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Бала жүрегі – кішкентай күйсандық. Ол сандықтың кілтін тапсаң
ғана ашылады. Тәрбиешінің қолында әр кезде сол кілт жүруі керек.
М.Шаханов.
Педагогикалық тәжірибенің мәні алдымен балаларды тәрбиелеу.
Менің негізгі мақсатым - балаларды тәрбиелеу, сана – сезімін ояту, сапалы
білім беріп болашаққа азамат сәбилерді армандарына жетуіне тәрбие беру. Мен
өз мақсатымды ала отырып балаларға бағыт көрсетіп , балаларды өзіне деген
сенімін арттырып, қызығушылықтарын оята білуге жағдай жасау.
Қазіргі заманға сай тәрбиеші – адал, өз мамандығын сүйетінғ өз ісіне
шебер, жан –жақты ізденімпаз болуы тиіс.
Ұстаздық жолы – қызығы мен қиындығы қатар жүретін өте қасиетті жол.
Осындай қасиетті жолмен білім әлемінің шыңына шыға отырып, бүлдіршіндер
жүрегінен жол табатыны тәрбиеші үшін үлкен бақыт.
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ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕНІҢ МӘНІ
Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Саржансай ауылы
«№ 5 Балбөбек» бөбекжай-бақшасының әдіскері
Бахбергенова Несибели Алдановна
«Мектеп жасына дейінгі балалардың танымдық
қабілетін дамытудағы ойын тәжірибиесінің маңызы»
Баланың бірінші әрекеті ойын, сондықтан да оның мән- мәнісі ерекше.
Ойын –адамның өмірге қадам басардағы алғашқы адымы.
Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбайұлы «Ойын ойнап, ән салмай,
өсер бала бола ма?» - деп айтқандай баланың өмірінде ойын ерекше орын
алады.
Жас баланың өмірді танып, еңбек қатынасы , психологиялық
ерекшеліктері осы ойын үстінде қалыптасады. Ойынды зерттеу мәселесімен тек
психологтар мен педагогтар ғана емес, философтар,тарихшылар, этнегрофтар
және өнер қайраткерлері мен бұл саладағы ғалымдар да шұғылданады.
Көптеген жазушылар бала ойынның психологиялық мәнін және ойынға тән
ерекшеліктерді көркем бейнелер арқылы ашып берді.
Ойын – ұшқыр білімге құмарлық пен еліктеудің, маздап жанар оты.
Сонымен қатар ойын тынысы кең, алысқа меңзейтін, ойдан–ойға жетелейтін,
адамға қиялымен қанат бітіретін осындай ғажайып нәрсе.
Ойын арқылы адам баласының белгілі бір буыны қоғамдық тәжірибені
меңгереді, өзінің психикалық ерекшеліктерін қалыптастырады.
Бала ойынында да қоғамдық, ұжымдық сипат болады. Мәселен, кез келген
бала еш уақытта жалғыз ойнамайды, қатар құрбыларымен бірлесіп ойнайды,
ойын арқылы бір-бірімен өзара қарым–қатынас жасайды.
Ал мұның өзі оның дамуы үшін ерекше маңызы бар фактор екендігі
түсінікті.Ойын баланың түрлі қасиеттерін дамытатынын, мұнда да баланың
қабілеті,белсенділігі бір сыдырғы байқалатынын, А.С.Макаренко өте жақсы
көрсетті. «Үлкендер өмірі үшін жұмыс қызмет істеу,әрекет ету қандай орын
алатын болса, - деп жазды ол, -балалар өмірінде ойын да сондай үлкен
маңызды. Ойында бала қандай болса, өскеннен кейін жұмыста көбінесе сондай
болады.Сондықтан келешекке адамды тәрбиелеу бәрінен бұрын ойын арқылы
болады».
Ойын балаларды ортақ мақсатқа ұжым намысын қорғауға ,оның табысына
ортақтасуға тәрбиелейді. Ойынның ұжымдық сипаты өз тарапынан жоғарыда
аталған ұйымдардың жұмыстарын нәтижелі болуына себін тигізеді.
Ұжымдық ойындарда бала жолдастық мәні неде екенін түсіне бастайды.
Өзінің басындағы мінез-құлықтың кейбір теріс бітістерінен (тартыншақтық–
менмендік, өкпешілдік, қыңырлық т.б.) ұялып, одан арылғысы келеді.
