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ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН
БАЛА САУЛЫҒЫНЫҢ КАЖЕТТІЛІГІНЕ ПАЙДАЛАНУ
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы «Оқушы орталығы» КММ
«Ән салу» үйірмесінің қосымша білім педагогы
Нурлыбаева Олболсун Хамзаевна

«Денсаулық сақтау» технологиясы бойынша жүргізілетін шаралар баланың
денсаулық әлсіздігінің алдын алуға деген алғашқы қадамы болып саналады. «Сау
дене, азат ақыл, адал көңіл, үшеуімен болады бақыт өмір», -деп сыршыл ақын Мағжан
Жұмабаев айтқандай, ән салуда сабағындағы сергіту, тыныс алу жаттығулары мен
әрбір ісі жан-жақты жарасымды, рухани бай тәрбие берумен қатар, денсаулығы
мықты болашақ өсіруге бағыттау баршамыздың міндетіміз.
Денсаулық – адамның табиғаттан алатын бірден-бір бағалы сыйлығы. Оны шыңдау
үшін, әр адам өзінің ағзасын шамасынша шынықтырып, салауатты өмір сүруге
ұмтылуға тиіс. Бұл ұмтылыс жас шағынан басталғаны өте дұрыс екенін өмірден
байқауға болады.Денсаулық сақтау технологиясының мақсаттарына жету- Тыныс алу
сабақтары, бойжазу жұмыстары, түрлі гимнастика, сергіту сәттері, ойындар арқылы
іске асырылады. Технологияның бір бөлімі- сергіту жаттығулары, баланың жұмыс
қабілетіне, ойлау жүйесіне игі әсер етіп, жүйкесін, сезімталдығын арттырып,
денсаулығын
нығайтып,
зейінін
тұрақтандырады.
«Денсаулық
сақтау»
технологиясының басты шараларының бірі- тыныс алу мен бой сергіту шаралары.
Денсаулық сақтау технологиялары - бұл балалардың денсаулығының сақтауы және
дамытуы бойынша бiлiм беретiн кеңiстiк жұмысының жүйесi. Денсаулық сақтау
технологиялары - балалардың денсаулығын сақтау мәселесін үстiрт емес, сезiніп,
балалардың өзіндік жеке даму ерекшелiктерiн есепке алып шешу.
Кунделікті денсаулық сақтаудың тиімді әдісі- сабақ барысындағы жаттығудан
бастайды. Денсаулық технология жаттығуларының орындалу барысында
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оқушылардың бойында жинақылық, шапшаңдық, дене бітімінің түзу, әрі сымбатты
болуы қадағаланады. Жаттығулар денедегі зат алмасуын жақсартады, мойын, иық,
бел, іш, арқа, балтыр бұлшық еттерін қатайтады, жүйкесін нығайтады, бала өзін-өзі
сергек сезінеді, көңіл–күйі көтеріледі. Қимыл-қозғалыстар бір орында тұрып жүруден
бастап, аяңдап жүрумен аяқталады.
Технологияның бір бөлімі- сергіту жаттығулары, баланың жұмыс қабілетіне, ойлау
жүйесіне игі әсер етіп, жүйкесін, сезімталдығын арттырып, денсаулығын нығайтып,
зейінін тұрақтандырады. «Денсаулық сақтау» технологиясының басты шараларының
бірі- тыныстау әрекеттері. Балаларды «денсаулық жолдарымен»: оқушылардың
қоршаған ортадағы температура өзгерісіне шыдамдық танытатын ағза қалыптастыру,
шынықтыру шараларының негізі болып табылады. «Денсаулық сақтау»
технологиясының кешенді жаттығулар кез-келген жайлы бөлмеде классикалық, қазіргі
заманға сай музыканы, табиғат әуендерін пайдаланып жүргізуге мүмкіндік алады.
Денсаулық бұл баланың физиологиялық- психикалық мүмкіндігін толықтай
анықтайтын негізгі жағдайлардың бірі.
Балалардың денсаулығы келесі факторларға тікелей байланысты болады:
• ата –ана денсаулығы;
• экология;
• өмір сүру жағдайы;
• оқушымен және отбасындағы тәрбиесі.
Шынықтырудың дәстүрлі формалары: сабақ өтетін бөлменің ауасын тазарту, таза
ауамен сергіту жаттығуларын жүргізу – тыныс алу әрекетінмен байланыстыра
жаттығу.
Ұтымды–қимылды сергітулер ұйымдастыру: жаттығулар, жүгіру, сазды-би
қимылдары, гимнастика, сауықтыру және алдын алу жаттығулары.
Әдеттен тыс кешендік шаралары:
•
•
•
•

