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Дене тәрбиесі - салауатты өмір негізі

БАЕКЕНОВ РАМАЗАН  ЕРКЕБҰЛАНҰЛЫ
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ                    

Дене шынықтыру  пәні мұғалімі

                Біздің бақытымыздың оннан тоғызы денсаулыққа байланысты.
                                                                   А.Шопенгауер

      Бүкіл  әлемдегі  дәрігерлер  мен  педагогтар  әлдеқашан  ортақ  пікірге  келген  еді:  ұлт
денсаулығын сақтап қалу үшін барлық күш жігерді біріктіру және оны балалар денсаулығын
қорғауға бағыттау қажет.
     XXI  ғасыр–ақпараттардың аса  молдығы бойынша  бұрын-соңды болмаған  ғасыр.  Біз
балаларға денсаулықты сақтау, түрлі аурулардың алдын-алу, салауатты өмір салты туралы
көп айтып жүрміз. Ал, бұл мәселелерді шешу балалар денсаулығын сақтау, оның ішінде дене
тәрбиесі,  психологиялық тұрақтылықты арттыру,  орынды тамақтану  және  көптеген  басқа
мәселелер  бойынша  маңызды  жұмыстарды  қажет  етеді.  Мектеп  мұғалімінің  алдында
оқушыларға білім берумен қатар олардың дені сау, дене бітімінің дұрыс жетілуін қадағалау
міндеті  тұр.  Бүгінгі  алдымызда  отырған  оқушы  -ертеңгі  еліміздің  экономикалық  қуатын,
мәдени және рухани байлығын жақсартуға ықпал ететін жеке тұлға.
     Дене  тәрбиесі  тек  мектептегі  дене  шынықтыру  сабағы ғана  емес,  ол  сабақтан  тыс,
мектептен  де  тыс  денсаулыққа  байланысты  шаралар  жүйесі.  Қазіргі  кезеңдегі  білім  беру
орындарындағы дене тәрбиесінің жүйесі жастардың денсаулықтарын нығайтумен қоса, тұлға
бойындағы  биологиялық-психологиялық  қажеттіліктердің  жан-жақты  жетілуіне,  өмірге
деген белсенділігі мен ізгілікті қатынастарын дамытуға бағытталған.
     Дене тәрбиесі-өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру саласының бір тармағы
болып табылады. Жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, күшті де қуатты болып өсуіне, ұзақ
уақыт  шығармашылық  еңбекке  жарамды  адамды  қалыптастыруға,  оны  Отан  сүйгіштікке
дайындауға қызмет етеді.
Дене  тәрбиесін  ұйымдастыру  түрлері  оқушының  өз  бетінше  ұйымдастырылған
жұмыстарымен толықтырылған жағдайда нәтижелі болады.
Оқушының күнделікті қозғалыс тәртібін толықтыруға арналған жұмыс түрлері дене тәрбиесі
жүйесінің элементтері есебінде болды:
 Таңертеңгі гимнастикалық жаттығулар. Күнде таңертеңгілік 9-10 жаттығудан тұратын
кешен. Бұл оқушылардың орталық нерв жүйесін қалыпқа келтіріп, оқушы ағзасын сергітеді.
 Мектепке  дейінгі  және  үйге  қайтар  жолдағы серуен.  Таза  ауада  жаяу  жүрудің  өзі
шынығу, сауықтыру әсерін тигізеді.
 Оқу  сабақтарына  дейінгі  жаттығу.  Сабақтағы  нәтижелі  іс-әрекет  пен  оқу  күнін
белсенді бастауға мүмкіндік туғызады.
 Дене  тәрбиесі  сабақтары.  Бұл  сабақтар  мазмұны  мемлекеттік  талап  пен  оқу
бағдарламасына  сәйкес  белгіленіп,  оқушылардың  күші  мен  жылдамдығын,  ептілігі  мен
шыдамдылығын,  ерік-жігерін,  батылдық  пен  табандылықты  және  тез  шешім  қабылдау
секілді тәрбиелік қасиеттерді дамытады.
 Сабақ үстінде сергіту минуттары. Ой еңбегі  барысында ағзаның тынығуына әсерін
тигізеді.
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 Үлкен  үзіліс  кезіндегі  дене  жаттығулары  мен  қозғалмалы  ойындар.  Оқу  күні
ортасында оқушылардың белсенді демалысын қамтамасыз етеді.
 Спорттық  үйірмелер,  ұйымдар  мен  топтардағы  жұмыс.  Белгіленген  спорт  саласы
бойынша  оқушының  жалпы  және  арнайы  дайындығын  көрсетіп,  дене  жаттығуларымен
жүйелі айналысуды қамтамасыз етеді.
 Жалпы мектепішілік спорттық бұқаралық шаралар. Бұл жұмыс түріне денсаулық және
спорт айлықтары, спорттық мерекелер, жалпы мектепішілік сайыстар жатады.
       Бұл  шаралар  барлық  оқушының  спорт  пен  дене  тәрбиесі  жаттығуларына
қызығушылығын туғызып, салауатты өмір салтының негізін қалайды.
- Өз бетінше дене жаттығуларымен айналысу. Бұл жұмыс түрі қозғалыс тәртібінің маңызды
бөлігі.  Кей жағдайда ең тиімді  әдіс  болып есептелінеді,  себебі  оқушының жеке тұлғалық
қызығушылықтары  мен  қабілетіне,  сұранысына  сәйкес  ұйымдастырылған  жұмыс  өз
нәтижесін береді.
      Денсаулық-байлық қана емес, ол адам бақытының бастауы, тіршілік көзі. Ұлы ақын Абай
данамызда «Денсаулық- терең бақыт»деген.
Ғылым мен техниканың күн санап қарыштап дамуы, экологиялық зардаптардың белең алуы,
ой  еңбегі  мен  дене  еңбегінің  ара  қатынасының  алшақтауы,  әр-түрлі  зиянды  әдеттердің
(шылым шегу, алкоголь ішімдігі, есірткі пайдалану т.б) пайда болуы секілді құбылыстарға
қарсы,  салауатты  өмір  салтын  қалыптастыратын  тегеурінді  күш  иесі-спорт.  Спортпен
шұғылданған баланың денсаулығы мықты, өзі  әлді,  төзімді,  икемді,  әрі  нәтижелі  болады.
Еліміздің келешегін жалғастыратын жігерлі, білімді азамат болып шығады.
      Салауатты өмір салтының насихатталуы,  ауыл мектебіндегі  спорттың өсуі,  одан әрі
өркендеуі, әлемдік деңгейге жетуі, кейінгі жастар үшін үлгі-өнеге болатыны үлкен дәлел.
Президентіміз Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасында
«Салауатты әрі гүлденген экономика құрмайынша, біз қуатты мемлекет пен қарулы күштер
құра  алмаймыз,  демографиялық,  экономикалық  және  әлеуметтік  міндеттерді  шеше
алмаймыз, әрбір адамның жеке басының қадір-қасиеті мен әл-ауқатын арттыра алмаймыз»,
-деген болатын. Елбасымыздың осы тұжырымы арқылы, мұғалімдер ұжымы өз алдымыздағы
қоғамдық міндеттің жауаптылығын сезінуіміз қажет.
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  Өзін-өзі тану пәнінің оқушылардың өздерін тануға 
және шығармашылық қабілеттерін айқындауға тигізетін әсері.

НУРГАЛИЕВА  МАНШУК  КУАТОВНА
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Өзін-өзі тану пәні мұғалімі 

       Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру жүйесінің басты міндеті
–  жеке  тұлғаны  ұлттық  жалпыадамзаттық  құндылықтардың,  ғылым  мен  практиканың
жетістіктері негізінде қалыптастыру, дамыту және кәсіби тұрғыдан жетілдіру,- деп көрсетілуі
әр дара тұлғаның заманауи  талаптарға  сай білімді  де білікті  азамат ретінде қалыптасуын
көздейді.
Қазіргі  уақытта  техника  мен  технологиялардың  қарқынды  дамуы  жағдайында,
жаһанданудың  жаулап  алуы  барысында  мемлекетте  әлеуметтік-экономикалық  жаңғырту
саясатын жүзеге асыру арқылы ізгі қоғамға қол жеткізу басты мәселе болып отыр.    
      Қоғамда  өзгертуші  күштің  бірі  адам  болғандықтан,  қоғамның  ізгілігі  адамдардың
ізілігінен,  адами іс-әрекеттерінен,  этномәдени әлеуметтенуінен,  олардың өркениеттік озық
үлгілерді  бойына  сіңіруінен  және  өзіндік  болмысын  сақтап  қалуынан  негіз  алады.  Осы
тұрғыдан  Елбасы  Н.Ә.  Назарбаев  әлеуметтік-экономикалық  жаңғырту  саясатындағы  он
бағыттың бірі ретінде «Қазақстандағы адам капиталының сапалы өсуіне» баса назар аударып
келеді. Осыған байланысты ел Президенті адам капиталын байытудаға басты құндылықтар
қатарында патриотизмді, мораль мен адамгершілік нормаларын, ұлтаралық ынтымақтастық
пен  толеранттылықты,  адами  және  рухани  дамуды,  заңға  бағынушылықты,  ана  тілін  ,
көптілдікті  атап  көрсетіп,  осы  құндылықтарды  барлық  оқу  орындарында  балалар  мен
жастардың бойына сіңіру қажеттілігіне аса мән берген болатын (Н.Ә.Назарбаев, Қазақстан
халқына жолдауы, 27.01.2012ж.). Осы айтылып өткен құндылықтардың мәнділігі  адамның
өзін,  айналасын,  ауылын,  елін,  Отанын  терең  танып-түсінгенде  және  оларға  риясыз
сүйіспеншілігі қалыптасқанда, адами дамудың интеллектуалдық тұрғыдағы жоғары шыңына
жеткенде  ғана  арта  түсетіндігі  шындық  емес  пе?  Сол  себепті  оқу-тәрбие  мекемелеріне
балалар мен жастардың қоғамдағы,  қоршаған  ортадағы өзінің  орны мен рөлін  ұғынуына,
өмірдің  қарапайым  ақиқатын  түсінуіне,  адами  қарым-қатынасын  жоғарылатуына,  рухани
тұрғыдан  дамуына,  рухани-тарихи  мәдени  мұралар  мен  халықтың  салт-дәстүрін,  әлем
өркениетін жете бағалай білуіне септігін тигізетін пәндерді ендіру қажеттілігі артып келеді.
Осындай мақсатпен республикалық оқу-тәрбие мекемелерінде жүзеге асырылып жатқан ірі
жобалардың бірі- «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім жобасы.
      «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім бағдарламасының негізгі мазмұнын «адам»,
«табиғат»,  «өмір»,  «денсаулық»,  «қоғам»  және  т.б.  басты  құндылықтардың  мән-маңызын
жан-жақты  ашып  көрсететін  білім  құрайды.  Аталған  құндылықтарды  тану  бір  қарағанда
жеңіл, жүзеге асыруға оңай болып көрінетін секілді.  Шындығында бұл олай емес.  Ежелгі
грек  философы  Фалестің  «өмірде  ең  қиыны-  өзіңді  өзің  тану»  деп  айтқан  пікірінің
маңыздылығы  бар.  Себебі,  адамның  «менін»  түсіну  дегеніміз  «өзіңді  тану»,  «адамдарды
тану», «қоғамды тану» мәселелерін жан-жақты қамтитын күрделі салаларды біліп-ұғынуды,
талдап-зерттеуді  ғана  емес  оларды  тану  арқылы  адамның  рухани-адамгершілік  дамуына
ықпал ететін сапалар мен қасиеттерді, құндылықтарды үйренуді, өмірде орынды қолдануды
және оларды дамыта отырып келешек ұрпаққа жеткізуді білдіреді.
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Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш 
болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына 
жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді 
сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен мұғалімдер шешуші роль атқарады.    
     Өзін-өзі тану сабағының басты мақсаты ол оқушыларды рухани-адамгершілікке үйрету, 
ал рухани-адамгершілік тәрбие-екі жақты процесс.
Бір жағынан ол үлкендердің, ата-аналардың, мұғалімдердің оқушыларға белсенді ықпалын,
екінші жағынан- оқушылардың белсенділігін қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен қарым-
қатынастарынан  көрінеді.  Сондықтан  белгілі  бір  мазмұнды  іске  асыра,  өзін-өзі  тану
сабағының  әдістерін  пайдалана  отырып,  мұғалім  істелген  жұмысының  нәтижелерін,
оқушылардың жетістіктерін зер салып талдау керек. Талдау мен зерттеу,  тану мен үйрену
барысында адамның «жеке тану»,  «адамдармен біргелікте  тану»,  «табиғат  аясында тану»,
«қоғам  арқылы  тану»  қажеттіліктері  туындайды.  Олай  дейтініміз,  адам  өзін-өзі  тану
үдерісінде  «Мен  кіммін?»,  «Мен  қандаймын?»,  «Мен  нені  білемін?»,  «Мен  нені  білгім
келеді?»,  «Мен  не  істей  аламын?»,  «Менің  қандай  қабілетім  бар?»  және  т.б.  сұрақтар
төңірегінде ойлану мен оларға жауап іздеу негізінде өзінің адами қасиеттерін, мінез-құлқын,
тән саулығын, жан саулығын, шығармашылық қабілеттерін, тұлғалық болмысын, азаматтық
сапасын  айқындап-анықтауына,  білуіне  мүмкіндіктер  туады.  Және  оның  қай  тұстарын
жетілдіру  қажеттігіне  аса  мән  береді.  Адам  өзін  адамдармен  қарым-қатынаста  тану
барысында өз бойындағы махаббат, туыстық, достық, серіктестік, қайырымдылық, татулық,
сыйластық,  кәсіпкерлік,  қабілеттілік,  шығармашылық  және  т.б.  құндылықтарын  танып-
зерттеуге  және қалыптастыруға  мүмкіндік  алады. Адам өзін  табиғат  перзенті  тұрғысынан
тануда  өз  санасындағы  табиғат,  өмір,  қамқорлық,  үндестік,  үйлесімділік,  туған  жер,
сүйіспеншілік  және  т.б.  құндылықтардың  мәнін  анықтай  алады  және  осы  саладан  қол
жеткізген білімдерін өмірде қолдануға ұмтылады. Адам өзін «қоғаммен бірге», яғни қоғамға
қызмет  ету  тұрғысынан  тану  барысында,  тұлғалық  құндылықтарды  өз  бойында
қалыптастыру  мен  оларды  практикада  қолдану  қажеттілігін  түсінеді  және  белсенді
жасампаздық  әрекеттерді  жүзеге  асыруға  дағдыланады.  Әрине  ,  осылардың  бәрі  әрбір
Қазақстан  азаматының  бойында  қалыптасатын  болса,  онда  олардың  елдегі  әлеуметтік
жаңғырту ісіне қосатын үлестері қомақты болмақ.
    2010  жылы  қазақстандықтар  керемет  сыйға  ие  болды:  еліміздің  балабақшаларына,
мектептеріне  және  жоғары  оқу  орындарына  Қазақстанның  бірінші  ханымы,  «Бөбек»
қорының  президенті  Сара  Алпысқызының  басшылығымен  жаңа  «Өзін-өзі  тану»  пәні
енгізілді.
    Сара Алпысқызы Назарбаева «Бәрінің бастауы – Махаббат!» деген сөзінде үлкен мән бар,
өйткені адам өміріне ең қажет, ең маңызды, ең жылы сезім әрине махаббат сезімі.
Жеке  тұлғаның  үйлесімді  дамуына  мүмкіндік  беретін,  білім  ордаларында  жоғары  ізгілік
мұраттардың  ең  құндысы  рухани-адамгершілік  тәрбие  берудің  ошағы  «Өзін-өзі  тану»
пәні.Бұл  сабаққа  оқушылар  ғана  емес  мұғалімдер  мен  ата-аналар  да  қызығушылықпен
қатысады.  Осы  пән  арқылы оқушылардың  бір-біріне  деген  көзқарастары  өзгеріп,  қарым-
қатынастары  жақсарады,  өзін-өзгелерді  қүрметтеуге,  бір-бірлерін  сыйлауға  үйреніп,
адамгершілік қасиеттері арта түседі.
    «Өзін-өзі тану» пәні оқушының қоғамға және өз-өзіне қызмет етуіне бағытталып, олардың
жасампаздық белсенділігін танытуға  мүмкіндік беретін өмірлік маңызы бар, кең ауқымды
біліктілік дағдыларды қалыптастыруға көмектеседі.
Біздің  мектепте  осы  пәнге  байланысты  әр-түрлі  тақырыптар  бойнша  қызықты  сабақтар,
апталықтар,  айлықтар өткізіледі.  Балалар іс-шаралар барысында өздерін еркін сезінеді,  әр
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оқушы  өзінің  ой-пікірін  білдіріп,  айтуға  мүмкіндігі  бар.  Осы  пән  арқылы  әр  оқушының
шығармашылық қабілетін айқындап, дамытуға болады.
Ең бастысы бұл пән басқа пәндерге қарағанда өзгеше. Сабақ шаттық шеңберінен басталады,
мұғалім мен оқушы бір-бірін жылы лебізбен карсы алады, ал жүректен жүрекке айтылған
керемет  тілектермен  қоштасады.  Ал  сабақ  барысында  әр-түрлі  жаттығулар,  релаксация,
танымдық ойындар, пікірталас, рольдік ойындар жүргізіледі. 
    Шығармашылық ақыл-ой- бұл қызықты әдіс, ол арқылы бала өзін көрсете алады. Адам
шығармашылық қабілеті арқылы әлемді таниды. Оқушының шығармашылық ақыл-ойының
дамуында «Өзін-өзі тану» пәнінің рөлі жоғары.
Шығармашылық іс-әрекет-  бұл «Өзін-өзі  тану»  пәнінің  негізі.  Ол:  сурет  салу,  коллаждар
дайындау,  тақпақ,  өлең,  ән  айту,  әңгіме  жазу.  Бұл  әдіс  баланың  шығармашылық қуатын
ашады,  әр-түрлі  әрекеттер  арқылы  «МЕН»-ді  көрсетеді.  Сонымен  қатар  адамгершілік
қасиеттер туралы түсініктерін кеңейтуге:
-«Мәтін оқу»,
-«Сабақтың дәйек сөзі»,
- «Әңгімелесу»,
-«Шығармашылық жұмыс»,
-«Тыныштық сәті»,
-«Сергіту сәті»,
-«Сахналау» әдіс-тәсілдері қолданылады.
      «Өзін-өзі тану» пәні балаларға, әсіресе жоғары сыныпта оқитын оқушыларға ауадай 
қажет, себебі ол «үлкен өмірге» дайындықтың басы.
Пәннің  осындай  ерекшеліктерін  ескере  келе  мектебімізде  «Өзін-өзі  тану»  пәні  барлық
сыныптарда өткізіледі. Сонымен бірге балаға білім берумен қатар тәрбие бере отырып, әр
баланың бойындағы дарыны мен қабілеттерін ашу және дамыту мақсатында белсенді түрде
жүргізіліп келеді.
     «Өзін-өзі тану» пәнінің оқушылардың өздерін тануға және шығармашылық қабілеттерін
айқындауға тигізетін әсері өте зор.Оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен еңбекке
қызығушылықтарын  ескере  отырып  мектеп  ішінде  сабақтан  тыс  әр-түрлі  үйірмелер
ұйымдастырылып, өткізіледі.  Олар: «халықтар биі», әскери-спорттық үйірмесі «Гвардеец»,
шеберлер үйірмелері «петелька за петелькой», «ағаш өңдеу технологиясы». Осы пәннің және
сабақтан  тыс  жұмыстарының  нәтижесін,  оқушылардың  шығармашылық  қабілеттерін
мынадай көрсеткіштерден көруге болады. 
      Баланы  жастайынан  отаншылдыққа,  әдептілікке,  тазалыққа,  ұқыптылыққа,
мейірімділікке,  ұйымшылдыққа  үйрету-  адамгершілікке  тәрбиелеудің  негізі  болып
табылады.  Адам  бойында  кішіпейілділік,  сыпайылық,  мейірімділік,  рақымшылдық,
жанашырлық, сыйластық сияқты қасиеттерді дарыту және өзгелерді қадірлей, тыңдай білу,
қолынан  келгенінше  адамдарға  көмектесу,  кешірімді  болуды  үйрету  де  «Өзін-өзі  тану»
пәнінің маңыздылығы зор.
     Сондықтан «Өзін-өзі тану» сабағын мектеп бағдарламасына пән ретінде енгізген еліміздің
ең жанашыр, мейірімді жан Сара Алпысқызына мың алғыс.
«Өзін-өзі тану» пәнінің ғұмыры ұзақ болсын, жыл сайын жеке тұлға қалыптастырудағы рөлі 
арта берсін!» деген тілекпен өз баяндамамды аяқтаймын.
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 Жалпыадамзаттық құндылықтарды меңгереміз

