандай геометриялық пішіндер көріп тұрсыңдар? Бұл жерде қандай пішін артық? Не 
себепті?
 Балалар: Көлемі, түсі бойынша.
 - Жарайсыңдар! Бауырсаққа қасқырдың тапсырмаларын орындауға көмектестіңдер. Енді әрі 
қарай саяхатымызды жалғастырамыз.
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 Сергіту сәті:
 -Ал енді кішкене демалуға болады.
 Тақтада шыршалардың, дөңгелектердің, таяқтардың, шеңбер үстіндегі нүктелердің суреттері
болады.
 Қанша жасыл шыршалар,
 Сонша біз иілеміз. (3)
 Қанша дөңгелектер,
 Сонша біздер секіреміз. (6)
 Қанша нүктеге дейін таяқтар,
 Сонша біздер аяқ ұшына тұрамыз. (5)
 Қанша шеңбер үстінде нүктелер,
 Сонша біздер қолымызды көтереміз. (4)
 Бауырсақ орман ішімен домалап келе жатса, оған Аю кездеседі.
 Аю: Бауырсақ мен сені жеймін.
 Бауырсақ: Жеме мені Аю.
 Аю: Жарайды, тек бір шартым бар. Егер сен маған заттарды салыстыруға көмектессең сонда
мен сені жемеймін.
 -Салыстыруға қандай таңбаларды қолданады? (көп, аз, тең)
 -Бірінші қапшықта қанша үшбұрыштар бар санаңдар? (4)
 -Ал екінші қапшықта қанша дөңгелектер бар? (3)
 -Бұл сандарды жазып алыңдар.Енді тексеріңдер, барлық үшбұрыштарға дөңгелектер 
жеттіме? Оларды сиқырлы жіппен қосыңдар.
 -Не байқадыңдар? (бір үшбұрыш жіпсіз қалды, ол артық)
 -Дөңгелектерге қарағанда үшбұрыштар қанша көп? (1)
 -Қандай таңба қою керек? (көп)
 -Жарайсыңдар балалар! Бауырсаққа аюдың тапсырмаларын орындауға көмектестіңдер. Ол 
риза болып бауырсақты жіберді.
 Бауырсақ домалап, домалап түлкіге кезікті.
 Енді сен меннен кете алмайсың, балалар да саған көмектеспейді. – дейді түлкі бауырсаққа.
 -Көмектесеміз бе балалар?
 Балалар: Ия. 
 -Балалар түлкі өзінің бейнесін құрастыруды ұсынады. Қане барлығымыз түлкінің бейнесін 
құрастырайық.
 - Қандай пішіннен құрастырдың? Түсі қандай?
 - Ал енді түлкі бауырсақты жіберуіне тура келеді. Өйткені бауырсақ барлық тапсырманы 
дұрыс орындады. Ал оған көмектескен сендерсіңдер балалар. Балалар бүгін сабақта не 
істедік? Есепті ойландық, шештік, санадық, салыстырдық, олай болса енді өздеріңнің сабақта
орындаған жұмыстарыңды бағалаңдар. Егер сабақ сендерге қызықты болған болса, сендерде 
бәрі дұрыс болса, онда күнді көтеріңдер. Ал егер де бір жері дұрыс болмаса, онда бұлтты 
көтерің. 
 Бүгінгі сабақты көмектескендерің үшін бауырсақ сендерге алғысын білдіреді. Осымен 
сабағымыз аяқталды. 
 Қош сау болыңдар!
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Сергіту мен саусақ жаттығулары

 
Қолға, алып шарды,
 Үрлеймін мен былай.
 Уф-ф-ф,
 Үрлеймін деп қатты,
 Жарып алдым шарды.
 Пах.

 Бойды сергек тік ұста,
 Емін-еркін тыныста.
 Оң қолыңды соз алға,
 Қол ұшына қара да,
 Үшбұрыш сыз ауада,
 Сол қол босқа тұрмасын,
 Шеңбер жасап тынбасын.

