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ҰЛТТЫҚ САЛТ-ДӘСТҮР АРҚЫЛЫ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ РУХАНИ ДАМЫТУ

Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы № 8 жалпы орта білім беретін
мектептің шағын топ тәрбиешісі Көшербай Алмагүл Маратқызы 

Жаңа заман  баласы -  ертеңгі  еліміздің  болашағы.  Қазіргі  таңда мектеп  жасына  дейінгі 
балаларды дамыту мәселесі мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып отыр. Сондықтан 
мектепке дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеудің негізгі мақсаты – баланың жеке басының 
қалыптасуы мен дамуы болып табылады.

Жаңа заман баласын қалыптастырып, дамыту үшін, тұлғаның ішкі жан дүниесі мен оның 
қыр сырын анықтап, мүмкіншіліктері мен қабілетінің дамуына жағдай туғызу қажет. Ол үшін 
баланы сәби кезінен бастап халық ауыз әдебиетімен сусындандырып, құлағына құйып өсіру 
керек.  Яғни,  мектеп  жасына  дейінгі  балаларды тәрбиелеуде  халық ауыз  әдебиетінің  алар 
орны ерекше.

Әр халық өзінің ұрпағының білімді,қайырымды, адал, үлкенді құрметтейтін, елін, жерін 
сүйетін елжанды болып өсуін армандайды. Бұл мәселені өзінің тұрмыс –салтына байланысты 
шешіп отырады.Халқымыздың ертегілерінде,ойындарында, салт –дәстүрінде математикамен 
байланысқан тұстары көп.Ауыз  әдебиеті  баланың танымын кеңейтеді.

Тақырыптың өзектілігі:
Балаларға  ауыз әдебиеттінің үлгілерін үйретуге баса назар аудардық. Математиканы ауыз 

әдебиетімен  байланыстыра  отырып  ойын,тілін  ұстарту,  математикалық  мәдениеттілігін, 
сауаттылығын  қалыптастыру,баланың  математикаға  деген  ынта–ықыласының  тұрақты 
болуын қамтамасыз ету . Баланы  ұлтжандылыққа тәрбиелеуде -  ата-ана басты тұлға .

Мақсаты:  балаларға  қазақтың  тұрмыстық  салт  –дәстүрлері,ата-мұрасы  арқылы ұлттық 
тәлім–тәрбие  бере  отырып,  математикалық  белсенділігін  арттыру,  елін,  Отанын  сүйетін 
білімді азамат тәрбиелеу.

Қазақ отбасында жас баланың тілі алғаш шығып, былдырлап сөйлей бастасымен, ата - ана 
оның  алақанын  қыттықтап  немесе  саусақтарын  бүгіп  -жазып,  саусақ  ойындарын  ойната 
бастайды. Мектепке келмей тұрып - ақ бала сандық ұғым туралы мағлұмат ала бастайды. 
Бірақ оны- саналы түсінбейді. Осы құбылысты -сезген халық жастарға сан ұғымы туралы 
мағлұмат  берудің  алуан  жолдарын  ойлап  тауып,  олардың  ақыл  ойын  өте  шеберлікпен 
жетілдіре білген. Сан ұғымын есептер арқылы, ауыз екі әңгіме арқылы немесе нақыл сөздер, 
мақал -  мәтелдер арқылы да жеткізген. Сан ұғымын заттың негізінде,  сол заттың бейнелі 
суреті арқылы беру  бала зердесінде өшпес із қалдырып, санасына мыктап орын тебері сөзсіз. 
«Аз»,  «Көп»  деген  ұғымдарды баланың  зердесіне  ұялату  оңай  емес.  Ал,  оны қарапайым 
халық ойынының негізінде түсіндіре бастасақ, ол онша қиындық келтірмейді.

Сан ұғымын игерудің келесі кезеңінде сан ауқымын онға дейін кеңейте отырып, төмендегі 
сияқты жұмбақ - санамақтарды жаттатқызу қолға алынады.

Ал санайық, санайық,
Сан сырына қанайық.
Бір саусақты  жұмайық,
«Бір саны « , - деп ұғайық.

