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себеп шығар деп ойлаймын. Мен ол кезде психолог боламын деп армандаған
жоқпын, себебі «психолог мамандығы» дегенді көпшілік біле бермейтінін
жасырмай айта аламын. Себебі, ол шындық! Білген, естіген күннің өзінде де
психолог мамандығы туралы әркім әртүрлі пікірде болатын.
Арманымның жетелеуімен 2003 жылы М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дың
педагогика-психология мамандығының грант бөліміне түсіп, қуанышымда шек
болмады. Төрт жыл студенттік өмірім қызықты сәттерге толы болып,оқуымды
бітіріп, ата-анамның және ұстаздарымның үміттерін ақтап, «педагог-психолог»
мамандығын алып шықтым.
Ең алғаш еңбек жолымды 2010 жылы Семиглавый Мар ЖОББ мектебінде
бастап, 2013 жылдан бері осы аталған білім ордасы Ыбырай Алтынсарин
атындағы ЖОББ мектебінде жұмыс атқарудамын.
«Адам баласының бойында қандай қабілет болса, өмір ағымы түбінде сол
қабілетімен жұмыс жасауына айдап келеді» деген даналық сөз, өте дұрыс
айтылған. Себебі, мен жоғарыда айтып кеткенімдей, бала күнімдегі әртүрлі
ойындар ұйымдастыруға жаным құмар болған еді, сол қызығушылықтың
әсері-бүгінгі күнде періштедей пәк бүлдіршіндермен ойындар ойнауға, олармен
сырласуға, ойы мен қиялын бөлісуге де мүмкіндігім болып еді. Себебі, менпсихологпын. Бұл мамандықты таңдауым жеке тұлғаның жас ерекшелігін
ескере отырып, олардың жан – жақты қыр – сырын ашу-басты міндетім деп
білдім және солай істеп келемін.
Балалар ойын барысында өздерін еркін сезініп, ізденімпаздық, тапқырлық
әрекет танытып, түрлі психологиялык түсінікпен сезім әрекетіне сүңгиді. Ойын
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үстінде бала шынайы өмірдегідей қуаныш пен реніш сезімінде болады.
Психологтың негізгі белгісі - бала жаны мен жүрегіне жол табу, ерекше ішкі
сезімді ояту, сенімділік туғызу, тосын шешім қабылдау, ойлау дағдысын
қалыптастыру.
Менің алдағы мақсатым - психология тарауын тереңнен зерттеп, үйреніп,
келешегіміз болған балаларды өмірге еш қорқынышсыз, зұлымдықсыз қарап,
олар алдарында бір ғажап жұмбақтардың шешімдерін табатындарына және де
алда ашық, жарқын күндері күтетініне сендіру, балалардың психологиялық
дамуына көмектесіп, Отан алдында міндетімді орындап, халқыма өз үлесімді
қоссам деймін!
*********************

4

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 22.06.2020 жыл | № J00024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«БАЛАНЫҢ БАЛАБАҚШАҒА БЕЙІМДЕЛУІ»
Aта–аналарға арналған тренинг
БҚО, Тасқала ауданы, Ыбырай Алтынсарин атындағы ЖОББМ
Педагог-психолог Бупениязова Райхан Адилжановна
Мақсаты: Баланың дамуына, балабақшаға бейімделуіне, жеке тұлға болып
қалыптасуына ықпал етіп, ата-ана тәрбиесінің әдіс-тәсілдерін жетілдіре
отырып, жағымды қарым-қатынас орнату.
Қатысқандар: Ата-аналар, тәрбиешілер.
Көрнекіліктер: Отбасы суреті, бояу қарындаштар, қалам, таза парақ, ватман,
шарлар, қайшы, желім, презентациялар.
Кіріспе сөз: Қымбатты ата- аналар, сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын.
Алдымен өзіміз,отбасымыз туралы әңгімелеп, танысайық.
І.Танысу. Амандасу « Өрмекшінің торы»
Нұсқау: - қатысушылар шеңбер құра отырады. Ойынға барлығы қатысуы тиіс.
Жіп кімнен ілініп басталса, сонымен аяқталып өрмек жиналу керек.
Жаттығу шарты:
Топта бірін-бірі жақын танысу арқылы жіпті саусағына іледі, өрмек тоқылды.
II. «Қызықты сұрақтар» ойыны.
1. Балаңыздың туған күні?
2. Топ тәрбиешісінің толық аты-жөні?
3. Балаңыз спорттың қандай түрін жақсы көреді?
4. Балаңыз қандай өлшемде аяқ киім киеді?
5. Балаңыздың досы кім?
6. Балаңыз қандай түсті жақсы көреді?
7. Балаңыздың бірінші тісі қанша айында шықты?
8. Балаңыздың сүйікті асы қандай?
9. Балаңыз сізді ренжіткенде, ең алдымен, қандай сөз аузыңызға түседі?