 Бір саусағым тіпті де,
 Ұстай алмас жіпті де.
 Екі саусақ бірікті,
 Ине қолға ілікті.
 Үш саусағым орайды,
 Жүгіртеді қаламды.
 Өнерлі екен он саусақ,
 Қала салсақ, жол салсақ.

 1 дегенде тұрайық,
 2, 3, 4 – алақанды соғайық,
 Оң жаққа бұрылып,
 Сол жаққа бұрылып,
 Бір отырып, бір тұрып,
 Біз жүгіріп алайық.
 5 дегенде асықпай,
Орнымызды табайық.

 Ормандағы аюдың,
 Құлпынайы көп екен.
 Теріп-теріп аламыз,
 Қалтамызға саламыз.

 Дөңгеленіп тұрайық,
 Керегені құрайық.
 Уықтар боп иіліп,
 Киіз үйді құрайық.

 Қане балалар, тұрамыз,
 Бойымызды жазамыз.
 Балықтарға ұқсап біз,
 Жүзіп-жүзіп аламыз.

 Қоюланып қара бұлт,
 Жаңбыр жауды себелеп,
 Жапырақты жамылып,
 Жата қалды көбелек.

 Бармақ болып жұмысқа,
 Қырға шықты құмырсқа,
 Тоңып кетіп аяғы,
 Қырға қайтып шығады.
 Ой – ой – ой,
 Әне аю келеді.
 Құмырсқаны көреді.
 Енді қайтып құтылар,
 Илеуіне тығылар.

 
Апам үшін күнде мен, (әндете)
 Отынға ағаш жарамын. (ағаш жарғандай)
 Су құямын гүлге де, (гүлге су құйғандай)
 Дүкенге де барамын. (қолдарына сөмке ұстап жүру)
 Сыпырамын үй үшін, (сыпырғандай)
 Жуам ыдыс-табақты. (ыдыс жуғандай)
 Жылай қалса бөпемді, (бөпені ұстағандай)
 Жұбатамын ойнатып. (қолдарын шапалақтайды)
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«Қуырмаш»

 Қуыр-қуыр қуырмаш,
 Балаларға бидай шаш.
 Бас бармақ,
 Балан үйрек,
 Ортан терек,
 Шылдыр шүмек,
 Кішкене бөбек.
 Сен тұр – қойыңа бар!
 Сен тұр – жылқыңа бар!
 Сен тұр – ешкіңе бар!
 Сен тұр – сиырыңа бар!
 Сен тұр – түйеңе бар!
 Ал сен алаңдамай,
 Қазан түбін жалап, үйде жат.
 Мына жерде құрт бар,
 Мына жерде май бар.
 Мына жерде қатық бар,
 Қытық, қытық!

 Қане, қайсы алақан,
 Біз – кішкентай. (балапан)
 Аралардың нәрі,
 Бау-бақшаның сәні. (гүл)
 Тік, тік, тік пісте,
 Қысы-жазы бір түсте. (шырша)
 Менің тұрақты мекенім,
 Сәнді етіп жүремін. (үй)

 Санайық жаңаша,
 Бір, екі, үш!
 Желбіре жалауша,
 Достықта біздің күш.

 Оң қолымда бес саусақ,
 Сол қолымда бес саусақ.
 Оларды атап шақырар,
 Әрқайсысының аты бар.
 Бас бармақ,
 Балаң үйрек,
 Ортан терек,
 Шылдыр шүмек,
 Кішкене бөбек.

 Біз гүлдерше өсеміз,
 Жапырағы жайқалған
 Сабақтары салалы,
 Желмен бірге ырғалған.

 Тепе-теңдік жолменен,
 Арасында мен келем.
 Бір, екі, үш, төрт,
 Келе жатқан жете алмай,
 Мынау бздің мекен-жай.