2 саны «Аққуға » ұқсайды.
2 саны жұп сан,аққуда жұбымен жүреді.
« 3» киелі сан. 
Үш арыс  Сәкен,Бейімбет, Ілияс.
Үш би Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би.
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«4» саны – төрт түлік мал,
«5  » саны – бес саусақ.
Бас бармағым –атам үйдің данасы,
Балан үйрек –әжем,ошақ анасы.
Ортан терек –әкем,отау панасы.
Шылдыр шүмек- шешем, шаңырақ ажары,
Титтей бөбек- мен, бәрінің базары.
Математикалық өлең.
Қазіргі  кездегі  мектептің  маңызды  міндеттерінің  бірі  –  баланың  қисынды  (логиқалық) 

ойлауы  мен  шығармашылық  қабілетін  дамытып,  өз  бетімен  ізденушілігін  қалыптастыру 
болып  табылады.  Осы  бағытта  жұмыс  істеу  барысында,  математика  сабақтарында 
математиқалық өлеңдерді  қолданудың тиімді жақтары өте көп.

Жаңбыр жауып өткесін
Дөңгелек сары күн шықты.
Жамылған бұлт көрпесін,
Тасты серпіп бұл мықты.

Былғасыда тұмсықты,
Болмады бала қапалы .
Орамал төрт бұрышты,
Қалтасында  жатады

Санамақтар.
Санамақ – жас бүлдіршіндерге сан үйретеді,дүние танытады,баланың қисынды ойлауы 
мен математикалық есептеу қабілетін дамытады. 

Жас  балалардың  карапайым  математиқалық  білім  -  түсініктерін  қалыптастыруда 
санамақтар ерекше рөл атқарған., санамақты көп жаттауға деген құлшыныс олардың жаттау 
қабілеттерін, танымдық ой - өрісін дамытады, ал санамакты ырғағымен айта білу мәнерлеп 
сөйлеуге  үйретсе,  санамақ  тәртібін  бұзбай  айту  баланы  сергектікке,  байқампаздыққа, 
турашылдыққа баулиды.

Қазақтың  халық  санамақтары,  ең  алдымен,  жас  балаға  сан  үйретудің  дидактиқалық 
құралы, әсіресе он көлеміндегі сандардың нумерациясын игерудің әдіс - тәсілдері ретінде 
қолданылған. Қазақ арасында өлең түрінде айтылатын санамақтардың сан алуан түрлері бар. 
Олардың барлығы дерлік мазмұн жағынан бір - біріне жақын, көпшілігі онға дейін немесе 
беске дейінгі санау мәселеріне байланысты болып келеді. Сондай - ақ алтыға, жетіге дейінгі 
сандарды қамтитын санамақтар да бар.

Үш дегенім үйім,
Үйде жақсы күйім.
Бақшадан да қала
Тап-таза боп киінем.
Төрт дегенім түлік,
Жүргін мұны біліп.
Жылқы ,сиыр,түйе,қой.
Төрт түлігін біліп қой.
Бес дегенім бесік,

Келеді сәби өсіп.
Бабамыздан қалған,
Бақыт және нәсіп.

