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Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі
Қарағанды қаласы. КМҚК «Мөлдір» бөбекжайы»
Тәрбиеші: Сайлау Айдана Жеңісқызы
Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға
негізделген әдіс-тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе
балабақшадан басталып, мектепте жан-жақты педагогикалық
өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала табиғатына
ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады.
Біздің қоғамымызда тәрбиелік мәні, дүние танымдық орны
жоғары бағаланады.
Мектепке дейінгі тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. Бүгінде мектепке
дейінгі мекемелердің мазмұнын жаңарту, басқаруды жетілдіру, балабақшалар желісін
сақтау тұрғысынан біршама игі істер жүргізілуде.Балалар бақшасында тәрбие
бағдарламасының ең ауқымды бөлімі балаларға айналадағы өмірді, түрлі заттар мен
құбылыстарды бақылатуға арналған. Өйткені сәби тұңғыш білім-дағдыларын өмірден
алады. Айналасындағы адамдарды іс-әрекетін, табиғат пен жан-жануарлар дүниесін
қоғамдық өмірді бақылап көру, сезініп түсіну арқылы ой-өрісі кеңейіп, тілі дамиды
лексикалық қоры молаяды. Осының нәтижесінде ол басқалармен сөздік қарымқатынас жасайды.
Қоршаған ортамен таныстыру барысында, балалардың тілі дамиды: олар заттарды
танып, қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ қоюға,
сұрақтарға жауап беруге, көргендерін айтып беруге үйренеді. Әрбір затты танып
білуге кезінде балаларға сұрақтар қойып, әңгімелету арқылы сөздік қоры дами түседі.
Ұйымдастыру оқу іс-әрекеті процесінде дидактикалық ойындар, жаттығулар,
балалармен қарым-қатынас жасау арқылы педагог балалардың тілін дамыта отырып,
заттар туралы нақты білім беріп, сөздік қорын молайтуға ден қояды.
Қоршаған ортамен таныстыру барысында бақылау жасауданғ, мақсатты серуен
және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау мақсатында әңгме құру
жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы тиіс.
«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын барысы:Тәрбиеші жеміс пен көкөністің бір-екі
түрін араластырып қойып. Балаларға көздерін жұмуын
сұрайды. Сол арада жеміс пен көкөністің арасынан
біреуін алып жасырып қояды. Көзін ашқан балалардан
не өзгергенін сұрайды. Ойын осылай жалғасады, барлық
балалармен бірге ойналады...
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«Жыл мезгілдері»
Мақсаты:Балалардың жыл мезгідері туралы білімдерін бекіту,мезгілдерді атауларын
үйрету(қыс,көктем,жаз,күз). Мезгіл өзгерістерін талқылау.
Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары.
Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай
мезгілі екенін сұрайды. Жыл мезгілі төрт бөліктен
тұрады,әр бөлікке сәйкес мезгілдердің ерекшелік карточкасы
бар.
Балалар жыл мезгілдерінің өзгерістері карточкасын алып
сәйкес келетін мезгілдерге қойып шығады.(мысалы:қыс
мезгіліне қар,шырша,аққалат.б.)
«Зоологиялық фриздер»
Мақсаты: Балаларды антоним сөздері туралы түсінік қалыптастыру. Заттың көлеміне
қарап салыстырып талдау жасауға үйрету. Жабайы аңдар мен үй жануарлары
құстардың дене бітіміне қарап зообаққа орналастыру оларға қамқоршы болуға
тәрбиелеу.
Көрнекіліктер:жабайы аңдар мен үй жануарлары
Ойын барысы:Зообаққа әкелінген аңдар мен құстар, үй жануарларын торлауға
орналастыру қажет. Балалар пілді, түйені үлкен торға, қоян,тиін кіші торға
орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл үлкен,қоян кіші
сондықтан үлкен торға пілді,қоянды кіші торға
орналастыр.

«Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту,
қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
Ойын шарты:Әр түрлі жемістер немесе көкөністер
суретті муляждары салынған ыдыстан бір затты алады.
Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды және заттың
атын атап,түр-түсін ажыратады.
Бала ыдыстан немесе қоржыннан алманы алып
пішінін,түсін,дәмінжәне қасиеттерін айтады. Көзін
байлап қойып,қоржыннан бір заттыалғызады. Ол оны
сипалап,не екенін ажыратады да сипаттайды,атын
айтады.
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«Жапырағына қарай ажырат»
Мақсаты:Ұқсас белгісіне қарай жапырақтарды таба білуге жаттықтыру.
Сөздік қорын толықтыру,есту,қабылдау қабілетін дамыту.
Көрнекіліктер:әр түрлі жапырақтар
«Не қайда өседі?»
Мақсаты:Балалардың өсімдіктер жөніндегі білімдерін бекіту,
заттар арасындағы кеңістік байланыстарын анықтау дағдысын
дамыту,өсу орнына қарай өсімдіктерді топтастыру. Балалардың
өз бетінше ойлау қабілетін және белсенділіктерін дамыту.
Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің
суреті. Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.

«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез ойлау
қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.
Көрнекіліктер:орманның суреттері салынған үлкен картаның астындағы бос тор
көздер,тиісті жануарлар.
Ойынның барысы:ойыншылар екі топқа
бөлініп,әртүрлі табиғат көрінісі салынған бір-бір үлкен
картадан алады. Жүргізушінің белгісі бойынша балалар
жануарлар бейнеленген үлестірмелі карточкаларды
үлкен картадағы салынған сурет мазмұнына қарай бос
тор көздерге орналастырады. Кім бос тор көздерді
толтырып, жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді.
Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды ұқсас белгілеріне қарай
табу,олардың мекен-жайын анықтау.
Сөздік қорын молайту.
Көрнекілік:әр түрлі жануарлар,құстар суреті
ойын барысы:әр түрлі жануарлар,құстарды
көрсетіп,олардың қайда өмір сүретінін сұралады.
Оларды немен қоректенетінін айтқызады. Балалардың
сөздік қорына жаңа сөздер еңгізу үшін тапсырманы
түрлендіруге болады. Олар туралы білетін
тақпақтарын сұрайды.
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Қарағанды қаласы. КМҚК «Мөлдір» бөбекжайы»
Тәрбиеші: Сайлау Айдана Жеңісқызы
Сабақтың тақырыбы: «Құстар біздің досымыз»
Сабақтың мақсаты: Балаларды жергілікті жердің құстарымен
таныстырып,оны күтіп-баптауға,аялауға,оларға мейірімділікпен қарауға
тәрбиелеу.Құстар туралы білімдерін толықтыру,құстарға деген сүйіспеншілік
сезімге,қамқорлық жасауға тәрбиелеу.Тілдерін дамыту,сөздік қорларын
молайту.Балаларды табиғат арқылы адамгершілікке тәрбиелеу және экологиялық
білімдерін толық ұғымға жетілдіру.
Көрнекіліктер: құстар бейнеленген көрнекіліктер,құстар жайлы
үнтаспа,ойындар,орманшы кейіпкер.
Сабақтың барысы: Көңілді әуен ойнайды,сол кезде ортаға топқа балалар шеңбер
жасап тұрады.
Тәрбиеші:-Балалар,сендер бір бақшаға,бір топқа келесіңдер.Өзара тату
доссыңдар.Сол достықты қимылмен көрсетейікші.(балалар қол шапалақтап арқа
түйістіріп,бір-бірін қолын алып көрсетеді.)
Балалар:Біз доспыз-сіздерге де достық,жақсылық тілейміз-деп тілек айтады.
Тәрбиеші:Балалар табиғат дегеніміз не?
Балалардың жауабы:Табиғат дегеніміз жануарлар,гүлдер,өсімдіктер,құстар бұларды
табиғат деп атайды.
