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«РИЗАМЫН САҒАН, «ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» ӘЛЕМІ

Атырау қаласы № 8 У.Атамбаев атындағы орта мектептің
өзін-өзі тану пәні мұғалімі Сламгалиева Гүлнар Утеповна

«Өзін-өзі  тану»   адамзаттық  құндылықтарды  оқыту  арқылы,бойымызға 
рухани-адамгершілікті  дамытады.  Сондықтан  балаға  балабақшадан  бастап 
ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, имандылық қасиеттерін сініріп, өз-өзіне 
сенімді,  адамдар  арасында  өз  орынын  білу,  өзін  тұлға  ретінде  сезінуге 
тәрбиелейді. Бұл пән балаларды өмірге шынайы қарауға үйретеді. 

«Өзін-өзі  тану»   пәнінің  өзіндік  әдіс-тәсілдері,ерекшіліктері,  шартты 
белгілері бар. Бұл пән біздің балабақшада 2009 жылдан бері өткізіліп келеді. 
«Өзін-өзі  тану»  кабинеті  ерекше  жабдықталған.  Балаларға  бұл  пән  қатты 
ұнайды. Себебі бұл сабақта ән айтамыз, билейміз,  сурет саламыз, ойнаймыз. 
балалар бір-біріне тілек айтады. Балаларға тыныштық сәтті өте қатты ұнайды. 
Балалар үлкенге амандасуды, жақсы қасиеттерді қабылдап, жаман қасиеттерді 
түзетуге үйренді, еркін ойлап, еркін сөйлеуді, ойларын жеткізе білуді үйренді. 
Балаларға  «Достық  неден  басталалды»  «Ризамын  «Өзін-өзі  тану»  әлемі» 
«Менің  сүйікті  балабақшам»  «Мейірімділік-асыл  қасиет»  ашық  оқу  іс-
әрекеттері өткізілді. 

Соның  ұнаған  оқу  іс-әрекет  –  Мейірімділік.  «Мейірімділіктің  шуағын 
анамыздан аламыз. «Ана» үш әріпті сөзден  тұрсада, мағынасы қаншама көп 
мәні   бар  сөз  жатыр  десеңізші.  Бала  үшін  бәрін  жиған,  бәрін  берген,  адам 
баласына-ой  берген,  ақыл берген,  сана  берген  ол  –  Ана.  Түн  ұйкысын төрт 
бөліп,  бізді  әлпештеп аялап,  баласының қамын ойлаған  ана жүрегі  не  деген 
құдіретті, жаны неткен мейірімді. 

«Өзін-өзі тану» пәніне улкен дайындықпен келемін, себебі оқу іс-әрекет әр 
баланың өміріне әсер етеді. Бала жүрегіне мейірімділік ұялату парызым.

Мен осы пәнді  жүргізгенен  бастап  әр  баланың жанын түсіне  білдім және 
әркез жанымдағы адамдарға кешіріммен қараймын. 

Менің  Сара  Алпысқызына  алғысым  шексіз.  «Бөбек»  ұлттық  ғылыми- 
практикалық білім беру және сауықтыру орталығы көбейе берсін. 

Осы  пән  жалпы  Қазақстан  балаларының  болшағы  жарқын  болуына,алға 
апарар жолдары нұрлы  болуына сөзсіз себеп болады.
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ТОПТЫҚ ЖҰМЫС АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАНУ ШЫҢДАУ

Егеменді еліміздің ертеңгі тізінін ұстар иесі-бүгінгі жас ұрпақ. 
Егеменді  елміздің  еңсесі  енді  көтеріліп,тәуелсіз  ел  атанып,  төбемізге  ту 

тігіп,тіліміздің  мәртебесі  артып,әлемге  атымызды  танытып  жатқан  кезеңде 
ұлттың, елдің болашағы жас ұрпақ тәрбиесіне де мықты көңіл бөлінуі қажет.

Осы егеменді, тәуелсіз Қазақстанда өркениетке жеткізер жолдын    бастауы –
мектеп десек, мектептің басты тұлғасы, жүрегі - мұғалім.

