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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕДЕГІ КІШІ ТОП БАЛАЛАРЫНЫҢ 
ДАМЫТУШЫЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІН ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ

Қарағанды облысы, Сәтбаев қаласы «№7 «Алпамыс» бөбекжай
-балабақшасы» КМҚК. Тәрбиеші Асанова Сауле Турсуновна

Баланың дамуы қай бағытта болатыны ересектерге, нақтырақ айтқанда, оның іс-әрекетіне 
ересекетердің қарым-қатынасына байланысты. Және де баланы тәрбиелеудегі ересектердің 
белсенді қатысуы - міндетті түрде бақылау мен араласу емес. Өсіп келе жатқан баланың ең 
алдымен өзіндік көзқарасы қалыптасқан және болмысты өзінше түсіне білетін тұлғаны көре 
білу қажет.

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін бөлу үлгісінде іс-әрекет түрлері тәрбиешінің таңдауы 
бойынша  кезектестіріліп  немесе  дербес  түрінде  жүргізілуі  мүмкін,  оның  негізінде  ойын, 
ойын технологиялары жатады.  Сондықтан осы жастағы балалармен тәжірибелік  іс-әрекет 
кезінде балаларға арналған кез-келген материалды меңгеру үшін ойын-сабақтар өткізіледі.

Дамытушы  ойын  -  ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекетін  ұйымдастыру  барысында  топ 
балаларымен бірнеше ережені есінде сақтай отырып, жұмыс атқарылды. 

Атап өтетін болсам:
1. баланың қызығушылығын жоғалтып алмау үшін ойын-сабақтарында

қолданатын ойыншықтарды тұрақты бермеу қамтылды;
2. ойын-ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің барысында балаларды бөтен

заттарға көңілі бөлінбеуі қадағаланды; 
3. ойындардың барлығы қысқа, әрі қарапайым болуына көңіл бөлінді;
4. ойындарды жиі жаңартудың арқасында балалардың қызығушылығын

арта түсуі басшылыққа алынды. 

Ерте жас топ балаларының дамытушылық қабілеттерін әдістемелік құралда кіші жастағы 
баламен жұмыс істейтін тәрбиешілер мен ата-аналар қолдана алатын тәжірибелік кеңестер 
мен  ұсыныстарды  үнемі  басшылыққа  ала  отырып,  жұмыстар  жүргізілініп  отырды.  Бұл 
білімдердің идеялары мен әдістері көптеген білім бұлақтарына негізделеді. 

Тәрбиелеу  мен  үйретудің әсерінен баланың қоршаған  ортамен байланысы кеңейуде,  ол 
өзін-өзі  ұстаудың  кейбір  ережелерін  меңгеруде,  өзінің  бастамашылығымен  ересектерге 
өтіштерін  білдіруді  меңгерді.  Басқа  балалармен қарапайым өзара  қатынасы пайда  болып, 
бала  құрдастарына,  олардың  іс-әрекеттеріне  қызығушылық  танытып,  оған  еліктеп,  бірге 
ойнауға талапынып, басқа балалармен ойын әрекеттеріне қосылуға әрекет етуді дағдылана 
білуде.  Жетіліп  келе  жатқан  қозғалыстар  балалардың  іс-әрекеті  мен  қабылдау  аймағы 
кеңейеді.  Сонымен  қатар  олар  байсалды,  байқағыш  бола  бастайды  және  олардың  ойын 
әрекеттері мен мерекелік көңіл-күйлері тұрақтана бастайды.

Балалардың  дербес  іс-әрекетінде  сюжеттік  ойыншықтармен  әрекет  үлкен  орын  алады. 
Басында балалар оларға бізбен бірлескен әрекеттер арқылы таныс ойыншықтармен ғана және 
тек ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде әрекет еткен сияқты әрекет етсе,бірнеше уақыттан 
кейін үйренген бір заттан екінші затқа ауысып қуыршақты ғана уатпай, сонымен бірге түлкіні 
де,  қоянды  да  уататын  байқатады.  Осы  кезеңде  баланың  өзінің  және  оның  жақын 
ересектерінің өмірінің кейбір сәттері ойыншықтармен ойнағанда байқатады.

