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ДИДАКТИКАЛЫҚ ОЙЫН БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ ЖОЛЫ
Түркістан облысы, Келес ауданы
«№ 49 Қоңыртөбе ЖОББ» КММ
Бастауыш сынып жетекшісі
Мырзахметова Улжалгас Пердебаевна
Балабақшадағы
оқыту
–
тәрбиелеу
жұмысында балалардың тілін дамыту, сөздік
қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете
отырып, үйренген сөздерін күнделікті өмірде
еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс-әрекет
кезіндегі
тілдік
қарым-қатынаста
дидактикалық ойындар арқылы қолдана
білуге ерекше мән берілген.
Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балалармен сөздік жұмысын жүргізу ісі- дидактикалық
ойындар арқылы тіл дамытудың негізгі бір міндеттері болып есептелінеді.
Мен балалармен дидактикалық ойын арқылы сөздік жұмысын жүргізе отырып, оларды
айналасындағы заттармен таныстырып, атын атай білуге, қасиеті мен сапасын, түр- түсін
және пішінін ажырата білуге, өмірдегі, қоршаған ортадағы түрлі құбылыстар жайындағы
ұғым, түсініктерін дамыта отырып, белсенді түрде тілдік қарым-қатынас жасай білуге
үйретемін.
Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорларын дамыту ісінде дидактикалық ойын
арқылы балалармен сөздік жұмысын жүргізе отырып:
-балалардың сөздік қорларын дамытамыз;
-жаңа сөздерді меңгертеміз;
-үйренген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отырамыз;
Осы аталған міндеттерді тәрбиеші үнемі дидактикалық ойын арқылы сөздік жұмысын
жүргізуде басшылыққа алып отыруы тиіс. Балалардың сөздік қорын молайтуда дидактикалық
ойындар, тапсырма жаттығулардың орны ерекше. Соның ішінде дидактикалық ойындар –
баланың шын тіршілігі. Дидактикалық ойын арқылы бала айналасындағы нәрседен өзіне
қызықтысына ықыласы ауып, таңдап алады. Баланың бір ерекше қасиеті сөйлеулен еш
жалықпайды. Дидактикалық ойын бала тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным
белсенділігінің дамуына жол ашады. Қай бала болмасын ойынмен өседі, өйткені бала
табиғатының өзі тек ойынмен байланысты. Ойын үстінде бала ешнәрсеге тәуелсіз. Ол өзін
еркін ұстайды. Ал, еркіндік дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген
талпынысы мен құлшынысы. Баланың білуге деген құштарлығы, сөйлеуі ойын үстінде
қалыптасады.
Халық даналығында «Ойнай білмеген, ойлайда білмейді», «Ойында озған, өмірде де
озады» деген аталы сөздер сырына жүгінсек, мектепке дейінгі жастағы баланың ойынға
деген құлқы, қарым-қатынасы, мінез-құлық көріністері олар өсіп –есейгенде де жалғаса
береді. Ойын барысында өзін қоршаған үлкендер сияқты, өзінің сүйікті әңгімелері мен
кейіпкерлері сияқты өмір сүреді, әрекет жасайды.
Ойынды қолданумен бірге ойлауға, тілді дамытуға, шығармашылық әрекетін байытуға
бағыт алады. Баланың ойын кезіндегі қимыл-қозғалысы дене бітімін жетілдірсе, ал қарымқатынастағы пайымдаулары өзіндік таным-түсінік, мінез-құлық әдептерін бекітуіне әсер
етеді. Бала ойын арқылы бір әрекеттен екінші әрекетке ауыса отырып, өзіне түрлі ақпараттар
алады, дүние сырын ашады.
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Дидактикалық ойын арқылы бала қоршаған ортаны өз бетінше зерделейді. Ойын дегеніміз
- баланың тілін дамытатын, қызықтыра отырып, ойдан ойға жетелейтін тыныс кең, алысқа
меңзейтін, қиялға қанат бітетін нәзік нәрсе.