Ұлттық ойындар.
Халық  ойындары  арқылы  сандардың  жиынтық  ұғымын  да  оңай  түсіндіруге  болады. 
«Қуыр- қуыр қуырмаш»,
«Асық» ойыны:  Математикалық жай ұғымда балалардың есепті  жетік  түсініп,дәл  жауап 
беру  үшін  асық ату  немесе  осы асықтарды белгілі  бір  санмен белгілеу  арқылы ойындар 
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ойнату арқылы балалардың қызығушылығын арттыруға болады.
«Бес тас», «Тоғызқұмалақ» , 
   Халқымыздың қадым заманнан - ақ жас баланың жалпы ақыл - ой тәрбиесіне ғана емес, 
сонымен бірге қарапайым математиқалық білім түсініктерін қалыптастыруға да ерекше көңіл 
бөлгендігінің дәлелі боларлықтай белгілер айқын көрінеді.
    Бабаларымыз өзінің барлық асыл сөз, даналық ойларын мақал -мәтелдер мен нақыл сөз 
етіп кейінге қалдырып отырған. Осылардағы аса терең педагогиқалық пайымдауларда жас 
жеткіншектерді тәрбиелеу мәселелерімен қатар, білім мен ғылымды игерудің, сондай - ақ 
математиқалық білімнің қажеттілігін насихаттау да кең орын алған. «Саны бардың мәні бар», 
«Есепсіз дүние жоқ», «Есеп, есеп білмеген есек», «Ескісіз жаңа болмайды, есепсіз дана 
болмайды» деп халқымыз текке айтпаған.
Ертегілер
Ертегі - баланың тақырыпқа деген қызығушылығын арттырады, қиялын дамытады. 
Математика сабағында ертегіні қолдану оқушының оқу материалдарын терең түсінуін 
жеңілдетеді.                            
Ауыз әдебиеті үлгілерінің тағы бір саласы – аңыз әңгімелер. Аңыз негізінде әңгіме, кейде 
өлең, жыр түрінде болуы да мүмкін. Аңыз белгілі бір адамның атына, іс-әрекетіне 
байланысты туады. Мысалы, қазақ аңыздарында  Асан қайғы,Жиренше шешен, Алдар 
көсе, Қожанасыр, Қорқыт, т.б кейіпкерлердің ұлағатты істері баяндалады. Аңыз әңгімелер 
балаларды батырлыққа, елжандылыққа тәрбиелейді .
Мақал-мәтелдер 
     Ал енді математика және басқа тәлім - тәрбиеге байланысты мақал -мәтелдерге 
тоқталайық.
1 - санына байланысты:
Мал - бір жұттық, батыр - бір оқтық, жер мәңгілік.
Бір жылы сөз бір күнге азық.
Бір қарлығаш келгенмен жаз болмайды,
Бір сауысқан келгенмен қыс болмайды.
2 - санына байланысты:
Екі жақсы қас болмас, екі жаман дос болмас.
Ерке бала - екі жылар.
Жерді екі рет жыртқан, өнімді екі есе көп алады.
3 - санына байланысты:
Досыңды үш күн сынама, үш жыл сына.
Жұмысқа үш жылда үйренеді, жалқаулыққа үш күнде үйренеді.
Ат баспаймын деген жерін үш басады.
4 - санына байланысты:
Төрт кісіге шай құйғанша, төртпен бірге қос айда.
Төрт аяқты жылқы да сүрінеді.
Төрт аяғы тең жорға сүдігерде саспайды.
5 - санына байланысты:
Біреуге бес күн алда келсе, біреуге бес күн кейін келеді.
Бес саусақ бірдей емес.
 Жұмбақтар мен жаңылтпаштар.
Сан және санау мәселеріне"байланысты болып келетін жаңылытпаштар" баланың тілін 
ширатып, оны дұрыс және айқын сөйлеуге үйретумен катар, сандардың атауларын дұрыс 
айта білуге қалыптастыруға да игі әсерін тигізеді. 
Үш кіші ішік піштім,
Бес кіші ішік піштім,
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 Неше кіші ішік піштім?
деген сияқты жаңылтпаштар, бір жағынан балаға сандардың аталуын дұрыс айта білу 
мақсатымен берілсе, екінші жағынан, есеп шартындағы байланысты аңғара отырып, соының 
негізінде сәйкес арифметиқалық амалды дұрыс таңдап ала алуды талап етеді.
  Ұшып кетті үш құс, 
Ұшып келді ұшқыш. 
Жоғалды бес шыбын, 
Жоқ әлі еш сыбыс
   Қазақ жұмбақтарындағы анық байқалатын бір ерекшелік, олардың көпшілігі сандармен 
байланысты болып келеді, оларды қандайда бір затты немесе құбылысты оның сандық 
сипаттамасын түспалдай отырып жұмбақтау жиі кездеседі. Жұмбақтардың көбіне онға 
дейінгі сандарды, сондай - ақ үлкен сандарды, кейде аса үлкен сандар мен шексіздік ұғымын 
қамтып келетіні де бар. 
Жұмбақтар ақыл - ой тәрбиесінің тамаша құралы болып табылады. Жұмбақтарды қазақ 
халқы басқа да тапқырлық сөздер қатарында жас жеткіншектің ойын тапқырлыққа баулу 
үшін, сонымен біге оның сан жөніндегі түсініктерін байытып, онан әрі дамытудың 
әдістемелік құралы ретінде де қолданып отырған.
Асан, Айша екеуі, 
Қос қуыршақ,
Бір құлыншақ.  
Екі ойыншық, 
Құстай ұшып, 
Үйден шықтық.  (Жауабы: Жетеу.)  
Талдан ұшты топ торғай,
Емес бірақ көп торғай
Алдында оның бастаушы
Артында төртеу қостаушы
Ойың жүйрік болса егер
Торғай нешеу, есепкер.(Бесеу)
Бұл қандай сан?
Бүкірлеумін, имекпін.
Мойынындай үйректің
 Сабағыңды білмесең
Мені аласың күнде сен.  (Жауабы: 2) 
Жаңылмастан жетеуі 
Кезек қызмет етеді.
Бұл не? (Аптаның жеті күні) 
Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан халқымыздың ауыз әдебиеті – мектепке дейінгі 
жастағы балалардың ой-өрістерін дамытып математикаға деген қызығушылығын арттырады..

