V00036

29.09.2020 ж

СМАКОВА САЙРАШ
МАГЗУМГАЖИЕВНА
ШҚО, Аягөз қаласы «№ 5 бөбекжай
балабақшасы» КМҚК
«Балауса» тобының тәрбиешісі

2
0
2
0

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 29.09.2020 жыл | № V00036 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖУРНАЛ

БІЛІМ ЖОЛЫ
НҰРЛЫ ЖОЛ
29.09.2020 жыл | № V00036
Білім беретін, ғылыми,
танымдық, жарнамалық басылым
---------------------------------------------МББ аты: «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» журналы
МББ тілі: қазақша, орысша, ағылшынша
Шығу жиілігі: айына 1 рет Тарату аумағы: Қазақстан Республикасы
Меншік иесі: «Қаламгер ТЕН» ЖШС Алматы қаласы Редактор: Нагиев И. Б.
Негізгі тақырыптық бағыты: білім беретін, ғылыми, танымдық, жарнамалық
---------------------------------------------«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» журналына жарияланған ақпараттардың
авторлық құқы ақпарат авторына тиесілі, редакция жауапты емес.
Жарияланған ақпарат авторларының пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді.
---------------------------------------------Журнал ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат комитетінде тіркелген.
Куәлік № KZ37VPY00015077. Нұр-Cұлтан қаласы. 19.09.2019 жыл
---------------------------------------------Тапсырыс: 562 Таралымы: 3000 дана.
Журнал «Қаламгер ТЕН» ЖШС баспаханасында басылды.
Алматы қаласы – 2020 жыл Телефон: 8 777 055 0590

2

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 29.09.2020 жыл | № V00036 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Смакова Сайраш Магзумгажиевна
ШҚО,Аягөз қаласы «№5 бөбекжай-балабақшасы» КМҚК
«Балауса» тобының тәрбиешісі
Құтты болсын, Жаңа жыл!

Жаңа жылдық безендірілген залға балалар музыкамен кіреді.
Жүргізуші: Жаңа жыл мейрамы келді.Бізге жаңа жыл шыршасын ала келіпті.
Балалар қараңдаршы, шыршамыз неткен әдемі,ойыншықтары қандай керемет!
Ой,мынау не, үй телефоны гой.
Телефон шылдырлайды
Балалар, бізге телефон шалып жатыр гой,кім болды екен.
Алло ,бұл Аягөз қаласы №5 бөбекжай-балабақшасы.Актывый зал,бізде балалардың
жаңа жылдық кеші болып жатыр. Әрине кел.Біз өте қуаныштымыз.
Балалар бізге жана түлкі хабарласты.Олда біздің жаңа жыл мерекемізге келгісі
келетіндігін айтты.Ал кәне, бәріміз бірге қонағымызды қарсы алайық.
Балалар, қонағымызбен амандасайықшы.
Балалар: Сәлеметсізбе.
Жүргізуші: Түлкіжан сен бізге қонаққа келгеніңе қуаныштымыз
Түлкі: Сәлеметсіңдер ме балалар,сендерге қонаққа келгеніме қуаныштымын.
Шыршарарың недеген керемет,өздеріңде әдемі болып кетіпсіңдер.
Жүргізуші: Қонағымыз шаршап келген болар,қонағымызға ән айтып берейікші.
Ән: Аппақ қар.
Түлкі:Жаңа жылдарың құтты болсын,денсаулықтарың мықты болсын, ауырмаңдар.
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Жаңа жырдарыңды жақса өткізіңдер,мені орманда балаларым күтіп қалда. Мен
кетейін. Сауболыңдар балалар.
Балалар: Сауболыңыз.
Телефон шылдырлайды
Бізге тағыда телефон шалған кім екен?
Алло,кім екен бұл. Ақшақар.Қымбатты Ақшақар.Балаларда жаңа мерекесі өтіп
жатыр.Балалар сені тосуда.Қашан келесің,сені тағатсыздана күтеміз.
Жүргізуші: Балалар бізге Ақшақар хабарласты.Ол кісі біздің балабақшамызға келе
жатыр екен.Енді бәріміз біре Ақшақарды шақырыйықшы.
Балалар: Ақшақар ,Ақшақар
Музыкамен Ақшақар кіреді
Ақшақар: Сәлеметсіңдерме, балалар
Мен Аяз атаның немересімін.Мен сендердің мерекелеріңе келгенге
қуаныштымын.Шыршаларыңда,өздеріңде әдемі екенсіңдер.Мен кішкентай
Ақшақарлармен билегім келіп тұр.
Би: Ақшақарлар биі
Жүргізуші: Енді жаңа жылға арналған әнімізді айтайық
Ән: Шыршаға бардық.
Енді шыршаға тақпақтарымызды айтып берейік
Медина: Жасыл шырша жанында,
Билеп барлы бала жүр.
Айша:
Келіңдер,келіңдер,
Тақпақ айтып беріңдер
Жомарт Аяз атадан
Сыйлық алып көріңдер
Рамазан: Безендіріп шыршаны,
Жыл қуантты баршаны.
Қайнар:
Аяз ата келіп түр,
Ақ күпіге оранып.
Раяна:
Қуантып елді ,
Жаңа жыл келді.
Өсетін болдым ,
Бір жасқа енді.
Телефон шылдырлайды. Тағы телефон шалдырлады гой
Ақшақар: телефонға енді мен жауап берсем болама?
Жүргізуші: Әрине,болады
Ақшақар: Алло, кім екен бұл? Аққала. Әрине кел. Аққала,біз сені
тағатсыздана тосамыз.
Ақшақар: Балалар бізге қазір қонаққа Аққала келеді.
Аққала: Сәлеметсіңдерме балалар.Мен сендердің жаңа жыл мерекелеріңе келгеніме
қуаныштымын.Шыршаларың недеген көркем,өздерің неткен әдемі болып
кеткенсіңдер. Жаңа жыл мерекелерің құтты болсын, ауырмаңдар.
Ақшақар: Қарларды алып келеді .
4

