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«МЕНІҢ ЕҢБЕК ЖОЛЫМ   ЖӘНЕ  МЕТОДИКАЛЫҚ  ТӘСІЛІМ»

Мен, Темиржанова Айымгуль Серикбаевна
Білімім: жоғары, бітірген оқу орным Көкшетау  университеті
2006 жыл  «Педагогика  және  бастауыш  сынып  әдістемесі»
Жалпы  еңбек  өтілім: 14 жыл  8  ай
Санатым: Екінші
Біліктілікті  көтеру  курсы: 2018 жыл  «Өрлеу»  біліктілікті  
арттыру  Ұлттық  орталығы  АҚ филиалы. Маңғыстау  облысы  
бойынша  педагогикалық  қызметкерлердің  біліктілігін  арттыру  
институты
Менің  педагогикалық  ұстанымым: 
«Өзіңе сен, өзіңді  алып  шығар,  

                                               Ақылың мен  білімің  екі  жақты»
Жеке  әдістемелік  тақырыбым: 
«Бастауыш  сынып  оқушыларының  сөйлеу  тілін  дамыту  жолдары» 
Педагогикалық  мақсатым: Оқушылардың  ой  қиялын  дамытуға, өз ойын  еркін  айтуға, 
сөздік  қорын  молайтуға, өз оойына  қорытынды  жасап, жүйелі  сөйлеуін  үйлестіру  және 
де  оқушыларды  іздемпаздылыққа, тапқырлыққа, сауатты  оқу  мен  жазуға  төселдіруге 
баулу.
Міндетім: 

• Баланы ынталандыру, көкірегіне  сенім  ұялата білу
• Әрбір  оқушының  жеке  дара  ерекшелігін    ескеру
• Оқушылардың  тілін  дамытып, сөздік  қорларын  молайту
• Берілген  тапсырманың  тәрбиелік   мәніне, ол  тапсырманың  түсінікті  болуын  

қадағалау.
Педагогикалық  тұжырымдамам: Үнемі  жаңалыққа  ұмтылып, өз  әдістемелік  
шеберлігімді, тәжірибемді  жетілдіру.
Менің  жұмыс  жасайтын  мәселем:  Әдістемелік  бірлестік  жетекшілік  жұмысымды   
жетілдіру, әріптестеріммен  үнемі  тәжірибе  алмаса  отырып, жұмыс  істеу.
Оқушыларды  өз  бетінше  білім  алуға  дайындау.
Зерттеу  болжамы: Шәкір  бойындағы  қабілет  көзін  ашып, тілін  байытуға, қиялын  
ұштауға, өз  бетінше  ізденуге  зор  әсерін  тигізеді. 
Жұмыс  жүйемнің  негізі: ата- анамен  жұмыс, сыныптан  тыс  жұмыс, әдістемелік  жұмыс, 
оқушымен  жеке  жұмыс, қоғамдық  жұмыс.

Осы  орайда мен  өзімнің  іс-тәжірибемнің  негізгі  мәселесі  етіп, бүкіл  оқыту  барысында 
оқушының   тілін   дамытып,  сөз   байлығын   арттыруды   қолға   алдым.  Оның   себебі 
ақпараттық   технология   кең   етек   алып,  шапшаң   жылдамдықпен   даму   заманында 
оқушылардың   тіл   байлығының   төмендеп,  сабаққа   зейіні   азайып,  қызығушылығы 
төмендеп, жаттанды  білім  алуына  жол  бермеу  қажеттілігінен  туып  отыр. 

Мұндай  мақсат  мен  міндеттерді  қоюыма  ықпал   еткен  балалардың  өз  бойындағы 
қабілеттері  мен  ынталары   десе  де  болады. Мен  тек  сол  қасиеттерді   одан  әрі  дамыту 
жолдарын  іздестірдім. Жалпы  педагогика  пікірі  бойынша  «Қабілетсіз  бала  жоқ». 

