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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ ДИДАКТИКАЛЫҚ
ОЙЫНДАР АРҚЫЛЫ СЕНСОРЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРІП, 

ОЙЛАУ ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ

БҚО, Тасқала ауданы «НҰР» бөбекжай тәрбиешісі         
Бисингалиева Бибигуль Жумагельдиевна

            
  Мектепке дейінгі  балалардың жан-жақты дамуы үшін 
ойынның  ролі  ерекше.  Ойын-  жалпы  адамзат 
мідениетінің біргей феномені, оның қайнар мен көзі мен 
шыңы.  Мәдениет  феномені  ретінде  ойын  оқытады, 
дамытады, тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтереді, 
дем алдырады, сонымен қатар, ол сықақтап, күлдіріп, кез-
келген   әлеуметтік   мәртебенің   шартты   екендігін 
көрсетеді.
   Ұлы педагог В.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, 

ертегісіз,  шағармашылықсыз,  қиялсыз  толық  мәніндегі  ақыл-ой  тірбиесі 
болмайды» дейді, демек балалармен ойынның  әр түрін  ұйымдастыра отырып, 
бір-біріне  деген  қайырымдылық,  мейірімділік,  жанаршылық,  достық, 
жолдастық  сезімдерді  тәрбиелеуге  болады.  Ал  балаларды  қоршаған  ортамен 
таныстыру,  тіл  дамыту,  табиғатпен  таныстыру,  бейнелеу  өнері  сабақтарында 
жанды-жансыз табиғатқа деген сүйіспеншілік, үлкендердің еңбегіне қызығу мен 
сыйластық сияқты адамгершілік сапалары қалыптастырылады.
 Ойын бала үшін – нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен ұйымдастырса, 
ол  балаларға  ықпал  жасауға  мүмкіндік  алады.  А.П.Усова  былайдеп  атап 
көрсетті:  «Балалардың  өмірі  мен  іс-әрекетін  дұрыс  ұйымдастыру  –олардың 
тәрбиелеу деген сөз. Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның өзара қарым 
–қатынстары формаларында жүзеге  асырылатын себебі  сол,  бала мұнда өмір 
сүруді үйренбейді өз өмірімен тіршілік етеді». Ойынды балалар өмірін ортақ 
мүддесін бағыттап және дамытып отыру, балалар ұжымын топтастыруға күш 
салу  керек.А.С.Макаренко  ойынның  балалар  өмірін  ұйымдастырудағы  ролін 
жоғары  бағалай  келіп,  тірбиешінің  ролі  туралы  былай  деп  жазды:  «Мен  де 
педагог  ретінде   олармен аздап  ойнауға  тиіспін.  Егер  мен  тек  қана  үйретіп, 
талап  етіп,  айтқанымды  істетіп  тұрсам,  онда  мен,  бәлкім,  пайдалы,  бірақ 
жақындығы жоқ бөгде күш қана боламын. Мен міндетті  түрде аздап ойнауға 
тиіспін және мен өзімнің барлық әріптестеріммен осыны талап еттім».
        Дүниедегі пәк те, нәзік те, батыл да, батыр – ол бала. Өйткені, оның жаны 
таза, нанғыштығы да тез, ол «өмірдегі барлық құбылысты білсем, ол неге олай, 