Санамақтар

 Бессаусақ.
 Ал санайық санамақ,
 Саусақтарға қарап ап,
 Кәне-кәне санайық,
 Санын біліп алайық.

 Біреу, 2, 3, 4, 5-еу,
 Қолымда сонда саусағым нешеу?

 Мынау, мынау, бас бармақ,
 Санамақ содан басталмақ.
 Мүйіз қалпақ басында,
 Төрт серігі қасында.

 Біреу, 2, 3, 4, 5-еу,
 Қолымда сонда саусағым нешеу?

 Қутыңдаған сұқ қолым,
 Епетейлі мықты оным.

 Бармақтың басты тірегі,
 Өзінің ісін біледі.

 Біреу, 2, 3, 4, 5-еу,
 Қолымда сонда саусағым нешеу?

 Мынау, мынау ортаң қол, 
 Кішілерге қамқор қол,
 Төртеуінің ағасы,
 Білектің үлкен баласы.

 Біреу, 2, 3, 4, 5-еу,
 Қолымда сонда саусағым нешеу?

 Бәрін тегіс мақтап бол!
 Деп тұрсың ғой аты жоқ қол!
 Орайласым ортаншым,
 Елгезексің жортасың.
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 Біреу, 2, 3, 4, 5-еу,
 Қолымда сонда саусағым нешеу?

 Саусақтар күшін сынасақ,
 Ойнақы епті шынашақ.
 Еркелеп өскен кенжесі,

 Қамқоршы оған өзгесі.

 Қолымда сонда саусағым нешеу,
 біреу, 2, 3, 4, 5-еу. 
 (Ж. Сымақов)

Математикалық есептер мен тақпақтар және жұмбақтар

 
Жан-жаққа кетті зымырап,
 Мысықтан қорыққан тышқандар:
 Қорапқа кірді біреуі,
 Соңынан кетті екеуі.
 Тығылды сонда нешеуі?

 Екі балапан тұр,
 Екі балалапан отыр.
 Шатаспай тез ойлансақ,
 Тура тауып атасақ,
 Тұрғаны бар, отырған –
 Барлығы қанша балапан?

 Төменде үш қаз ұшады,
 Үшеуі бұлтты құшады,
 Өзеннен көрдік екеуін.
 Айтқын, қаз нешеу екенін?

 Аулада жүр балалар:
 Самат, Арнат, Сашалар,
 Келді және оларға
 Сәуле, Шолпан ойнауға.
 (Аулада барлығы қанша ұл бала ойнауда?)

 Келеді көп құс ұшып;
 Кептер, аққу, қос шымшық.
 Сауысқан, қарға, торғай да,
 Ұшып жүр осы тоғайда.
 Қанша құс бар қосып шық.

 Бір көжекке бір көжек
 Келе қалды қонаққа,
 Бес сәбізден бірден жеп,
 Тойып алды тамаққа.
 Айта қойшы алғырың
 Қанша сәбіз барлығы?

 Орманда кірпі келеді,
 Саңырауқұлақ тереді.
 Кездесті, міне, керегі:
 Екеуі – қайың астынан.

 Біреуі – терек қасынан.
 Қанша олар болмақ есепте,
 Тоқылған салса себетке?

 Қасқыр қақты қақпаны.
 -Ашыңдар тез! – айтқаны.
 Сол-ақ екен, лақтар – 
 Титтей-титтей шұнақтар
 Жан-жағына жүгірді,
 Жасырынып үлгерді:
 Бірі – төсек астына,
 Бірі – пештің қасына,
 Бірі – сәкі астына,
 Бірі – астына кереует,
 Бірі – тапқыр керемет
 Отыр күбі түбінде.
 Қанша лақ бар бұл үйде?

 Үйшікте мына бір сәулетті
 Тұратын қай мықты әулеті?
 Мен – тышқан-шиқылдақ,
 Мен – қоян-желаяқ,
 Мен – түлкі-керіммін,
 Мен – қасқыр-серімін.
 Бәріміз тұратын көңілді,
 Қажетті сәулетті көр үйді!