Ұлы педагог В.И Сухомлинский: «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз, фантазиясыз,
шығармашылықсыз толық мәндегі ақыл – ой тәрбиесі болмайды» дейді. Демек, ойын арқылы
баланың ақыл- ойы, сөздік қоры толыға түседі.
Дидактикалық негізгі мақсаты балалардың ықылас зейінін, сөздік қорын,байқампаздығын,
еске сақтау, қабылдауын дамытуға, икемділікті арттыруға, өзінің жеке құрбыларының ісәрекетін бағалай, құрметтей, өз ісінің дұрыстығын дәлелдей білуін анықтау, қалыптастыру.
Ойынға зер салып, ой жүгіртіп қарар болса, сол ойындардан үлкенде мәнді, мағыналы істер
туындап өрбейтінін байқаймыз. Өйткені ең алдымен не нәрсенің болсын жөн бастар қайнар
көзі болатыны белгілі. Сондықтан да ойын бала бойындағы қандайда бір өнердің бастауы деп
білеміз. Өз тәжірибемде балалардың сөздік қорларын дамытуда дидактикалық ойындарды,
тапсырма- жаттығуларды қолдану үлкен нәтиже береді. Дидактикалық ойын арқылы
балалардың сөздік қоры дамып, ауызша сөйлеу машығын игереді,таным белсенділіктері
қалыптаса түсіп, ақыл-ойы өсіп жетіледі, әрі адамгершілік қасиеттерін бойына сіңіреді.
Ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан, әрі үлкен мәні бар.
Тәжірибемде балалармен ойынды (заттармен, үстел үсті және сөздік ойыны) үш түрлі етіп
өткізуіне айта кеткім келеді.
Заттармен ойналатын ойын ойыншықтарды, табиғи заттарды қолдану арқылы өтіледі.
Мысалы: «Дәл осындайды тауып ал», «Салыстыр да, атын ата», «Қай ағаштың жапырағы?»,
«Бірдей ойыншықты тап», «Қайсысы аз, қайсысы көп?» т.б.
Үстел үсті ойынын
ұйымдастыруда домино, лото, суреттер қолданылады.
Мысалы: «Суретті құрастыр», «Қандай затқа ұқсайды?», «Қай сурет тығылды?», «Бір
сөзбен ата», «Кім байқағыш?», «Қиылған суреттер», «Ұқсасын тап», «Не артық?»
Ал, сөздік ойын арқылы сөзді орынды қолдана білуге, дұрыс жауап айтуға, сөз мағынасын
түсінуге, орынды сөйлеуді үйренеді. Мысалы: «Сөз ойла», «Сөз құра», «Жұмбақ ойла»,
«Жақсы-жаман», «Жалғастыр», «Үш сөз ата».
Сонымен қатар балалардың сөздік қорларын дамыту жұмысына ойындарды қолнаумен
қатар, «Пішіндер көрмесі», «Өрнекті есіңде сақта», «Қиын жолдар», «Суретті жалғастыр»,
«Биші адамдар», «Көңілді таяқшалар» тәрізді жаттығу тапсырмаларды да пайдаланып отыру
өз нәтижесін береді. Бұл аталған жаттығу, тапсырмалар балалардың сөздік қорын дамыта
отырып, таным белсенділіктерін және саусақ бұлшық етін дамытады. Жалпы ойынды
ұйымдастыру ойынды өткізуге әзірлік, ойынды өткізу, ойынды талдау сияқты үш бағытта
қамтиды. Ойынға қажетті құрал, заттарды даярлау ойынды өткізуге әзірлік болып табылады.
Ойын деген менің түсінуімше, көңіл көтеру, жұрттың көзін қуантып, шаттандыру ғана
емес, ойынның өзінше бір ерекше мағыналары болған деп тегіннен айтпаса керек.