МЯЗОВА  ГУЛЗИЯ  БЕЙБИТОВНА
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Өзін-өзі тану пәні мұғалімі

      Қазахстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 2006 жылғы наурызда
«Қазақстан  -  өз  дамуындағы  жаңа  серпіліс  жасау  қарсаңында»  атты  Қазақстан  халқына
жасаған жолдауында:
    «Бізге экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы
білім беру жүйесі қажет»- деп атап көрсеткен болатын.
      Қазақстан бүгінгі күні қарқынды дамыған заман талабына ілесу үшін болашақ ұрпаққа
берілетін білім мен тәрбие саналы да сапалы болатындай Отанымыздың жарқын болашағына
қызмет ететіндей болуы керек. Елу елдің қатарына өткелі тұрған уақытта сапалы білім болуы
қажет. Әрбір қоғам мүшесінің бойында адамгершілік рухани қасиеттерімен орын алуы тиіс.
     «Өзін-өзі  тану»  бағдарламасы  Қазақстандағы  ең  тиімді  бағдарламалардың  бірі  деп
ойлаймыз.  Себебі  бүлдіршендерді  ізгілікке  үйретіп  тәрбиелеудің  ең  бір  тиімді  жолдарын
көрсетіп отыр. «Өзін - өзі тану» пәнінің болашағынан үлкен үміт күтеміз.
      Бүгінгі таңда рухани құндылықтар қоғам талабына сай өзерістерге ұшырап, адамдардың
арасында  ізгілік,  әділдік,  өзара  көмек,  төзімділік  сияқты  қарым  -  қатынастар  орнатуына
ықпал ететін құндылықтар мен әр жеке тұлғаны шығармашылық мүмкіндіктерінің ашылуы
және  оларды  жүзеге  асыруға  түрткі  болатын  құндылықтарды  зерттеу  көкейкести
мәселелердің бірі  болып отыр.  Осы орайда,  қоғамдық мұраттар мен адамдардың тәлімдік
үдерістері өзгерді, сондықтан да білім мазмұнын түбегейлі жаңғырту, әдістерді жаңарту жас
ұрпаққа  тәрбиемен  білім  беру  технологияларын  жетілдіруде  «  Өзін  -  өзі  тану  »  сияқты
бірегей  курсттың  шүбәсіз  өзектілігі  мен  маңызы  зор.  Оның  аясында  жалпыадамзаттық
құндылық,  адамгершілік  бағдарларын  жоғалтқан  қазіргі  замандағы  технократикалық
өркениетті  тажалдан – тек адамның рухани көзінің ашылуы, оның өзінің жоғарғы рухани
субстанцияға бастапқы қатынасын сезінуі ғана құтқара алуы мүмкін. «Өзін- өзі тану» пәні
адамзатқа  ортақ,  планетарлы  импульс  пен  бір  уақытта  ұлттың  жалпыадамзаттық
құндылықтарды жас ұрпақтың бойына сіңірудегі рухани бастаудың қайнар көзі.
     « Өзін -  өзі  тану » пәнінің әлемде теңдесі  жоқ пән ретінде Қазақстанның білім беру
саласына  енгізілгені  және  рухани  адамгершілік  білім  беру  бағдарламасының  тарихи
негіздерін  айқындауға  әлемдік  рухани  тұлғалардың  идеяларына  сүйене  отырып заманауи
ғылымдағы  рухани  бастауларға  баса  назар  аударылып,  Қазақ  мәдениетіндегі  рухани-
адамгершілік білімнің маңызын аша түсуде.
     Құндылықтар туралы мәселені алғаш рет көтерген Сократтың ой тұжырымдарын 
басшылыққа ала отырып, сұрақтар қою арқылы өзгелерді танығандығын, оны игілік 
тұрғысында қарастырады. Сократ философиясының мақсаты адамды ізгілікке тәрбиелеу деп 
түсінді және адам оған өзін тану және өзін сынау арқылы жете алады. Оның әйгілі «Менің 
білетінім – мен ештеңе білмеймін, басқалар оны да білмейді», «Өзіңді - өзің танып біл!», «Әр
адамның бойында күн бар, нұр бар, тек оның нұрлануына мүмкіндік беріңдер» деген 
қағидаларының негізгі мазмұны да осы. Сократтың ойынша, белгілі бір асыл қасиет туралы 
білім жинаған адам сол қасиетке жете алады, бәрі адамның өзіне байланысты, адам тәнін 
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емес, рухын, жанын шыңдауға үнемі ұмтылуы тиіс, себебі, жаны бақытқа бөленген адам ғана
бақытты.
      Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында адамның өзін танымақтық 
жөніндегі ілімнің алғашқы қадамы көне грек философтарынан басталса да, «Өзін- өзі тану» 
пәні ұлы ғұлама ойшылдарымыздың тұжырымдарына негізделгендігімен құнды. Оны өз 
заманындағы ғылыми жүйеге түсіріп, қалыптастырған шығыс елдерінде тұңғыш сындарлы 
педагогикалық жүйе жасаған ағартушы, оқымысты Жүсіпбек Баласағұнның «Ізгілік ілімі», 
Қожа Ахмет Яссауидің «Хал ілімі», Әбу Насыр Әл – Фараби «Жан қуаты ілімі», Абай 
Құнанбаевтің «Толық адам», «Имани гүл ілімдері», Шәкәрім Құдайбергеновтің «Шын адам»,
«Ар ілімі» тағылым мен тәрбиенің тірегі болуында.
      Оқушылардың адамгершілік қасиеттері мен жалпыадамзаттық құндылықтарды дамытуда 
« Өзін- өзі тану » пәнінің рөлі біріншіден, рухани – адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі 
басымдылығы, « Өзін- өзі тану » рухани – адамгершілік білім беру бағдарламасының тарихи 
кезеңдері, Заманауи білім кеңістігін ізгілендірудің жаңа тәсілдемелері. Рухани – 
адамгершілік білім беру бағдарламасының психологиялық – педагогикалық негіздері, өзін - 
өзі тану пәні басқа пәндердің интеграциясы, сабақтан тыс іс - әрекеттер арқылы «Өзін - өзі 
тану» рухани – адамгершілік білім беру бағдарламасының жүзеге асырылып жан – жақты 
талдау жасалуда.
Екіншіден, Өзін - өзі тануды оқытудың аксиологиялық аспектілері, Ақиқат, Сүйіспеншілік, 
Дұрыс әрекет, Ішкі тыныштық және қиянат жасамауды жалпы адамзаттық құндылық ретінде 
қарастырылған «Өзін - өзі тану» рухани – адамгершілік білім беру бағдарламасындағы 
мұғалімнің рөлі және шынайы көшбасшыға тән адамгершілік қасиеттер айқындалып, нақты 
мысалдармен дәйекті дәлелдер келтіріледі.
Үшіншіден, « Өзін - өзі тану » пәнінің құрылымдық мазмұндық және әдістемелік сипаттауда
сабақтағы жағымды ойлау, әңгімелеу әдісін терең рухани – адамгершілік құндылықтарға 
бағыттау, ән айту мен музыканың маңызына жан – жақты тоқталады. Ата – аналармен 
байланыс жасау жолдары және сыныптан тыс іс – шараларды өткізудегі тоерия мен 
тәжирибиенің сабақтастығы қарастырылатыны маңызды.
Төртіншіден, Өзін - өзі тану пәні адам оқу білім алу үшін алдымен қоршаған дүниені, 
табиғат құбылыстарын танып - білу арқылы табиғатты аялап, ізгілікке баулу ұлттық 
тамырдан нәр алады, табиғатқа деген адам көзқарасының дұрыс бағытта болуы оның ой – 
сезіміне әсер етіп, мінез құлқын жетілдіру арқылы жүзеге асады.
Бесіншіден, өзін - өзі тану пәнін оқытуда сүйіспеншілік, сенім, шығармашылық шабыт 
атмосферасын құру, өзін - өзі зерделеуде өзін - өзі интуитивті түрде ұғынуға жағдай 
жасалады. Рухани адамгершілік білім беру үдерісінде тек жағымды және ізгі әдістерді 
қолдану көзделуде. Өзін - өзі тану сабақтарындағы жағымды ойлау, жағымды күйге келу 
әдісін қолдану арқылы: тәртіп, өзін - өзі қадағалау, денсаулық, зейін қою, ақылдың 
байсалдылығы, ес, интуиция, басқаларға деген сүйіспеншілік, ішкі тыныштық орнатуға 
болатынын, ішкі тыныштық орнағанда еш уақытта қиянат жасалмайтындығы ақиқат.
Алтыншыдан, өзін- өзі тану пәнінің негізгі идеясында бүгінгі қоғамда білім беруде сыртқы 
білім: сыртқы дүниені зеттейді, китаби білімге негізделген, қалауларды оятады, дүниеде күн 
көру үшін қажет деп есептейді, ақыл мен тәнге қарасты мәселелерді шешіп, мұндағы білім 
беру мақсаты ақпарат берумен шектеледі.
     Рухани білім берудің яғни, ішкі маңыздылығы: ішкі рухани қасиеттерді аша ашады, 
адамның, баланың ішкі дүниесін зеттейді, өмірлік тіжірибиеге негізделген, әрбір адамның 
жүрегіне жасырынған жалпыадамзаттық құндылықтарды айқындайды, білім беруді өмірлік 
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мақсаттармен байланысты қарастырады, интуицияны дамытады және ақылмен ойлап, 
жүрекке жүгіне отырып әрекет ететіндігін нақты дәлелдейді.
Жетіншіден, Өзін - өзі тану пәнін өткізетін мұғалім қандай болу керек? деген сауалға жауап 
іздеуде әрине, көрнекті педагог, ізгілік педагогикасының негізін қалаушы Ш.А.Амонашвили:
« Мектепті емес, мұғалімнің рухани дүниесін реформалау қажет » деген ой тұжырымы басты
ұстаным ретінде алынған. Оны мына сөздерден көреміз: « Оқушыға білім ұшқынын шашу 
үшін мұғалім өз бойына телегей теңіз нұр жинау керек. Мұғалім өз сабағын сәулендіретін 
нұрды қайдан алады? ... Мұғалім өз бойындағы рухани әлемінен алады, егер ол әлем 
әсемдікке және асқақтыққа толы болса...» деген сөзінен ізгіліктің иісі аңқиды. Ол ізгілік 
педагогикасының үш постулатын айқындап берді.
Баланың бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Өз бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Ізгі әдіс – тәсілдердің күшіне деген сенім – болуын үнемі өзі
қадағалап отыруы шарт деп есептейді.
     Мұғалім – шабытты еңбек етіп, шеберлігінің шыңына жету үшін - баланың таным – 
түсінігін жете қадағалап, дамыта отырып, рухани бастауларға жол ашу арқылы, оқу әрекетіне
қызықтыра білу, ізденіске, жаңалыққа ұмтылдыра алу қажет деп ойлаймыз. Ол үшін 
мұғалімге басты екі қасиет қажет: біреуі қарапайымдылық, өз кемшіліктерін түсінетін, 
екіншісі кемелденуге тілек, өз кемшіліктерінен құтылу үшін. Ұстаз деген мамандық Алладан
берілген СЫЙ – екенін сезіне білу керек. Сонымен ойымызды қорытындылай келе, 
оқушылардың адамгершілік қасиеттері мен жалпы адамзаттық құндылықтарды дамытуда 
«Өзін- өзі тану» пәнінің алар орны ерекше. « Өзін - өзі тану » пәні жас ұрпақты өмірден өз 
орнын табуына бағыттай отырып, олардың кәсіби – тұлғалық жетілуін, интелектуалдық 
дамуын қамтамассыздандырады, рухани – адамгершілік тәрбиесін жетілдіреді және қоғамға 
қызмет ету дағдыларын дамытады. Осындай адами құнды, қоғамдық маңызды 
құндылықтарды бойларына сіңірген жеткіншектер елімізде қолға алынған жаңашылдық 
бағыттағы кеңестерге өз үлестерін қоса алатыны ақиқат.
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ АДАМГЕРШІЛІК-РУХАНИ
ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ДАМУЫНА ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІНІҢ ЫҚПАЛЫ