Нәтижесінде:
Мектепке дейінгі жастағы балалардың ой-өрісін, ынтасын өсіруде ата- салт дәстүрлерімізді 
мейлінше көбірек пайдаланып, жаңартып отырса ,ұлттық сана –сезімі оянған, математиканың 
қоғамда алатын орнын білетін, құрметтейтін, ойлау дәрежесі биік, мәдениетті,эстетикалық 
талғамы жоғары  тұлға  тәрбиеленеді.
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Тәрбиеші: Көшербай .А.М
Білім беру саласы: Қатынас
Тақырыбы: «Мақта қыз бен мысық»   (ертегісін  сахналау)
Мақсаты: Ертегілер туралы білімдерін күшейту.Балаларды өнерге бейімдеу,
қызығушылығын арттыру.Сөйлеу мәдениетін, еркін сөйлеп, өз ойларын дұрыс жеткізу.
Баланың сөздік қорын дамыту, сөз өнеріне деген құрмет. Балаларды еңбекке, татулыққа 
тәрбиелеу.
Әдіс – тәсілдер: сұраққа жауап беру, «Мақта қыз бен мысық» ертегісіндегі кейіпкерлердің 
рөлін сомдау.
Қажетті нәрселер: Ортада үстел үстінде ыдыстар, қатық, сыпырғыш, инеағаш, маскалар, 
ағаш, тауық маскасы, тышқан киімі, шелек, мысық киімі, дүкен, сиыр киімі, мейіз, тары, 
қайшы.
Ұйымдастыру кезеңі: Шаттық шеңбері 
Қуан, шаттан, алақай,
Қуанатын күн келді.
Күліп шықты күн бүгін.
Қайырлы таң, қайырлы күн!
- Балалар, енді бүгінгі ертегіміз ерекше болғалы тұр, кәне маған қараңдар.
Ертегі дегеніміз не екенін білесіңдер ме?(жауап)
Қандай ертегілерді білесіңдер?(жауап
Өте жақсы, бүгін ертегіні оқып, түсініп, біліп қана қоймай ертегі кейіпкерлерінің рөлінде 
өзіміз ойнап көрсетеміз. Бұл ертегі Ыбырай Алтынсариннің «Мақта қыз бен мысық» ертегісі.
Үнтаспадан  «Ерте, ерте, ертеде» өлеңі орындалады.
Ерте, ерте, ертеде,
Ешкі құйрығы келтеде,
Мақта қыз бен мысық өмір сүріпті.
Мақта қыз үстел үстін реттейді. Ыдыстарды жиыстырған кезде мейіз тауып алады.
Мақта қыз (Мысығын шақырады)
- Мияуым менің, қайдасың?
- Тарғылым менің, келе ғой, мен саған мейіз беремін (мысық келмейді)
- Келмесең, келмей –ақ қой, өз обалың өзіңе,- деп (мейізді қыз жеп қояды)
Осы кезде үй артынан «мяу» деген дыбыс шығады.
Мақта қыз ыңылдап ән салады, мысық шығады.
Мақта қыз – Еркеназ 
Мысығым-ау, мысығым,
Тарғылы жақсы түсінің.
Таңертең де, кеште де,
Бетін жуған пысығым.
Піш - піш десем, келе ғой,
Айтқаныма көне ғой.
Шақырғанда піш-піш деп,
«Мяу! -деп дыбыс бере ғой.
Сол кезде мысық шығып Мақта қызға өлең айтып береді.
Мысық-Мәди :
Менің атым мысық,
Екі көзім қысық.
Тышқан аулап отырамын
Сүт-көжемді ішіп –дейді
Мысық: Мақта қыз, сен мені неге шақырдың?
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Мақта қыз: Айтпаймын!
Мысық: Ендеше, мен сенің қатығыңды төгемін.