Тәрбиеші:Яғни біз бүгін табиғаттың тірі бөлшегі құстар біздің досымыз деген
тақырып өтеміз.Яғни экология сабағы болады.Құстар туралы өтпес бұрын жұмбақ
жасырамын.Жұмбақтың шешуін айтуға дайынсындарма?
Жұмбақ шешу
Күн ұзарып қар еріп,
Су сайларға толады,
Бұл қай кезде болады?
(Көктем, весна)
Құстар үш топқа бөлінеді жыл құстары, қыстайтын құстар және үй құстары
болып.Жыл құстары деген не?Қыстайтын құстар деген не?үй құстары деген не?
Құстардың несі бар?құстарға тән қасиет?
Балалар:Құстардың қанаты,аяғы,тұмсығы,жұмыртқасы,қауырсыны бар.
Құстар ұшады,тоңады,тығылады,шоқиды.
Тәрбиеші:Балалар біз бүгін саяхатқа барамыз.Саяхатқа орманға немен барамыз?
Балалар:Орманға ат-арбамен барамыз.
Тәрбиеші:ол үшін атты жүргізетін бізде Темірлан болады.Қалғандарымыз арбада
отырамыз.
Ға,ға,ға біз кеттік орманға,тар,тар,тар орманда көп құстар.
Дік,дік,дік біз орманға келдік.
Орманшы: Сәлеметсіздерме!,хаудюду,
Балалар:сәлеметсізбе!хаудюду,здраствуйте!
Орманшы:Балалар сендер не істеп жүрсіндер орманда?
-Орманшы:Балалар сендер орман ішін көргілерін келеме?
-Балалар: ия
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-Орманшы:Ендеше сендер менің тапсырмамды орындандар.
1-тапсырма:Балалар құстарға не істеуге болмайды? Не істеуге болады?
2-тапсырма:Балалар біреу бізге хат тастап кетіпті.Ал енді ашып оқып көрейікші
Жұмбақ жасырамын.Шешіуін айта аласындарма?
Шарлап келіп даланы,
Үйіме,үйін салады. (Қарлығаш) (сволоу)
Су бетін сүзіп,
Ақ құман жүр жүзіп. (Аққу)( своан)
Тақылдатып,мазаны ап,
Ағаштарды тазалап,
Ормандарды емдейді,зиянкесті тазалар. (Тоқылдақ)(вудпэка)
3-тапсырма:Енді балалар менің достарым аз болғандықтан сендердің көмектерің
керек.Ол үшін маған мына орындықтарға отырып,үстел үстіндегі қиынды бөліктерден
құстарды құрастырыңдар.
-Тәрбиеші:Орманға кіруге рұқсат.Сұрақтарға жауап бердіңдер.
-Тәрбиеші:Ал, балалар біз қоштасайық Сау болыңыз.
-Орманшы: рахмет саған сау бол.
-Ал балалар енді серуенді жалғастырайық.
-Ал балалар қарандаршы мынау ағашта не ілініп тұр айтып көрейікші жарайсыңдар
балалар.
Балалар: ұя, Құстар, ағаштар.
( Интрактивті тақтадан құстар жайлы суреттер көрсетіледі)
Балалар,сендер суретте не көріп тұрсындар? Құстардың атын атаңдаршы
(қарлығаш,аққу,тоқылдақ,көгершін).
Тәрбиеші:Балалар енді осы құстардың даусынан айырып көрейікші.Әр құстардың
өздерінің әр-түрлі дауыстары болады.Қолымызды көтеріп жауап береміз.
Ал енді балалар бір бойымызды сергітіп алайықшы.
Кел, балалар тұрайық.
Үлкен шеңбер құрайық
Құстар құсап ұшайық
Ұшып-ұшып алайық.
Қанат жая жалма жан
Талпынғандай ұшуға
Иіліп келіп қол созам
Аяғымның ұшына.
Тәрбиеші: -Көктем құстарын кім атайды?
Балалар: -аққу, қарлығаш,тоқылдақ,көгершін
Тәрбиеші: - Осы құстар нені қорғайды?
Балалар: - Ағаштарды.