----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 29.09.2020 жыл | № V00036 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Би: Қарларды көтеріп,теңселіп, айналып,екі қолға кезектестіріп,қар атысып ойнау,
қарды жинау.
Ақшақар қарларды жинайды.
Енді балалар, жаңа жылдық тақпақтарымызды айтайық.
Райымбек: Сақалы аппақ күмістей,
Тістері аппақ күріштей
Сағындым Аяз атаны.
Абырой: Кел жаңа жыл біздерге,
Кел жаңа жыл, жаңа жыл.
Алинұр ұл: Қызыл ала шапаны,
Сағындым Аяз атаны.
Жүргізуші: Енді біздің кішкентай Аяз аталарымыздың билерін тамашалаңыздар.
Би: Аяз ата: Райымбек, Алинұр, Абырой, Нұрсұлтан, Әмір
Ақшақар: қарларды санайды,бір қар жетіспейді ғой, балалар жоғалған бір қарды
іздейікші.
Балалар: жоғалған қарды іздеп,таппайды.
Осы кезде Ақшақар шанамен үлкен қарды тауып әкеледі
Ақшақар: Балалар қараңдаршы,мен үлкен қар тауып алдым.Бұл жай қар емес,
«Сыйлықты қар» Ақшақар балаларға сыйлықтарын береді.

Аққала: Балалар қыс суық,ауырып қалмандар, жылы киініп жүріңдер.
Аққаламен Ақшақар кетеді.Келесі кездескенше аман болындар.
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Қуыршақ театры: Мақта қыз бен мысық
Мақта қыз бен мысық екеуі дос болып жүреді. Бір күні Мақта қыз үйін жинап жүрсе,
бір мейіз тауып алады. Мысықты шақырады. Шақырады – келмейді, шақырады –
келмейді, сосын «келмесең, келме», – деп, мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң
мысық келіп: – Неге шақырдың? – деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Сосын мысық
айтады: «Ендеше қатығыңды төгем», – дейді. Мақта қыз: «Мен құйрығыңды кесіп
аламын», – дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп
алады. «Апа, апа, құйрығымды берші», – дейді. Сосын Мақта қыз: «Менің қатығымды
төлеп бер», – дейді. Мысық сиырға барады. «Сиыр-сиыр, маған қатық берші», – дейді,
сиыр айтады:

«Менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп бер», – дейді. Мысық ағашқа барып:
«Ағаш, ағаш, жапырағыңды берші!» – дейді. Ағаш айтады: «Мен шөлдеп тұрмын, су
әкелсең, жапырақ беремін», – дейді. Суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көріп:
«Қыздар, қыздар, маған су берші», – дейді. Қыздар: «Бізге сағыз әкеліп берсең, біз
саған су береміз», – дейді. Мысық дүкенге барады. «Ай, дүкенші, маған сағыз берші»,
– дейді. Дүкенші: «Маған тұқым бер», – дейді. Мысық тауыққа барады: «Тауық,
тауық, маған тұқым берші», – дейді. Тауықтар айтады: «Бізге дән әкеліп берсең, біз
саған тұқым береміз», – дейді. Мысық: «Енді не қыламын», – деп бара жатса, бір ін
қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды қорқытып: «Жаның барында айт,
үйіңде не бар?», – дейді. Тышқан қорыққанынан: «Үйімде бір батпан тарым бар», –
дейді. Мысық айтады: «Маған бір уыс тары бер», – дейді. Тышқан үйіне барып, бір
уыс тары береді. Тарыны апарып тауыққа береді, тауық тұқым береді, тұқымды
апарып дүкеншіге береді, дүкенші сағыз береді, сағызды апарып қыздарға береді,
қыздар су береді, суды апарып ағашқа береді, ағаш жапырағын береді. Жапырақты
апарып сиырға береді, сиыр қатық береді, қатықты апарып Мақта қызға береді. Мақта
қыз мысықтың құйрығын береді.
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Білім беру саласы: «Денсаулық»
Бөлімі: Денешынықтыру
Тақырыбы: Қос аяқпен секіру. Доғаның астынан еңбектеп өту.
Мақсаттары:
Білімділік мақсаты:Қос аяқпен секіруге дағдыландыру.
Дамытушылық мақсата: Балалардың негізгі дене қимыл-қозғалыстарын
дамыту.
Денешынықтыру сабағына деген қызығушылығын арттыру.
Тәрбиелік мақсаты: Қамқорлыққа тәрбиелеу.
Қажетті құралдар: Көлшік, доға,бөшке,аю.
Әдіс-тәсілі: Түсіндіру, көрсету, орындау.
Маймақ,маң-маң басады
Білім беру саласы: Шығармашылық
Оқу іс-әрекеті: Сурет салу
Тақырыбы: Маймақ,маң-маң басады
Мақсаты: Аюдың ізің дәстүрден тыс көкөніс бастырмасы арқылы үлкен және кіші
дақ түсіру арқылы салуға үйрету.
Жұмыс барысында балалардың өз алдына жеке дербес әрекет етуімен белсенділігін
дамыту.
Қыс мезгілінде аңдарға қамқорлық,ұқыпты жұмыс жасауға тәрбиелеу.
Қажетті құрал жабдықтар: Әр балаға аюдың суреті салынған парақтар,қара
бояулар,картоп бастырмасы,қарындаштаройыншық аю.
Сөздік жұмыс: Маймақ,маң-маң.
Билингвальды компонент: аю-медведь.
Оқу іс-әрекетінің
кезендері

Педагогтың
іс-әрекеті

Балалардың ісәрекеті

Мотивациялыққозғаушылық

Шаттық шенбер!
Біз ерекше баламыз
Айтқан тілді аламыз
Топқа келсе апайлар
Сәлемдесіп аламыз.

Балалар өлең
жолдарын
қайталап,қимыл
мен көрсетеді.

Ұйымдастырушы Тақтадағы суретке балалардың назарын
лық-ізденістік
аудару
Бұлар қасқыр, қоян, аю жабайы

Балалар
тәрбиешіге
қызығушылықпен
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Сергіту сәті:

аңдар.Олар таулы жерлерде мекендейді.
Аюдың қорбандап,қоянның секіріп
жүретінің естеріне түсіру.
Тосын сәт: Қонаққа аю келеді. Аюдың
басқан ізің қарлы боран соғып
тастағандықтан өз үйін таба
алмай,сендерден көмек сұрай келіпті.
Балалар,аю жүргенде жерге ізің
қалтырады.
Сол ізді бәріміз бірге салып көрейік.
Ақ қағазға бояумен із түсіріп көрсетеді.
Бұл ненің ізіңе ұқсайды?
Балалар,енді музыка әуенімен аюдың маңмаң басқан жүрісін қайталап көрейік.
Негізгі әдіс-тәсілі:
Саусақтарымызды бояуға басы,кезек-кезек
басып аюдың ізін жасаймыз.
Қауіпсіздік ережесін ескерту.
(көрсетіп,түсіндіру)
Жұмыс барысында балалардың ұқыпты
жұмыс істеуін қадағалау.