Дене мұшелерін босаңсыту жаттығулары.
Ауамен тыныстау;
Психогимнастика;
Өзін-өзі тыныс алуда бақылау;

Қазіргі уақытта, медицинаның үлкен бір бөлігіне жататын дұрыс тыныс алуды
үйренуі маңызды факторлардың бірі болып табылады. Дұрыс тыныс алу- бұл
көптеген аурулардың алдын алады; адамның денсаулығы, физиологиялық және ақылой қызметі оның тыныс алу қызметіне байланысты сонымен қатар, дұрыс тынысалуы
әр түрлі емдік әсер береді. Ырғақты демнің екпінімен шығуы-шаршаудан арылудың
бір де бір құралы. Баяу ырғақта демалу, тыныс алу кезінде кідіріс жасауға да болады.
Қан айналымын белсенді ететін көміртегінің мөлшерін, артылған мөлшерінің
жиналып қалуына әсер етуі жүрек қан тамырларының және де мидың жақсаруына
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себепші болады яғни қан айналымын күшейтеді. Демалу бұлшық еттерінің шынығуы
физиологиялық жұмыс қабілеттілігін және шыдамдылықты арттырады.
Салауатты өмір салты қажеттіліктерін қалыптастыруда дұрыс тыныс алу өкпедегі
зат алмасуын үдетеді, тыныс алу үшін оның терендігін, жиілігін, өкпенің қимылын,
тіпті кеуде қуысының дем алуға дұрыс қатынасуын реттеп, бір жүйеге түсіруге үлкен
көмек көрсетеді. Адам денесінде болып отыратын зат алмасулардың бәріне әсер етеді.
Ұлы ойшыл Вергилий «Ешкім бәрін білуші де, бәрі қолынан келуші де бола
алмайды» деп айтқандай, әдіс-тәсілдерді тиімді пайдаланып оқушыларды
денсаулығын сақтауға үйрету керек.
* * * * * * * ** * * *
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Тақырыбы: «Ойыншықтар-біздің досымыз»
кіші топқа арналған музыка пәні оқу қызметінің ашық сабағы
Мақсаты: музыкаға қызығушылығын арттыру.
Міндеттері:
Білімділік: шығармашылыққа баулу, әуенді тыңдап, музыкалық қимыл
қозғалыстарды дұрыс орындауға үйрету;
Дамытушылық: Ойыншық кейіпкерлері арқылы ой-өрісін жетілдіру ән
салу, қимыл - қозғалыс арқылы орындаушылық дағдыларын
қалыптастыру;
Тәрбиелік: тыңдау, қабылдау, есте сақтау дағдыларын қалыптастыру. Әнді
тыңдап әуенімен сөзін анық орындауға үйрету арқылы жақсы
көңіл күй сыйлау, мейірмділікке тәрбиелеу;
Көрнекіліктер: үнтаспа, себет, жапырақтар; ойыншықтар - мысық, қоян,
аю; ширма; музыкалық аспаптар - сылдырмақ, қоңырау,
Сабақтың барысы:
Балалар музыка залына көңілді әуенмен келеді. «Марш» әуенінің ырғағымен жүруге
үйрету, қозғалысты музыканың басталуымен бірге бастап, бірге аяқтау. Балалар залға
«Марш» әуенінің ырғағымен жүріп келеді. Аяқ ұшымен жүгіру.
Балалар: - Сәлеметсіз бе! (соль, фа, ми, ре, до)
Музыка мұғалім: - Сәлеметсіз бе! (до, ре, ми, фа, соль) –Сендер ертегіні
жақсы көресіңдер ме? Қандай ертегілер білесіңдер? Ал ертегі
орманға барғыларың келе ме? Балалар: ия (жауап береді). (балалар орнында
айналады)
Музыка мұғалім: - Міне, балалар орманға да келіп жеттік.
(үнтаспадан ормандағы жел дыбысын жіберу)
Бірақ, орманда жел тұрған сияқты (дыбыстап естірту), талдарда тербеліп жатқан
сияқты (қозғалысты көрсету қайталауын сұрау).
1Балалар, жел соққанда талдар қалай тербеледі екен көрсете аласыңдарма мен
қарайын?
2Ал, жел қалай ән салады екен дыбыстап көрсетіңдерші мен тыңдайын?
Тыныс жаттығуы: «Жел»
Желдің дыбысын үндеп шығару «ыш-ыш-ыш-ыш»
Музыкалық дидактикалық ойын: «Жәй-қатты»
Мақсаты: динамикалық есту қабілетін дамыту.
(балалар жаттығу жасап жатырғанда себеттегі жапырақтарды алып келу)
Музыка мұғалімі: Балалар, қараңдаршы жел қатты соғып
орман талдарынан
қаншама жапырақ түсіп қалған, түстері қандай
әдемі. Тсс, жапырақ сыбдырлайды менің білуімше жапырақтар
бір нәрсе айтқысы келетін сияқты, қазір тыңдайын. Айта ғой