III. Қимыл қозғалыс арқылы жауап беру
«иә» десеңіздер – қолдарыңызды шапалақтаңыз.
«жоқ» десеңіздер – аяқтарыңызды тарсылдатыңыздар.
1. Журнал бетіндегі мақалалардан, теледидардағы бағдарламадан тәрбиеге
байланысты сұрақтарды тыңдап, қарап жүресіз бе?
2. Балаға тәрбие беру кезінде үйде ата-ана (жанұя) бірдей ықпал жасай ма?
— егер «жанұя» десеңіздер- жымиыңыздар.
— егер «қоршаған орта, қоғам» десеңіздер қолымызды алдыға созамыз.
3. Бала тәрбиелеу жауапкершілігі кімде деп ойлайсыз?
— егер «әке» десеңіздер – қолды шапалақтаңыз,
— егер «шеше» десеңіздер – қолды бұлғаймыз.
— егер «екеуі» десеңіздер – орнымыздан тұрамыз.
5

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 22.06.2020 жыл | № J00024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.Психологиялық жаттығу: «Үй»
Қажетті құралдар: А4 парағы, қарандаш.
Өтілу барысы: Ата-аналарға ақ парақ пен қарандаштар беріледі. Тапсырма:
Параққа үйдің суретін сал. Салған үйіңіздің 6 терезесі болу шарт. Үйді салып
болсақ , енді сол терезелерге өз отбасыларыңыздың мүшелерін
орналастырыңыз. (Өз отбасыларын таныстырады)
Психолог: сіздердің отбасыларыңызбен біз толық таныстық
V. Ата-аналарға балалардың балабақшаға бейімделуі туралы кеңес беру.
- Баланың әлеуметтенуі қашан қайда басталады? Әрине бірінші отбасында және
балабақшаға келгенде. Балабақшада таныс емес үлкен адамдармен, балалармен
танысады,мінез құлық ережелері мен нормаларын меңгереді. Жаңа жағдайға
бала қалай үйренеді? Өкінішке орай балабақшаға бейімделу көбінесе қиын
және ауыр өтеді. Бала тамақ ішпейді, ұйықтамайды, балалармен және үлкен
адамдармен араласудан бас тартады да, қоршаған ортаға деген қызығушылығы
төмендейді, ойыншықтарды ойынға қатыстырмайды.
Баланың балабақшаға қиын бейімделу себептері:
- Басқа адамдармен бұрын қалып көрмегендіктен.
- Дәретке өзі отырып үйренбегендіктен.
- Кейбір тағамдарды жеу дағдысы жоқ, мысалы қызылша, орамжапырақ, қатты
тамақты шайнап үйренбеген (картоп, нан).
- Балабақшаға келген алғашқы күндері бала 2 сағатқа қалу керек.Көбінесе атааналар жұмыс тәртібін айтып, баланы күні бойы балабақшада
қалдырады.Осының нәтижесінде күрделі және созылмалы мәселелер пайда
болады.
- Балаңызбен үйде сөйлесесіз бе, оны мақтайсыз ба, оны жақсы көретіңіз
туралы айттыңыз ба?
Ата-аналардың балаға эмоцияналдық әсері көбінесе жағдайды қиындатады.
Әр отбасында бейімделудің үш түрі бар.
- жеңіл түрі - баланың мінез-құлығы 10-15 күнде қалпына келеді;
- орташа ауырлық бейімделу - 1 айдың ішінде;
- ауыр бейімделу - 2 айдан 6 айға дейін өтеді.
Қобалжулары қатты ата-аналардың балалары да балабақшаға қиын бейімделеді,
өткені ата-анасының қобалжуын көріп, баланың қорқынышы ұлғая
бастайды.Осы кезде ата-аналар балаға көмек беруі керек.
Ертеңгілік қоштасуды жеңілдету тәсілдері:
- Баламен тез қоштасып үйреніңіз. Қоштасуды созбаңыз.
Бала сіздің қобалжығаныңызды көріп, тыныштануы ұзаққа созылады.
- Балаңыз сізге сенсін десеңіз, балабақшаға әкеліп, көрінбей қашып кетпеңіз.
- Балаңызға ұнайтын қоштасу рәсімін ойлап табыңыз және соны қатал
ұстаныңыз.
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Балабақшаға барғаны үшін жаңа ойыншық сатып алып, балаңызды
алдарқатпаңыз.
- Балаға анық түсінік беру керек.
Бір рет болсын баланың дегенін істесеңіз әрі қарай баланы көндіру өте қиынға
түседі.
2 -3 жастағы балалар үшін балабақшаға бейімделу күрделі құбылыс. Бейімделу
уақытында баланың эмоциялық жағдайы көп өзгеріске түседі.