ЕЛУБАЕВА  АҚБАЯН  ОРАЛБАЕВНА
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Өзін-өзі тану пәні мұғалімі

     «Бізге қажетті- жаны да, қаны да қазақы, халықтың тілі мен дінін, тарихы менсалт – 
дәстүрін бойына сіңірген, туған жерін түлетуді, егемен елінің еңсесін көтеруді азаматтық 
парызым деп ұғатын ұрпақ тәрбиелеу» Н.Ә.Назарбаев
      ХХІ ғасырда көтеріліп отырған «Өзін- өзі тану» рухани- адамгершілік білімінің түп 
тамыры тереңде жатыр.Ол- халқымыздың ұлттық құндылықтарын, рухани мұраларынан, 
ділінен, тағылымдық ой- толғауларынан бастау алады. «Өзін- өзі таныған, өмірдің мәнін 
түсінген адам ешқашанда сол қалпында қала аламайды»- дейді Томас Манн.Ендеше өзін- өзі,
өз мүмкіндіктерін, өзінің өмірдегі орнын түсінген адам, өзін- өзі қадағалап, сынап, өзін- өзі 
тәрбиелеуге, өмірден өз орнын, өз бақытын табуға ұмтылады. Өзін- өзі тану- адамның 
шындықты өзінше түсіну жағынан қарастыратын ілім, ол өз бойындағы бірегейлікке сәйкес 
келетін өзінің жеке құндылықтары жүйесін жалпы адамзаттық құндылықтар жүйесімен 
ықпалдастыруға бағытталған. «Өзін -өзі тану» рухани-адамгершілік білімі-ұлттық 
құндылықтарды іске асыру мен тартудың маңызды механизмі, өмірдің мәні мен өнегесі, 
тарихпен, ана тілімен, философиямен, әдебиетпен, дәстүрмен, психологиямен ұштасқан 
ұлттық-рухани білім мазмұны мен түрі.
    Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады,ал үлкен ағаш 
болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына 
жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді 
сіңіріп, өз- өзіне сенімділікті тәрбиелеуде, өзіндік таңдау жасауына ықпал етуде отбасы мен 
педагогтер шешуші рол атқарады.
Рухани- адамгершілік тәрбие –екі жақты үрдіс. Бір жағынан өл үлкендердің, ата- аналардың, 
педагогтердің балаларға белсенді ықпалын, екінші жағынан- тәрбиеленушілердің 
белсенділігін қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен қарым – қатынастарынан көрінеді..Қай
заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат- міндеттерінің ең бастысы - өзінің 
ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу.
     Адамға қойылатын басты талап-асыл да ізгі адамгершілік қасиеттерді бойына 
сіңірген,ұлағатты азамат болып шығу.Өйткені адам-өзінің адамгершілігімен, 
қайырымдылығымен,адалдығымен және әділеттілігімен ардақты.Адамгершілік-адамның 
рухани арқауы.Адам баласының қоғамда бағалануы,дәріптелуі,ардақталуы-тікелей оның 
адамгершілік қасиеттеріне байланысты.Халқымыз қайырымды жанды адамгершіл деп 
дәріптеген.Өйткені адамгершіл болу қайырымдылықты керек етеді.Адамгершіліктің негізі 
мінез-құлық нормалары мен ережелерінен тұрады.Баланың өмірге белсенді көзқарасының 
бағыты үлкендер арқылы арқылы тәрбиеленеді.Тәрбиелеу,білім беру жұмысының мазмұны 
мен оқыту формаларына қарай нақтыланады.Сонымен қатар педагогтың балалармен 
мазмұнды қарым-қатынасында,жан-жақты іс әрекетінде,қоғамдық өмірдің құбылыстарымен 
танысу кезінде,балаларға арналған шығармашылықпен танысу негізінде іске асады.Оқушы 
ойында ұнамды әдеттер,өзара қарым-қатынастар,адамгершілік сезімдер 
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қалыптасады,еңбеккте-еңбексүйгіштік,үлкендер еңбегін құрметтеу, 
ұйымшылдық,жауапкершілік сезімі.
    Адамзаттық құндылықтар бала бойына іс-әрекет барысында,әр түрлі 
ойындар,хикаялар,ертегілер қойылымдар арқылы беріледі.Адамгершілік адамның рухани 
байлығы,болашақ ұрпақты ізгілік бесігіне бөлейтін руханият дәуіріне жаңа қадам болып 
табылады.Адамгершілік тақырыбы-мәңгілік.Ол ешқашан ескірмек емес.Жас ұрпақтың 
бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру-ата-анамен ұстаздардың басты міндеті. 
Адамгершілік әр адамға тән асыл қасиеттер.Адамгершіліктің қайнар бұлағы-халқында, 
отбасында, олардың өнерлерінде, әдет-ғұрыпында.Әр адам адамгершілікті күнделікті тұрмыс
–тіршілігінен,өзін қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді.Халық педагогикасы-нәрістенің 
сезімін ананың әуенімен оятатын бесік жырлары,даналыққа толы мақал-мәтелдер,жұмбақ-
жаңылытпаштар, қиял-ғажайып ертегілері,ойындары, тәрбиелеп өсіру негіздері адамгершілік
ниеттергі баулиды. Олай болса,адамгершілік тәрбие беру кілті-халық педагогикасында деуге 
болады.
     Ал,адамгершілік тәрбиелеудің бірден-бір жолы осы іске көзін жеткізу,сенімін 
арттыру.Осы қасиеттерді балаға жасынан бойына сіңіре білсек ,адамгершілік 
қасиеттердіңберік ірге тасын қалағанымыз.Адам баласының мінез-құлқына тәрбие мен тәләм
арқылы тек біліммен ақылды ұштастыра білгенде ғана сіңетін, құдіретті,қасиеттімол 
адамшылық атаулының көрініс болып табылады.Қәзіргі кезде өсіп келе жатқан ұрпақта 
тәрбиелеуде қойылған мақсаттардың бірі қоғамға пайдалы,үлкенге құрмет көрсетіп,кішіге 
қамқор бола білетін ,жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру.Осы мақсатты жүзеге 
асыруда «Бөбек» қорының президенті Сара Алпысқызыңың «Өзін-өзі 
тану»рухани,адамгершілік білім жобасы мектепте пән ретінде жүргізіледі. Өзін-өзі тану пәні 
баланы жастайынан отаншылдыққа,әдептілікке, достыққа, тазалыққа, 
ұқыптылыққа,мейірімділікке табиғатты сүйуге отбасын сыйлауға, ұйымшылдыққа үйретеді.
      Адамгершілік – адамның рухани арқауы.Ал моралъдық жағынан кіршіксіз таза бол 
дегеніміз-адамгершіліктің асқар шыңы.Адам баласы қоғамда өзінің жақсы адамгершілік 
қасиеттерімен ардақталады. Адамгершілік негізі-имандалық пен ізеттілікте. Ол әрбір 
отбасынан басталады.Осыны жадында тұтқан қазақ халқы жастарды кішіпейілдікке, 
ізеттілікке, инабаттылыққа тәрбиелеуді бірінші міндет деп санаған. Сабақтың негізгі 
мазмұнында балалардың танымдық қызығушылықтарын қалыптастыру мен 
қанағаттандыруға,әлеуметтік дағдылырын қалыптастыруға арналған алуан түрлі ойындар 
мен жаттығулар қолданылады.Оның маңызы баланың ар-ожданын,оны бағалауын,жалпы 
адамгершілік қасиеттерге қатынасын дамытудан тұрады. «Отан отбасынан басталады» 
демекші ата- аналар мен ұстаздар қауымы үшін жас ұрпақ тәрбиелеп, оны қоғам мүддесіне 
жарату кезек күттірмейтін мәселе.
     Халық «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілер» дейді. Жас шыбық иілгіш болса,жас адам да 
сондай жақсыға да, жаманға да бейім болатыны баршамызға аян.Ата- ананың үйдегі іс- 
әрекеті балалардың көз алдында өтеді. Сондықтан жақсы, жаман әдетіміздің бала тәрбиесіне 
ықпалы зор.Бүгінгі бәсекеге қабілетті талап еткен қоғамда жас ұрпақты сол қоғам мүддесіне 
сай,оның мұң- мұқтажын өтерлік,елін, жерін,халқын көзінің қарашығындай қорғайтын 
ұлтжанды, отаншыл азамат етіп тәрбиелеу көзделінді.
Бүгінгі ұрпақ –еліміздің болашағы.Жеке тұлғаның өзін қоршаған ортадан тәрбиені бойына 
сіңіріп өсуін өсімдіктің күн сәулесі арқылы өскені сияқты қарастыруымызға болады.Күн 
сәулесі өсімдік өсімдік тіршілігіне қандай қажет болса, тәрбие тұлғаның дұрыс өсіп 
жетілуіне соншалықты қажет. Ұрпағымызға дұрыс тәрбие бере алсақ, оның жан дүниесі де 
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дұрыс қалыптасып жетіледі, яғни бойына жақсы қасиеттерді сіңіріп өседі. Бұл қасиеттердің 
бәрі адамның бойында бала кезінен бастап тұрақты қалыптаспақ.
Баланың өмір сүруге құштарлығының оянуы жақсы мен жаманды ажырата білуі өзін 
қоршаған ортасына, мұғаліміне, ата- анасына, құрбы- құрдастарына, олардың іс- 
әрекеттеріне және басқа да қасиеттеріне байланысты. Әр бала өзінің руханилығымен,өзінің 
тазалығымен,және өмірді таза күйінде қабылдай алуымен талантты Өзін-өзі тану 
сабақтарында баланың адамгершілік сезімдері,эмоциялары,өзара қарым-қатынастары туралы
түсініктері кеңейеді. Балалар үлкендермен және құрбыларымен жағымды қарым-қатынас 
жасау мәдениетіне қол жеткізеді,адамгершілік құндылықтармен адами қасиеттердің мәнін 
түсінеді,оның Отанға,отбасына,жақын адамдарына,қоршаған табиғатқа жалпы өмірге деген 
сүйіспеншіліктері артады.
Жеке тұлғаны қалыптастыруда олардың жан дүниесіне сезіммен қарап,әрбір іс-әрекетіне 
мақсат қоюға,жоспарлауға,оны орындауға,өзін-өзі талап қоя білуге тәрбиелеу-адамгершілік 
тәрбиенің басты мақсаты.

I00062     23.11.2020

Технология пәнінен жаңаша оқытудың әдіс-тәсілдері

ЕРЖАНОВА  МЕЙРАМКУЛЬ МЫРЗАБЕКОВНА
Ақтөбе қаласы, Әлкей Марғұлан атындағы  №71 ЖББОМ