Барлық  баланың   да  бір  нәрсеге  қабілеті  болады. Тек  соны  дұрыс  бағытта  жетілдіру  
керек. Сондықтан  бұл  мақсаттарды  жүзеге  асыру  үшін  жасалатын  жұмыстарды  да  
дұрыс  талдау  қажет. 
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Тіл  сабақтарында  оқушылардың  шығармашылығын  дамытатын  тапсырмалар: 
жазбаша және  ауызша  тапсырмалар деп екіге бөлдім.
Жазбаша  тапсырмалар кезінде
-Сөз  мағыналарын  анықтауда  ұғымның  белгілерін  санайтындай жаттығулар жаттығу  
жұмыстары
-Шығарма, эссе  не  хат  жазу, өлең  құрастыру
-Жазбаша грамматикалық  тапсырмалар
-Сұрақтарға  жазбаша  жауап  беру
Ауызша  тапсырмаларда
-Тірек  сөздер  беру  арқылы  және  суреттерге  қарап  әңгіме  құрастыру 
-Ребустар мен сөзжұмбақтар құрастыру
-Символикалық белгілерге қарай  отырып, жұмбақтар  құрастыру
-Жаңылтпаш, мақал мәтел, өтірік өлең
Жазбаша тапсырмаларды   орындау  кезінде  оқушылар нені  үйренеді? 
-Сөздердің  жазылу  заңдылықтарын  үйренеді
-Емілесі  қиын  әріптер  мен  графикалық  дыбыстардың  ұқсастықтары  бар  әріптердің  
айырмашылықтарын  таниды
-Қатесіз, көркем  жазуға  дағдыланады
Ауызша орындалатын  тапсырмалар  барысында  оқушылар нені үйренеді? 
-Логикалық  ойлау, есте  сақтау, елестету  қабілеттері  дамиды
-Тіл  байлығы  дамып, өз  ойын  ауызша  жеткізе  білуге  үйренеді.
 
Оқушылардың  тілін  дамыту  жұмысы  баланың  ақыл  ойын, дүниетанымын  кеңейтуге  
бағытталған. Сондықтан  өзімнің  кейбір  жұмыстарыма  тоқтала  кетейін. Сабақ  
барысындай  мынандай  түрдегі  сөзжұмбақтар, ребус  шешуді, 1- сынып кезінде  сызба  
арқылы  әріптерді  пайдаланып  сөз  құра, буындардан  құра, тірек  сөздер   арқылы  мәтін  
құрастыртамын.  
«Цирк»  
Тірек сөздер: сайқымазақ, шабандоз, акробат, ит, мысық
Оқытуда тиімді тәсілдерді бірі тірек сызбалар. Ол оқушының  логикалық ойлау  қабілеттерін, 
тіл  байлығының  дамуына, іс жүзінде  қолданып, мәтіннің  негізгі  түйінді  мәселелер  
бойынша  жасатын «Нені міндетті  түрде  білу  керек?» деген  көмек  нұсқау  көрнекілігі  
болып  табылады. Мысалы:  1- сынып «Жаралы кептер»    Талап  кептер Йод  дала  жем, су

Оқушылардың  ой шапшаңдығын, тіл  байлығын  дамытып, шығармашылыққа  баулитын  
тапсырмалардың  бір өлең  құрастыру  сияқты  жұмыс  түрлерін  қолданамын.  

Осы  бағытта жұмыс  істегеніне  не  ұттым? 
-Бала оқулық  көлемінен  шығып  ойланады. 
-Тәжірибелік  жұмыстарға қызығып, зерттеу  іс  әрекетін жүргізді. 
-Алған  білімін  өмірде  тиімді  пайдалана  білуге үйренеді. 
Қорыта  келгенде, бастауыш  сыныптың  қай  пәнінде болсын  оқушылардың  танымдық, 
шығармашылық  қабілеттерін дамыта  оқыту  олардың  сабаққа  деген  қызығушылығын  
оятып, өз  ойын  ашық,қысылмай  жеткізе  білуін, ынтасын  дамыта  түседі.

* * * * * * * * * * * * *
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«БАЙҚАУ  ӨТКІЗУДІҢ  ПАЙДАСЫ  МЕН  ЗИЯНЫ  ҚАНШАЛЫҚТЫ?»