неге  бұлай  деп,  дүние  сырын  ашсам»  деп  талпынады,  алға  ұмтылады. 
Бүлдіршіндердің алғашқы даму кезеңі, білім мен тәрие берудің алғашқы сатысы 
балабақшадан басталады. Қоршаған ортаға бейімі, еңбекке араласуы, білім алу, 
адамдармен  қарым-қатынасы,  ойлау,  қиялдау,  қаблеттері  сөздік  қорларының 
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дамуы  мектепке  дейінгі  кезеңге  қалыптасады.  Осыған  орай  мектеп  жасына 
дейінгі  баларды  оқыту  мен  тәрбиелеуде  олардың таным қаблеттерін  дамыту 
ерекше орын алары сөзсіз.
       Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпығ міндетті стандартында 
тірбие мен ұйымдастырылған оқу қызметтер нәтижелері бес түрлі құзіреттілікті 
қалыптастыруға бағытталған.  «Таным»,  «Коммуникация»,  «Шығармашылық», 
«Денсаулық»,  «Әлеумет».  Әр  білім  беру  саласы  балалардың  дамуына 
қойылатын  талаптары  мен  берілген.  Соның  ішінде   «Таным»  білім  беру 
саласының  мақсаты:  іс  –  әрекеттің  дағдыларын  меңгерген,  әлемнің  тұтас 
бейнесін  түсінуге  және  ақпаратты  өмірлік  маңызды  мәселелерді  шешуде 
қолдануға қаблетті тұлға қалыптастыру.
       Ойын  дегеніміз-халықтың баланы әдептілікке,сауаттылыққа баулитын 
құралдың  бірі.Мектепке  дейінгі  тәрбиеленушілердің  танымдық  іс-әрекетін 
қалыптастыруда  негізгі  жұмыс  түрі-ойын  әрекеті.Бала 
саналы,мәдениетті,адамгершілігі  мол  болып,жан-жақты  дамуы  үшін  және 
айналадағы  өмір  құбылысын  ұғыну  үшін  тілін  дамытып  ,  сөз  байлығын 
пайдаланудың маңызы  зор.  Ойын үстінде баланың түрлі  қасиеттері,  қаблеті 
мен  белсенділігі  де  көрінетіні  туралы  аса  көрнекті  педагог  А.С  Макаренко 
былай  дейді:  «ойында  бала  қандай  болса,  өмірде  кәсіби  қызмет  саласында, 
көбінесі  сондай  болады»  сондықтан  келешекке  адамды  тәрбиелеу  –бәрінен 
бұрын  ойын   арқылы   жүзеге  асырылады.  Ойын  –  балалар  үшін  айналаны 
танып,  білу  тәсілі.  Ойын   әрекеті  мазмұнынан   әлеуметтік  сипаты  баланың 
қоғамдық өмір сүретіндігімен байланысты.  Ол алғашқы айлардан бастап – ақ 
маңайындағылармен  қарым-қатынас  жасауға  ұмтылады.  Соның  арқасында 
жасау құралы, күш қуаты тілді біртіндеп тілді меңгереді. 
   Дидактикалық  ойындар  баланың  ақыл  –  ойын  дамытып,  сабаққа  деген 
қызығушылықтарын арттырады. Бала өмірінің кезеңі  ойын арқылы жетіледі. 
Ойындар әр топта жас ерекшелігіне  сай жүргізіледі.  Табысты жақсы жақсы 
жетілу  үшін  баланың  тілдік  функциялары   толық   дамыған   болуы   керек. 
Баланың  тілін  жетілдіру  үшін  оны  әңгімеге  тарта  отырып,  баланың  сөздік 
қорын жаңа сөздермен толықтырып, түсінігін молайту қажет. 