Технология пәні мұғалімі

    Технология пәнін оқытуда –еңбек етудің алғышарттарын үйрену арқылы оқушыны жек
тұлға  ретінде  тәрбиелеу  мақсаты  көзделеді.  Осы  мақсатты  жүзеге  асыру  барысында,
оқушыларға  берілетін  тәлім-тәрбие  үрдісін  жетілдіру,  жұмыс  мәдениетін,  адамдар
арасындағы адамгершілік  қарым –қатынастарды жаңарту,  еңбек біліктілігін қалыптастыру
арқылы еңбекке  өнімділігін  арттыруға  ынталандыру міндеттерін  мұғалімге  жіктейді.  Жас
ұрпақты қоғамдық өмірге, отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау, үнемі өзгеріп отыратын
әлемде өмір сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды міндеттейді.                 
      Елбасы  Н.  Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  жолдауында:  «Негізгі  мақсатымыз  –
Қазақстанның  әлемнің  елу  дамыған  елдерінің  қатарына  енуі»  делінген.  Сол  себепті,  әр
оқушыға оның қабілеттеріне сәйкес келетін білім беру өрісі қажет.
Адамға ең бірінші өмірлік қажеті - еңбек екенін уақыт дәлелдеуде .
Адам  өмірі  үшін  аса  қажетті,  әрі  өмір  бойы  тоқтаусыз  білім  беретін  пән  «Еңбекке
баулу»бүгінгі технология оқу пәні үнемі жетілдіруде.
   Біздің елімізде еңбекке үйрену –Ы. Алтынсарин 1887-1888 жылдары орыс –қазақ мектебін
алғаш ашқанда басталған . Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі заман талабына сай басқару,
білу, ұйымдастыру, іске асыру жұмыстарына бейімдеу басшылыққа негіз болады.
Болашақ кәсіпкер:
- өз өндірісінен түскен қаржыны жұмсай алатын жеке меншік иесі;
- азаматтық нарыққа қатыса алады;
- өз өндірісінде жұмыс беруші, ұйымдастырушы;
- жұмыстың сапасына жауап беруші.
Ұжымның жұмыс нәтижесінде өзіне пайда келтіретін әдіс-тәсілдерді қамтамасыз етуді шешу
мектептің материалдық –технологиялық базасына, аймақ ерекшелігіне байланысты.      
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     Сонымен бірге оқушыларды кәсіби еңбекке баулу мүмкіншіліктерін зерттеу арқылы іске
асыру технологиясын жасау. Ата-ана, ауыл әкімшілігі мектеп ұжымымен бірігіп, жастарды
кәсіпкерлікке баулуға бағытталған оқу-тәрбиелік шығармашылық орта құруы қажет. Еңбек
тәрбиесі - барлық тәрбиенің қайнар көзі.
Еңбек  тәрбиесі  арқылы  киімді  пішу,  тігу  қолөнер  шеберлігін  меңгерту  арқылы  ұрпақты
адамгершілік рухында тәрбиелей аламыз. Өйткені, оқушы алған теориялық білімін іс жүзінде
қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің іс-әрекетімен байланыстыра білгенде ғана,  өзіне де
пайдасын  тигізе  алады.  Технология  сабағы  арқылы  оқушыны  іскерлікке,  ұқыптылыққа,
әдемілікті сезініп, қабылдауға үйретеміз.                                                                   Біздің негізгі
ұстанымыз: «Сөзден - іске көшу».
    Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу қол өнер шеберлігін меңгеру арқылы
жас  ұрпақты  адамгершілік  рухында  тәрбиелеуді  басшылыққа  ала  отырып  жұмысты
жүргіземіз. Оқушылар әр түрлі тігілген бұйымдарды зерттей отырып, баға берумен келешек
кәсіби  ісіне  қажетті  эстетикалық,  ұлттық,  этикалық  және  т.  б.  бағалы  қасиеттерін  өз
бойларына қалыптастырады.
     Еңбек сабағында оқушылардың іске икемділігі мен іскерлігіне, өнерге, шеберлікке деген
бейімділігін дамыта отырып қалыптастырамыз. Оқушылар отбасында да тұрмыстың әр түрлі
өнімді еңбегіне қатысады. Баланың бойындағы сапалық қасиеттері, еңбекке қызығушылығы,
табиғатты  қорғауы,  ұқыптылығы  арқылы  еңбек  адамын  көру.  Қазіргі  кезде  білім  беру
кеңістігінде  инновациялық  үрдістердің  бағыттарының  бірі  -  мектепке  бағдарлау  болып
табылады. Оқушылардың қызығушылықтары, қабілеттері толық ескеріліп, сол қажеттілікке
сай тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі.
Оқыту мәселелерін бастамас бұрын, жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеуге ерекше мән беру
керек.
     Сабақ - оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы . Ендеше сабақтың мәнді өтуі
мұғалімнің  шеберлігіне  байланысты.  Инновация  –оны жеке түсініп,  оқу үрдісіне  енгізу  -
оқушылардың  саналы  да  сапалы  білім  алудың  бірден  бір  шарты.  Инновациялық  әдіс-
тәсілдерді  енгізу  жаңа  білім  берудің  бірден  бір  шарты  деп  айттық.  Саралап  оқыту  -
оқушылардың туа біткен ақыл-ой қабілетінің жеке дамуының жан-жақтылығына негізделген
білім беру жүйесі.
- оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану
- сабақтарда пайдаланатын негізгі әдістер оқушылардың көңіл күйіне, ынтасына, қабілетіне
қарай, топпен, жеке оқушылармен жұмыс істеу, ойын элементтерін пайдалану т. б.
      Технология  -  пәні  география,  бейнелеу  өнері,  тарих,  музыка  пәндерімен  тығыз
байланысты.  Электронды  кәсіптік  бағдарлау  жүйесі  -  қазіргі  заманға  сай  ақпараттық-
коммуникациялық  технология  негізінде  жасалып,  оқушының  өзіне  қажетті  мамандықты
таңдап, оның ерекшеліктері жөнінде тұтас ақпаратты ұсына отырып, өз мүмкіндігі бойынша
қалаған мамандығын анықтауға көмектеседі.
     Оқушыларды  кәсіптік  бағдарлау  ақпараттық  үрдісі,  ұдайы  кәсіптік  білім  жөніндегі
ақпараттарды  талдауды  және  қорытындылауды  қажет  етеді.  Бүгінгі  еңбектің  сипаты,
мазмұны  өзгеріп,  жаңа  талап  пен  міндеттерді  қажет  еткенімен,  еңбекті  құрмет  тұту  –
халықтар дәстүрінде ежелден қалыптасқан.
Балаларды еңбекке тәрбиелеу - қол еңбегі сабағынан басталады. Адам баласы туа сала емес,
көре-көре, жүре-жүре жетіледі. Бір адам еңбекке өте қабілетті болып өссе, енді бірі керісінше
болады. Баланың жас шағында еңбек тәрбиесін дұрыс алуы немесе одан шет қалуы оның
келешек өміріне үлкен әсер етеді.
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    Баланың еңбек тәрбиесін меңгеруі, қоғам үшін ғана емес, оның жеке басы, өз тіршілігі
үшін де қажет. Еңбекке сүйетін адамның өмірінде реніш болмайды. Олар үнемі көтеріңкі
көңіл-күйде жүреді. Отбасына еңбек тәрбиесін жүргізгенде, баланы белгілі бір мамандыққа
бейімдей даярлауды ескерген жөн .
     Егер бала отбасында еңбек тәрбиесін дұрыс алып шықса, мектепке іскерлікке үйрену
оңайға түседі. Өйткені, отбасында алған еңбек дағдылары балаға түрлі мамандықты үйренген
кезде жәрдемдесіп, оны игеруді оңайлатып отырады.  Технология сабағында жобалау әдісін
қолдану
Жоба  -  әр  түрлі  бөлімдерден  арнайы  сызбалардан,  суреттерден,  жасалатын  бұйымның
технологиялық  картасынан  құралуы  мүмкін.  Ол  бұйымдарды  жасаған  кезде  есеп,
экономикалық немесе экологиялық дәлелді түсінік хаттар да пайдаланылады.
   Жобаның бірнеше нұсқасы болуы мүмкін.
Мысалы, өте күрделі жобаны оқушының өзі ғана орындауы шарт емес. Сондықтан жобаның
кейбір бөлігі дайын күйде берілсе, кейбір бөлімін оқушы мұғалімнің, ата-ананың көмегімен
орындай алады. Егер бір күрделі жобаны бірнеше оқушы бірлесіп орындаса, әр оқушының
үлесі  алдын  ала  анықталуы  қажет.  Ол  оқу  жылының  соңында  өзінің  орындаған
шығармашылық жобасын оқушылардың және мұғалімнің алдында қорғайды .
Жобаны қорғау барысында қолданатын бұйымның ішінен қандай затты таңдап алу, ол бұйым
қоғамға, өзіне достарына және ата-анасына қандай пайда келтіретіне ескеріледі.
Жобалау әдістемесінің талабы:
1. Міндетті түрде шешілетін мәселенің зерттемелік, ақпараттық, тәжірибелік болуы.
2. Жобаны орындау іс-әрекетті жобалаудан басталады
3.  Әр жоба оқушыдан зерттеушілік  жұмысы талап етеді.  Сонымен,  жобалау іс-әрекетінің
ерекшелігі - ақпаратты іздеу болып табылады.
4. Жобаның шығуының ең соңғы сатысы - нәтиже:
5. Дайындалған жоба тапсырыс берушіге немесе қоғамдық өкілдікке көз жеткізуі керек.    
     Шығармашылық жоба - әр оқушының жыл сайын мұғалімнің көмегімен орындайтын
өзіндік жұмысы, басқаша айтқанда, технология пәні бойынша жүргізілген шығармашылық
жұмыс. Шығармашылық жобаның технология пәнінде алатын орны өте зор. Шығармашылық
жоба  арқылы оқушының ұлттық  дүниетанымы,  эстетикалық  талғамы дамиды.  Оқушылар
санасына жас кезінен бастап еңбек етуінің қажеттілігін, маңыздылығын сіңіру, пайдалы іс
жасауға, қандай іс болса да шын ниетпен және ұқыпты орындауға дағдыландырады.
    Оқытудың осындай идеяларын ұстанған сабақтарда оқушылар өз ойларын еркін айтатын 
болғандықтан, оларда түрлі пікірлер пайда болады. Олардың қандай да болмасын мүмкін 
қате немесе шала ойларын шыдымдылықпен тыңдап, оқушыларды сенімділікке бастау 
мұғалімнің басты міндеті.
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Развитие речи у дошкольников

КУЗЕРБАЕВА КУЛБУБИ   РАИКУЛОВНА
Жамбыл облысы, Шу ауданы,

 Шу қаласы, «Мөлдір» бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі

Для того чтобы успешно существовать в социуме, человеку необходим важнейший навык
— умение общаться с другими людьми. Часть информации при общении человек передает
собеседнику при помощи жестов, мимики. Но львиная доля ее приходится на то уникальное
умение,  которое  доступно  на  земле  только  человеку.  Это  умение  —  речь.  Нормальное
развитие детей непременно включает в себя овладение связной речью. Она не является для
людей врожденным умением, и освоить ее малышу придется самостоятельно. Формируясь и
непрерывно  изменяясь  на  протяжении  многих  поколений,  речь  является  одной из  самых
важных составляющих жизни человека. Перед маленьким ребенком стоит большая, важная
задача  — овладеть  искусством  правильно  и  понятно  выражать  свои  мысли,  усвоить  все
богатство и многообразие русского языка. И ребенок, как правило, успешно справляется с ее
выполнением.

Основы пользования речью, ее развитие приходится на ранний период детства. То есть в
промежутке от года и до 5-6 лет закладывается тот базис, на котором в дальнейшем
ребенок будет строить всю свою жизнь в социуме. Развитие речи — уникальное явление,
напрямую связанное и с интеллектуальным развитием ребенка, и с его коммуникативными
навыками. И, конечно, маленькому человеку в это период как никогда необходимы помощь и
поддержка  близких,  нужен  кто-то,  кто  сможет  направлять  его  развитие  и  помогать  в
освоении богатого и разнообразного языкового материала, научит правильно обращаться с
удивительным и сложным инструментом общения — речью.

Развитие  связной  речи  у  маленького  человека  —  долгий  и  сложный  процесс.
Актуальность этой задачи для дошколенка сложно переоценить. С помощью речи ребенок
познает окружающий мир, развивает коммуникативные навыки, ассоциативное мышление. С
научной  точки  зрения  этот  процесс  и  его  закономерности  изучаются  даже  отдельной
лингвистической дисциплиной — онтолингвистикой.

Свой  первый  опыт  воспроизведения  человеческой  речи  ребенок  черпает  из  своего
ближайшего окружения, слушая и запоминая речь взрослых, которую слышит вокруг себя.
Особенности  детской  психологии  предполагают  подражательное  поведение  как  одно  из
основных  для  маленького  ребенка.  Психологами  и  социологами  установлено,  что  дети,
проведшие первые несколько лет жизни в социальной изоляции, впоследствии так и не могут
окончательно  адаптироваться  ни к языку,  ни к  жизни в  обществе.  Этот факт  доказан  на
примере  так  называемых  диких  детей  —  детей,  по  каким-то  причинам  оказавшихся
лишенными контакта с людьми в возрасте до 6 лет. Истории о таких детях, повторяющих
судьбу  героя  сказки  Киплинга,  Маугли,  периодически  находят  документальное
подтверждение. Только, в отличие от Маугли, адаптироваться к нормальной жизни ребенок,
в раннем возрасте оказавшийся изолированным от человеческого общества, не может. Такие
дети с трудом осваивают основы человеческой речи и страдают серьезным отставанием в
развитии.

Из этого можно сделать вывод, что ранний период развития речи — один из важнейших в
общем  развитии  ребенка,  и  со  стороны  родителей  этому  процессу  стоит  уделять  самое
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пристальное  внимание.  Овладение  речью  является  для  детей-дошкольников  ключевым
показателем их общего умственного развития.

Освоение речи ребенком в дошкольном возрасте можно разделить на три этапа, каждый
из  которых имеет  свои  особенности.  Они тесно  взаимосвязаны  как  с  возрастом,  так  и  с
общим психоневрологическим развитием малыша.

Период до года
В  этом  возрасте  малыш  только  начинает  различать  для  себя  речь  окружающих  его

взрослых. С первого месяца жизни кроха внимательно всматривается и вслушивается во все,
что  происходит  вокруг  него.  Он  очень  быстро  учится  различать  голоса  и  интонации.
Поэтому старайтесь чаще ласково говорить с малышом, вслух комментировать свои и его
действия. Отлично подойдут уже в раннем возрасте стихи и песенки.

Если  вы,  находясь  рядом  с  ребенком,  постоянно  будете  обращаться  к  нему,
разговаривать,  играя,  показывать предметы и игрушки,  то вскоре,  уже  в 3-4 месяца,  ваш
малыш начнет вступать с вами в беседу, приветствуя вас радостным гулением.

К шести месяцам ребенок понемногу начинает лепетать, пытаясь произносить слоги. В 7
месяцев уже твердо знает, как его зовут, поворачивает голову, когда вы зовете его по имени.
Можете начинать играть с ним в «Ладушки», «Сороку-ворону» или в «Идет коза рогатая».
Эти  игры-потешки  помогут  малышу  лучше  воспринимать  ритмически  организованную
стихотворную  речь,  да  и  просто  доставят  немало  радости.  Попробуйте  —  вот  увидите,
ребенок будет в восторге!

В  9-10  месяцев  малыш  уже  умеет  смеяться,  пытается  произносить  первые  слова,
например, «папа» или «мама». Подпевать музыке, которую слышит. Понимает слова «нет»,
«нельзя», может реагировать на приветствие (махать ручкой при словах «привет» или «пока-
пока»).  Словарный  запас  вашего  ребенка  понемногу  начинает  формироваться,  при  этом
постоянно пополняется извне новыми понятиями и выражениями. Стихи, потешки, сказки на
ночь и просто постоянные беседы с малышом послужат для него отличным стимулом начать
говорить самому.

Первоначальное овладение речью                                                                                                 
Этот этап речевого развития приходится на возраст примерно с одного и до трех лет и имеет 
свои особенности.

Нужно  иметь  в  виду,  что  прежде,  чем  начать  овладевать  активной  речью и  говорить
самому, ребенок учится понимать речь окружающих. Примерно до полутора лет в словарном
запасе ребенка можно наблюдать только несколько базовых слов-определений: мама, папа,
тетя, дядя, дай. Примером для подражания ему все так же служат родные люди, поэтому не
забывайте продолжать рассказывать малышу, что и зачем вы делаете. Он действительно уже
все понимает.