Мақта қыз: Ой,ой. Сен не істедің? Сол үшін мен сенің құйрығыңды кесіп аламын! (құйрығын 
кесіп алады)
Мысық: Берші, құйрығымды!
Мақта қыз: Бермеймін! Қатығымды қайтарып бер!
Сиыр - Асылжан:
Менің атым сиыр,
Өрісім алыс қиыр.
Етім үшін, сүтім үшін,
Адамдар маған үйір - дейді.
Мысық: Мяу, сиыр, сиыр, сен маған қатық берші!
Сиыр: Сен маған жапырақ әкел, менің қарным ашып тұр.
Әжей: Сөйтіп, мысық ағашқа барады.
Ағаш – Али :
Мен жасыл ағашпын,
Күтсеңдер гүл ашам,
Жолыңа нұр шашам,
Жапырағым азық,
Бұтағым қазық.
Саяма сағаларсың,
Салқындап дем аларсың.
Мысық: Ағаш, ағаш, маған жапырақ берші!
Ағаш: Маған су әкеліп бер мен шөлдедім, мен саған жапырақ беремін.
Әжей: Сөйтіп, мысық су іздеп келе жатса, алдынан су тасып жүрген қыздар шығады.
Қыздар:
Су - тіршілік негізі,
Онсыз өмір сүрмейсің.
Тазалықтың негізі,
Су деп және білгейсің –деп әндетіп жүреді.
Мысық: Мяу, қыздар маған су беріңдерші.
Қыздар: Сен бізге дүкеннен сағыз әкеліп бер.
Әжей: Сөйтіп, мысық дүкеншіге келеді.
Мысық: Мяу, дүкенші, дүкенші маған сағыз берші.
Дүкенші - Айару: Маған жұмыртқа әкеліп бер, мен саған сағыз берем.
Тауық –Нұрберген :
Мен ақ тауықпын,
Өзім қақсауықпын.
Күніне бір жұмыртқа табам,
Осыған жетеді шамам - деп әндетеді.
Мысық: Мяу, тауық, тауық маған жұмыртқа берші.
Тауық: Сен менің балапандарыма дән әкеліп бер, біз ашпыз.
Осы кезде бір тышқан жүгіріп шығып, інді қаза бастайды.
Тышқан – Ердаулет
Мен тышқанмын,
Өзім дән екпеймін.
Егістен ұзап кетпеймін,
Айналам толы ән,
Қоймам толы дән,
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Дәнді тастап кетпеймін - деп ән салып жүрген тышқанды мысық бас салып ұстап алады.
- Айт, үйіңде не бар? Жаныңның барында айт, тез, әйтпесе, қазір жеп қоямын.
Тышқан: Сен маған бір ән айтып бер.
Мысық: Мақта қызбен қосылып « Қошақаным» әнін айтып береді.
Әжей: Тышқан мысыққа рахмет айтып, бір қап тары береді, мысық дәнді тауыққа береді, 
мысық жұмыртқаны дүкеншіге береді, дүкенші мысыққа сағыз береді, сағызды
мысық қыздарға береді, қуанған қыздар мысыққа су береді, суды мысық ағашқа құяды, шөлі 
қанған ағаш мысыққа жапырақ береді. Жапырақты мысық сиырға береді,
сиыр оған қатық береді, қатықты мысық Мақта қызға берді.
Мысық: Мақта қыз, қатығың міне мен енді бұзық болмаймын, айтқаныңды тыңдаймын,- деп 
қатықты қызға берді.
Сөйтіп Мақта қыз қатығын, мысық құйрығын қайтарып алып, екеуі тату-тәтті өмір сүрген 
екен.
Балалар менің ертегімді тыңдай отырып ертегі кейіпкерлерін жақсы сомдағандарың үшін 
көп-көп рахмет !
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