Балабақшаларда сонымен қатар ұлттық педогогиканы дидактикалық ойындармен
ұштастырып ұтымды пайдаланылса, онда тәрбиеленушілердің тілін дамытуға, білімге деген
құштарлығын арттыруға және қазақ халқының мол мұрасын бойына сіңіріп,ұлттық сананы
қалыптастыруға болады.
Қазақтың белгілі ғалым – ағартушылары Абай Құнанбаев, Шоқан Уәлиханов, Ыбырай
Алтынсарин Халық ойындарының балаларға білім берудегі тәрбиелік мәнін, өткен ұрпақтың
дәстүрі мен тарихын құрметтеп, эстетикалық, адамгершілік, қасиеттерінің дамуына, сөздік
қорынының баюына қосатын үлесін жоғары бағаласа, біртуар ақын Мағжан Жұмабаев
ойындарды халық мәдениетінің бастаулары қайнар көзі, ойлау қабілетінің өсу қажеттілігінің,
тілдік тәрбиенің негізгі ажырамас бөлшегі деп тұжырымдайды. Тілді дамыту мектепке
дейінгі тәрбие мен білім беру жұмыстарының негізі болуы тиіс, өйткені баланың сөздік
қорының нығаюы оның танымдық қабілетін арттырып, сана –сезімін кеңейтеді.
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Мектепке дейінгі балалық шақтың барлық кезеңдерінде ұйымдастырылған оқу
қызметтеріне арналған дидактикалық 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 ұйымдастырылған
оқу қызметі балаларға пайдалы, қызықты болады. Өзім дидактикалық ойындарға ерекше
көңіл бөлемін. Қызықты жаттығулар, шығармашылық тапсырмалар т.б.
Өзімнің тәжірибемде 5 сала бойынша өткізілетін оқу қызметтерімде жұмбақтарды
пайдаланамын, өлеңдер, тақпақтар таңдаймын, логикалық ойлауға арналған тапсырмаларға
мақалдардан, қанатты сөздерден, ертегілерден және сергіту сәтінен топтама жасаймын.
Әртүрлі қызықты материалдарды қолдану педагогикалық үрдістің тиімділігін арттырып,
сондай-ақ, олар баланың ақыл - ойының, тілінің дамуына үлкен ықпал ете отырып,
балалардың ойлануына, есте сақтауына себеп болады. Балаларды ойын үрдісіне оқыта жүріп,
ойыннан алған әсерлерін оқу қуанышына ұласу үшін ары қарай жұмыстар атқарамын.
Баланың сөйлеу мәдениеті әлеуметтік ортаға байланысты қалыптасады. Оның пайда болуы
және қалыптасуы баланың қатынас қажеттілігінен туындайды. Қарым-қатынастағы
қайшылықтар баланы тілді білу қабілетін ұштауға, сөйлеудің жаңа формаларын білуге
жетелейді. Жас ерекшеліктерін, баланың қабілетін ескере отырып, баланың ересектермен
қарым-қатынасы арқасында нәтижеге жетеді, мектепке дейінгі әр түрлі топтардағы
балалардың тілін дамытуда дидактикалық ойындарды тиімді пайдалану осы бағыттағы
атқарылатын игі іс-шаралардың нәтижесіз қалмайтындығының айқын дәлелі деп санаймын.
Қорыта келгенде, баланың тілін дамыту үшін түрткі болатын екі күш қажет. Осы
күштердің бірі ең алдымен ата-ана болып табылады. Өз баласының ерекшелігін көріп, оны
дұрыс бағалай және бағыттай біліп, біліммен, тәртіппен, еңбекпен ұштастырып отырса, бала
тілінің дамуына қажетті жағдай жасаса, бұдан балаға үлкен пайда болуы сөзсіз. Екінші
тылсым күш бұл- тәрбиешілер. Демек, тәрбиешілер мен ата-аналарарасындағы алмасу – ең
маңызды міндеттердің бірі болып саналады. Осылай бірлесе еңбектеніп қана баланың тілін,
ой-өрісін кең дамыта отырып мақсатымызға жететініміз анық.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.