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Бірақ бұған шамасы жете қоймайды. Осындай ойындарда баланың
қабілеттері жақсы жетіле бастайды.
Мәселен, бір бала өзінің ұйымдастырғыштығын байқатса, екінші бала
табанды, жігерлі екендігін аңғартады. Ұжымдық ойындар баланың моральдік,
эстетикалық сезімдердің қалыптасуына да әсер етеді. Мәселен, орман ішінде
ойналған ойын туған өлкесінің табиғатын сүйе білуге , ондағы өзен, көлдер мен
өсімдіктердің , жан – жануарлардың өміріне қызығушылықты қалыптастырады.
Ойын атадан балаға , үлкеннен кішіге мұра болып жалғасып отырған және
халықтың дәстүрлі шаруашылық, мәдени ,өнер тіршілігінің жиынтық бейнесі
көрінісі де болған. Әрине, ойын өнер ретінде әдебиет пен мәдениеттің сан алуан
түрлерімен қабысып , астасып келіп, бірін –бірі толықтырып, байыта түседі.
Өзінің өлең – жырларында халық ойында тәрбие құралы деп танып, оның
бойындағы жастарды ойландырып, толғандыратын қасиеттерін аша түседі.
Ойын тек жас адамның дене күш –қуатын молайтып , оны шапшаңдыққа ,
дәлдікке , т.б. ғана тәрбиелеп қана қоймай , оның ақыл –ойының толысуына,
есейіп өсуіне де пайдасын тигізеді.
Манашұлы Тұяқбай жырында:
«Балалармен ойнайды»
Ойнап жүріп ол бала
Кеудеге ақыл ойлайды» , - деп түйіндейді.
Мұндай мысалдарды
халық ауыз әдебиеттерінен көптеп кездестіруге
болады.Бұдан көретініміз ойын тек көңіл көтеру ғана емес, қайта белгілі бір
халықтың әлеуметтік-экономикалық дамудың төменгі сатысында тұрған
кезінде, жазу өнері әлі дамымаған, оқу орны болмаған кезде, өз ұрпақтарын
өмірге әзірлеу мүмкіншіліктерін пайдаланатын бірден-бір тәжірибелік іс-әрекет
қызметін атқарған.
Сонымен бірге ойын сол халықтың өзінің ішкі байланысының ғана емес,
басқа халықтармен де ұлтаралық қатынастарының негізін қалаған.
Ойынға жиналатын орын халықтың сан алуан өнерінің де сарапқа түсетін
жері болған. Сөйтіп ол ғасырлар бойы қоғамдық тәрбиенің баға жетпес жемісті
қызметін атқарған. Қазақтың ұлт ойындары ата- бабаларымыздан бізге жеткен,
өткен мен бүгінді байланыстыратын баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз.
Сондықтан оны үйренудің күнделікті тұрмысқа пайдаланудың заманымызға сай
ұрпақ тәрбиелеуге пайдасы орасан зор.
Ойын баланың алдынан өмірдің
есігін ашып, оның шығармашылық
қабілетін оятып, бүкіл өміріне ұштаса береді В.А. Сухомлинскийдің сөзімен
айтқанда «Ойынсыз ақыл –ойдың қалыпты дамуы да жоқ және болуы да мүмкін
емес». Ойын дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе іспетті, ол арқылы
баланың рухани сезімі жасампаз өмірмен ұштасып , өзін қоршаған, дүние
туралы түсінік алады.
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Адамды өжеттікке, батылдыққа, шапшаңдылыққа, ептілікке, тапқырлыққа,
байсалдыққа үйрететін – осы ойын.
Баланың ойнайтын алғашқы ойындары бұл заттық ойын. Басқаша түсіндірсек
ол затты игеру. Сіз балаға беретін ойыншықтар арасында қуыршақ та, аю да,
сайқымазақ та, ұсақ ойыншықтар да бар. Бастапқыда бұл ойыншықтардың
барлығы үлкендер үшін – балалар ойыншықтарға басқа заттарға қарағандай
қарайды, яғни олар үшін ойыншықтардың басқа заттардан айырмасы жоқ.
Екінші жылдың басында олардың ойыншықтармен ойнауы елеусіз болады.