В этом возрасте маленькие дети склонны к обобщениям. Таким образом, «Ням!» может
означать не только процесс кормления, но и тарелку, ложку ребенка и даже чувство голода.
Также  во  многих  словах  они  отбрасывают  окончания,  игнорируют  некоторые  буквы
(произнося «Ая» вместо «Аня» и т.п.), а иногда и вовсе сокращают слово до одного ударного
слога.  Не  нужно  переживать  по  поводу  этих  «неправильностей»  —  они  абсолютно
нормальны.  Со  временем  ребенок  научится  верно  произносить  слова  и  звуки,  а  задача
родных — ненавязчиво объяснить ему, как сделать это правильно.
Старайтесь четче артикулировать, разговаривая с малышом. Дайте ему возможность следить
за  вашей  мимикой,  когда  произносите  новое  слово.  Показывайте  и  называйте  предметы,
попавшие в поле зрения малыша, особенно на прогулке: машина, собака или пролетающая
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мимо ворона не только развлекут ребенка на улице, но и помогут в нелегком деле развития
речи.
На втором году жизни дети прекрасно различают интонации. Поэтому, читая малышу сказки,
обратите его внимание, что волк или медведь, например, говорит басом, а мышка-норушка
пищит тоненьким голосом.
После  двух  с  половиной  лет  ребенок  уже  может  использовать  в  связной  речи  простые
предложения,  состоящие  из  двух-трех  слов.  В  его  сознании  начинают  формироваться
закономерности  в  согласовании  слов  между  собой,  разнице  между  единственным  и
множественным числом.  Языковой материал  приобретает  черты определенной  системы в
восприятии  ребенка.  И  этой  системой  он  начинает  активно  пользоваться,  вступая  в
следующую стадию овладения речью.
Словотворчество
Развитие  речи  у  детей  дошкольного  возраста  проходит  еще  один  интересный  этап.  В
возрасте  около  трех  лет  или  чуть  старше  ребенок  переходит  от  накопления  языкового
материала к его активному освоению. Для этого он старается использовать закономерности
языка,  которые  успел  проследить  для  себя  на  данный  момент.  У  знаменитого  детского
писателя  Корнея  Ивановича  Чуковского  есть  вполне  взрослая  книга  «От  двух  до  пяти».
Будучи  лингвистом,  Корней  Иванович  в  этой  работе  попытался  определить,  чем  же
руководствуются  маленькие  носители  языка,  ежеминутно  создавая  новые  слова  своего
особого детского наречия. И что же выяснилось? Оказывается, дети создают эти неологизмы
не случайно, а сортируя части слов по смыслу, и составляют их, следуя грамматическому
строю русского  языка.  Так,  сухарики превращаются  в  «кусарики»  благодаря  смысловому
соответствию глаголу «кусать», вентилятор — в «вертилятор», лохматая собака с длинной
шерстью емко характеризуется как «мохматая», а прописанный доктором постельный режим
тут же становится «постельным лежимом».
Ежедневно,  ежечасно  на  ребенка  обрушивается  множество  незнакомых  слов,  форм,
значений. Тем не менее он с легкостью ориентируется в этом разнообразии, классифицируя,
распределяя, переиначивая, приспосабливая под себя весь доступный ему лексический запас.
Речь ребенка развивается легко, с минимумом напряжения со стороны маленького носителя
языка, интуиция которого по отношению к родному языку просто поразительна!
Окончание дошкольного периода: подготовка к чтению и письму
На  этом  этапе  продолжается  усвоение  ребенком  грамматических  норм.  Но  теперь  он
стремится не столько создавать, сколько соответствовать связной речи взрослых, делать ее
как можно более правильной.  В монологах ребенка пяти-шести лет начинают появляться
сложносочиненные  и  сложноподчиненные  конструкции,  слова-связки.  Выравнивается
грамматический строй речи.
В этом же возрасте ребенок начинает осваивать письменную речь. И если в первые годы
жизни буквы и цифры были для ребенка невозможной абстракцией,  но теперь благодаря
полученному  опыту  он  уже  может  проследить  взаимосвязь  между  реальным  миром  и
письменной речью. Так как чтение и письмо являются психофизиологическими процессами,
то их взаимосвязь с общим развитием речи у детей дошкольного возраста очень велика.
Как  правило,  читать  дети  учатся  раньше,  чем  писать.  Речевое  развитие  включает  в  себя
восприятие  звукового  состава  слова  на  бумаге,  понимание  соотношения  звуков  и  букв
происходит легче,  если у ребенка в достаточной степени развиты внимание,  память,  есть
навык системного мышления. Поэтому подготовка к чтению и письму включает не только
развитие  речи  у  детей  дошкольного  возраста,  но  также  системного  мышления  и
воображения.
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Что делать маме с папой?
Как же родители могут помочь дошкольнику в освоении премудростей родного языка? В
первую  очередь,  как  уже  было  сказано  выше,  не  стесняйтесь  беседовать  с
ребенком. Разговаривать  можно  на  любые  темы,  но  лучше  использовать  при  этом
простые, понятные слова. Малыш как губка впитывает все, что вы делаете и говорите, и
стремится подражать вам.
Неплохим развивающим вкладом в речь ребенка станет совместное чтение книг, разучивание
стихов и песен. Не стоит проводить обучение в виде долгих лекций — играйте с ребенком,
общайтесь с ним. Ваши внимание и забота значат для него куда больше, нежели диплом по
педагогике.
Разучивайте вместе с ребенком старшего дошкольного возраста скороговорки, соревнуйтесь,
кто  больше  знает  их  и  сможет  повторить.  Разучивая  скороговорки,  вы  стимулируете
деятельность  артикуляционного  аппарата,  способность  различать  похожие  звуки  и  их
комбинации на слух. Чаще играйте в загадки — необходимость узнавать определенное слово
через его описание разовьет у ребенка логическое и образное мышление.
Играйте с малышом в рифмы, сочиняйте простенькие стишки, вслух сравнивайте различные
предметы,  предлагайте  и  ребенку  сравнить  и  описать  их.  Разучивайте  новые  слова,
сочиняйте  вместе  с  ребенком сказки  и  истории.  Это поможет ему связно выражать  свои
мысли и правильно составлять предложения.
Речь и чувство ритма
Незаменимым  помощником  в  развитии  речи  станет  для  вашего  ребенка  чувство  ритма.
Просто  двигаться  под  музыку,  попадая  в  такт,  петь,  читать  стихи  очень  важно  для
психофизиологического развития маленького человека.
Читайте с ребенком стихи. Как правило, дошкольники с удовольствием повторяют сказки
Чуковского,  Барто.  Их  простая,  но  в  то  же  время  очень  ритмичная  структура,  звуковые
особенности, построенные на повторении групп определенных звуков, окажутся полезны для
артикуляции.  Не  нужно  механически  заучивать  непонятные  ребенку  стихотворения.
Выберите  вместе  что-нибудь,  что  будет  интересно  для  ребенка.  Особенности  речевого
развития  дошкольников  предполагают,  что  дети  с  удовольствием  запоминают  и  лучше
усваивают  ту  информацию,  которая  им  интересна.  Попросите  ребенка  самостоятельно
подобрать рифмы, закончить строчку за вас. Вот, к примеру, игра-стихотворение «Добрый
слон», прекрасно подходит для такой задачи:
Жил на свете добрый слон.                                                                                                                  
Сочинял рассказы он.                                                                                                                           
Книжки добрые писал,                                                                                                                         
И друзьям их раздавал.                                                                                                                        
В рифмы он любил играть,                                                                                                                  
Чтоб с друзьями не скучать
Вот картина, вот… (машина, корзина и т.д.),                                                                                    
Вот ромашка, вот… (букашка),                                                                                                           
Вот мой домик, вот твой (сомик, томик)                                                                                            
Вот и пушка, вот и (кружка, мушка, лягушка и т.д.),                                                                       
Вот вам пышка, а вот (книжка, мышка…),                                                                                        
Вот сосед, а вот (кларнет, обед, омлет).                                                                                             
Чтоб и нам не заскучать — станем рифмы подбирать!
Играть можно долго — насколько хватит фантазии вам и ребенку.

17



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Можно  играть  с  ребенком  в  профессии,  предлагая  самому  подставить  нужные  слова  по
смыслу и звучанию: например, учитель — учит, строитель — строит, водитель — водит, а
вот  врач  —  совсем  не  врет,  а  лечит!  Пользуясь  случаем,  расскажите  ребенку  об
однокоренных словах.
Формирование словарного запаса
Словарный запас человека делится на активный и пассивный. Активный словарный запас
составляют те слова, которые человек использует в речи постоянно. Пассивный словарный
запас ему знаком, но в речи используется крайне редко или не используется совсем.
Словарный  запас  является  одним  из  ключевых  показателей  развития  речи  у  детей
дошкольного  возраста.  Как  расширить  лексикон  ребенка?  Главную  роль  здесь  играет,
конечно, чтение. В процессе чтения ребенок усваивает новые слова и речевые ситуации, в
которых эти слова можно использовать.
Если  вы  будете  стараться  не  только  читать  малышу,  но  и  чаще  обсуждать  с  ребенком
прочитанное,  то  некоторые  слова  можно  перевести  из  пассивного  словарного  запаса  в
активный.  Попросите  ребенка  пересказать  прочитанное,  вспомнить,  какими  словами  в
рассказе  или  сказке  характеризуется  какой-то  предмет  или  действия,  придумать  свои
определения.  Придумав  простое  предложение,  попросите  ребенка  дополнить  его.
Придумывайте вместе с ребенком продолжение понравившихся сказок и историй, развивая
речь и фантазию.
Еще  одним  эффективным  способом  расширить  словарный  запас  дошкольника  является
заучивание  стихов.  Стихи  являются  как  тренировкой  для  памяти,  так  и  прекрасным
средством  для  заучивания  новых  слов.  К  шести  годам  активный  лексикон  дошкольника
должен насчитывать не меньше 3000 слов.
Что делать, если ребенок не говорит?
Проблема  речевых  нарушений  у  дошкольников  сегодня  очень  актуальна  для  родителей,
логопедов и психологов. Если вам кажется, что ваш ребенок говорит хуже, чем положено в
его  возрасте,  речь  бедная  и  несвязная  или  малыш  не  торопится  заговорить  совсем,
обратитесь за помощью к специалисту. Он поможет выявить причину нарушения в речевом
развитии малыша и посоветует пути решения этой проблемы.
О нарушениях речевого развития могут свидетельствовать следующие симптомы. Ребенок в 
2-3 года:                                                                                                                                     не 
откликается на свое имя;                                                                                                                     
не пытается подражать звукам;                                                                                                           
не реагирует на простые слова и просьбы, озвученные при помощи простых и часто 
употребляемых слов;                                                                                                                            
не реагирует на изменение интонации, когда вы обращаетесь к нему;                                          
сам мало говорит, пытаясь передать информацию мимикой и жестами.                                       
В возрасте старше трех лет насторожить родителей должны следующие признаки:        
ребенок не может пересказать содержание стишка, сказки, объяснить, что он нарисовал, что 
случилось в детском саду;                                                                                                               не
задает вопросов;                                                                                                                                 
не может и не хочет играть в речевые игры, досказать слово, описать что-нибудь;                    
не говорит предложениями сложнее двух-трех слов;                                                                      
речь монотонная, невыразительная, посторонние люди не понимают речь вашего ребенка;     
не может удержать внимание на одной и той же теме, быстро отвлекается, теряет нить 
разговора.
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Во  всех  перечисленных  выше  случаях  будет  лучше  не  затягивать  визит  к  специалисту.
Логопед поможет вам подобрать необходимые упражнения для развития речи. Помните: чем
раньше начать коррекцию речевого развития, тем успешнее и с меньшим напряжением со
стороны ребенка можно исправить ситуацию.
Нарушения развития речи
Причины нарушений речевого развития можно разделить на три группы. В первую группу
войдут проблемы, вызванные биологическими факторами. Это в первую очередь поражение
центральной нервной системы и аномалии строения  речевого  аппарата.  К ним относятся
следующие отклонения в развитии ребенка:
1. Афазия. Поражение зон коры головного мозга, отвечающих за речевую функцию, в
результате чего страдают все компоненты речи.
2. Алалия. Поражение речевых зон мозга, возникающее еще в первый год жизни ребенка
(доречевой период), следствием которого становится комплексное недоразвитие речи.
3. Дизартрия.  Нарушение  нормальной  работы  мускулатуры,  обеспечивающей  речь,  в
результате  которой  ребенок  не  может  нормально  произносить  звуки.  Дизартрия  имеет
несколько  видов,  отличающихся  друг  от  друга  очагом  поражения:  бульбарная,
псевдобульбарная, мозжечковая, подкорковая.
4. Ринолалия. Возникает у детей, у которых нарушена структура неба.
5. Механическая  дислалия.  Нарушение  строения  носоглотки,  носа  и  рта,  ведущее  к
дефектам произношения.
Вторую  группу  составляют  нарушения  речи  дошкольника,  вызванные  психологическими
факторами, повлекшими за собой функциональное изменение ЦНС. Это могут быть:
1. Заикание.  Нарушение  нормального  ритма  речи  вследствие  непроизвольных
остановок, прерывающих высказывание, или повторов слогов и звуков.
2. Мутизм.  Ребенок  отказывается  говорить  в  присутствии  посторонних  при  наличии
дефектов речи.
3. Сурдомутизм. Нарушение слуха, ведущее к проблемам с речью.
В  третью  группу  входят  нарушения  речевого  развития,  спровоцированные  некими
неблагоприятными  социальными  условиями.  Если,  к  примеру,  родители  не  общаются  с
ребенком,  не разговаривают с ним,  то малышу просто неоткуда  черпать новый языковой
материал, и, конечно, его речь будет бедной и менее связной, чем речь ребенка, потребность
которого в полноценном общении удовлетворяется в семье.
Как помочь ребенку заговорить?
Если у вашего ребенка обнаружились  проблемы с речью, ни в коем случае  не давите на
малыша и не ругайте его. Напротив, хвалите за малейший прогресс, поощряйте его успехи,
пусть они и кажутся пока не слишком значительными. Ребенку не так просто, как кажется на
первый взгляд.
Речевое развитие ребенка составляют несколько факторов:
умение правильно произносить звуки (артикуляция);
умение различать разные звуки на слух (фонематический слух);
возможность связной речи (грамматический строй);
эмоциональность, разнообразие в речи (активный словарный запас).
Во  многих  случаях  развитию  правильной,  четкой  и  связной  речи  у  детей-дошкольников
может помочь специальная артикуляционная гимнастика. Она поможет ребенку справиться с
особенно трудными в произношении звуками.
Если ваш ребенок неверно произносит какой-то звук, не нужно перебивать и поправлять его.
Это  типичная  ошибка  многих  родителей.  Характерные  особенности  восприятия  речи
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маленькими детьми предполагают,  что ребенок старается копировать то,  что слышит или
видит вокруг  себя.  Поэтому в разговоре с  ребенком используйте  проблемный звук  сами,
делайте это чаще, старайтесь произносить его более четко. Так ребенок быстрее запомнит,
что именно вы хотите от него слышать.
Могут помочь речевые игры, многие из которых приведены выше. Это и игра в рифмы, и
придумывание  совместно с ребенком сказок  и историй — вариантов  великое множество.
Что-то  может  посоветовать  специалист-логопед,  что-то  вы  с  ребенком  вполне  можете
придумать сами. Станьте благодарным слушателем для своего малыша, будьте внимательны
к нему,  и вы увидите,  как это для него важно. Ребенок крайне ответственно отнесется  к
поставленной задаче, если поймет, что вы заинтересованы в ней не меньше, чем он сам, и
всегда готовы поддержать его, если что-то пошло не так.
Развитие  связной  речи  у  детей  дошкольного  возраста  —  это  постоянный  динамичный
процесс. Не нужно впадать в уныние, если у вашего ребенка что-то не получается. Немного
терпения, внимания с вашей стороны и, главное, регулярные занятия с дошкольников — и
поверьте, полученный результат не разочарует ни вас, ни ребенка.
Интегрированное  занятие по  аппликации с элементами рисования