Топта  балалардың  дамытушылық  қабілеттерін  тереңдету  жолында  мектепке  дейінгі 
ұйыммен бірге ата-аналардың қолдауы көп болды.
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Ойын іс-әрекеті үшін жағдай жасалуы жоғары деңгейге қойылған. Ойын үшін барлық топ 
бөлмесінде алаңын және жер учаскесі оны қыс уақытында қардан тазалануы, ойнау ортасын 
дұрыс ұйымдастырылған.  Құралдарды және барлық ойын іс-әрекеті  түрлері  бойынша жас 
ерекшелігін есепке ала отырып материалдар жинақталған.

Балалар  мерекесі  –  бала  өмірінің  жарқын  сәттерінің  бірі.  Мерекелер  балаларға 
шығармашылыққа  арналған  кеңістікке  жол  ашады,  баланың  жан  дүниесінде  жарқын 
сезімдер,  мәртебелі  ұмтылыс туғызады, ұжымда өмір сүре білуді  тәрбиелейді,  ақылы мен 
жүрегін  рухани  байытады.  Мұнда  мерекені  қабылдау  қызметтің  нысаны  есебінде  емес, 
сонымен бірге жеке тұлғасын дамытуға және тәрбиелеуге мүмкіндік беретін мәдени-білімдік 
құбылыс.

Мерекеде  балалар  тек  қана  тақпақ  айтпайды,  билейді,  ән  салады  және  сурет  салады. 
Балалар  өзінің  қимылдарын  әуен  ырғағына  бағындыруды,  әуендік  қарқынды  ажыратуды, 
оларды  сөздерімен  қостап  қимылдарында  бейнелеуді  үйренеді.  Балалар  мерекелері  біздің 
топта  -  «Кәусар  мен  Арманның  туған  күндері»,  «Жасыл  шырша»,  «Анашым  менің 
мерекеңмен!»  айдармен  ертеңгіліктер  ұйымдастырылды.  Бұл  балаға  қоршаған  ортаның 
мейрамдары  мен  алуан  түрлілігі  туралы  айтуға  мүкіндік  береді.  Сценарийлер  бойынша 
балалар ертеңгіліктерінде тәрбиелік сәттер және танымдық тапсырмалар болды.

Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудің басты міндеті балалардың эмоцианалды 
жайлылық және психологиялық қорғаныс сезімін туғызу. Балабақшада бала өзін сүйкімді, әрі 
қайталанбас тұлға  ретінде сезінуі  тиіс.  Сондықтан тәрбие процесі  жүретін  орта  маңызды 
болып табылады. 

Біздің «Алпамыс» бөбекжай балабақшасында мектепке дейінгі баланың дамуына ерекше 
көңіл  бөлінеді.  Тәрбиелеу  мен  оқытудың  жаңа  түрлерін  қолдану,  көп  іздену,  дайындалу, 
қосымша әдебиеттерді орынды қолдана білу әр тәрбиешінің негізгі мақсаты. 

Мектепке  дейінгі  ұйымда  дамытушы  орта  кеңістігін  ұйымдастыру  әр  баланың  өзінің 
дамуына,  отбасының, оның тұрмысының, мәдени таңдаулардың ықпалын сезінеді.  Бүгінгі 
таңда өзім қызмет ететін балабақшада балалардың табиғатқа ондағы тіршілік иелеріне деген 
қызығушылығын байқадым. 

Мектепке  дейінгі  баланың  жеке  басын  және  танымдық  процестерін  дамыту,  қарым-
қатынас  дағдыларын  және  тұтастай  алғанда  айналадағы  әлеммен  өзара  іс-қимылын 
қалыптастыру баланың даму ортасын ұйымдастырумен тығыз байланысты.