* * * * * * * * * * * * * * * *
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БҚО, Тасқала ауданы «НҰР» бөбекжай тәрбиешісі  
Бисингалиева Бибигуль Жумагельдиевна

Ортаңғы «Гүлдер» тобы

Білім беру саласы: таным
Мақсаты: балаларды геометриялық пішіндермен 
таныстыру. Олардың пішіндерінің бір-біріне ұқсас және 
айырмашылықтарын түсіндіру. Айналадағы заттардың 
пішіндерін анықтауды бекіту. Зеректік пен 
адамгершілік және шапшаңдыққа тәрбиелеу.

Шаттық шеңбер:
Жарқырап күн ашылды,
     Айнала нұр шашылды.
     Біз – нәп-нәзік қыздармыз,
     Біз – ержүрек ұлдармыз.
     Қайырлы таң, достарым!
     Қайырлы таң, достарым!
     Қайырлы күн, қонақтар
     Сіздерді көріп қуандық!
– Балалар, бізге бүгін көп қонақтар келген екен. Олай болса, біз амандасып 
алайық!
– Сәлеметсіздер ме?
– Қош келдіңдер, бізде бүгін өте көңілді оқу қызметі болмақ.
Оқу қызметінің тақырыбы: ” Ғажайып пішіндер” деп аталады.
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Ғажайып сәт. Есік соғылып, ішке пішіндер патшайымы балаларымен кіреді. 
Балалар амандасады.
– Ал, балалар бүгін болса мына пішіндермен танысалық. Мен сендерге өлең 
шумақтарын оқып беріп, оларды көрсетейін.

Балалар, маған қараңдар,
     Шаршы мырза мен болам.
     Енім, ұзындығым, биіктігім
     Қабырғаларым да тең менің.
Радиусыммен мені өлшейді,
       Мен шеңбермін, не керек.
       Жер шарындай шеңбермін
      Күн де, ай да дөңгелек.
– Балалар, мына пішінді шаршы деп атаймыз. Қане, қайталаңдаршы ?
– Шаршы.
– Балалар “Шаршы” деген төрт қабырғалары, биіктігі, ені мен ұзындықтары 
бірдей пішінді айтамыз. Оларды қалай теңестірсек те тең болады. Олардың 
бұрыштарын беттестірсек үшбұрыш болады.
– Ал, мына пішін – дөңгелек. Оны біз радиусы, яғни кіндігі арқылы өлшейміз. 
Ол пішінде қабырға да бұрыш та болмайды. Қалай дөңгелетсек те, ол домалай 
береді, яғни ешқандай кедергі жоқ.
– Қане, мынау қандай шеңбер?
– Үлкен бе, кіші ме?
– Кішкене шеңбер де, үлкен шеңбер де дөңгелейді.
– Осы дөңгелекке ұқсас нелерді білесіңдер?
– Доп, терезе, алма, күн және ай сияқты пішіндер өте көп.
Үшбұрыш
Үшбұрышпын мен балалар,
Бұрыштарымды қане, санаңдар.
Бүйірімдегі қос қабырғам
Жалғыз табан менде бар.
– Балалар, мына пішін неге ұқсас келеді? Түсі қандай?
– Қызыл түсті, үйдің шатырына ұқсайды.
– Керемет, өте жақсы таптыңдар.
– Үшбұрыштың атын айтып тұрғандай үш бұрышы, яғни үш төбесі болады. 
Сонымен қатар үш қабырғасы болады. Олардың бірнеше түрлері болады. 
Тікбұрыш, доғабұрыш, сүйір бұрышты үшбұрыштар болады.
– Балалар, біздің бүгінгі өтіп жатқан пішіндерімізбен біз күнде кездесіп 
отырамыз. Себебі, мына әлемнің өзі пішіндерден тұрады емес пе?!
Аспандағы ай мен күн дөңгелек емес пе?! Үйлер төртбұрыш болса, төбелері 
үшбұрыш екен, не деген қызық, балалар!
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Сергіту сәті
Дидактикалық ойын: Мысықты  құрастыру.
Ойын мақсаты: Пішіндерді дұрыс орналастару арқылы балалардың ой-өрісін 
дамыту. Бала бойына ептілікті қалыптастыра білу.
Қонақпен қоштасу

Үстел үсті ойыны:
“Менің орным қайда?”
Ойынның мақсаты: Пішіндерден үйшіктің пішінін, бөліктерін тауып 
орналастыра білу. Шапшаңдыққа тәрбиелеу.
Оқу қызметін қорытындылау.
– Балалар, бүгін біз қай пішіндермен таныстық?
– Қонаққа кім келді?
– Біз қайда бардық?
– Бәрекелді, балалар, жарайсыңдар, түгел белсенді бүлдіршіндер екенсіңдер!
– Ендеше қонақтармен де қоштасайық.
Көріскенше сау болыңыздар!
Күтілетін нәтиже:
Баланың қолынан келуі: пішіндерді және олардың түстерін тани білу.
Білуі керек: ұқсас пішіндерді табу.
Баланың игергені: пішіндерді дұрыс орналастыра білу.

7