Мемлекеттік жалпы міндетті мектепке дейінгі 3 жастан 5жасқа дейінгі балаларға білім
беру стандарты. Ресми басылым. Астана. 2007ж
2.
Дүкенбаева Ғ.С. Мектеп жасына дейінгі балаларды ойын арқылы адамгершілікке
тәрбиелеу: Алматы. Рауан, 1992.-60 б.
3.
Л.П.Федеренко, Г.А.Фомичева, В.К. Лотарев, Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін
дамыту методикасы. А., «Мектеп», 1981, 244 б.
4.
«Отбасы және балабақша» 2010 ж №5 12 бет.
**************
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«МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БАЙЛАНЫСТЫРЫП
СӨЙЛЕУ ТІЛДЕРІН ДАМЫТУДА МОДЕЛДЕУ КӨРНЕКІЛІГІ
- ТИІМДІ ТӘСІЛДЕРІНІҢ БІРІ»
Түркістан облысы, Келес ауданы
«№ 49 Қоңыртөбе ЖОББ» КММ
Бастауыш сынып жетекшісі
Мырзахметова Улжалгас Пердебаевна
Қазақстан Республикасының мектепке дейін
тәрбиелеу және оқытудың мемлекеттік
стандарты мектепке дейінгі мекемедегі
коммуникативтік-тілдік
құзіреттіліктің
қалыптастырудың негізгі тапсырмалардың бірі
ретінде анықтайды.
Қазіргі заманғы балалар жоғары ақпарат
тоғысында өмір сүруде. Олармен жанды
қарым-қатынасты теледидар мен компьютер алмастырады, бұл мектепке дейінгі жастағы
баланың белсенді сөздерді қолдануына кері әсерін тигізеді.
« Балаға таныс емес бес сөзді үйретсең, ол сол сөзді үйрену үшін ұзақ қиналады, ал
осындай таныс емес жиырма сөзбен суреттер арқылы көрсетсең, ол оны тез қағып алады»
К.Т. Ушинский айтқандай, көрнекі материал басқа құралдарға қарағанда оңай игеріледі.
Байланыстыра сөйлеуді дамыту – диалог, монолог секілді оқытудың негізгі нышандарын
игеруді болжамдайтын, балаларды қатынастырып сөйлеуге үйретудің негізгі бағыттарының
бірі болып табылады.
Осыған орай, балаларды байланыстырып сөйлеуге үйретуде неғұрлым жаңа тиімді
технологиялар, балалардың ойларын қалыптастыруды жеңілдететін тәсілдер қажет. Осындай
құралдардың бірі – мнемотаблица, сызба түрінде ұсынылған моделдеу - көрнекілігі.
Балалардың байланыстырып сөйлеуін дамытудың тиімді құралы ретінде моделдеу көрнекілігін
қолдансақ, онда қазіргі кезеңге лайықты мектепке дейінгі баланың
байланыстырып сөйлеуінің барлық түрін қалыптастырудың жоғарғы деңгейін қамтамасыз
етуге болады.
Себебі, көрнекі материалды балалар жақсы игереді, үлгілеуді орындау, байланыстырып
сөйлеу сабақтарындағы
мнемотаблицалар балалардың көріп тану ақпаратын тиімді
қабылдауға, есте сақтап, іс жүзінде қолдануға мүмкіндік береді.
Мнемотехниканың тәсілдері қосымша қауымдастықтың құрылуы жолы арқылы
балалардың есте сақтауын
арттырады, байланыстыра сөйлеуге үйретіп, тілдіккоммуникативтік құзыреттілігін қалыптастырады, тілін дамытады (№1қосымша).