Әдебиеттер:
• Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасын және Мектепалды 

даярлықтың үлгілік оқу бағдарламасы 2016
• «1 жастан бастап 6 жасқа дейінгі балалардың мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 

жалпыға міндетті білім беру бағдарлама мазмұнының базалық минимумы».  Астана. 
2004

• «Дошкольное воспитание и обучение. Основные положения». Астана. 2001
• М.  Сатимбекова,  А.  Амирова,  Л.В.  Кирилинская  «Сенің  өмірің  -  сиқырлы  әлем» 

«Шикула и К» Шымкент 2007

* * * * * * * * * * * * *
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Балабақшада бөбектердің қоршаған ортаға қызығушылығын
туғыза отырып Монтессори  технологиясы арқылы жеке тұлға тәрбиелеу

Алдымызда ХХІ ғасыр ұрпағын тәрбиелеу мақсаты тұр. Өміршең мақсат жаңа ақпараттар 
легі  үздіксіз  қарқын  алған,  кешегі  жаңалықтың  орнын  жаңа  ақпараттар  басып,  кешегі 
технологияның орнын заманауй қоғамға қажет сапалы технологиялар алмастырып отырған 
жаңа заманға сай міндеттерден туындайды. 

Білім  жүйесінде  болып  жатқан  өзгерістер  білім  кеңістігінде  үйлесетін  ықпалдастыққа 
жоспарланған  қадамдар  болып  табылады.  Ұрпақ  тәрбиелеуде  мектепке  дейінгі  тәрбие 
ұйымдарындағы бүлдіршіндерді жан-жақты дамыту,  жетілдіру маңызды болып есептеледі. 
Қазіргі балабақшадағы бөбек жаңа заманның, жаңа қоғамның, болашақтың иегерлері екені 
ақиқат. Өзім жұмыс жасайтын «Балапан» тобында 1 жас пен 3 жас аралығындағы бөбектер 
тәрбиеленеді.  Бұл  жас  аралығындағы  бөбектердің  өзін  қоршаған  ортамен  танысуы, 
салыстырмалы түрде қабылдау үрдістері сәбидің қалыптасу кезеңдерін құрайды.

Педагогикалық  үрдісте  жеңіске  жету,  жеке  тұлғаны  дамытуда  ізденіс  жасау  кезінде 
балабақшада қолдануға тиісті технологияларды қызығушылықпен зерттей бастадым. 1-3-жас 
аралығындағы сәбилер балабақшадағы ең кішкентай топты құрайды. Есте сақтау қабілеттері 
әлсіз, тұрақсыз зейінді бөбектер өздері жаңа затты қолымен ұстап, аузына салып, сипалап 
немесе лақтырып өз көңілдерінің қалауымен әрекет жасайды. Ол әрекет ұнаса оны бірнеше 
рет  қайталаудан  жалықпайды.  Келесі  күні  өзіне  ұнаған  әрекеттерді  есіне  түсіруге  ықпал 
етсеңіз ол әрекетті кешегіден де мағыналы, сапалы етіп көрсете алады. 

Балабақшада  қолдануға  тиімді  технологиялар  жетерлік.  Солардың  бірнешеуін  кесте 
арқылы көрсетуге болады.

№ Инновациялық 
технология 

түрлері

Мақсаты Негізін қалаған

1 Монтессори 
технологиясы

Балалардың  қоршаған  әлемге 
қызығушылығын  туғызу  және  оны 
зерттеуге ұмтылдыру. Сауалдар қою және 
оларға жауап іздеу.

Мария Монтессори

2 Тәй-тәй шығармашылық  және  интеллектуалдық 
қабілеттерін дамыту.

Джорж Сорос

3 Дамыта  оқыту 
технологиясы

баланың жалпы жан дүниесін және оның 
сезіміне  әсер  етіп  логикалық  ойлауын 
дамыту.  Сөздік  қоры  мен  сөйлеу 
мәдениетін қалыптастыру.