жапырақ құлағым сенде тыңдап тұрмын (жапыраққа құлақ
тосып) Аа, жапырақтар айтады балалардың тамаша бір
өнерлері болса көргіміз келіп тұр деп сұрайды.
Музыка мұғалімі:(жапырақты жерге төгіп)Жапырақпен билеп аламызба?
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Балалар(Ия) -Ендеше, жапырақты теріп алыңдар
«Жапырақтар» музыкасы, сөзі: Г. Абдрахманованікі әні ойналып балалар әнге сай
қимылдар жасайды.
(Әуен аяқталған соң балаларды орнына отырғызып, жайғастыру.) (Мысықтың үнін
жіберу)
Музыка мұғалімі:-Естідіңдер ме бұл ненің дыбысы?
Балалар: Мысық
Музыка мұғалімі: Ол мысық қай жерде жүр екен? Әлде адасып қалдыма екен?
Мысық неге жылап тұр екен?
(тал түбінде ойыншық мысық тұрады, оны музыка мұғалімі
тауып алып)
Өзінен сұрайық. Мысық орманда адасып кетіпті. Балаларды көріп
осында келген екен. Балалар, мысық тоңып қалған сияқты.
Мысықтың жылынуына көңілін аулауға көмектесеміз бе?
Мысықтар қалай дыбыстайды, балалар? Мысық отырғышқа
отырып балалардың өнерін тамашала. (мысықты отырғызу)
Дауыс жаттығуы: «Мысық»
Музыка мұғалімі: балалар, дыбыс естідіңдерме бізге қонақ келе
жатқан сияқты
Музыкалық дидактикалық ойын: «Қоян мен аю»
Мақсаты: музыка бояуын есту қабілетін дамыту.
Музыка мұғалімі: Қоянда жоқ, аю да жоқ
Қашып кетті тентектер
Ал, балалар қандай аспап сылдырлаған табыңдар. (балалар не қандай аспап
ойнағанын табады)
Музыка мұғалімі: - Балалар, қараңдаршы біз келген орманда тағы не бар не көріп
тұрсыңдар? Көрдіңдер ме? Орманда қоян жүр екекн қолында не бар екен?
Әрине, сәбізі бар екен. (ойыншық қоянның қолында сәбіз бар көрсетеді).
Қолында не барын сұрап, ол туралы не білетінін сұрап білу? Біз қоянға сәбізден салат
жасап беремізбе? Қоян, сен отырғышқа отырып балалардың ән тыңда? (қоянды
отырғызу)
Ән-ойын тыңдау: «Сәбіз» ән-ойын тыңдалады. (қимылын
үйрету)
Әннің мінезіне мән беру (Әнді қайталап
тыңдау)
Қандай әуен тыңдадыңдар? Көңілді ме көңілсізбе? Әуен тез
ойналама әлде, жәй ойналды ма? (көңілді, көңілсіз), (жай, тез)
Саусаққа арналған жаттығу жасалады.
Ән айту: «Қоян»
Қоян туралы әңгімелеу. Өткен сабақта айтқан «Қоян»
туралы әнімізді қайталаймыз. Әннің сөзін анық, әуенімен
орындауға үйрету. Мұғалім көрсеткен қимылдарды қайталау.
Музыка мұғалімі: Балалар, қоянымыз тоңып қалған сияқты. Ол
үшін не істеуге болады? Жылы мезгіл келуі керек солай
ма? (көктем суретін көрсету)
7
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Әуенді ырғақтық қимыл, би: «Көктем» би-әнімізді
тыңдаймыз. муз.Е.Тиличееванікі
Музыка мұғалімі: балалар, ән ұнады ма? Бұл ән көктем, құстар туралы.
(күн мен жаңбырдың дыбысын тыңдату)
Музыка мұғалімі: -Мынау – қоңырау. (Қоңырауды соғып көрсетеді).
Қоңырау сендерді ойынға шақырады.
Балалар, ойын ойнағанды жақсы көресіңдер ме?
(Қол шатырды көрсету)
Мынау не нәрсе? Қолшатырды қай кезде пайдаланамыз? Қазір, біз осы қолшатырмен
ойын ойнаймыз. Енді біз сабағымызды ойынмен жалғастырамыз.
Ойын: «Күн мен жаңбыр»
Музыка мұғалімі:Балалар, сіздерге ойын ұнадыма? Жарайсыңдар, бүгін
керемет өнер көрсеттіңдер. Әрқашан деніңіз сау болып бүгінгі күндей
шат-шадыман күн кешейік. Осымен кіші тобына арналған ашық сабағымыз аяқталды.
Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар!
*************
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Пәні: «Ән салу»
Тобы
Оқытушы
Сабақтың
тақырыбы
1.Ақпараттық
құзіреттілік
2Коммуникативтік
құзыреттілігі
3Проблеманы шешу
құзіреттілігі
Сабақтың типі
Сабақта
қолданылатын
педагогикалық
технологиялар
Сабақтың әдісі