Сөздік Жұмыс:
Рефлексиялықтүзетушілік

Маймақ,маң-маң.
-Балалар,аю қалай жүреді?
-Аюдың түсі қандай?
Дидактикалық ойын: Кім қайда
мекендейді?
Ойынның шарты: Жабайы аңдардың
індерін табу
Қонағымызбен қоштасайық
-Сендердің салған суреттерің арқылы аю өз
үйін тез тауып алды, қатты қуанды. Педагог
аюдың алғысын жеткізеді.
Көрме ұйымдастырып,бәрінің жақсы
жұмыс жасағаның айтып мадақтау.

қарап, әңгімесін
тыңдайды.

Балалар
тәрбиешінің
нұсқауымен
жұмыс
жасайды.
Әуенге сәйкес
қимылдар
жасайды.
Балалар
саусақтарын
бояуға басу
арқылы аюдың
ізің жасайды.
.

Балалардың
жауабы.
Дидактикалық
ойынды қызыға
орындайды
Балалар риза
болып,қуанады

Күтілетін нәтиже:
Нені біледі: Аюдың қимыл-қозғалысын.
Игереді: Аңдар туралы түсініктерін кеңейту.
Меңгереді: Саусақты басу арқылы сурет салуды.Бояумен ұқыпты жұмыс істеуді
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БАЛАБАҚШАДА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН ЗЕРТТЕУ ҚЫЗМЕТІ
Қытай мақалы: «Айтып бер – мен ұмытамын,
көрсет – мен есімде сақтаймын,
дәмін татқыз – мен түсінемін».
Мемлекеттің, мектептің, балабақшаның, ата -аналардың алдында басты мақсаты
баланың тек қана тәрбиелі, денісау жеке тұлға болып өсіу емес, сонымен қатар
баланы терең ойлауға, әр іске шығармашылықпен қарауға дағдыландыру.
Сондықтанда заманауи кезеңде тәжірбиелік іздену зерттеу қызметіне көп көңіл
бөлінеді яғни, даму мен шапшаң ойлау сол жерден табылады. Іздену- зерттеу
қызметі мектепке дейінгі шақта пайда болады. Тәжірбиелік кезеңде бала субъект
болып табылады, өзінің қызметін өз бетінше құрады шапшаңдылық танытады, осы
әрекеттер мектепке дейінгі жаста едәуір өседі. Бұл тәжірибе балабақшада әлі толық
қолданылмайды, бірақ маңызды құрал ретінде, бастапқы дамушы жеке тұлға,
шапшаң шығармашыл және өзіне – өзі қызмет ету болып табылады.
Қазіргі заманғы балалар компютерленген және ақпаратты ғасырда өмір сүреді.
Тез өзгеретін өмірден адамнан тек қана білімді игеру ғана емес, бұл білімді бірінші
өзің алу және оны басқару, шығармашыл және өз алдына ойлау. Баланың тәжірбиесі
талаптану мектепке дейінгі жастағы баланың даму аралық жүргізушінің ролінің
қызметі. Тәжірбиелік барлық баланың қызметінде қолданылады: тамақтануда,
ойында, ұйымдастырылған оқу қызметінде, серуенде, ұйқыда. Мектепке дейінгі шақтағы бала өз алдына зерттеуші, зерттеу қызметінің тәжірбиелікке
қызығушылығы арта түседі. Тәжірбие ойлауды дамытуға, логиканы, баланың
шығармашылығына көмек береді.
Тәжірбие кезіндегі алған білім, есте көпке дейін сақталып қалады.
Балабақшадағы зерттеудің басты ерекшелігі:
Іс – тәжірбие баланың – басты шығармашылығының басты өзектілігі.Іс – тәжірбиелік
балабақшада баланың шапшаңдылығы көрінеді, жаңа білімге, жаңа мәлеметтерге
бағыталады. Іс – тәжірбие қызметі барлық бала өміріне кірістірілген, барлық қызмет
түрлеріне, сонымен қатар ойынға.
Балалардың танымдық белсенділігін дамыту және тәжірбиелік қызметіне
қызығушылығын арттыру үшін топта тәжірбиелік бұрышты жабдықтау
ұсынылады.
«Бұрыштағы» орналасқан материалдар, ретімен бөлінеді:
-көмекші аспабтар: үлкейткіш шынылар, таразы, микраскоп, құм сағат, компас,
магниттер;
-әртүрлі жабдықтардан жасалған құтылар;
-табиғи жабдықтар: тастар, саз, құм, құс қауырсыны, жаңғақ, ұлу қабыршағы;
-қайта өңделген жабдықтар: сым, мата, жүн, тері қалдықтары, пластмасса;
-техникалық жабдықтар: шеге, болт, бұрандалы шеге, қыстырғыш,
құрылымдаушы
бөлшектері;
-медициналық жабдықтар: өлшеуіш қасық, ағаш күректер, тамшуыр, шыны сауыт;
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-әрқилы жиынтық, карточкалар – тәжірибе жасау сызбасы, тәжірбие
жасаушының күнделігі;
- тағыда басқа жабдықтар: әуе шарлары, ұн, тұз, қант, түрлі түсті және мөлдір шынылар.
Зерттеу мен тәжірбиенің мазмұны осы бағытта қалыптасқан:
-материалдар;
-табиғат құбылыстары;
-судың күйі;
-өсімдіктер әлемі;