Мектеп  жұмысы  мен  оқушы  жетістіктерін  өрістетудегі  негізгі  тұлға  ұстаз 
болғандықтан, ал сол ұстаз заман талабына сай болуы үшін әрқашан ізденуді, 
білімдерін жетілдіруді, жан-жақты, білікті болуды талап етеді. 

Ұрпақты  тәрбиелеуде  ұстаздар  сан  түрлі  әдіс,  тәсілдер  қолдануда. 
Мұғалімдер алдында білім жүйесін, заман талабына сай үйлестіре, жаңа үлгіде 
жүргізу міндеті туындап, білімге, бүкіл оқу әдістемелік жүйеге жаңа талаптар 
қойылуда.  Бұл дегеніміз  мұғалімге білім берудің тиімді  жолдарын қарастыру 
деген сөз. Оқушыға білім, білік дағдыларын беріп қана қоймай, оны жиі өзгеріп 
тұратын  нарық  жағдайына  тез  бейімделе  алатындай  етіп  тәрбиелеу  -  қазіргі 
заманның маңызыды талабы.

Елбасының  тапсырмасы  бойынша  оқушылардың  функционалдық 
сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық жоспар 
қабылданды.  Оның  негізі  мақсаты  -  оқушылардың  білімдерін  өмірде  тиімді 
қолдануға үйрету.

«Өзін-өзі  тану»  пәнінің  негізін  қалаушы,  авторы  С.А.Назарбаева: 
«Отбасында,  мектепте,  қоғамдық  орындарда  үлкендер  мен  бала  арасындағы 
сыйластық,  махаббат  пен  мейірімділік,  шапағат  шуағы  мен  ізгілік  нұрына 
бөленуі  тиіс.  Сондықтан,  ұл-қыздарымызға  айтқан  сөзіміз,  берген тәрбиеміз, 
жүректен жүрекке жетсе, қандай ғанибет» - деген сөзді  негізге ала отырып, 
«Өзін-өзі тану» пәнінде топтық жұмыс арқылы оқушылардың шығармашылық 
ойлауын шыңдау» тақырыбында шығармашылық жұмыспен айналысудамыз.
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Бұл тақырыптағы негізгі өзекті мәселе:
Топтық жұмысты іс-тәжірбеде тиімді пайдаланып,жеке тұлғаны 
шығармашылық ізденіске жетелей отырып,бәсекеге қабілетті белсенді тұлға 
даярлау.

Мақсаты: Жана тәсілдерді пайдалана отырып,пәнге деген қызығушылығын 
арттыру,алған білімдерін кез-келген жағдайда тиімді 
пайдалануға,шығармашылықпен ойлауға үйрету:

Міндеттер:   
1.топтық жұмыс арқылы оқушылырды өз бетімен оқуға,ізденуге 
шығармашылыққа балу.
2.Еркін өзіндік дәлел уәждерін нанымды,өз ойын еркін жеткізуге үйрету.
3.Алған білімдерін өз өмірлерінде қолдануға білуге бейімдеу.
4.Өз әрекетінің нәтижелерін бағалай білуге,өзгені де бағалай білуге үйрету.

Топ деген не? 
Топ «ынтымақтастық» және  бірлескен оқу  деген мағынада.
Ынтымақтастық оқу-өзара іс-әрекет жасау,ал бірлескен оқу соңғы нәтижеге 
немесе мақсатқа жетуге ықпал етуге бағытталған құрылым.
Топта жұмыс істеу не үшін қажет?
Топ мүшелерінің ынтымақтасығы арқылы бітімге,келісімге келуі және 
тақырыпты меңгеруі.
Топтағы бірлескен жұмыс жургізу себептері
Команда құру;
Тапсырманы орындау;
Жеке қажеттілік.
Топтық жұмыс жеке шешуге болатын тапсыраларды емес,анағұрлым күрделі 
тапсырмаларды шешуді көздейді.Кез келген топ мүшесі топ ережелерін 
басшылыққа алуы қажет топтың әрбір мүшесі одан не күтетіндігін және 
нәтижеге қалай қол жеткізетіндігін білулері тиіс.