В.Давыдов, 
В.Занков, 
В.Эльконин, 
П.Эрдниев

4 Әуенді  кесте 
технологиясы

мектепалды  дайындық  топтарына  сауат 
ашу және жазу негіздеріне арналған.

"ҚР мектепке дейінгі 
тәрбие  мен 
оқытудың  үлгілік 
оқу  бағдарламасы 
негізінде  ҚР 
МЖМБС-қа  сүйене 
отырып 
дайындалған.

Менің  педагогикалық,  әдістемелік  бағытыма  үйлесімді  болғандықтан  өз  тобымда 
бүлдіршіндермен М.Монтессори технологиясына сүйене отырып жұмыс жасаймын. 
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Бұл  технологияның  негізін  қалаған  М.Монтессори.  Мария  Монтессори  1870  жылы  31 
тамызда  дүниеге  келген.  Итальяндық  педагог  әрі  ғалым.  Ол  балаларды  еркін  тәрбиелеу 
идеясын жасап, өмірге енгізді. Италиядағы әйелдерден шыққан бірінші медицина докторы. 
Ақыл-ойы  артта  қалған,  дамуында  ауытқушылығы  бар  балалардың  дамуына  көмектесіп, 
кішкентай  емделушілері  нашар  сөйлегендіктен  ол  саусақтардың  ұсақ  моторикаларын 
жаттықтыру арқылы және сөйлеуді дамытатын арнайы жаттығулар мен сенсорлық тәжірибе 
негізінде қоршаған ортаны зерттей алатын  арнайы құралдар мен ойындар әзірледі. 

Бұл әдіс бойынша 3-жастан асқан балалар зейінін, шығармашылық және логикалық ойлау 
қабілетін, есте сақтауды, сөйлеуді, елестетуді, қимылды дамытады. Және бұл әдіс енді тек 
денсаулығы төмен балалар үшін ғана емес жалпы бүлдіршіндердің өзіндік дамуына, жеке 
тұлға болып қалыптасуына айтарлықтай үлес қосатыны дәлелденген. 

Ғалым  осы  әдістің  негізін  ғасырдан   астам  уақыт  бұрын  салған,ал  бүгінде  біз  бұл 
технологияны  пайдалануды  қалыптастырсақ,  оқыту  барысында  жаратылыстанумен, 
табиғатпен үйлесімді жұмыс істейміз.

«Монтессори  шеңбері».  Топтағы  ең  қажетті  бөлшектің  бірі  саналады.  Монтессори 
сабағына келген ата-аналар кабинеттен эллипс түріндегі сызықты көреді. Шеңберде балалар 
бір-бірімен достық қарым-қатынасқа түседі,тұлғаны әлеуметтендірудегі пайдасы орасан зор. 
Шеңбер жас ерекшеліктеріне байланысты 1-3жас, 3-6 жас аралығындағы топпен өткізіледі. 
Менің  тобымда  3  жасқа  дейінгі  бүлдіршіндер  болғандықтан  жас  ерекшеліктеріне, 
ұғымдарына сай тапсырмалар дайындалады. 

«Балапан» тобының бүлдіршіндері: Айым, Айбар: «Сенсорика» сабағында 
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Дамирас, Каусар: «Маған өзім істеуге көмектес» принципімен ағармашылық жұмыс үстінде 
білуге,  үйренуге  деген  талпыныстар  өзіне  -  өзі  еңбек  ету,  бір-бірімен  қарым-қатынас 
жақсаруына, бір ойыншыққа таласпай күте білу, өз ойларын ашық айтуға, өзін-өзі тануына 
ықпал етеді.