Мектепке дейінгі жастағы балалардың көбі алған әсерлерімен өзара бөліседі де, ал
берілген тақырып бойынша әңгіме құрастыруда қиынсынады Негізінен бұл баланың
берілген сауалға деген білімінің аздығы емес, баланың байланыстыра сөйлем құрастыра
алмағандығынан осындай қиыншылықтарға тіреледі.
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Балалардың байланыстыра сөйлеуін дамытудың тиімді құралы ретінде С.Г. Ермакованың
«Мектепке дейінгі жастағы баламен жұмыс істеуде моделдеу – көрнекілігін қолдану»
әдістемесінде:
• нысананы немесе жағдайға өздігінен талдау жасауға.
• - децентрацияның (орталықсыздандыру) дамуына (есептеу бағытын өзгерте білуге)
• болашақ ойдың идеясы мен ниетінің дамуына, жағдай туғызып, оқыту барысында
байланыстыра сипаттап сөйлеуді үлгілеуде пікірін білдіру жоспарлы құрал ретінде
көрсетілген.
Моделдеу - көрнекілігінің құралын байланыстыра монологтық пікірін білдіруге үйрету
жұмысының барлық түрінде қолдануға болады:
- қайтадан әңгімелеу;
- ойыншықтар, сурет бойынша, заттар туралы, сурет сериялары бойынша көркемдеп
әңгәмелеу;
- заттар туралы жұмбақтар құрастыру;
- тақпақтар жаттау.
Моделдеу - көрнекілігін қолдану, балалардың байланыстыра сөйлеуін мақсатты дамытуға,
лексикасын белсенді байытуға, сөйлемнің әртүрлі құрылымдарын сөз сөйлеуде пайдалана
білуді қалыптастыруға және жетілдіруге мүмкіндік береді. Сонымен бірге балалардың
монологтық сөз сөйлеуін қалыптастыру бойынша жұмыс жүргізуге болады.
Балаларға әдістерді құру және қолдану үдерісі үлгілердің түріне және жас ерекшелігі мен
балалардың өз қабілетіне қарай біртіндеп жүзеге асады.
Тәрбиеші алдын-ала дайындап қойған үлгілеу техникасына үйрете отырып балаларды
оларға таныс емес жаңа үлгі формамен таныстырады. Кейбір кездері, керісінше, бала мен
тәрбиешінің бірігіп құрған үлгісі оны дұрыс игеруге себепкер болады.
Осыған орай үлгінің әртүрлі формалары қолданылды:
1. стильденген, заттардың жиектелген кескіні;
2. зат пен құбылысты кескіндейтін рәміздер;
3. сызықтар, бағыттар, геометриялық фигуралар;
4. динамикалық және тірек сызбалар, нұсқама сызбалар;
5. мнемотаблицалар
(№ 2 қосымша)
Оқу жылының басында балалардың сөз сөйлеуінің даму диагностикасы өткізілді, төмендегі
бөлімдер бойынша балалардың ауытқушылықтары анықталды:
1. Сөз сөйлеудің дыбыстық жағдайы;
2. Фонетикалық қабылдауы;
3. Балалардың байланыстырып сөйлеу деңгейі
Берілген талдау нәтижесі бойынша балалардың байланыстырып сөйлеуін дамытудың оқыту
траекториясы анықталды; монологтық сөз сөйлеу үдерісінің ең тиімді бағдарламалықәдістемесін қамтамасыз ету іріктеліп алынды.
Байланыстырып сөйлеуді дамыту жұмысы тіл дамытудың басқа тапсырмаларынан
бөлінбейді және ең бірінші бұйрық беріп, әңгіме құрастыруға көшпес бұрын, алдын-ала
үлкен жұмыс атқару қажет (№3 қосымша):
1.
Сөздікті байыту бойынша.
2.
Сөйлемдер, фразалар құрумен жұмыс істеу.
3.