Топ мүшелерінің саны қанша болуы қажет?
Топтағы оқушылар саны оқушылар арасындағы,сонымен қатар,оқушылармен 
мұғалім  арасындағы қарым-қатынасты барынша тиімді қамтамассыз етуі 
тиіс.Топтың көлемі мен санының арасында тепе-теңдікті орнату маңызды.Үлкен 
топтарда оқушылардың көңілі басқаға ауып тәртіптерінің бұзылуына әкелуі 
мүмкін.Белгілі бір тапсырманы айрықша тиімді орындау үшін,мұғалім топ 
мүшелерінің саның анықтап алуы қажет.Мұғалім топтық жұмыстарды 
ұйымдастырып және оны қолдап отыруы қажет,сонымен қатар орындағаннан 
кейін оны талқылауға уақыт беруі керек.Мұғалім топтың тиімді жұмысына 
қолдау көрсетіп жақсы нәтижелерге қол жеткізуге ықпал етуі керек.Сыныппен 
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жұмыс істеу барысында неге қол жеткізуге ықпал етуі керек.Сыныппен жұмыс 
істеу барысында неге қол жеткізетіндерін және нені білу жоспарланғандығын, 
топтық жұмысқа арналған тапсырмаларын барлық сыныпты оқытумен қалай 
байланысты екендігін талқылауды қамтуы тиіс.Оқушылардың жұмысына 
мұғалім сыпайы түрде араласып оқушыларға ұсынылатын әдістерді моделдеуі 
тиіс.Сабақ аяқталған соң мұғалім оқушыларды топтағы жұмыс үрдісі жайлы 
және оның нәтижелері туралы ойлануы үшін түрткі жасауы қажет.Топтық  
жұмыс ұтымды,тиімді болуы үшін белгіленген тапсырмалар мен топтың 
қызметі стратегиялық тұрғыдан дұрыс құрылуы тиіс.Оларды топта тиімді 
жұмыс істеуге ынталандырып,жоғары деңгейдегі оқытуды,ойлауды және 
түсінуді дамыту үшін қолданылады.топтық жұмыс өзінің барлық белгілері 
көрініс табатын оқу ынтымақтастығынның идеялды моделі болып 
табылады.Топтық жұмыс оқыту процесін байыта түсіді,оқу жұмыстарын 
даралауға жол ашады,өткені әрбір оқушының әлеуметтік мүмкіндіктері мен 
қабілеттерін шығармашылық түрде көрсетуіне жағдай жасайды.
Топтық жұмыстарды ұйымдастыруда ұжымдық танымдық іс-әрекеттердің 
әртүрлі формалары мен түрлері жүйесінде топтық жұмыс және оның әртүрлігі 
маңызды орын алады.Өзін өзі тану пәнінде топтық жұмыс арқылы 
оқушылардың шығармашылық ойлауын тыңдау.Алғашқы сабақта оқушылардың 
біріктіру үшін топтарға бөліп отырғыздым,кейінгі сабақтарда топтағы 
оқушылар орындарымен ауыстырылды,әр сабақта топтарды өзгертіп отырғанын 
қадағалауға тырыстым.Өткізген сабақтарымдағы менің ендігі рөлім бағыт 
беруші оқушының ойын толықтырушы топтық ережелерді сақтау барысын 
қадағалаушы оқушылардың білім деңгейін бағалаушы бақылаушы.Сабақта 
берілген тапсырмаларды топ ішінде талқылау барысында оқушы өз білгенін 
өзгеге түсіндіре отырып, өзгенін түсінгенін  ой елегінен өткізу арқылы пікір 
алмасу ойларын толықтыру жинақтауы айқын байқалып отырады.Жаңа 
бағдарлама бойынша өткізген сабақымда оқушылыр жауаптарын ауызша айтып 
ғана қоймай ойларын жеткізу мақсатында қағаз бетіне түсіріп немесе 
презентация құрды.Сабақ өтізу барысында қойылатын бірінші міндет 
сыныптың ынтымақтастығын қалыптастыру.Ол үшін оқушылардың сабаққа 
зейінін ынтасын аудару топқа бөлу,топ арасындағы міндетімен 
таныстыру.Оқушыларды топқа бөлудің бірнеше түрлері бар,киім түстері 
бойынша(ақ қара көк сұр)түрлі фигуалар арқылы,санау арқылы.
Әр сабақта оқушы бірнеше оқушымен орын  алмастырады.
Дәстүрлі сабақтардағы екі оқушыдан гөрі топқа бөліну арқылы бала сабақта 
бірнеше баламен пікір алмасып топқа жұмыс жасауға мүмкіндік алады.Топқа 
бәліну нәтижесінде балалар арасында тәжірибе жинақталады,оқушылардын өз 
беттерімен білім алуларымен мүмкіндік беріледі,олардың пәнге деген 
қызығушылық деңгейлері жоғарлайды,топта тынымсыз еңбек ету арқылы өз 
еңбектерінің нәтижесін көре алады,жан-жақтылыққа ұмтылады ізденеді.
Оқушылардың әр сабақта бірлескен топтық жұмыстарға тартуға 