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы «№ 13 гимназия» КММ 
Бастауыш сынып мұғалімі Темиржанова Айымгуль Серикбаевна

     
Байқауға   ешбір  қатыспаған  адам  табыла  ма?  Байқау  жарыстан  айырмашылығы,  онда 

физикалық шамалар емес, іскерліктер бағаланады. Бірақ көптеген адамдар  өздеріне  сұрақ 
қояды – ал  байқаулар  қажет пе, егер қажет  болса – неге?

Байқау деген  — белгілі бір мақсат қойып, объектіні әдейі қабылдау. Ой жүгірту, зейін қою 
байқаудағы негізгі әрекеттер. 

Психологияда кең тараған әдіс, оның мәнісі: зерттеуші басқа адамның іс-әрекетін, оның 
мінез-құлығын,  психикасын,  сыртқы  көріністерін  (қимыл-қозғалыстарын,  сөйлеген  сөзге 
реакцияларын,  мимикасын,  жалпы  әрекетін),  сондай-ақ  адамның  ерік-күшін,  сезім 
ерекшеліктерін,  темпераментін,  жүріс-тұрыстарын  жүйелі,  жоспарлы  түрде  бақылайды, 
осыған  орай  ол  адамның  психикалық  үрдістері,  жай-күйі  және  психикалық  қасиеттері 
жөнінде  қорытынды  жасайды.  Белгілі  жоспар  бойынша  жүйелі  біраз  уақыт  бойына 
зерттелуші  адамның  психикалық  ерекшеліктерін  қадағалауды  байқау  әдісі деп  атайды. 
Байқау әдісі  әдетте,  табиғи жағдайда,  зерттелінуші адамның әрекетіне  әдейі  араласпай-ақ 
жүргізіледі.

Байқаудың түрлерін топтарға бөлуге болады:
   Кәсіби-салада кәсіби біліктілігін көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл сіздің мамандығыңыз 

бойынша жұмыстарды орындауға конкурстар (логотип, фирмалық стиль жасау, атау ойлап 
табу және т.б.), онда жүлдегер ақша, грамота немесе диплом алады.

  Шығармашылық-таланттарды анықтауға бағытталған. 
  Қайырымдылық және әлеуметтік-бұл негізінен әлеуметтік проблемаларды шешуге, 

жобаларды жүзеге асыруға бағытталған коммерциялық емес ұйымдар үшін байқаулар.
Балаларға арналған, сұлулық, жануарлар және осындай сайыстар, мұнда Жеңіс үшінші 

тұлғаларға (ата-аналар, зауытшылар, иелері) маңызды.
Сәттілік- яғни "киноға жазыл да билет ал", "репост жаса және жаңа iPhone ұтып ал", 

интернет-ұтыс ойындары. Бұл байқаулар жеке мүмкіндіктерге емес, сәттілікке (немесе 
дауыстарды бұруға және байланыстарға) негізделген. Біз оларды мүлдем қарастырмаймыз.

Байқау  оқуға  қызығушылық  тудырады:  жағдайдың  өзгеруі,  шығармашылық  атмосфера, 
мақсатты  орта  –  осының  барлығы  баланы  жемісті  жұмысқа  итермелейді,  өйткені  өнер 
көрсету үшін тек шығарманы дайындау ғана емес,  сонымен қатар оларды мінсіз орындау 
қажет. Оқушыны оқыту процесін қызықтырады, ол өнер көрсетуді ұнатады.

-Байқау оқушы үшін жаңа мүмкіндіктер ашады – өз таланттары мен шығармашылық 
қабілеттерін көрсету.

 - Шығармашылық жарыстың рухы баланы бұрынғыдай ертерек ойнай бастаса, баланың 
сахналық қорқынышы әлі көрінбесе, ол бәрін өзі ақылға қонымды деп қабылдап, барлығы 
оған қызығушылық тудырады.