Тема:  « На пенечке Колобок  »
Цель: Учить детей создавать выразительный образ колобка в технике аппликации:  
самостоятельно наклеивать готовую форму и дорисовывать детали  методом  
нетрадиционной  техники рисования –пальчиками с  помощью  краски. Развивать  интерес  к 
сказкам, разговорную  речь,умение  отвечать на  вопросы  и  свободно  излагать  свои  мысли
при  беседе.
Воспитывать  усидчивость , умение  доводить  дело  до  конца,призывая  к  аккуратности  и  
соблюдения  чистоты  и   порядка.
Оборудование: Демонстрация  сказки «Колобок» , дидактические игры, готовые заготовки  
для  аппликации колобка по теме,  цветные  краски, клей, влажные  салфетки . образец  
персонажа «Колобок».
Билингвальный  компонент: Сказка-ертегі,  колобок- бауырсақ
 Ход  занятия:
-Ребята,  а вы  заметили,  что у нас  сегодня очень  много  гостей.Давайте ,мы с ними  
поздороваемся.
Приветствие  с  гостями  на  трех  языках:
 -Здравствуйте!  Сәлеметсіздер ме!  Gut  moning!
Воспитатель:  Давайте   встанем  в  круг.
Круг радости: Здравствуй, солнце золотое! 
                         Здравствуй, небо голубое! 
                         Здравствуйте, мои друзья! 
                          Очень рад вас видеть Я! 
  Воспитатель:  Молодцы , ребята!
  -Ребята  сегодня  у нас будет  интересное  занятие -аппликация  с рисованием.
-Чтобы  начать  занятие , хочу  спросить  у   вас :
- Ребята  вы  любите  сказки ? (  Дети - да )
-Да ,ребята,  с помощью  сказки  мы можем  отличить  друг от  друга  что  такое- добро,  а  
что   такое  зло, какими  бывают   хорошие   и  плохие  поступки  и  нужно  знать  всегда  что 
добро  всегда  побеждает .По  этому нужно   совершать только  добрые  дела и  добрые  
поступки.
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-Сейчас  я вам  загадать  загадку, а вы  попробуйте   ее отгадать.
Загадывание  загадки:
                    Прямо с полки, за порог.
                    Убежал румяный бок.
                    Укатился наш дружок,
                    Кто же это?. (Колобок )
-Да,  ребята –это Колобок. Мы  знаем  про   сказку  «Колобка»
-А чтобы  вспомнить   эту   сказку , давайте  посмотрим мультфильм  про «Колобка,
 Просмотр сказки «Колобок»
Вопросы по   содержанию мультфильма.
-Ребята  вам   понравилась  сказка? (дети  - да,  понравилась!)
 -Как называется  сказка,которую  вы  смотрели ?(Колобок)
-Как появился колобок?(Дед  попросил  бабушку испечь  колобка,)
-Что  ответила  бабушка  на  просьбу  деда? (Муки –то  нет)
-Дед   что  велел  сделать? (По  амбару помети, по сусекам  поскреби)
-Бабушка  где  испекла колобка? (В   печи)
-Бабушка куда  положила колобка  и зачем ?(На  окошко,  студиться)
-Что произошло  с колобком  и  где он  оказался? (Он лежал  на окошке, потом  покатился  в 
лес?
-Как  вы  думаете  , почему  он  покатился  в лес?(ему  стало  скучно  лежать)
- Кого встретил Колобок по дорожке?   ( зайца, волка, медведя и лису)
-Что говорили звери Колобку при встрече ?  ( Колобок, колобок я тебя съем)
-Что отвечал  им  Колобок? ( пел  песенку) 
-Как песенка  звучит ?( дети  озвучивают)
-Кому  угодил  колобок  на  зубок  и  что с ним  произошло? (Он угодил хитрой  лисе, она   
его  съела?
-Как  лиса колобка заманила? (Она похвалила, попросила  сесть  на  носик , а потом  на  
язычок ,  спеть  еще разочек, хап и съела)
-  Как  у лисы  это  получилось?  (Жаловалась, что стала  старой, плохо слышит)
-Как вы  думаете  ,«Колобок » какой  был?(Храбрый  веселый,  озорной)
-Кто  знает  стихи  про  колобка и  других  героев   этой сказки?
(Дети   рассказывают   стихотворения)
Чтение  стихотворений:
1.   Я по коробу скребен,
   По сусеку я метен,             -Еркежан
  У меня румяный бок.
  Я – веселый Колобок!

2   Любит серенький зайчишка  - Алима
  Бегать по лесу вприпрыжку!
  Ушками все слушать,
  Зубками все кушать!
 Ты же свеженький совсем,
 Погоди, тебя я съем!

3          Хочет  ухватить волчок
            Всех зубами за бочок           -Самира
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            Положить в свой ротик,
           А потом в животик.
           Ты вот свеженький совсем!
           Погоди, тебя я съем!

4. Обожает с медом пышки     
Кушать косолапый мишка.  -Карина
Ты же свеженький совсем!
Погоди, тебя я съем!

5. Вы слыхали про лису?          -Амина
Нет хитрей меня в лесу.
В назиданье детям всем
Колобка  сейчас  я съем.
-Ребята, вы  наверно  устали  сидеть ,давайте  сделаем  физминутку.
Физминутка: «Колобок»
Мы  лепили  Колобок ,  Колобок  румяный  бок.
На   окошке он  сидел,  да  в  окошечко   глядел.
По   тропинке  покатился, в  лес  зеленый  укатился.
Там  растут  большие  ели, ходят  зайцы  да  медведи.
Вот какой  колобок,  колобок –румянный  бок!  
 (делают  движения  руками  по  содержанию  текста)

Воспитатель: Молодцы , ребята!
-А теперь давайте  поиграем  в  игры.
-Дидактическая  игра: «Кто   в  домике  живет  ?»
-Молодцы,  ребята!Вам понравилась  игра?
- Мне тоже  понравилась  игра , давайте  поиграем  в другую   игру.
-Дидактическая игра : «Кто  встретился   Колобку?»
-Молодцы, ребята , вы  славно  играли.
Воспитатель: Ребята  ,вы слышите ? Шорох  слышен , кто-то к нам  идет.Кто же это?
-Ой, смотрите , кто  прищел  к нам! Почтальон  пришел!
-Здравствуйте,  товарищ –почтальон!Добро пожаловать   к  нам!
-Ребята,  поздоровайтесь  с гостем! 
Дети:  Здравствуйте:
Почтальон:Здравствуйте,ребята! Какие  вы  славные  детки!
Воспитатель:Как  вы  у  нас   оказались?  Весть  какую  принесли  нам ?
Почтальон: Да ,  я не с проста пришел  к  вам , а с вестью!
-Бабушка  Колобка  передала  вам  гостинцы  и  письмо  с  большой  просьбой. Вот  и пришел
к  вам !
Воспитатель: Ой,  спасибо вам  большое и  за  гостинцы  и  за  письмо!
Интересно, что  бабушка   нам  написала  в  письме?
Надо  сейчас  открыть письмо и прочитать. Да  узнать, о  чем  нас  бабушка  просит? А  
гостинцы  мы откроем после занятия,  да,  ребята ! Почтальон:Детки , какие вы,  хорошие . 
Приятно  было  познакомиться  с  вами!
А мне к  сожаленью  пора  идти дальше , работа  ждет  меня! Я вам  оставлю  свой  номер  
телефона.Если  буду нужен  вам , позовете  меня. И я  сразу  приду к  вам!
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Воспитатель: Да, оставьте  свой  номер ! И мы  позвоним , если  нужны  будете.Ладненько, 
товарищ - почтальон ! Спасибо  передайте  бабушке  за  гостинцы!  До свидания, товарищ-  
по чтальон!
Почтальон: До свидания , ребятки !До  скорых  встреч!
Воспитатель:Давайте  ,откроем  письмо .Я вам  прочитаю  его.И  мы  узнаем  вместе ,о чем 
нас , попросила бабушка  «колобка».
Чтение письма: Здравствуйте, дорогие  детки , я  вас  всех  люблю!У меня к вам  большая  
просьба! Мы  живем  очень  далеко от  города . И к тому же        стали  совсем   старыми  и 
слабенькими.   
Мы  потеряли нашего колобка . Не можем найти его  никак !И  очень   соскучились  по  
колобку!Помогите   нам , найти  его!
Воспитатель:Вот какая  досада! Оказывается, Колобок  потерялся. И дедушку с бабушкой  
жалко! Ведь они   очень  старенькие  и  им   скучно без  колобка-то   стало.Как же  им  
помочь?
А-а-а, у  меня  появилась идея !Давайте  мы  поможем  дедушке  с  бабушкой.Приготовим  
своими  руками  много-много колобков  и  отправим  через   почту, позовем нашего  
почтальона ,а он  заберет!
Вы  согласны  помочь   дедушке  с  бабушкой? (да)
Воспитатель:Давайте  вспомним  про  Колобка, какой он  был?
(Все  вместе  вспоминают : храбрый,   веселый ,  озорной)
Давайте  поиграем  в игру  и вспомним, начто  похож был  Колобок.
Для  этого  пограем  в   игру:
Игра:  « На  что  похож  наш  колобок? »
Игра  : «С  Колобком  что  схоже ?
(Дети  показывают  схожие  рисунки ,  объясняют ,отвечают  на вопросы) 
Воспитатель: 
А теперь,  ребята давайте  своими руками  сделаем  Колобков.Пора  начать  нашу  работу. 
Для того,  чтобы  наши  пальчики  хорошо  работали, мы  должны  сделать  пальчиковую   
гимнастику.
Пальчиковая  гимнастика:  « Колобок»
Мы  лепили  колобка , тесто мяли мы  слегка.
А потом  его  катали, на  окошечко  сажали.
Он  с  окошка  прыг да  прыг
Укатился озорник!       (делают  движения  руками  по  содержанию  текста)
Воспитатель:
 Напомнить  детям  технику  по  безопасности  перед  работой .
При  работе  с  клеем мы  должны   быть   бдительными и аккуратными,  чтобы клей не  
попал   в  рот.
Когда производим  рисунок с  помощью  краски ,  соблюдать чистоту и порядок  за   столом , 
а также  нельзя  краску  брать  в рот, нельзя направлять  на  глаза , нужно  проследить за  тем,
чтобы не испачкать  вещи.
По  окончании  работы  протереть руки  мокрыми  салфетками.
Воспитатель:
-Сейчас,  ребята, обратите  внимание  на  доску, я хочу  показать как мы  будем   клеять   « 
Колобка на  пенечке)
Демонстрация  предстоящей  работы:  показать   образец  и  объяснить 
последовательность работы.
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1.Наклеить  заранее подготовленный   материал.
2.Нанести  рисунок  на образец «Колобка »
Провести  индивидуальную  работу  с  детьми: оказать  помощь затруднившимс я   детям.
По окончании  работы   попросить    подтереть  руки.
Продемонстрировать работу: организовать  галерею  рисунков,провести  анализ    работы, 
поблагодарить  детей.
 Подвести  ито  урока:
-Ребята ,о какой  сказке  мы сегодня  говорили? (Колобок)
-Кому  мы помогли? ( бабушке  и  дедушке)
-Для  бабушки  что  подготовили? (Колобок)
-Как мы  готовили колобка? (Наклеивали, дорисовывали )
-Кому угодил  Колобок?(Лисе на   пасть)
-Вспомните  песенку Колобка? (Вспоминают  и  озвучивают)
-Вам  сегодняшнее  занятие  понравилось?(Да)
Спасибо,  вам   ребята ,  за   активное  участие .Вы мне  тоже  сегодня  понравились!
Спасибо всем  за  внимание. До свидания!

 
 I00013     21.11.2020

Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің біліктілігін арттыру

Акгали Меирамкүл Жалгасбайқызы
Маңғыстау облысы  Ақтау қаласы     

№59 С.Н Шапағатов атындағы балабақшасы тәрбиеші                    

      Жас  ұрпақтың  ұлттық  дүниетанымын  әлемдік  мәдени  құндылықтармен  жетілдіріп
отыруға,  ұлттық  құндылықтарды  сақтай  білуге,  өркениетті  дүниеде  болып  жатқан
өзгерістерді  ескере  отырып,  тарихи  экономикалық  ахуалын  терең  танытуға  жете  назар
аударуымыз  қажет.  Қашанда  ел  тұтқасын  жан-жақты  білімді  ұрпақ  ұстаған  шақта  ғана
өркениет  алға қарай дамымақ. Ол үшін қазіргі таңдағы жеке тұлға өзіндік дәлел нанымды
жеткізе білетін, ынталы, сенімді, көңілді, белсенді, сыни пікір-көзқарастары жүйелі дамыған,
сандық технологияларда құзырлылық танытатын бала ретінде қалыптасуын қамтиды. ХХI
ғасырдың  қарқынды  ілгерілеу    ырғағына  қатар  ілесу  үшін,  өзара  тығыз  балалардың  өз
бетінше  оқу дағдыларын дамыту аса маңызды болып табылады. Бастауыш сынып пәндеріне
арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды
анықтап зерттей білуді талап ететіндіктен мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиеленушілердің
танымдық процестерін  дамтытып,  оқу,жазу,  тәжірибе  жасау  дағдыларын  қалыптастырып,
сол талапқа сай болатындай етіп және мектепке қиындықсыз көшіп, тез бейімделіп кетуіне
жағдай  жасау  қажет.  Сондықтан  өз  білімімді  жетілдіру  мақсатында  Ақтау  қаласында
педагогикалық  шеберлікті  арттыру  орталығында  «Мектепке  дейінгі  ұйым  педагогтерінің
біліктілігін  арттыру  курсында  жаңартылған  білім  беру  мазмұнының»  ерекшеліктерімен
таныстым.  Бағдарламаның  түйінді  идеялары  болған  :  «4К»  моделі,  "Бала  үні",  "Ойын",
"SMART" мақсат,  "Бақылау",  "Кері  байланыс",  "Танымдық  оқиға",  «Саралау»   мен  үшін
құнды ақпарат болды. Бұл бағдарлама  балалардың қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін және
жас ерекшеліктерін ескере отырып дамытумен бірге педагогтардың да кәсіби жетілуіне зор
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үлес қосатыны анық. Себебі бағдарлама мазмұнымен танысу барысында  балалармен қатар
әріптестеріммен бірге  ұжымдасып жұмыс жасап,  ұтымды кері  байланыс беруді  үйрендім.
Сонымен  қатар  болашақта  осы  бағдарлама  аясында  алған  білімімді  өзімнің  тәжірибем
барысында  балаларды   оқыту  мен  тәрбиелеу  үшін  жүргізілетін  барлық  жұмыстардың
мақсатын "SMART" мақсат етіп, яғни нақты, өлшенімді, қолжетімді әрі уақытпен шектеулі
етіп   бала  әрекетіне  бағыттап,  және  балалардың  жас  ерекшелігін,   жеке  қажеттіліктерін,
қызығушылықтарын ескере отырып, баланы дамытуға арналған әр жұмыста "Бақылау" әдісін
пайдалана  отырып,  саралап  оқытатын  боламын.  Сонымен  бірге  бағдарламадағы  түйінді
идеялардың  бірі  және  маған  ерекше  әсер  қалдырғаны  барлық  ойын  түрлерін  жіктеп,
"құрылымдалған  ойын","педагог  жетекшілігімен  жүргізілетін  ойын»,  "еркін  ойын"  деп
жүйеленгені және осы ойындар баланың қызығушылығын, бір-біріне деген достық қарым-
қатынасын арттырып, сөздік қорларын көбейтіп, шығармашылық қабілеттерін шыңдап, сыни
ойлау дағдыларын жетілдіретіне көзім жетті. Осы ойын түрлері өз тәжірибемде өте тиімді әрі
қолайлы болды. В. Сухомлинский: “Ойынсыз ақыл - ойдың қалыпты дамуы да жоқ және
болуы да мүмкін емес, ойын дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе іспетті, ол арқылы
баланың  рухани  сезімі  жасампаз  өмірмен  ұштасып,  өзін  қоршаған  дүние  туралы  түсінік
алады. Ойын дегеніміз – ұшқын білімге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты” деп
пікір білдірген.  Сондықтан ойын түрлерін мектепке дейінгі ұйымдарда жиі қолданылуы тиіс
деп  ойлаймын.  Жаңартылған  бағдарлама  бойынша  ұйымдастырылған  оқу  қызметтерінде
балалар еркін, өз ойларын ашық жеткізіп, тәжірибе жасау арқылы үйреніп, өз мүмкіндіктері
мен  қабілеттеріне  қарай  дамуына  оң  ықпал  етіп  оытрғанын  байқаймын.  Сондықтан  осы
жаңартылған білім беру бағдарламасын құрастырушы және басшылық етіп отырған азамат
пен  азаматшаларға  үлуен  рахметімді  айтамын.  Мектепке  дейінгі  ұйым  педагогтерінің
біліктілігін  арттыру  жолында  жасап  отырған  игі  істеріңізге  алғыс  айта  отырып,  сәттілік
тілеймін. Енді бар жігерімді мен білімімді бере отырып, үлкен жауапкершілікпен  осы жаңа
бағдарламаның әдіс-тәсілдерін және түйінді тұстарын пайдалудың арқасында, еліміздің жас
ұрпақтарын саналы да білімді, ақылды, тәрбиелі, заман талабына сай азамат пен азаматша
болып өседі деген сеніммен өз эссемді аяқтаймын. 
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Дені сау адам-жарқын болашақ иесі!

