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АНОМАЛДЫ БАЛАЛАР  ТУРАЛЫ

Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы «Мүмкіндігі шектеулі
 балаларға арналған облыстық мектеп-интернаты» КММ

Дефектолог-логопед Канаева Меруерт Асильбековна

Аномальды  дегеніміз (гр. аnamalus – қате,  теріс,  дұрыс емес деген  
мағынаны  білдіреді)   органикалық   және  психикалық  дамудың  бұзылысына 
алып  келетін  балалар  жатады. 

Аномальды балалардың  тарихы 
Ертедегі  Римде  кемістіктері  бар  балалардан  құтылуға  асыққан оларды 

ормандарға  немесе  адам  баспайтын  жерге  апарып  тастайтын,  кейде өлтіруге 
дейін  барған.  Өйткені  кемтар  балаларға  құдайдың  қарғысы  тиген, оларға 
дені  сау  адамдар   арасында  орын  жоқ  деген. Кемтарлыққа  көз-қарас өте 
нашар   болады.   Әсіресе   кемақыл   психикасы   зақымданған   балалардың 
жағдайы  қиын  болған. Оларды  жазалап  қамауда  ұстап, қоғамнан  аластатқан. 
Орта   ғасырдың   соңғы  кезеңіне  қарай   феодалдық   қоғам   қойнауында 
капиталистік  мануфактура дамыған  кезде  қала  халқының  ішіндегі  түрлі 
кемістіктер,  психикалық  аурулар  қоғам  назарын  өзіне  аударды..  

Бірақ  бұл  кезде  қоғамдық  идеологияда  емдеу үстем  болды – осыған 
сәйкес  аталған  кемістіктер,  психикалық  аурулар  жын-шайтан  айналдырған 
адамдар  ретінде  қарастырылды. Ауруларды  монастірге  жіберетін,  Москва 
русьтерін  де  солай  еткен. XV-XVII  ғасырда  Еуропа  елдерінде   кемістіктері 
бар   адамдарға    психиологиялық   ауруларға   арналып  баспаналар 
ұйымдастырылды.  Қараңғы   орындарда   шіріп   кеткен   төсеніш   сабақтың 
үстінде олар  шынжырмен    байланып  жылдар  бойы,  тіпті  ондаған  жылдар 
бойы  жатты.  Олар  аяусыз  соққыға жиі  ұшырайтын.  

Дегенмен   зиялы   қауым   ішінде   кемтарларға   жанашырлық   көрсеткен 
адамдарды  және   дәрігерлер   мен   оқытушылардың  көмегі   көбірек   тиді 
өйткен,  басқа  мамандарға  қарағанда  осы  мамандықтар  кемақыл  балалармен 
жиі  кездесетін  болған.  Бұл  адамдарды  осындай  азапта   қатаң  18  ғасырда 
аяқ   шеніне   дейін   жалғасты.  Кемтар  балаларға  сапалы   көмек   беруді 
алғашқылар  қатарында медицина саласының   мамандары  болған. 

Аномальды  балаларды  оқытуға  арналған  заңдар 
• 1817 ж.  Дания - кереңдерді  міндетті  оқыту  туралы  акты; 
• 1842 ж. Швеция - кедей  балалар  үшін "минимальды  жоспарды"  және 

білім  беру  жүйесі  ұсынатын  толық  көлемде  білімді  игеру  қабілетінің 
кемшілігі  бар  балаларды"  оқытуды  көздейтін  бастауыштық білім  беру 
туралы  заң; 

• 1873 ж. Саксония - көр, керең, ақыл-сеі дұрыс еместерді  міндетті  оқыту 
туралы  заң; 
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• 1881 ж.  Норвегия - кереңдерді  міндеттіоқыту  туралы  заң; 
• 1882 ж. Норвегия  - есі  дұрыс  еместерді  оқыту  туралы  заң; 
• 1884 ж. Пруссия - ауқатты  отбасылардан  педогогикалық  артта  қалған 

балалардың көмекші  класына  тұжырым  туралы  циркуляр; 
• 1887 ж. Швеция - кедей  және ақыл-есі  су  балаларды  айырып  бастапқы 

білім  беру  туралы  заңның  жаңа  редакциясы; 
• 1889 ж. Швеция - кереңдерді  міндетті  8 жылдық оқыту  туралы  заң; 
• 1892 ж. Пруссия -  көмекші  кластарды  көбейту  қажеттігін  бекітетін 