Сондықтан кеңес береміз:
- Үйдегі жағдайды балаңыз келетін топтың күн режимімен бірдей етіп
ұйымдастыруға жұмыстаныңыз.
- Балабақшаның тамақтану ас мәзірімен танысып баланың үйдегі
тамақтануына балабақшада ішетін тамақтар түрін қосыңыз
- Үйдегі жағдайда баланың өзіне - өзі қызмет етудің алғы шарттарына үйрете
беріңіз: жуыну, қолын сүрту, шешіну, өз бетімен тамақтану, тамақ ішкенде
қасықты пайдалану, горшокқа сұрану. Киімдері міндетті түрде өзіне ыңғайлы
болуы шарт: шалбар не болмаса шорты замоксыз, белдеушесіз.
- Баланың «социалдық көкжиегін» кеңейтіңіз, ауладағы өзімен құрдас
балалармен көбірек ойнатыңыз, жолдастарына қонаққа барсын, әжесінде қонуға
қалсын т.с.с. Осындай тәжірибе жинақтаған бала өз құрдастары мен үлкендер
арасында тез үйренісіп, тіл табысатын болады.
- Баламен жағымды эмоционалдық жағдайлар жасау қажет, ол көбіне ата – ана
жағынан болуы қажет, балабақша туралы, оның өзіне керектігін түсіндіріп
балаңызды сүйіп, аймалап, жиі оған өз мейіріміңізді көрсетіңіз. Есіңізде
болсын Сіз көбірек осындай жылылық білдірсеңіз Сіздің балаңыз балабақшаға
тез бейімделеді.Балаңыздың көзінше балабақша туралы өзіңізді толғандыратын
мәселені айтудан аулақ болыңыз.
- Бірінші күні балабақшаға серуенге келген дұрыс, тәрбиешімен танысып,
балаңызға жаңа достар табуға. Сондай–ақ балаңыздың сүйікті ойыншығын
балабақшаға беріп жібергеніңіз абзал.
- Жоспарлаңыз, балабақшаға бірінші келген мезгілінде балаңызды бірінші күні
– ақ күн ұзағына қалдырмауды.Балабақшаға жаңадан келген балалар алғашқы
аптада 3 – 4 сағат, одан әрі түске дейін, айдың аяғына таман егер тәрбиеші кеңес
берсе күні бойына қалдырылады.
- Кейбір балалар үшін аптаның ортасында жүйкесін тоздырмау үшін
«демалыс» алуға болады.
- Бейімделу мерзімінде үйде демалыс кезінде баламен көп шұғылдануды қажет
етеді, серуен жасау, күн режимін сақтау, эмоциялық жүктемесін түсіру қажет.
- Бала балабақшаға тек ауырмайкелуіқажет. ОРЗ, ОРВИ сақтану үшін түрлі
витаминдер пайдалану қажет, мұрын қуыстарын оксолин мазмен сылап тұру
қажет.
Егер Сіздің балаңыз көпшіл, өз жақындарыңызбен бірге бөтен адамдарды
жатырқамаса, ойын кезінде өздігімен ойнай білсе, мінезі ашық, өз
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құрдастарымен мейрімді болса балабақшаға келген күннен бастап–ақ үйреніп
кететіне сеніңіз.
Баланың балабақшаға барлық бейімделу уақытында психологпен
балабақшаның медика – педагогикалық қызметі бақылауға алады.
VІ. Ойын «Балабақшаға баратын жолда»
Бала балабақша өз еркімен жыламай бару үшін балалармен балабақшаға
баратын жолда ойын ойнауға болады.
1. «Барлығы дөңгелек (төртбұрыш, үшбұрыш)»Баламен ата-ана кезекпен кезек
дөңгелек, төртбұрыш, үшбұрышқа ұқсас заттарды атайды.
2. «Қызыл (жасыл) заттар»- түстерге байланысты заттарды атайды.
3. «Сиқырлы пішіндер» - баламен бірге қоянның,аюдың,түлкінің жүрістерін
салады.
VII. «Тілек шамы». (Қорытындылау)
Мақсаты: тренинг туралы пікірлерін ортаға салу.
«Міне, қоштасатын да сәтжетті. Біз сіздермен жанұядағы ата-ана мен балалар
арасындағы қарым-қатынастың түрлі жақтарын тануға, жан-жақты талқылауға
тырыстық. Отбасы, ұшқан ұя – жылылықтың, жылулықтың мекені. «Отбасы»
атауының мәніне терең үңілер болсақ, оттың да үлкен маңызы бар екенін
сеземіз. Сондықтан оттың басы, ошағымыздың түтіні түзу болуы үшін «Тілек
шамы» жаттығуын бір-бірімізге тілек айта отырып жүргізейік.
Ата-аналар алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахметімізді айта
отырып, отбасыларыңызға бақыт нұры шашыла берсін дегім келеді. Сау
болыңыздар!
*********************
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