 Үйге кірді Алдияр,
 Оған қоса Мадияр,
 Кейін келді Айдана,
 Қанша болды бар бала?

 Тиін отыр арбада,
 Жаңғақ сатып базарда.
 Түлкі бикеш пысыққа,
 Торғай менен шымшыққа
 Мақтап қойып жаңғағын,
 Салып берді алғанын:
 Жаулығына бірінің,
 Жемсауына бірінің,
 Табанына бірінің.
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 Тауық шықты көшеге,
 Ерді барлық шөже де.
 Алға кетті 7-еуі,
 Артта қалды 3-еуі.
 Санай алмай барлығын
 Есі шықты тауықтың.
 Сен есепте, балақан,
 Қанша еді балапан?

 Әр қолына Нүриден
 Төрт өріктен бердім мен.
 Бала санай білмеді,
 Неше өрік ол жеді?

 Ұлпа жүнін қыздырып,
 Күн шуақта бір күшік,
 Отыр еді маңына,
 Келді тағы бір күшік.
 Қанша күшік барлығы?ъ

 Алты қонжық орманға
 Бара жатты қорбаңдап.
 Бірі олардың шаршады,
 Әрі қарай бармады.
 Жауабын тез айт,
 Қанша қонжық кетті алда?

 5-тен 4-ті алайық,
 Қанша қалды санайық.
 Қарайық та санайық,
 Санайық та табайық. (1)

 Беспайда бар 5 іні,
 Естайда бар 2 іні,
 Қоссақ 5 пен 2-ні,
 Қанша болар шешуі? (7)

 Шығармақ боп кеше есеп,
 Жиналғанда 5 есек.
 3-і ұйықтап отырды,
 Ынталысы неше есек? (2)

 Қазып жүр құмды 5 мысық,
 3-і жатыр күн ыстық.
 Нешеу болды сен сана? (2)

 Үстел үстінде төрт алма жатыр,
 Оның біреуін ағам жеп қойды.
 Сонда неше алма қалды? (3)

 Келеді көп құс ұшып:
 Кептер, аққу, қос шымшық.
 Сауысқан, қарға, торғай да,
 Ұшып жүр осы тоғайда.
 Қанша құс бар қосып шық.

 Дейді Күлтай:
 - Қуыршақтар,
 Ойыншықтар, тұршы қатар:
 Екі аю мен Буратино, -
 Әрі көңілді Чипполино!
 Көжек пенен пілтай да!
 Көмектесіп Күлтайға,

 Бәрін, қане қосып шық,
 Нешеу екен ойыншық?

 Құралай тақтаға екі
 Үшбұрыш, үш шаршы,
 Тікбұрыш, шеңбер және
 Сопақша салды. Құралай
 Тақтаға қанша төртбұрыш салды?

 Математикалық өлеңдер.
 (мәнерлеп оқу)

 Жеті ұлы бар бір ұйдің
 Сәл демалып,
 Тыным ал,
 Тақпақ тыңдап,
 Ұғып ал.
 Апта деген ағайдың,
 Жеті бірдей ұлы бар.

 Біріншісі – Дүйсенбі,
 Екіншісі – Сейсенбі,
 Үшіншісі – Сәрсенбі,
 Төртіншісі – Бейсенбі,
 Жұма деген – бесінші ұл.
 Алтыншы ұлы ол – Сенбі,
 Жетіншісі-Жексенбі. (Қайрат Жұмағалиев)

 Топ, топ, добым.
 Топ, топ, добым домалақ,
 Қайда кеттің домалап.
 Бір, екі деп екі ұрдым, -
 Шатырға сен секірдің.
 Үш, төрт, бес деп үлгердім,
 Ішіне ендің гүлдердің.
 Алты, жеті дегенде,
 Жаттың шоршып еденде.
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 Сегіз, тоғыз дегенде,
 Сайға сырғып жөнелдің.
 Топ, топ, добым домалақ.
 Қайда кеттің домалап. (Ғ. Өкеев)

 Сандардың айтысы.
 Достар мені «бір», - дейді,
 Қарайды да бүй дейді:
 Мұқтажсың қол, аяққа,
 Ұқсап тұрсың таяққа.