-құм мен саздың құрамы;
-табиғат әлемі;

Іздену мен тәжірбиенің мазмұны бойынша ретімен өткізіледі:
Тренинг назар аудару, есте сақтау, логикалық ойлау (оқу қызметінің алдында
ұйымдастыру). Іс – тәжірбиеде өзін – өзі дұрыс ұстау ережесін қолдану. Құрал –
жабдық таңдау, өз бетімен
тәжірбие бұрышына қою (шапшаңдылығы және өз бетінше жұмыс жасау). Балаларды
екі топқа
бөлу.
Тәжірбиеден алған нәтижені қортындылау.
Тәжірбиі ұйымдастыру кезінде балалардың оқыс жағдайға тап болмау үшін тәрбиеші
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мұқият әр баланы қадағалауы керек.
Іздену – танымдық жұмыс әрекеті үш бағытта өткізіледі, әрқайсысы көптеген
тақырыпты ұсынады: Тірі табиғат. (Өсімдікке ауаның қажет екенін түсінуге
тырысамыз, өсімдіктің дем алу кезеңі қалай болатыны: жапырақтың бір бөлігін
вазелин жағамыз, қараймыз және қортындылаймыз, вазелин жағылған бөлігі
солып, қурайды. Өсімдіктерді суарып, күтіп бақылаймыз,
суару арқылы өсімдіктердің сусыз өмір сүре алмайтыны жөнінде қортындыға
келеміз).
Өлі табиғат. ( Ауа, су, дыбыс, жарық). Тәжірбие арқылы судың күйін
анықтайсыз: түссіз, пішіні жоқ, иісі жоқ, дәмі жоқ. Полиэтиленді пакет арқылы
кеңістікте ауаның бар екенін анықтауға тырысамыз. Мұзбен қармен әртүрлі және
қызықты тәжірбие жасауға болады: суды үш бөтелкеге құйып, қардан әртүрлі
тереңдіктіқазып салып қоямыз.
Анықтаймыз қай тереңдікте су тез қататынын. Сонымен қатар балаларға құммен
тәжірбие жасаған ұнайды.
Адам. Балалардың сезім мүшелері және олардың түсініктері туралы анықтаймыз
(құлақ – есту, әртүрлі дыбыстарды айыру, мұрын – иіс сезу, саусақ – сипап сезу, тіл –
дәмін сезу).
Балалардың қызығушылығын арттыру үшін ойын сюжетін қолдану, ертегі
кейіпкерлерін қолдану.
Тәжірбие кезеңінде осыған орай мынадай қортындыға келеміз, тәжірбиелік
қызмет мектепке дейінгі шақтағы балалардың танымдық шапшаңдығын
қалыптастырады өз бетімен ізденуге үйретеді, тез есте сақтау қабілетін
қалыптастырады.
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