Тәрбиеші: - Ағаштар не үшін керек?
Балалар: - таза ауа шығарады.
Тәрбиеші: - Ендеше сол таза ауамен дем алып көрейік.(балалар
тыныс алу жаттығуын жасайды).
Тәрбиеші:Балалар мына үстел жанына келіп,орындыққа отырып,қағаз бетіндегі
суреттерден не артық?артық болған суретті қарындашпен дөңгелетіп сызып тастау
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керек.Балалар дала құстары мен үй құстарын ажыратуымыз керек.Яғни бізге керегі
дала құстары.
Ойын:Жапалақ пен көбелек.
Мақсаты:күн дегенде көбелек ұшады,түн дегенде жапалақ қонады.
Қортынды:- Балалар сендерге сабақ ұнады ма?
- Ұнады.
- Біз сабақта нелер туралы әңгімелестік?
- Құстар туралы әңгімелестік,
-қайда бардық?
-орманда не көрдік?
-Ойын ойнадық.
- Өте жақсы балалар.
Құстар не істейді?Қимылмен көрсету(ұшып келеді,ұшып
кетеді,шоқиды,тығылады,жылынады. Т.б)
-Біз, балалар,осы жасаған қимылдарды қайдан көрдік?(далада,серуен кезінде құстарға
бақылау жасағанда)
Балалар мадақталады қоштасу. Сау болыңыздар
************
Қарағанды қаласы. КМҚК «Мөлдір» бөбекжайы»
Тәрбиеші: Сайлау Айдана Жеңісқызы
Тақырыбы: Геометриялық пішіндер.
Білім беру салалары: таным, шығармашылық.
Бөлімі: ҚМҰҚ.
Мақсаты: геометриялық пішіндер туралы білімдерін бекіту: шеңбер, шаршы,
ұшбұрыш.
Міндеттері:геометриялық пішіндер үлгілерін қимақағаздағы бейнесінің үстіне салып
қарауға жаттықтыру; қоршаған ортадан басқа да геометриялық пішіндерге ұқсайтын
заттарды таба білуге үйретуді жалғастыру; геометриялық пішіндер белгілерін ажырата
білу және атау білігін бекіту; пішінді оң қолымен алып, солдан оңға қарай қойып
шығу білігін дамыту; «теңбе-тең» сөзін қолдануды үйрету; заттар мен пішіндерді
көру-қозғаусезу тәсілдерімен зерттеу білігін дамыту; бақылағыштығын, назар
аударуын тәрбиелеу.
Күтілетін нәтижелер:
біледі: геометриялық пішіндерді ажыратады және атайды: шеңбер, шаршы, үшбұрыш;
«сонша, неше...», «теңбе-тең» терминдерін;
түсінеді: қоршаған ортадағы кейбір заттар геометриялық пішіндерге: шеңбер, шаршы
және үшбұрышқа ұқсайтынын; қолданады: тапсырманың дұрыс орындалғанын
тексеру үшін заттарды оңнан солға қарай үстіне қою әдісін қолдануды; жапсырмамен
жұмыс жасау дағдысын, ұқсас заттарды табу дағдысын.
Құрал-жабдықтар мен материалдар:шаршы, шеңбер, үшбұрыш макеттері;
«геометриялық пішіндер карточкасы»; әуен, құрсаулар – 3; геометриялық пішіндер
салынған табақ;үлестірмелі материалдар: жұмыс дәптері, жай қарындаш және
жапсырмалар.
Сөздік жұмыс: шеңбер, үшбұрыш, шаршы.
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Билингвальды компонент: шеңбер – круг, үшбұрыш – треугольник, шаршы –
квадрат.
ҰОҚ-нің барысы
1. Ұйымдастыру кезеңі. Педагог: Бүгін біз геометриялық пішіндер еліне қонаққа
аттанамыз. Келісесіңдер ме? Онда аттанамыз.
2.
Негізгі кезең. «Шешуін тап және ата» ойыны.