БИСЕНОВА РАУШАН  ХУДАЙБЕРГЕНОВНА
 Жаңаөзен қалалық «Рахат» бөбекжай – бақшасы ҚМКҚ  тәрбиешісі 

Мақсаты: Балаларға  тазалық туралы  өз білгендерін  әңгімелеуге жаттықтыру және алған
білімдерін қолдануға  дағдыландыру,  сюжеттік  рольдік  ойындар арқылы  сөздік  қорларын
молайтып,  бір-бірімен қарым қатынасын нығайту.
Көрнекілігі:Слайд, бейнеролик, декарация  шаштараз, дүкен, дәрігер ойын бұрыштары.
Әдіс-тәсілі: Көрнекілік, топпен жұмыс, әңгімелеу, сұрақ-жауап, мақтау-мадақтау;
Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы:
(зал  әсем  безендірілген,  балалар  сап  болып  ,әуенмен  залға  кіреді,  жарты шеңбер  болып
тұрады)
Тәрбиеші: Балалар  бүгін  ерекше  күн  болғалы  тұр,қараңдаршы  бізге  көп  қонақтар  келіп
қалыпты, қонақтарға  амандасайық.
Балалар:  Армысың Алтын күн!
Армысың көк аспан!
Армысың Жер-Ана!
Армысыздар қонақтар!
(балалар  орындарына  отырады)
-балалар қазір жылдың қай мезгілі?
-Қазір жылдың қыс мезгілі
-Дұрыс айтасыңдар, әр қыста бір ғажайып болады. Бүгінде бір  ғажайып бар. Мен қыс сәнін
тамашалап  жүріп  мынадай  құрылғы тауып  алдым.  Бұл  уақыт  көлігі  деп  аталады.  Уақыт
көлігі  өткен  жылдар мен келер жылдарға апара алады. Бүгін мен сіздерге   өткен жылға
апарып, көргім келеді. Сіздер барғыларыңыз келеді ме?
(балалардың жауаптары)
 -Ендеше балалар қане барлығымыз  көлікке отырайық.  
(әуен  ойнайды, балалар қатармен жүріп көлікке отырады)
(Тосын сәт. Балалар  жан-жағын тамсана  қарайды. Балалардың алдынан үңгірден ежелгі
адам шыға келеді, ол таңырқап, қимыл әрекеттер жасайды)
 Тәрбиеші:  Балалар қараңдаршы, бұл кім деп ойлайсыңдар?
Балалар: адам ғой, неге үсті лас, неге сөйлей алмайды т.б сұрақтар қояды. 
Тәрбиеші: Сәлеметсіз бе адам. Біз  болашақ елінен келіп тұрмыз,балалар  бұл ежелгі адам,
бізден бірнеше жыл бұрын адамдар осындай болған. 
Балалар: Апай оны өзімізбен алып кетейікші. 
Тәрбиеші: Қане оған түсіндіріп айтып көрейін, дұрыс айтасың олда мүмкін барғысы келетін
болар. Бізге қатты таңғалып қарап тұр. 
(тәрбиеші қимыл әрекеттермен рұқсат сұрайды, ежелгі адам басын изеп келіседі)
Тәрбиеші: Алақай  балалар,  ол  келіскен  секілді.  Балалар  ежелгі  адамды  болашақпен
таныстыруға  дайынбыз ба?
Балалар: Ия дайынбыз
Тәрбиеші:Ендеше уақыт көлігімізге отырып, өз жылымызға елімізге  қайтайық.
(әуен  ойнайды, балалар қатармен жүріп көлікке отырады)
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Тәрбиеші: Міне  балалар  өз  елімізге  де  келдік.Ал  енді  балалар  ежелгі  адамды,  ол  үшін
болашақ  болып саналатын  адамдардың жағдайын таныстырайық.
(Балалар ежелгі адамды айнала шеңберге тұрады.)
Тәрбиеші: Балалар  енді, ежелгі адамға есім қояйық. Кім деп қоямыз?
Балалар: Азамат деп қойайықшы апай.
Тәрбиеші: Жарайды.  Сенің  есімің  Азамат  болсын.  Ой  балалар  сөйлеп  білмейтінін
ұмытыппын ғой, қане барлығымыз оның есімін қайталайықшы. 
(балалар Азамат деп қайталайды)
Балалар ол, қалай айту керектігін көрсетейік, сөйлеуді үйретейік, қолымыздағы айнаға қарап,
Азамат   деп  айтайық,  болашақты  сөйлеуге,  өз  атын  айта  білуге  үйретейік.  Балалар  енді
Азаматқа қандай көмек керек екенін біліп тұрсыздар ғой, солай ма?
Балалар: Алдымен дұрыс жүруді үйретейік.
Тәрбиеші:  Қане ендеше бәріміз көңілді жаттығулар жасайық.
(көңілді әуенмен балалар Азаматпен жаттығулар жасайды)
Тәрбиеші:  Жарайсыңдар балалар.  Ал Азамат енді дұрыс жүруді үйренді. Енді қандай көмек
көрсете аламыз?
Балалар: алдымен беті-қолы жуып  тазалық жасау керек,  денсаулығын тексеру керек, емдеу
керек, таза киімдер кигізу керек. 
Тәрбиеші: Олай болса балалар Азаматқа  көмек көрсету үшін, бірнеше топқа бөлінейік. Кім
қай  топқа  барғысы  келеді,  өздеріңіз  қалауларыңыз  бойынша  көмек  көрсету  топтарына
жиналайық.
(балалар дәрігер , шаштараз, дүкен бұрыштарына бөлінеді)
Тәрбиеші: Балалар  алдымен денсаулығын тексеруден  бастайық, ол үшін не істеуіміз керек?
Дәрігерлер: Біз.   Қазір  Азаматтың  денсаулығын  тексереміз.  (балалар  рөлдерге  бөлініп,
Азаматты дәрігер  бұрышына апарып, денсаулығын тексеріп, емдеп, көмек береді)
(Ежелгі адам балалардың қимылдарына тамсана қарайды.)
Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар! Балалар біз  Азаматтың денсаулығын тексердік, қажетті
дәрі  –дәрмектерді  бердік,  арнайы  екпелерді  егіп,  емдедік.  Енді   Азаматқа  кімдер
көмектеседі?
Шаштаразшылар: беті-  қолын жуу керек,  шомылдыру керек.  Тазалық денсаулық кепілі.
Енді біз көмектесейік.
(балалар  рөлдерге  бөлініп,  Азаматты шаштараз   бұрышына апарып,  тазалық жасауды
көрсетіп, көмек береді)
(Ежелгі адам балалардың қимылдарына қызығушылықпен қарайды)
Тәрбиеші: Азамат енді тым жақсы болдың.  Жарайсыңдар балалар! 
Ал  балалар  Азаматтың  көңілі  көтерілген  секілді,  Ол  барлығын  түсініп  отыр,  қане
барлығымыз көңілімізді көтеріп бір сергіту  сәтін жасап алайық.
Сергіту сәті
(Дене мүшелеріне байланысты сергіту жасалады)
Тәрбиеші: Керемет балалар, Азамат қандай көңілді болды. Ал енді қандай көмек көрсете
аласыңдар?
Дүкеншілер:  Біз Азаматқа таза әрі денсаулыққа зияны жоқ киімдерді кигізіп көмектесеміз.
Балалар:Киім  кигенде  үлкен болмау керек, немесе тар болмау керек,кигенде өзіңе ыңғайлы
болу керек.Киім дер әртүрлі  маталардан тігіледі. Мысалы:Жұмсақ мата денеге  ыңғайлы, ал
қатты  мата ол синтетика оны кигенде денең тітіркеніп кетеді.
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Денсаулығымыз  мықты  шымыр  болу  үшін  уақытымен   тамақ  ішу  керек,жемістерді  көп
жеуіміз керек,алма,  алмұрт, жүзім оларда дәрумендер көп болады.Жемістерді  үнемі жуып
жеу керек.Жерге түскен тағамды жеуге болмайды. 
(балалар  рөлдерге  бөлініп,  Азаматты  дүкен   бұрышына  апарып,  таза  киімдерді
береді,пайдалы азық-түліктерді беріп көмектеседі)
(Ежелгі адам балалардың қимылдарына қызығушылықпен қарайды)
Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар! Балалар  Азаматтың   киімі де өзіне жараса кетті.  Балалар
Азамат  біздің  өмірімізге бейімделді. Азамат  сен әлде де болашақты көргің келеме? Ендеше
сен уақыт көлігіне отырып,саяхат жасауыңа болады.  Ал біз осында қалуымыз керек. 
Азамат:  Рахмет  балалар,  сендер  маған  көп  нәрсе  үйреттіңдер.  Мен  сендердің  кім
екендеріңді сұрағым келеді. 
Балалар: біз қазақпыз. Азамат саған сәттілік тілейміз. Сау бол. 
(Балалар  Азаматқа   денсаулыққа  байланысты  өз  сыйлықтар  ұсынады  да  қоштасады.
Уақыт көлігіне отырып ұшып кетеді)
Тәрбиеші:Балалар  бүгінгі  саяхат  сендерге  ұнадыма?өте  жақсы  барлығыңда  жақсы
қатыстыңдар. Қорытындылайды. Мадақтайды.

I00014       21.11.2020

Еңбек бәрін де жеңбек

Балыкбаева Турсынай Исаковна
Түркістан обл. Шымкент қаласы

№38 «Қуаныш» бөбекжай бақшасы тәрбиеші

Мақсаты: Еңбек - адамгершілік құндылығы туралы түсініктерін кеңейту, еңбектің адам 
өміріндегі мәні туралы түсінік беру, еңбек етуге деген қызығушылықтарын ояту, дамыту, 
еңбексүйгіштікке тәрбиелеу.
Күтілетін нәтиже:
- Еңбек ету, еңбектің мәні туралы түсініктері кеңейеді;
- Еңбек етуге деген қызығушылығы оянады;
- Еңбексүйгіштікке тәрбиеленеді;
- Еңбекті құрметтеуге үйренеді;
- Ұқыптылық, еңбекқорлық, еңбек ету дағдысы қалыптасады.
Көрнекіліктер: Слайд, нақыл сөздер, «Оқушылар шығармашылығынан» - суреттер, көрме, 
ойынға қажетті құрал - жабдықтар.
Мұғалімнің кіріспе сөзі.
Қазақ халқының дәстүрлі тәлім - тәрбие беру жүйесінде жас кезінен бастап баланы еңбекке, 
белгілі бір кәсіпке баулыған. Жалқау, еріншек, жатып ішер арамтамақ болма, еңбек ет, ата - 
анаңа қолқанат бол дегенді баланың санасына құйып отырған. Әрбір жас бала “Еңбек етсең 
ерінбей, тояды қарның тіленбей” деген мақал рухында тәрбиеленген. Ал, сіздер қалай 
ойлайсыздар, «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген мақалдың мағынасы 
қалай, қалай түсіндірер едіңдер? «Бақыттың кілті еңбекте» дегенді қалай түсінесіңдер? 
(Оқушылар мақалдың мағынасын ашады)
Олай болса біздің бүгінгі тәрбие сағатымыз еңбек туралы болмақ.
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Оқушылар 2 топқа бөлінеді. «Еңбек» және «Туған жер» Оқушыларға екі түрлі тақырыпта 
мақал - мәтелдер жазылған парақшалар үлестіріледі, әр оқушы соған сәйкес өз тобын 
анықтап орындарына отырады. Топтарға тапсырмалар беріледі. «Кім көп біледі?» еңбек 
туралы мақал - мәтелдер жазып, оның мағынасын түсіндіреді. Оқушылар мақал - мәтел 
жазып жатқанда ата - аналар отбасындағы бала еңбегі туралы айтып береді.
Еңбек туралы мақал - мәтелдер:
Еңбегіне қарай — құрмет,
Жасына қарай — ізет.
Еңбек ер атандырады.
Еңбек ерлікке жеткізер,
Ерлік елдікке жеткізер.
Еңбек еткен — мұратқа жеткен.
Еңбек етпей елге өкпелеме,
Егін екпей жерге өкпелеме.
Еңбеккер ұйқыдан ширап тұрады,
Еріншек ұйқыдан қирап тұрады.
Әлің барда еңбек ет, еңкейгенде емерсің.
Ердің атын еңбек шығарады.
Бақыт кілті еңбекте.
Еңбек ширатады,
Өмір үйретеді.
Маңдайы терлемегеннің
Қазаны қайнамайды.
Еріншектің ертеңі бітпес,
Жеңілтектің селтеңі бітпес.
Еңбек етсең ерінбей,
Тояды қарның тіленбей.

Мынадай сұрақтарға жауап алу:
- Балаңыз отбасындағы шаруаларға көмектесе ме?
- Балаңызды үй шаруасына жұмсағанда оның жас ерекшелігін, әлінің жетіп - жетпейтінін 
ескересіз бе?
- Жалпы баланы неше жастан бастап еңбекке араластыруға болады?
- Қандай шаруалар істейді?
- Балаңызды еңбекке қалай жұмсайсыз, қалай араластырасыз?
- Баланы сіз жұмсағанда өз еркімен құлшына кірісіп кете ме, әлде зорлап жұмсайсыз ба?
- Балаңызға жұмыс тапсырарда «егер де осы жұмысты бітірсең бір нәрсе алып беремін» деп 
оның еңбегін сатып аласыз ба? т. б.
Оқушыларға берілген тапсырма бойынша олардың қаншалықты мақал - мәтелдер білетіні 
және мағынасын ашып айтуы тыңдалады.
Енді мектептегі еңбек тәрбиесіне тоқталайық. Мектептегі еңбек сабағы, сенбілік жұмыстары 
туралы айтылады.
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 I00017      21.11.2020

Түстер Colors

СЕЙІЛХАНОВА МӨЛДІР ОРАЛБЕКҚЫЗЫ
 Жамбыл обл. Байзақ ауд. Бурыл ауылы «Дәулет» бөбекжай бақшасы

Ағылшын жетекшісі
   

ҰОҚ Балаларды түстермен таныстыру, оларды ағылшын тілінде 
атауға үйрету. Сөздік қорларын байыту.

Күтілетін нәтиже Түстерін айта алады,ағылшын тілінде айта алады
Қолданылатын әдіс-
тәсіл

Сұрақ-жауап,қимыл – әрекет, дидактикалық ойын, қол 
моторикасына арналған ойындар.