 – Оқушыны жарыстар қызықтырады, ол басқалардан жақсы болғым келеді, ал оны белгілі 
бір мақсат қойылған кезде-белгіленген байқауға дайындық барысында қолдануға болады. Ал 
мақсатқа жету-Жеңіс. Бірақ, егер жеңіс болмаса, онда жеңіліске ұқсамайды. Қатысу-бұл 
жеңіс. Өзін-өзі жеңу, осындай іс-шараларға қатыспайтын адамдармен салыстырғанда Жеңіс 
және бұл-жетістік!

-Жеңістер, байқауларға қатысу да, балаға өз мүмкіндіктеріне сенуге, еркін болуға, 
босаңсытуға, біздің күрделі өмірімізде тыныш және табиғи сезінуге көмектеседі.

5

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%B9%D1%96%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 18.06.2020 жыл | № I00062 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 — Біздің балалардың мойнында үлкен жүктеме бар. Егер де байқауларға қатысса, онда 
осы дайындықтың барлығы көп уақыт пен күш жұмсайды. Бірақ, бала уақытты бағалай 
бастайды, ол ұйымдасқан болады және таңқаларлық, жалпы білім беру мектебімен 
айналыспайтын балаларға қарағанда көп үлгереді.

 - Байқауларда балалардың кәсіби дайындығы жетілдіріліп, оқытушылар репертуарды 
таңдауға аса талап етеді. оқушылардың техникалық және көркем мүмкіндіктері өседі.

Байқаулар пайдасы 
Жас  ханымдар  балалар  сұлулық  байқауына  қатысу  идеясының  қуанышына  келеді. 

Құмарлықтан басқа, әдемі киімде бояу мүмкіндігі, бұл іс-шара және оған дайындық қыздың 
өзін-өзі  бағалауына  жақсы әсер  етеді.  Бала  ой-өрісін  кеңейтеді  және  жан-жақты дамиды, 
өйткені  кез  келген байқауда  балаларды әдемі  жүру және билеу,  ән  айту және көпшілікке 
сенімді сөйлеуге үйретеді.

 Студенттер үшін өз талантын немесе білімін көрсету. Байқау жұмысы портфолио немесе 
оған  жұмыс  берушілер  қарайды  деп  жиі  айтады.  99%  жағдайда  бұл  дұрыс  емес!  Егер 
конкурсты әлеуетті жұмыс беруші ұйымдастырған болса,  онда сұрақтар жоқ, жеңімпаздар 
мен өздерін жақсы көрсеткен студенттерді жұмысқа шақыра алады. Кейбір байқаулар мен 
олимпиадалар жоғары стипендия алуға мүмкіндік береді.

Педагогтар үшін - аттестаттау үшін де қоржындары  жинақталады. Қалған артықшылықтар 
өзіңіз үшін анықтаңыз.

орта және жоғары мектеп — олимпиадалар мен ірі конкурстар колледждерге, ЖОО-ға түсу 
кезінде  көмектеседі:  егер  талапкерлер  бірдей  балл  алса,  онда  конкурсқа  қатысушыға 
артықшылық  беріледі.  Мұнда  қабылдау  ережелерін  зерделеу  керек:  кейбір  жоғары  оқу 
орындары бір жетістік үшін әр түрлі балл береді немесе оны мүлдем ескермеуі мүмкін.

Кәсіби мамандар үшін-тану, кәсіби деңгейін көрсету, қосымша пиар алу, сонымен қатар 
портфолиоға  жақсы  жұмыс  қою.  Көптеген  конкурстар  қандай  да  бір  нәтиже 
берілмегендіктен, көптеген профи қатысу үшін алаңдарды аса байыпты іріктей бастады және 
өтетін жарыстарға ауыспайды.

Байқаудың  зияны
Жоғалған уақыт - конкурстардың басым көпшілігі ештеңеге әсер етпейді, пайда бермейді, 

ал дипломдар еш жерде бағаланбайды.
Жоғалған ақша — сіз ақшаны тек жарнаға ғана емес, сонымен қатар уақытты орындауға 

жұмсалған  уақытты  жоғалтасыз,  себебі  уақыт  -  ақша.  Егер  орындау  үшін  қандай  да  бір 
қосымша материалдарды сатып алуға тура келетін болса, ол туралы айтпағанда.