Қopытынды
Бұл үрдістегі педагогтың міндеті балаға өз жұмысын басқаруға көмектесу, негізгі түстерді 
айыра  білуге  үйрету,  ұсақ  моториканы  дамыту,  бейінді  тұрақтандырып,  тәртіпке  үйрету, 
алғашқы математикалық, ғарыштық түсініктерді қалыптастыру болып табылады. Ал бұлар 
үшін тәжірибе аймағы баланың өмір сүріп, дамитын кеңістігі. Өзі киінуге тырысады, өзіне 
өзі  қызмет  етуге  /бір  нәрсені  құюға,  үтіктеуге,  ыдыс  жинауға,  бір  затты  екінші  орынға 
тасымалдауға/ үйренеді.
Үйрену сатылары: 
І - білім алу;/тәрбиеші балаға бір заттың түсі, қасиеті туралы түсінік береді/;
ІІ - практикалық білім алу /бала іс жүзінде алған білімін пысықтайды/;
ІІІ  -  тексеру  сатысы  /жаңа  сөздер  белсенді  емес  сөздік  қордан  белсенді  сөздік  қорға 
айналады/. 
Қорыта  келгенде,  бүлдіршіндерді  тәрбиелеу  үрдісінде  Монтессори методикасының берері 
көп.  Өзі  үйреніп,  өзі  дамуына,  өз  алдына  кішкентай  да  болса  мақсат  қойып  өмірге 
бейімделуіне жаңа мүмкіндіктер береді.

Пайдаланылған әдебиеттеp тiзiмi : 
1- Жұмaбeкoвa Ф.Н.Тәpбиe нeгiзi бaлaбaқшaдa // Oтбacы жәнe бaлaбaқшa. 
2009.№1
-  Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқыту.  Балабақшада  қолдануға  тиімді  технологиялар; 
КeнжeбaeвТ., Aбдиpoв М. Мeктeпкe дeйiнгi пeдaгoгикa.- Aлмaты, 19855. Apыcбaeвa З. 
- Иннoвaциялық әдic-тәciлдepдi қoлдaнy epeкшeлiктepi. // Қaзaқcтaн мeктeбi. №1. 2007. 69-70 
б.6. Бoгycлaвcкaя З.М., Cмиpнoвa E.O. 
-  У.Демешева.,  Педагогические  условия  формирования  основ  здоровьесберегающей 
компетентности у детей предшкольного возраста.,
Интернет дереккөздерінен: Монтессори клуб-обучение по методике Монтессори.
2- М.Монтессори технологиясын қолданудың әдіс-тәсілдері. Білімал.КЗ
/Әдістемелік көмек 12.04.2017ж /

* * * * * * * * * * * * *
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«Қыс қызығымен тамаша»

Мақсаты: Балаларға қыс мезгілінің басқа мезгілдерден өзгешелігін түсіндіру. Қысқы табиғат 
көрінісіне,  қысқы ойын түрлерін атату. Сурет бойынша әңгіме құрауға,  өз ойларын толық 
жеткізе білуге, жүйелі әңгімелеуге үйрету. Қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін арттыру. 
Бірден төртке дейінгі сандарды санау және қосып алу, алыс, жақын, жоғары, төмен, оң, сол 
ұғымдарын  түр-түстерді  ажырата  білуге  тәрбиелеу.  Өз  ойларынан  суретті  әсемдеу,  әр 
кейіпкердің өз орнын тауып жапсыру. Кеңістікті бағдарлап дұрыс пайдалана білуге үйрету. 
Қоршаған ортаға қызығушылықтарын арттыру. 
Көрнекіліктер: Суреттер, шыршалар, мұз, қысқы көрініс.
Әдіс-тәсілдер: Әңгімелеу, сұрақ-жауап.

Музыка әуенімен топқа кіру. Қонақтармен амандасу.
Шаттық шеңбер:
Аспан түрді түндігін,
Жерге сәуле жайылды.
Неткен ашық күн бүгін,
Қайырлы таң балалар
Қайырлы күн қонақтар, - деп
Иіліп сәлем береміз. 
Тәрбиеші: Балалар  әр  топ  өз  орындарына  отырыңдар.  Біз  бүгін  сурет  бойынша  әңгіме 
құраймыз. 1-топ Қыс бейнесіне әңгіме құрайды.
Тәрбиеші: Мен сендерге жұмбақ жасырайын. 