Бірақ ұзамай-ақ балалар бір жарым жастан бастап үлкендер көрсеткен
әрекеттермен қатар өзі бақылаған әрекеттерді жасай бастайды олар жасанады,
таранады, қуыршақты құшақтайды , оны сүйеді – бұл рольдік ойын.
Рольдік ойындар арқылы бала тамақ «жейді», столға таяқшамен жазу
«жазады» , «оқиды». Бір жарым жылдан кейін балалар «көмекші» , «орын
басушы» ойындарын ойнай бастайды. Осы аралықта балалар өзін үлкен
адамдарша сезініп, нақты үй адамының әрекетін жасай бастайды.
Бұл мектеп жасына дейінгі балалардың ойын әрекетінің дамуының негізгі
кезеңдері. Балабақшадағы балалардың дамуында дидактикалық ойындардың
ролі өте зор. Дидактикалық ойындар арнайы мақсатты көздейді және нақты
міндеттерді шешеді. Ойынның міндеті – баланың қызығушылығын оятып ,
белсенділігін арттыру мақсатында іріктеліп алынатын нақты мазмұнмен
анықталады. Дидактикалық ойындарды тиімді пайдалансақ баланың ынтасын
күшейтіп, таным қабілетін, логикалық ой-өрісін кеңейтеді.
Бұл ойындар үш топқа бөлінеді:
1. Заттық дидактикалық ойындар –дидактикалық ойыншықтармен
ұйымдастырылады.
2. Үстел үстінде ойналатын дидактикалық ойындар – «Лото»,«Домино»
және т.б.
3. Сөздік дидактикалық ойындар
Дидактикалық ойын балаларды қоршаған орта туралы түсінігін кеңейтеді,
баланы ойнай білуге баулып, ақыл-ой қызметін қалыптастырады.
Дидактикалық ойын сәбилер тобынан басталады. Мұнда жоғары топқа
қарағанда жеңіл түрлері беріледі, балалар аз ойланады. Мысалы, бала ойнап
отырған машинаның дөңгелегі нешеу, түсі қандай, кубиктерді түсіне қарай
топтастыру. Бұл жерде балалар кеңістікті бағдарлауды үйренеді.
Бұл ойындарды сабақта және сабақтан тыс уақытта пайдалану арқылы
баланың тілін дамытумен қатар, ойын өз шығармашылығымен жалғастыруға,
орын шартын дұрыс орындауға, белгілі бір нәтижеге жетуге, ұжымдық мақсатқа
бағынуға, үлкендер мен балалар арасында ынтымақтастық қарым-қатынас
орнатуға болады.
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Ойын мен еңбектің бір-біріне ұқсас сипаттары көп, сондықтан кейбір педагог
ғалымдар «Жақсы ойын – жақсы жұмыс сияқты» - деп қарап , бұлардың
арасында айырмашылығы шамалы деген түйін жасайды.
Демек, ойын мен жұмыстың ұқсастығы –жақсы ойын да, жақсы жұмыс та
көңілді, қуанышқа толтырып, рақатқа бөледі.
Баланың қуанышы мен реніші ойында айқын көрінеді.Ойын кезінде баланың
психологиялық ерекшелігі мынада:
1. Олар ойланады
2. Эмоциялық әсері ұшқындайды, белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял
елестері дамиды, баланың шығармашылық қабілеті мен дарыны ұштайды.
Ойын үстінде бала бейне бір өмірдің өзіндегідей қуаныш, реніш сезімінде
болады.
Сонда ойын туралы жасалатын тұжырым мынау:
1.Ойын – тәрбие құралы, ақыл – ойды кеңейтеді, тілді ұстатады, өмірді
таниды, сезімді кеңейтеді.
2.Ерік және мінез қасиеттерін бекітеді, адамгершілік сапаны жетілдіреді.
3.Ұжымдық сезім әрекеттері өсе түседі.
4.Эстетикалық тәрбие беру құралы
5.Еңбек тәрбиесін беру мақсаттарын шешуге мүмкіндік береді.
6. Бірінен – бірі ептілікті үйренеді, өзінің денесін нығайтады.
Демек, ойын баланы жан-жақты жарасымды тәрбиеленудің психологиялық
және физиологиялық негіздері болып табылады.
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