циркуляр; 
• 1893 ж. Англия - керең   және  көрлерді  бастауыштық  білім  беру  туралы 

заң; 
• 1896 жұ. Швеция - соқырларды  міндетті  оқыту  туралы  заң; 
• 1899 ж. Англия - ақыл-есі  кем  балаларды  оқыту  туралы заң; 
• 1900 ж.  Пруссия -  соқырмеңіреу  және  ақыл  есі   кемдерді   міндетті 

оқыту  туралы  заң; 
• 1909 ж.  Франция -  көмекші   кластар  мен  мектептер   ұйымдастыру 

туралы  заң; 
• 1914  ж.  Белгия  -  ақыл-есі   кемдер   үшін   мемлекеттік   мектептердің 

ашылзуына  себеп  болатын  міндетті  оқыту  туралы  заң; 
• 1920  ж.  Нидерланды  -  ақыл-есі   кем   керең   нашар   еститін   соқыр 

балаларды  оқыту  туралы; 
• 1923 ж. Италия - мылқауларды  міндетті  бастауыштық  оқыту  туралы 

заң. 
Балалардағы  кемістіктің пайда  болу  себептері: 
Туа  пайда  болған  кемістік:  жүкті  анаға  әсер  ететін  түрлі  себептер; 

физикалық,  психикалық  жарақаттар  токсикоз;   улану;  t  әсері;  түрлі   іш 
құрылыстың  соматикалық  аурулур;  аштық  күйі; дистрофия; тез  тамақтану 
балада  қоректік   заттың   жетіспеушілігін   тудырады;  жұқпалы  аурулурдың 
қоздырғыштары  –  тұмау,  қызылша,  қызамық  әне   т.б.  вирустар   болып 
табылады. 

Жүре  пайда   болған   кемістік: түрлі   жұқпалы   аурулар  (минингит, 
қызылша тұмау,  т.б.), түрлі  физикалық  жарақаттар,  психикалық  ауытқулар 
т.б. 

Аномальды  балалардың  категориялары: 
• Есту қызметі бұзылған балалар (керең немесе саңырау,нашар еститін,кеш 

естімей қалғандар); 
• Көру қызметі бұзылған балалар (соқыр,мүлде көрмейтін,нашар көретін); 
• Сөйлеу қабілеті бұзылған - логопаттар; 
• Интелект немесе ақыл-ой,  сана – сезімнің   дамуы бұзылған   балалар 

(ақыл-ойы  кеміс және   психикалық  дамуы тежелгендер); 
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• Психикасы мен дене бітімінің  дамуы   комплексті     түрде    бұзылған 
(соқыр  мылқаулар,   естімейтін,   көрмейтін,    ақыл-ойы   жетілмеген, 
естімейтін   және т.б. 

• Тірек-қимыл    аппаратының      қызметі    бұзылғандар ; 
• Психопатиялық    түрде    жүріс-тұрысы,     мінез-құлқы     бұзылған 

балалар    жатады. 
Есту  қызметі  бұзылған  балалардың  түрлері: 
• Мүлдем  естімейтін  балалар 
• Саңырау балалар 
• Кейінен  естімей  қалған  балалар 
• Нашар  еститін  балалар 

Сөйлеу  қабілеті  бұзылған  балаларда  кездесетін  кемістіктер: 
Дислалия 
Ринолалия 
Дизартрия 
Брадилалия (брадифазия) 
Дисфония (афония) 
Алалия 

Афазия 
Тұтықпа (логоневроз) 
Кекештік 
Дислексия 
Дисграфия 

Ақыл-ой  кемістігінің  түрлері: 
• Олигофрения  (идиотия, имбециль, дебиль) 
• Дауын 
• Гидроцефалия 
• Микроцефалия 

Аномалды  балаларды оқытатын арнайы  мектептер: 
• Естімейтін  балалар  үшін  арнайы  білім  беру  мекемесі 
• Құлағы  нашар  еститін  балалар  үшін  арнайы  білім  беру  мекемесі 
• Көзі  көрмейтін балалар  үшін  арнайы  білім  беру  мекемесі 
• Көзі  нашар  көретін балалар  үшін  арнайы  білім беру  мекемесі 
• Күрделі  тіл  кемістігі  бар  балалар  үшін  арнайы  білім беру  мекемесі 
• Қимыл-қозғалысында  ақауы  бар  балалар  үшін  арнайы  білім  беру 

мекемесі 
• Дамуында  психикалық  тежелуі  (ПДТ)  бар  балалар  үшін  арнайы  білім 