Тәрбиеші: Қыс айларың атандаршы?
Қыс айлары: Желтоқсан, қаңтар, ақпан.
Қыстың қандай белгілерін білесіңдер?
Қыста күн суық болады, қар жауады, боран соғады, аяз болады, адамдар жылы киінеді. 
Тәрбиеші: Өте дұрыс жауап бердіңдер балалар. 
Балалар қыс мезгілі туралы және қысқы ойындар туралы жақсы әңгіме құрап, толық жауап 
бере алдыңдар. 
Тәрбиеші: Ал, балалар енді қыс туралы тақпақ кім біледі?
Біз тебеміз сырғанақ,
Таудан төмен сырғанап.
Бір шанада екеуіміз,
Құламайды екенбіз.
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 Ақ шанамыз зырлайды,
Ақ қар оны шындайды.
Біреуі шаңғы тебеді,
Құйындатып келеді. 
Тәрбиеші: Өте жақсы айттыңдар. Енді қыс мезгілі жайлы жаңылтпашты кім біледі екен?
Сұрап Мұрат 
Коньки тап,
Байлап, майлап,
Аттай шап.

Таң ата заңғар,
Шаңғы алдырар.
Шаңғыны теуіп,
Заңғар қанғырар.
Өте тамаша жауап бердіңдер, балалар!
Тәрбиеші: Балалар, кәне бір-бірімізге қыс жайлы жұмбақ жасырайық. 
Шанамен зырлап желетін,
Шаңғы, коньки тебетін,
Аққала жасап ойнайтын,
Қай мезгіл деп ойлайсың? /қыс/

Мамықтай ұлпа,
Қанттай ақ.
Қыста жер бетін басады,
Жазда сайға қашады. /қар/
Тәрбиеші: Балалар, сендер тақпақ, жұмбақты, жаңылтпаштың бәрін біледі екенсіңдер. 
Өте жақсы жауап бердіңдер. Енді шаршаған боларсыңдар. Енді демалайық.

Тәрбиеші: Балалар, мынау не? 
Балалар: Шырша.
Тәрбиеші: Шыршаның түрі қандай?
Балалар: Жасыл.
Тәрбиеші: Неге ұқсайды?
Балалар: Үш бұрышқа.
Тәрбиеші: Неше шырша?
Балалар: Төменде біреу, жоғарыда төртеу деп жауап береді. 
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Тәрбиеші: Неше бала коньки теуіп жүр?
Балалар: Үшеу.
Тәрбиеші: Шананы неше бала теуіп жүр?
Шаңғыны неше бала ойнап жүр?
Мынау не? 
Балалар: Аққала.
Аққала неше бөлшектен тұрады? Пішіні қандай? 
Балалар: Аққала үш бөлшектен тұрады. Пішіні – дөңгелек деп жауап береді. 
Тәрбиеші: Балалар, сендер оң жақта, сол жақта, жоғары, төмен, алыс, жақын, біреу, төртеу 

 
қыс бейнесіне қысқы ойын заттарын жабыстыра білу керек. Ал, балалар алдарында нелер 
тұр?
Балалар: Шана  тепкен  баланың  суреті,  аққала,  шырша,  коньки  тепкен  балалар,  шаңғы 
тепкен балалардың суреттері. 
Тәрбиеші: Олай болса, балалар өз ойларыңмен қыс бейнесін әдемілеп жабыстырыңдар. 
Тәрбиеші: Балалар, қараңдаршы біздің балалар қыс бейнесін қандай әдемі етіп жабыстырып 
жатыр. Мансүр сен не жабыстырдың? 
Мансүр: Мен шана теуіп келе жатырған баланы жабыстырдым. 
Тәрбиеші: Айшабибі сен нені жабыстырдың?
Айшабибі: Мен коньки тепкен балаларды. 
Тәрбиеші: Абылай сен нені жабыстырдың?
Абылай: Мен шыршаларды жабыстырдым. 
Тәрбиеші: Манас сен нені жабыстырдың?
Манас: Шаңғы тепкен балаларды. 
Тәрбиеші: Балалар, сендерге «Қыс бейнесінің» жұмысы ұнады ма?
Балалар: Иә, ұнады.
Тәрбиеші: Балалар, сендер бүгін қандай тапсырма орындадыңдар?  
Балалар: Қыс бойынша әңгіме.
Тәрбиеші: Қыста қандай өзгерістер болады екен? Қандай ойын түрлерін білдіңдер? Қаңдай 
математикалық  ұғымдарды  білдіңдер?  Деген  сұрақтар  қою  арқылы  балаларды  мақтап, 
мадақтап, сабақты қорытындылау. Ал, енді балалар, қонақтармен қоштасайық. 
Орнымыздан тұрайық,
Үлкен шеңбер құрайық.
Көріскенше күн жақсы,
Сау саламат болайық.
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«Шалқан» ертегісі желісі
бойынша оқу қызмет қойылымы.