Сөз сөйлеудің грамматикалық құрылымын қалыптастыру.
4.
Лексикалық сөзді қолдана білу (диалог, монолог).
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№ 3 қосымша
Кезеңдерге бөліну тек шартта ғана. Тәжірибе жүзінде кезеңдер өзара қатынаста болады.
Ақырғы сәтте жұмыс төмендегідей жүреді:
1. Фразалық сөздерді қолдана білу;
2. Сөз сөйлегенде байланыстырып, біртіндеп, ретімен, логикамен сөз құрай білу;
3. Мазмұнына сәйкес нақты лексикалық сөздік қолдана білу;
4. Сөйлемді грамматикалық түрде дұрыс құрастыру;
5. Сөйлемді өздігімен және ешқандай кідіріссіз тоқтамай және сөз соңында фразамен
айта білу.
Байланыстырып сөз сөйлей білудің ең қарапайым түрі қайтадан айтып беру. Оған
байланыстырып сөйлеуді қалыптастырудың ерекше рөлі бөлінген. Мұнда сөз сөйлеудің
мәнерлі құрылымы, сөйлемді белгілі ретпен біртіндеп құрастыра білу жүзеге асырылады.
Моделдеу - көрнекілігін қолданбаса балалар сюжетті өздігінен жоспарлауда, байланыстыру
контекстінде сөз сөйлеуді грамматикалық құруда шын қиыншылықтармен кездеседі.
Тірек сызба көмегімен қайталап әңгімелеу:
• Естіген мәтіннің негізгі бөліктерін бөлуді шамалайды;
• Оларды өзара байланыстырады;
• Сонан соң тірек сызбаға сәйкес сөйлем құрастырады.
Қайталап әңгімелеу кезінде моделдеу - көрнекілігін қолдану бойынша жұмыс балалардың
төмендегідей қабілеттерін қалыптастырады:
• Алмастыру қағидасын игеру, яғни кейіпкерлерді және көркемдік шығармашылық
заттарын орынбасарлармен белгілей білу;
• Оқиғаны орынбасарлар арқылы көрсете білуді қалыптастыру;
• Орынбасарлардың орналасуына сәйкес эпизодтардың ретімен берілуі;
• Қайталап әңгімелеудің жоспары ретінде өздігінен кеңістіктік динамикалық үлгі құра
білуді қалыптастыру;
• Тірек- сызба арқылы әңгіме құрастыру.
• Моделдеу - көрнекілігінің тиімділігін бекіту үшін мен келесі тәжірибені жасап
көрдім: сөз сөйлеу қабілеті бірдей балалардан құрылған екі топқа жеті сөйлемнен
мәтін құруды ұсындым
• Бірінші топ – мәтінді тірек сызбасыз айтып берді
• Екінші топ мнемотаблица арқылы айтып берді.
Тәжірибе моделдеу - көрнекілігінің тиімділігін көрсетті. Балалар тірек сызбаға сүйеніп,
жоғары нәтижеге жетті.
Қорытынды және келешек
Бала үшін сөйлеу, тілін меңгеру көп сатылы үдеріс. Ол ойдың тіл арқылы сыртқа шығу
ниетінен басталады. Ниет не айту керек?, Қандай ретпен?, қалай айту керек? деген
сұрақтарға жауаптарды ортақтастырады.
Мен өз жұмысымды қолданатын, байланыстырып сөйлеуге үйретудегі моделдеу –
көрнекілік баланың осы сұрақтарына жауап бере алады. Моделдеу – көрнекілігін қолдану
бойынша жүргізілген жұмыс нәтижесі сөз сөйлей білу тапсырмаларын жүзеге асыру
бойынша тәрбие жұмысы үдерісінің сапасын қамтамасыз ету үшін кеңінен қолдануға
болатынына куә бола алады.