Педагог жұмбақ жасырады: Дөңгелек дөңгелейді, Доңғалақ доңғалайды. Олар неге
ұқсайды? Әрине, бұл … (Шеңбер)
Сұрақтар қояды:
–Шеңберден басқа қандай геометриялық пішіндерді білесіңдер?
Фланелеграфпен жұмыс істеу.
Педагог фланелеграфта ілулі тұрған әр геометриялық пішіндерді көрсетіп сұрайды.
–Мынау қандай геометриялық фигура?
Не нәрсе шеңберге ұқсас болады?
Не нәрсе ұшбұрышты болады?
Не нәрсе шаршы болады?
Балалардың назарын суреттегі карточкаға аударады
– жоғары жақта қанша шаршы болса, төменгі жағына солдан оңға қарай сонша
шаршы орналастыру керек. Соны көрсетеді.(4 шаршы)
«Өзіңнің карточкаңа жапсыр» ойыны.
Жұмыс дәптері, 1-тапсырма. Педагог балаларға жоғарғы жолақта қанша
геометриялық пішін болса, төменгі жаққа сонша геометриялық пішін жапсыруға
тапсырма береді.
Сұрақтар қояды: Төменгі жағына неше шаршы орналастырдыңдар?
Төменгі жағында неше шаршы болды?
Содан кейін төменгі жағына жоғарғы жағында неше дөңгелек болса, сонша дөңгелек
жапсыруды ұсынады. (2 шеңбер).
Төменгі жағына неше шеңбер жапсырасыңдар?
Тағы да жоғарғы жағында неше үшбұрыш болса, төменгі жағына сонша үшбұрыш
жапсыруды ұсынады (3 үшбұрыш).
Төменгі жағына неше үшбұрыш жапсырасыңдар?
Олар нешеу болды? Балалар тапсырманы орындайды.
Педагог балалар тапсырманы дұрыс орындағандарын тексереді, жеке жұмыс
жүргізеді.
Сөздік жұмыс: дөңгелек, үшбұрыш, шаршы.
Билингвальды компонент: дөңгелек – круг, үшбұрыш – треугольник, шаршы –
квадрат.
Қимылды ойын: «Өз үйіңді тап» Кілем үстінде әр құрсаудың ішінде бір
геометриялық пішіндерден: шеңбер, шаршы, үшбұрыш жатыр. Педагог балаларға
табақтан бір геометриялық пішіндерден алуды ұсынады. Әуенді қосады. Кілем
үстінде жүруді ұсынады. Әуен тоқтағанда, әрқайсысы өз үйіне жүгіріп кіруі тиіс
(құрсау ішіне): қолында шеңбер барлар, шеңбер жатқан құрсауға, 76 қолында
үшбұрыш барлар, үшбұрышқа, қолында шаршы барлар, шаршы жатқан құрсауға
жүгіреді. Педагог балалардың дұрыс өз үйіне кіргенін тексереді. Содан кейін тағы
әуенді қосады, балалар бұл кезде пішіндерді қайта табаққа салып, әуен аяқталғанда өз
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орындықтарына отыра қалады.
Ойын: «Заттар қандай геометриялық пішіндерге ұқсайды?»
(2-тапсырма). Балаларға суреттерді қарап, онда бейнеленген заттарды атауды сұрайды.
Геометриялық пішіндеріне оларға ұқсайтын заттарға дейін сызып қосуға тапсырма
береді. Балалар тапсырманы орындайды. Педагог балалар тапсырманы дұрыс
орындағандарын тексереді, жеке жұмыс жүргізеді. 3.Рефлексия. Педагог қорытынды
жасайды. Топ ішіндегі геометриялық пішіндерге (шаршы, шеңбер және үшбұрыш)
ұқсайтын заттарды табыңдар. Үш баланы шақырып, біреуіне топ бөлмесінен
шеңберге ұқсайтын затты, екіншісіне шаршыға ұқсайтын затты, ал үшіншісіне
үшбұрышқа ұқсайтын затты алып келуді өтінеді.
************
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