Жоспарлау
ҰОҚ қызметі Жоспарланған іс-шаралар Ресустар

Сабақтың басталуы Stund up!
Good morning chilgren!
Good morning 2
Good morning to you!
Good morning 2
Good day for you!

Good morning teacher
Жылы лебіздерін 
білдіреді

Сабақтың негізгі бөлігі Let’s start our lesson
Бүгінгі ашық оқу қызметіміздің 
тақырыбы “Түстер” Colours
Түстерді ағылшын тілінде атап 
үйренеміз.
Сендер қандай түстерді 
білесіңдер?
Балалар біздің айналамызда алуан
түрлі түстер бар.
Мына суреттегі гүлдердің 
кемпірқосақтың түстерін айтып 
шығайық.
Қазір қай мезгіл? Мына 
жапыраққа қарандаршы, түсі 
қандай?
Сарғыш-Orange
Ал жаз мезгілінде дала қандай 
түске боялады?
Жасыл-Green
Ал күн қандай болады?
Сары-Yellow
Ал аспанның түсі қандай?
Көк-Blue
Қызыл-Red
Қызғылт-Pink

Суреттер
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Балалар алдарындағы қолдың 
алақанын мен көтерген түске 
қарай көтеріп отырыңдар.
Қонаққа сайқымазақ келді;
Clown May I come in?
Come in.
Hello children!
Сайқымазақ: Балалар сендер 
түстер жайлы айтып 
жатсыңдарма. Менде сендермен 
бірге үйренсем болама?
Мен түстерді шатастырып ала 
беремін.Мен тіпті мына 
доптарымның түсін шатастырып 
ала беремін.
Кел,әрине болады. Балалардың 
тапсырма орындағандарына мән 
беріп жүр.
I-тапсырма «Ұяшықтарға түсіне 
қарай доптарды салу»
II- тапсырма «Түсіне қарай сурет 
қою»

Сергіту сәті
III-тапсырма «Тауықтың  
жұмыртқасын табу»
Жарайсыңдар балалар сендермен 
бірге біраз үйрендім. Мен 
қайтайын, сау болыңдар!
Жарайсыңдар,сендер енді 
бірнеше түстерді білесіңдер. 
Түстер туралы тақпағымызды 
атайық.
Нұрислам:
Әділхан:
Blue sea, green tree
Brown hand yellow sand
Rose red grey head
Show white black night
Тапсырмаларды жақсы орындап 
шықтыңдар. Түстерді ағылшын 
тілінде айтып үйрендіңдер.
Балалар  осымен ашық оқу 
қызметіміз аяқталды.
Жарайсыңдар.
Сау болыңдар!
Cood bye children.

Картон алақандар

Түрлі – түсті доптар

Картон ұяшықтар, ұсақ 
доптар,
Гүлдің күлтелері, 
суреттер.

Музыкалық калонка
Ойыншық тауық 
жұмыртқалар.
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ҚЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

БУЗАУБАКОВА ГУЛЗИЯ АДИЛБЕКОВНА
 Жамбыл обл. Байзақ ауд. Бурыл ауылы
 "Дәулет" бөбекжай бақшасы тәрбиеші

      

Мақсаты: Балалардың  қоршаған  ортадағы  адамдар,  жан-жануарлар,  жәндіктердің  қысқа
дайындығы туралы толық түсінік  беру.  Қоршаған  орта,  табиғат  пен тіршілік  арасындағы
байланыс  жайлы  түсініктерін  қалыптастыру.  Қуыршақ  театрына  деген  қызығушылығын
арттыру.  «Үйшік»  ертегісінің  мазмұнын  түсіндіру  арқылы  сөйлеу  тілін  дамыту,  өз
беттерінше кейіпкерлер қимылын, дауысын салу арқылы эмоциялық сезімдерін жетілдіру,
сөздік  қорын  молайту.  Құрастыруға  деген  қызығушылықтарын  арттыру  және
материалдармен  таныстыру,  логикалық  ойлау  қабілеттерін  дамыту.  Балалардың  жапсыру
жұмысына деген қызығушылықтарын арттыру, әдіс-тәсілдерін үйрету. 
Міндеті: Балалардың әңгімені аяғына дейін тыңдауға, кейіпкерлерінің қарым-қатынастарын
бағалауға  тәрбиелеу.  Құрастырудың  қарапайым  әдіс-тәсілдерін  меңгерту,  балаларға
жапсырудың дағдыларын үйтеру.
Сөздік жұмыс: Қыс, күз, үйшік, аю, қоян, бақа, тышқан, тиын, жаңғақ, дән, жем, шөп, отын. 
Әдіс-тәсіл: Әңгімелеу, түсіндіру, көрсету, сұрақ-жауап, ертегіні сахналау, жұмбақ.
Құрал-жабдықтар: Ақ парақ, тұғырық, желім, қылқалам, қайшы, оқу іс-әрекетіне арналған
шүберектер.
Билингвистикалық компонент: Қысқы дайындық – подготовка  к зиму,  үйшік  – домик,
шөп – трава, отын – дрова, тосап – варенье, аю – медведь, қоян – заяц, тышқан – мышка,
тиын – белка, жаңғақ – шишка.
Инклюзивтік әлеумет: Балалармен жеке жұмыс жүргізу. 
Іс-әрекет Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың іс-әрекеті
Мотивациялық
қозғаушы

Шаттық  шеңбер:  Арайлап  атқан
таңға сәлем!
Жылуын шашқан түнге сәлем!
Жайнап өскен бізге сәлем!
Білім  беріп  тәрбиелеген
Апайларым сіздерге сәлем!
Балалар қазір жылдың қай мезгілі?
Күз  мезгілінде  ауа-райы  қалай
өзгереді?

Дұрыс  айтасыңдар  балалар!  Күз
мезгілінде ауа-райы күн суытады,
жапырақтар  сарғайып  жерге
түседі, құстар жылы жаққа ұшады.
Күз мезгілінде адамдар егін орып,
отын  жинайды.  Жем-шөп
дайындайды.  Тосаптар,  салаттар

Күз мезгілі

Күн  суытады,  жапырақтар
сарғайып  жерге  түседі,
құстар жылы жаққа ұшады.
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жабады. Яғни қысқа дайындалады.
Балалар,  бірер  күнде  күз  мезгілі
аяқталып қыс мезгілі келе жатыр.
«Қылышын  сүйретіп  қыс  келе
жатыр»  деп  бекер  айтылмаған
екен.  Балалар  қыс  мезгілі  қандай
болады?

Дұрыс айтасыңдар балалар!
Қыс  мезгілі  өте  суық
болғандықтан  бүкіл  тіршілік
иелері  қысқа  дайындалады.
Адамдар,  жан-жануарлар,
жәндіктер  қысқа  дайындалады
екен.  Адамдар  азық  дайындайды,
отын, жем-шөп дайындайды, түрлі
көқөністер  мен  жемістерден
тосаптар, салаттар дайындайды.
Мысалы:  Аралар  бал  жинайды,
тиын  жаңғақ  жинайды,  тышқан
дән жинайды. 
Ал, балалар ормандағы аңдар суық
пен қардан қорғанатын жер іздейді
екен. Ін қазады, үңгір жасайды, үй
салады.  Мен  сендерге  ормандағы
аңдар  туралы  «Үйшік»  ертегісін
айтып берейін.  Ал сендер мұқият
тыңдаңдар.  Орманда  бір  үйшік
тұрады.  Оның  жанына  ары-бері
жүгіріп үй іздеген тышқан келеді.
Бұл  кімнің  үйі?  Бұл  үйде  кім
тұрады?  деп  сұрайды.  Ешкімнің
жоқ екенін білген соң үйіне кіріп,
өзі  тұрып  жатады.  Осылайша
үйшікке  алдымен  тышқан,  содан
соң бақа, қоян, түлкі, қасқыр келіп
бәрі  бірге  тұрады.  Ең  соңында
үйшікке  аю  келеді.  Аю  үйшікке
кіреді  бірақ сыймайды. Достарым
мына  үй  бізге  тар  екен.  Бәріміз
бірге тұру үшін үлкен үй салайық.
Жүріңдер орманнан ағаш жинайық
- деп бәрі бірге шығып кетеді. 
Балалар аңдар қайда тұрады екен?
Олар  суықтан  қорғану  үшін  не

Суық,  қар  жауады,  боран
соғады,  аяз  болады,  қалың
киінеміз,  аққала  соғып
ойнаймыз,  шанамен
сырғанаймыз.
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істейді?
міне,  балалар  олар  суықтан
қорғану үшін  үй  салып,  ін  қазып
сонда өмір сүреді екен.
Сергіту сәті: 
Орнымыздан тұрамыз,
Қолды белге қоямыз.
Бұрыламыз оңға бір,
Бұрыламыз солға бір.
бір отырып, бір тұрып,
Орнымызды табамыз.
Енді  бабалар  мен  сендерге  аңдар
туралы жұмбақ жасырамын. 
Аузы бейне, шалғы орақ,
Шөп емес, бірақ мал орады.
Жазда қыдырады,
Қыста тынығады.

Орманда тұрады,
Өзі бір қу,
Жүрген жері айқай мен шу.
Көлеңкесінен қорқып безектейді,
Оның баласын көжек дейді.
Жарайсыңдар,  балалар  сендер
аңдар  туралы  жақсы  біледі
екенсіңдер. Енді орманда тұратын
аңдарға  қысқы  баспана  жасап
берейік. 
Балаларды  екі  орталыққа  бөліп
отырғызу.
1. Үйшік құрастыру.
2. Үйшік жапсыру.

Үйшікте.

Үй салады, ін қазады.

Қасқыр 

Аю
Түлкі
Қоян

Рефлексивті түзету Балаларға  сұрақ  қою  арқылы
жауап  алу,  қорытындылау,
мадақтау.

Балалар ақ парақтың бетіне
үйшік  жапсырды,  үйшік
құрастырды.

Күтілетін нәтиже: 
Не білді: Балалар қоршаған ортадағы адамдар, жан-жануарлар, жәндіктердің қысқы 
дайындығы туралы толық түсіне білді.
Не алды: Ертегіні аяғына дейін тыңдап, сұрақтарға жауап бере алды. 
Не істей алды: Аңдардың үйшігін дұрыс жапсыра, құрастыра алды.
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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

АДЕШЕВА ҒАНИДА   БАЛТИНА
Павлодар облысы Баянауыл ауданы 

Шадыра ЖОББМ. Бастауыш сынып мұғалімі 

Бүгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. Қазақстан 
Республикасында орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде білім беру үдерісінің 
құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде. Жаңартылған білім беру 
бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды 
бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың 
тиімділігін арттыруды талап етеді.  Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы 
тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құру және коммуникативті қарым-
қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, оларды 
жүзеге асырудың бір жолы – оқыту процесінде топтық оқытуды қолдану болып табылады.
Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі өмір талабы 
екендігі айқын сезіледі.
Оқытудың топтық формасы деп – оқу тапсырмасын бірігіп орындау үшін сынып базасында 
құрылған жұмысшы топтардың іс-әрекетін ұйымдастыру түрін айтады. Топтық оқытудың 
басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – 
оқушылардың танымдық қызмет үдерісіне көтеріңкі көңіл-күймен   қатысуын, зерттеу 
тақырыбын түйсініп, терең зерделеуді, алынған білімнің тұтастығы мен оқушылардың 
танымдық белсенділігін қамтамасыз етеді.
Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы оқыту үдерісінде
оқушылар көп мағлұмат алады, ойын үдерісінде жағымды эмоциялар алып, белсенділігі 
артады, сөздік қоры дамиды жеке тұлғаның қажеттіліктері қанағаттандырылады.
Дұрыс ұйымдастырылған топтық жұмыс – командада шығармашылықпен ынтымақтастықта 
жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп отырса, 
көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай білмеген күйде қалып 
отырды. Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, қажетті жағдайда олар бір-бірінен 
көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді.
Топтық жұмыс барысында топтасып постер дайындау, бірлесіп тапсырмаларды орындау, 
ресурстарды талдау жұмыстары барысында бір–бірімен ой бөліседі, өзінің білмегенін 
талқылау барысында тыңдау арқылы біледі, естігеніне қорытынды жасап, жүйелі талқылауға
қатысады, бағалап, талдап, өз пікірлерін білдіре алады және бәрі бір тоқтамға келіп, берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым шығарады.
Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, танымдық 
процестерді дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның 
қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, сыйласу, шығармашылық өзін-өзі 
өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны ерекше.
Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның ажырамас 
қасиеті болып табылады.
Топтық жұмыс өзінің барлық белгілері көрініс табатын оқу ынтымақтастығының идеалды 
моделі болып табылады
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Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-бірімен 
байланысын құруға мүмкіндік береді. Олар жеке жұмысқа қарағанда топтық жұмыста 
тапсырмаларды жақсы орындайды және сабақтағы психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық құндылығы – оның жалпы бала тұлғасын қалыптастыруға,
оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.
Қазіргі мектепте топтық жұмыстарды ұйымдастыруды оқу үдерісін жандандыру және 
жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым Шаталов топта жұмыс істеудің “сабақта қияр тұздау” сияқты әдісін ұсынады, яғни 
тұзды суға түскен қиярдың тұздалатыны секілді топтық жұмысқа қатысу арқылы 
білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін іске дұрыс қосқанда, оқушының 
білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру қажет. Ол үшін:
 Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық оқушылармен жұмыс 
жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен 
қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже 
көрсетеді. Топтың құрамын әр түрлі етіп өзгертуге болады.
 Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі сен 
хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.
 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
 Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. Мысалға сен 
мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық жағдай болмау үшін 
бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың деу керек.
 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау барысындағы 
шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.
 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені шешудің бірден – 
бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп өту қажет.
 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, барлық 
оқушының назары сол баяндамашыда болады.
 Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта жүргізіп, 
балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми топ салыстырмалы түрде үлкен
болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы адамдар саны бесеу болу керек деп 
есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары 
топтың өзге мүшелеріне қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық 
қызығушылықты бағындыратын топтық рух басым болады.
 4. Топтық сананы құру амалдары:
 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу керек, бұл үлкен 
тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және қабылдаулардың көмегі өз жемісін 
береді.
 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
 мақсатқа сенімділік;
 мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
 жетекшіліктің оңтайлы стилі;
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 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық марстық 
адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені топта жасап, өз 
уақытының сонша бөлігін бірге өткізетініне таң қалатын шығар?”Топтық жұмыс формалары 
оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және оларды жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық оқу іс-
әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп есептеледі. 
Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, оқушыларды оқу үдерісіне 
белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, оқып-үйренуге деген қызығушылығын 
тудырады. Сондай-ақ, топтық жұмыс оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-
өзі ортада ұстай білуге, бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан алуан 
болатындығын жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода емес, бұл 
заман талабы.
 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, жауапкершілік, 
басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын қалыптастыру іскерлігі,
 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың дайындық 
деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда дараландыру мүмкіндігін 
алады. 
  
 Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық және 
физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті ұйымдастырудың 
топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта дамушы болып есептеледі. Олардың 
бастамашылдығын, дербестігін қолдау, баланың мектепке келуіне байланысты бірлесіп, 
серіктесіп жұмыс істеу, басқалармен тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру,
өзіндік таңдауға үйрету қажет.
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