Жүйке  жүйесі  мен  бұзылулар-бәрі  жеңіліске  немесе  жүлдегерлер  қатарына  түспеуге 
тыныш жауап бере алмайды.

Ашу -  Жеңіс  сатып  алу  әуесқойлары үшін  тармақ.  Қазір  интернетте  жеңіс  немесе  кез 
келген орын,  алғыс хат,  Диплом және т.б.  сатып алуға болатын көптеген конкурстар бар. 
Мұндай  "жеңімпазды"  есептеу  қиын  емес,  содан  кейін  беделі  қалпына  келтіру  өте  қиын 
болады.

Сонымен, біз байқаудың  құрбандарын көрдік: сапалы, жүзеге асырылмаған армандар 
мен  ата  –  аналардың  өмірі;  олар  шешетін  зұлым  рухтар  -  өз  сәтсіздігі  мен  іске 
асырылмағандығы туралы ойлар. 

Ал  құрбандық  алауға  –  педагогтардың  амбициясына  және  ұйымдастырушылардың, 
пиарщиктердің ақшасын, демеушілердің жарнамасын тастайды. 

Өз  балаларымызды  қорғайық!  Ал  таланттар  байқауларына  қатысудан  пайда  болған 
жағдайда, маңызды су асты тастарында ұмытпаңыз!!!

* * * * * * * * * * * * *
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«МЕНІҢ  ТӘЖІРИБЕМ»

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы «№ 13 гимназия» КММ 
Бастауыш сынып мұғалімі  Темиржанова Айымгуль Серикбаевна

 Сынып: 1 «Д»
Сауат ашу

Қатысқандар саны: 32
Қатыспағандар саны: -

Сабақтың тақырыбы Кейіпкерлерді сипаттаймын. Ю әрпі.
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 

1.2.9.2 дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну (ь, ъ 
таңбалары, Ұ, ю, я қосарлы дыбыстары) және дұрыс оқу
1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін 
сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану.
1.2.5.1 Мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу 
немесе қойылған сұраққа жауап беру (мұғалімнің 
көмегімен).
1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін, 
вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, 
қимыл, дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы 
кідірісті) қолдану.
1.1.4.1   Мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның 
иллюстрациясы бойынша болжау.
1.3.10.1 заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін 
сөздерді ажырата алу және орынды қолдана білу 
1.3.11.1   Сөйлемді бас әріптен бастап жазып, сөйлем 
соңына тиісті тыныс белгілерін қою

Сабақтың мақсаттары Барлығы: Жаңа білімді меңгереді.
Көбі: Тақырыпты түсініп, тыңдап, жетекші сұрақтар 
арқылы талқылайды.
Кейбірі: Алған білімді өмірде қолдана алады.

Жетістік критерийлері  Айтылған сөздер мен сөйлемдердің көпшілігін дұрыс 
қайталай алады. 
Нақты сөйлеу арқылы, мәселені түсінгенін көрсете алады.

Құндылықтарды дарыту Оқушыларды бір-біріне деген құрмет көрсетуіне тәрбиелеу. 
Пәнаралық байланыс Өнер, ана тілі сабағы
АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым.
Тілдік құзыреттілік Ою-орнамент
Сабақ барысы
Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Сабақтың басы
Ынтымақтастық 
атмосферасын 
қалыптастыру
5 минут

Амансың ба ұстазым, 
Амансың ба досым. 
Бүгін алатын бағамыз 
Кілең бестік болсын
Бүгінгі күн сәтті өтсін! 