Нәтиже бойынша балалар белсенді бола бастады, балалар өз ойын айтқысы келеді,
сұрақтарға жауап береді, сұрақты дұрыс қоя біледі ең бастысы – осы материалмен жұмыс
істеу қызықты. Әңгіме құрастыруды, сурет бойынша әңгіме құруды тек жеке балалар ғана
емес, оқу жылының басынан үндемей келген балалар да орындай алады.
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Өкінішке орай қазіргі кезде де сөз байлығының жетіспеушілігінен балалар өз ойларын
толық жеткізе алмайды. Балалардың сөздік қорын дамытуға қосымша жұмыстар атқаруда
тағы да мнемотехниканың көмегіне сүйенеміз.
Балаларды тексеру қорытындысы бойынша моделдеу – көрнекілігінің тиімді және
мектепке дейінгі жастағы баланың монологтық сөз сөйлей білуін қалыптастыратын үдеріс
құралы екенін дәлелдейді, өйткені ол:
• естіп, ойда сақтау қабілетінің дамуына мүмкіндік береді;
• сюжеттің дамуы үшін әңгіменің фрагментін, суретті, олардың арасындағы өзара
байланысты анықтап және оларды біріңғай сюжетке біріктіруге мүмкіндік береді;
• ой ойлай білуді қалыптастыру және оны толық әңгімеге айналдыра алуға мүмкіндік
береді.
Осылайша, моделдеу - көрнекілігі мектепке дейінгі жастағы балалардың байланыстыра
сөйлеуін қалыптастыру бойынша жүргізілетін барлық жұмыстарда, оқытудың барлық
кезеңдерінде қолдануға болады және қолдану қажет. Теорияны практикамен
қорытындылайын.
С.Г. Ермакованың көрнекі үлгілеуді суреттеп әңгімелеу әдістемесінен мысал келтірсем.
«Көктем» тақырыбына суреттеу арқылы әңгіме құрастыруды былай таратуға болады.
Тәжірибе жұмысы:
1Берілген жыл мезгілінің сипаттық белгісін символдармен белгілеу, әңгіме құрастыру
2«Көктем» деген сөзден басталатын сөйлемдер құрастыру (әр бір символға қысқаша
сөйлемдер құрастырады).
3Символдарға сүйеніп суреттеу әңгімесін құрастыру
Д/о: «Көңілді паровоз»
Мақсаты: оқылған әңгіменің мазмұнына сүйеніп суреттеу әңгіме құрастыру.
Әңгіме «Автобустағы оқиға», Нұрдәулет Ақыш.
Әңгіме «Балалар мен ғалым», Спандияр Көбеев.
Көрнекілік: А-3 қағазы, паровоздың бейнесі, әңгіменің мазмұны, бөлінген ақ қағаздаркарточкалар, т/т фломастер.
Моделдеу – көрнекілігінің дағдысын қалыптастыру мектепке дейінгі балалардың өздігінен
қатысу үлесінің үнемі өсуімен, белгілі ретімен өтеді. Моделдеу - көрнекілігінің әдісі
байланыстыра сөйлеуді дамытудың әңгімелеу, сурет бойынша сюжетті әңгімелеу, зат немесе
құбылыс туралы суреттеп әңгімелеу, шығармашылық әңгімелеу
сияқты барлық
тапсырмаларын шешуге мүмкіндік береді және әңгіме үшін өзіне таныс нысана таңдап
алуға, суреттің кейбір сәттерін таңдап алуға, олардың өзара байланысын анықтауға, оларды
әңгімелеу үшін біріңғай сюжетке біріктіруге көмектеседі.
Қолданылған әдебиеттер:
1. О.С. Жукова: «Дамыту ойындары»
2. Т.И. Линго: «Ойындар, сөзжұмбақтар»
3. В.Т. Голубь «Графикалық диктант»
4. С.Г. Ермакова: «Көрнекі үлгілеуді суреттеп әңгімелеу әдістемесі»
**************
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