 Мен екімін балалар,
 Екі деген баға бар,
 Аз болған соң талабы,
 Үлгіре алмай қалады.

 Жаңғалақтың, жалқаудың,
 Алаңғасар аңқаудың,
 Алатыны екілік,
 Басын шайқап өкініп.

 Бірім артық екіден,
 Аздығыма өкінем,
 Кедерлі аттай тұсалып,
 Жүр біреулер, «үш» алып.

 Достар мені «төрт» дейді,
 Беске бірім жетпейді.
 Бірақ үшке ағамын,
 Жақсысымын бағаның.

 Оқуға дос барғанда,
 Риза мені алғанға,
 Қуанады мамасы,

 Төрт алғанда баласы.

 Жараспайды бір сарын,
 Өзің тап төрт мысалын,
 Ол үшін түрлі аңдарды,
 Еске түсір малдарды.

 Әр қолда саусақ бес-бестен,
 Шықпас тегін ол естен,
 Біліп соның шамасын,
 Мысал ойлап табасың.

 Гүлде бес күлте жапырақ,
 Өседі-ау шіркін жарқырап.
 Бесбұрыш алтын жұлдыздар,
 Тағады батыр ұл-қыздар.

 Бір мен екі алмаңдар!
 Үшке алданып қалмаңдар!
 Кілең төрттік алғандар,
 Мені ғана армандар. (С. Сауытбеков)

 Үш бала.
 Бір ауылда үш бала,
 Олар – құрдас: үш жаста.
 Бірақ, бірақ олардың,
 Қылықтары үш басқа.
 Біріншісі шыңқ етпе,
 Тиіп кетсе, жылайды.
 Екіншісі бір қоңыр,
 Ақыл айтсаң, тулайды.
 Үшіншісі – елгезек,
 Бәрімізге ұнайды. (Нұрхан Жанаев)
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Мектеп  жасына  дейінгі  баланың  дамуы  әр  жақтылығымен  және  қарқындылығымен
ерекшеленеді. Мектеп жасына дейінгі кезеңде бала дамуының түрлі бағыттарында маңызды
өзгерістер орын алады – іс-әрекет түрлері  жетіледі,  тұлға дамуында өзгерістер байқалып,
танымдық іс-әрекет мазмұны тереңдей түседі. 

Танымдық қызығушылықтарды қалыптастыруда балалардың жалпы эмоционалдық көңіл-
күйіне және олардың белсенділігіне сүйенеді, алайда түрлі әрекетте белсенділік танымдық
қызығушылыққа,  бала  тұлғасының  таным  үрдісіне  және  білім  мазмұнына  деген
бағыттылығына  айналады.  Баланың  алғашқы  танымдық  қызығушылықтары  ойын  және
практикалық  іс-әрекетпен  байланысты.  Әдетте,  ойын  және  практикалық  іс-әрекет
барысындағы  танымдық  қызығушылық  танып-білуге  итермелеуші  күш  ретінде  саналы
сезілмейді.  Бала  не  нәрсені  танып-білу  үшін  емес,  практикалық  іс-әрекетті  жасау  үшін
ойнайды, әрекет жасайды. Оқыту кезінде біртіндеп қызығушылықтар қалыптаса бастайды.
Мектепке дейінгі  жастың соңында қызығушылықтар саналы сипатқа ие болып, танымдық
қызығушылық кейіннен оқу іс-әрекетінің ынталандырушы күшіне айналады. 
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