-Ортамызда не тұр? Шаңырақ . Шаңырақты ұстап тұрған не екен?уық. 
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Барлығымыз әр уықты алайық,ішінде әріптер жасырынған,қандай 
әріптер?
Топқа бөлу:
Т- әріпінен басталатын ою өрнек
Т- түйетабан тобы
Қ- қошқармүйіз тобы
А- айшық тобы
С- су өрнек тобы
Ө- өркеш тобы
Ою- қазақтың нышаны,көркіні келтіру үшін қажет.
Ою туралы түсінік беріп кетем,түрлеріне тоқталу.
Үш тілде айту: ою-орнамент- орнамет.
Оюды қайда саламыз?киіз үйге.
-Киіз үй бөліктерін атату:уық,шаңырақ,кереге,есік. 
-Киіз үй жабдықтарын атату: дастархан, домбыра, көрпе, сандық. 
№1 тапсырманы тыңдаймыз: Дастархан әнін қойып,тыңдату. 
Сыныпта жасырын тұрған дастарханды  табу. Бейнебаян көрсету. Ю 
дыбысы мен әрпінің мақсатпен таныстыр

Сабақтың ортасы
8 минут

№2 тапсырма: Дастарханымызды жайдық,енді жерге не төсейді? 
Оюлы көрпе. Кәні,сыныпта жасырынған көрпені кім табады? Ішінде 
не  бар екен?Оюлы көрпе. Оқылым.
1 топ: 104 бет сөздерді хормен дұрыс оқу,қосарлы екенін түсіну.
2 топ: «Жеңімпаз аю» мәтінің тізбектеп оқу.
3 топ: 2 тапс.Жұппен сұрақтар қою және  жауап беру.
4 топ:Аю,қасқыр,түлкіні сипатта.(мінездеме беру) 
№3 тапсырма: Нағыз қазақ қазақ емес,нағыз қазақ домбыра. Домбыра 
жасырынған екен.Кім табады? Тапсырмасы: Жазылым.
Ю әрпінің жазылуын бейнебаянға назар аудару.Ауада жазу. Дәптерге 
жазу. Бағалау,мақтау.
№4 тапсырма: Біздің ата- аналарымыз Наурыз мейрамын тойлағанда 
үстеріне не киген? Шапан. Сыныпта жасырынып тұрған шапанды кім 
табады? 
Үлестірмелі тапсырмасы: Берілген сөздерді бас әріппен 
жазып,дауысты және дауыссыз екенін ажырату.

Сергіту сәті
1 минут

«Қара жорға»

Аяқталуы
16 минут
Қызықты 
тапсырма
8 минут

№5 тапсырма: Бұл не?Сандықтың жартысы жасырынған, ал жарты 
сандығымызды тату үшін сыныптан іздеп көрейік. Сандықтың 
ішіндегі тапсырмасына мұқият қарап,орындауға кірісейік: 
1 топ: «Юпитер» сөзіне дыбыстық талдау жаса.
2 топ: Жұптық жұмыс: Хабарлы( .), сұраулы ( ?), Лепті ( !) сөйлемдер 
құру.
3 топ: Ю әрпіне кез келген сөздер ойлап, сөйлем құру.
4 топ: Құрақ көрпе құру. «Шаңырақ биік болсын!»
5 топ: Құрақ көрпе құру. «Тілегіңіз қабыл болсын!»
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Сабақтың соңы
2 минут

Рефлексия
Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау
 -Ю қандай дыбыс?
 - Қандай дыбыс естіп тұрмыз?
-Сөздің қай жерінде кездеседі?
 

Дифференциация – 
оқушыларға көбірек қолдау 
көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілеті 
жоғары оқушыларға қандай 
тапсырмалар қоюды 
жоспарлап отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру деңгейін  
тексеру жоспарыңыз? 

Пәнаралық байланыс 
Денсаулық және 
қауіпсіздік техникасының 
сақталуы 
АКТ 
Құндылықтармен
 байланыс (тәрбие)

Қолдау көрсету.
Қабілеті жоғары оқушылар 
айтылған сөздер мен 
сөйлемдердің көпшілігін 
дұрыс қайталай алады.

Оқушылар өздері жасаған  
бет-бейнелеріне қарап бір-
біріне көңіл- күйлерін айтады.  
(қуанышты, көңілді, көңілсіз, 
ашулы)

Өнер, ана тілі сабағы
Оқушыларды бір-біріне 
деген құрмет көрсетуіне 
тәрбиелеу.
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