Қойылым  мақсаты:  бала  тәрбиесіндегі  ертегі  рөлінің  маңыздылығын  түйсіне  отырып, 
балалардың танымдық  шығармашылығының тілдік құзіреттілігін дамыту.  Баланың қиялын 
әрі  қарай  өрбітуге  жағдай  жасау,  асқан  шеберлікпен   бағыт  беріп  басшылық  ету  және 
жауапкершілікті сезіне білуі - еңбегінің жемісті болуына мән беру.
Ұйымдастыру іс-әрекет барысы:
Тәрбиеші: балалар  біздер  ертегілер  әлеміне  саяхат  жасайық.  Мына  компьютер-ноудбугке 
көңіл  бөлейік.  Мына  слайтқа  қараңдаршы.  Суретте  қай  ертегінің  бейнелерін  көріп 
тұрсыңдар?  («Жеті  лақ»,  «Бауырсақ»,  «Шұбар  тауық»).  Соңында  «Шалқан»  ертегісінен 
көріністер көрдіңдер.  Балалар,  «Шалқан» ертегісіне яғни атайдың бақшасына барғыларың 
келеді ме?
Балалар: иә.
Тәрбиеші: олай болса балалар атайдың бақшасына жету үшін сергіп, күш жинап алайық. 
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Автор: атай, әжей, немере қыз, күшік шалқанды әрі тартады, бері тартады тартып шығара 
алмайды. Күшік ойланып көмекке мысық досын шақырады.
Күшік: мысық, мысық қайдасың, кел атайға көмек керек, тез кел.
Мысық: мяу,мяу, күшік достым неге мені шақырдың?
Күшік: атай мен әжейге көмек беру керек, кел көмектес.
Автор: атай, әжей, немере қыз, күшік, мысық шалқанды әрі тартады, бері тартады тартып 
шығара алмайды. Мысық көмекке тышқанды шақырады.
Мысық: тышқан, тышқан кел бізге көмек керек.
Тышқан: шиқ-шиқ келдім міне.
Автор: атай, әжей, немере қыз,  күшік, мысық және тышқан  шалқанды әрі  тартады, бері 
тартады, соңында шалқанды тез тартып алады. Көмекке тышқан келгеннен кейін атайдың 
шалқаны жұлынып үйіне ас етуге мүмкіндік болған екен. 
Тәрбиеші:  балалар сендерге рахмет,  ертегіні  тамаша рөлдерде ойнап бердіңдер,  бәркелді. 
Ертегіден сендерге  ризалықпен тәттілер тарту еткен екен (Тәттілер тарату). Енді  атаймен 
қоштасып балабақшамызға қайтайық.
Тәрбиеші: балалар біз қайдабардық? (әуенмен топты айналып жүр).
Балалар: атайдың бақшасына.
Тәрбиеші: онда не істедік?
Балалар: шалқанды тартып алуға көмектестік.
Тәрбиеші: бәрекелді балалар, сендер қайырымдылықпен, көмек қолын бердіңдер.
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