беру  мекемесі 
• Ақыл-ойы  төмен  балалар  үшін  арнайы  білім  беру  мекемесі 
• Мүмкіншілігі  шектеулі  балаларға  арналған  жалпы  түзету  кабинеттері 
• Оңалту  орталықтары 
• +логопункт 

  Назарларыңызға Рахмет ! 
* * * * * * * * * * * * *
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Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы «Мүмкіндігі шектеулі
 балаларға арналған облыстық мектеп-интернаты» КММ

Дефектолог-логопед Канаева Меруерт Асильбековна

Тақырыбы: Қарама-қарсы мағыналары бойынша сын есімнің мағыналарын
түсінуге үйрету. Ж – дыбысын машықтандыру.
Сабақтың мақсаттары:
Білімділік: Оқушыларға мағынасы қарама-қарсы сын есімдер туралы түсінік
беру, сын есімдерді сөйлеу кезінде қолдана білуге жаттықтыру. Адамгершілікке,
кішіпейілділікке, жаман әдеттерден аулақ болуға баулу;.Адам бойындағы
ұнамды, ұнамсыз қылықтарды ажырата отырып, әдеп әліппесін бойына дарыту.
«Әдеп», «әдептілік» туралы түсініктерін кеңейту;
Дамытушылық: Оқушылардың ойлау, есте сақтау, шығармашылық
қабілеттерін, сөйлеу тілін дамыту. Ж-дыбысын, әрпін буында, сөзде дұрыс
айтуға машықтандыру.
Түзетушілік: Артикуляциялық аппараттарының қимыл-қозғалысын жетілдіру,
фонематикалық есту және қабылдау қабілеттерін,байланыстырып сөйлеуін
дамыту. Сөздік қорын молайту. Тыныс алуын дамыту. Сөйлеу тілін түзету.
Таным қорын молайту.
Тәрбиелік: Оқушыларды сауатты жазуға, білімділікке,адамгершілікке,
қарапайымдылыққа, кішіпейілдікке, әдептлікке, жаман әдеттерден аулақ болуға
тәрбиелеу.

Сәлемдесу:
Күннің көзі ашылды,
Көкке шуақ шашылды.
Құтты қонақ келіпті,
Төрімізге еніпті.
Амандасу үлкенге,
Тәрбиенің басы ғой.
Ал,кәнекей бәріміз,
Сәлем дейік үлкенге,
Сәлеметсіздер ме апайлар!

Психологиялық дайындық.
Біз жайнаған гүлдейміз.
Шуағын шашқан күндейміз.
Біз әдемі, анық сөйлейміз!
Тәрбие басы - тіл. (Махмұд Қашқари)
Мадақтайтын да, жылататын да, ауыр сөздер айтатын да, еркелететін де -тіл .
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АРТИКУЛЯЦИЯЛЫҚ ЖАТТЫҒУЛАР
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Сергіту сәті
Тербеледі ағаштар
Алдымнан жел еседі
Кіп-кішкентай ағаштар
Үп-үлкен боп өседі.
Қане біздер ойлайық,
Ойымызды жинайық.
Қандай тапсырма болса да,
Шешпей оны қоймайық

Дәптермен жұмыс
Қарама-қарсы сыңарын тап.
• Әдепті-
• Жақсы-
• Үлкен-
• Кәрі-
Саусақ жаттығуы. «Кірпі»
Момақанмын, алайда,
Тікенім көп, абайла.
Кіріп кетсе қолыңа
Өкпелеме, жарай ма?

Мәнерлеп оқу. «Не деу керек?»
РАХМЕТ
Апаң сенің базардан
Алма сатып әкелді
Ең үлкенін жақсысын
Саған таңдап әперді
Не деп барып жеу керек?

КЕШІР
Балалар жүр көшеде
Естіледі шу айқай
Сенде шықтың, көршіңді
Қағып кеттің байқамай
Мұндайда не деу керек?

Үйге тапсырма. Сөйлемдерді көшіріп жазыңдар.
Үлкен кісі бастар, кіші кісі қостар.
Қант тәтті болады, бұрыш ащы болады.
Жақсы бала ойлағыш, жаман бала тойлағыш.
Қарама-қарсы сын есімдерді тап. Мағынасына назар аударып, түсінік бер.

Қорытынды. Тілек
• Деніміз сау болсын!
• Аспанымыз ашық болсын!
• Әдепті болайық!

Назар қойып тыңдағандарыңызға Рахмет!
* * * * * * * * * * * * *
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