Тақырыбы: Әншінің тұру қалпы, дыбыс аппаратын дұрыс
қолдану.
«Ән салу» үйірме мүшелері
Қуаншалиева Раушан Жардемовна
Әншінің тұру қалпы, барлық дыбыс аппаратын дұрыс
қолдануды үйрету;
Әншіліктің алғы шарттары
Дауыс жаттығуын жасаудағы алғашқы ережелерін меңгерту
Дауысқа арналған шығарманы алғашқы орындауда
сольфеджиосын талдау ноталарды меңгеруге мүмкіндік
жасау.
Аралас сабақ
Дамыта оқыту, Блум таксонманиясы

Практикалық

Пәнаралық байланыс

Музыка әдебиеті, музыка теориясы, сольфеджио,
дирижерлау

Оқыту құралдары

Шығармалардың нотасы, музыкалық аспап, музыкалық
орталық, үнтаспа, вокалдық сөздік.

р/с
I
II

Сабақтың
барысы

Оқытушы
ның ісәрекеті
Ұйымдастыру 1.
Сала
бөлімі
матсызба!
Кіріспе
бөлімі.
1.
Әншілік
тұрысты
қалыптастыр
у.
2.

Дауыс

Оқушыны
ң ән айту
кезіндегі
ережемен
таныстыра
ды, денені
ұстауды
үйретеді.
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Оқушының ісәрекеті

Күтілетін
нәтиже

Саламатсыз ба .

Сабаққа зейіні
ауады.

Ән салу кезінде
денені тік ұстау
ережежесімен
танысады.
Дауыс жаттығуды
оқытушының

Дауыс
аппараты
сабаққа дайын
болады.
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жаттығулары
н жасау.

III

IV

V

үйретуі бойынша
орындайды

Негізгі бөлім.
1.
Дауысқа
арналған
жаттығуды
талдау кезеңі:
Вокализ
№5,7,8

Оқушыға
вокализ
шығармасы
жөнінде
қысқаша
мәлімет
береді.
Вокализ
латын
тілінен
аударғанда
айту,
дыбыстау
дегенді
білдіреді,
яғни
дауысқа
арналған
сөзсіз
шығарма.
Шығарман
ы орындап
көрсетеді
Әрбір
фразаға
бөліп керек
жерінде
тыныс
алуды
үйретеді
Қорытынды
Вокализді
3Вокалды өз бетімен
қ дағдысын
орындауды
қалыптастыру талап етеді
жұмысын
пысықтау:
Үй
Вокализді
тапсырмасы
жаттауды
тапсырады
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Вокализдің
сольфеджиосын
талдай бастайды.

Шығарманы
фразаға бөліп,
белгілі жерінде
тыныс алып
сольфеджиосын
әуендете айтады.
Дәптеріне жазып
алады.

Жаңа
шығарма
түрімен
танысады.

Тыныс алудың
алғашқы әдісін
үйренеді.

Дайындалады
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