6



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 01.07.2020 жыл | № K00018 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

тырыстым.Топтық жұмыстардың ережелерін оқушылармен бірігіп 
құрастырдық.Топ жұмысты жасауда ынтымақтастық байқалады.Топтық жұмыс 
маған өз оқушыларымды жан жақты ашуға әрқайсысының тұлғасын көре 
білуге,олардың мінез құлықтарының ерекшеліктерін байқауға 
көмектесті.Топтық жұмыс оң оң нәтиже бере бастады.Оқушылардың білім 
алуға деген белсенділігі арты.Топта өз пікірін ортаға 
салады,толықтырады,басқаның пікірін тыңдайды.Мұнда топтың әрбір мүшесі 
бірін бірі оқытады. «Басқаларды оқытатын адам өзінің білімін 
тереңдетеді,бекітеді»деп көрсеткен.Бұл идеяны кезінде Н.Крупская да қызу 
қолдап «Балалардың өзін оқытушылыққа тартудың үлкен тәрбиелік маңызы 
бар.. бала өзінің білімін тексеріп,толықтырып отыруға мәжбүр болады,оларда 
ұстамдылық,шыдамдылық жолдастарының жетістіктеріне деген қызығушылық 
тәрбиеленеді»деп жазады.Сабақтарымда топпен орындалатын жұмыс әдістерін 
пайдалану арқылы пәнді оқыту мақсатында қол жеткізуге болатындай 
жағдайлар мүмкіндігі мол.Осылайша оқушыларды білімдерді сапалы түрде 
қолдан алу іскерлігі мен дағдыларын берік қалыптасуына,топта 
шығармашылықпен жұмыс істей алуфыына жағдайлар жасалады.

Оқушыларды «Өзін-өзі тану» сабақтарында топпен жұмысқа үйрету барысында 
олардың сабаққа қызығушылығын және зейінін арттырып,шығармашылық 
іскерлігімен ойлау қабілетін  дамытады
 
Қорыта айтқанда оқушылар топпен жұмыс істеу барысында мынадай 
нәтижелерге қол жеткіздім.

Оқушылардың бір-біріне жолдастық ,достық қарым-қатынастары арта түсті.

Бір-біріне бар ынта жігерлерімен көмектесуге,үйретуге бейім болды,үйрете 
жүріп өздеріде үйренді.
Ұйымдастырушылық қабілеттері арта түсті.

Оқушылардың өз беттерімен ізденістері туындады,қосымша оқулықтармен 
және өз оқулықтарымен жүйелі жұмыс жүргізуге дағдыланды.
Бір-бірінің пікірін тыңдап сыйлауға ынтымақты қарым-қатынастың негізі 
қаланды.

Өз ойларын ашық еркін жеткізе білді.

Өз білімімен жолдастарының білімін саралап бағалауға қол жеткізді.
Достарының ойын тыңдай отырып проблеманы шешу жолдарын іздей 

отырып қиындықты бірлесе шешуге көмектесті.
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