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ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ОРАЗАЛИНА АЙГУЛЬ АСКЕРОВНА
СҚО. Петропавл қаласы, Қазақ мектеп-гимназиясы 

Бастауыш сынып мұғалімі  

Қазіргі  таңда  адамзат  қоғамына  ғылыми  жаңалықтар  мен  инновациялық 
технологиялар  қаншалықты  маңызды  болса,  мектеп  жасына  дейінгі  баланы 
тәрбиелеу мен оқыту саласын заман талабына сай дамыту соншалықты уақыт 
сұранысын  қанағаттандыратын  жаңа  бағдарламалармен,  технологиялармен 
қамтамасыз ету болып отыр.  Жетекші  ғалымдар  мен  практиктер  жүргізген 
көптеген   психологиялық-педагогикалық  зерттеулер  нақты  мектепке  дейінгі 
жасты  зияткерлік,  тұлғалық,  әлеуметтік,   эмоционалдық   дамуын 
стратегиясымен  үздіксіз   байланысты екендігін  және мемлекеттік саясаттың 
ажырамас  бөлігі  болып  табылатындығын  ескере   отырып,   Қазақстан 
Республикасының  мектепке  дейінгі   білім  беру жүйесін жаңғырту, дамыту 
ісіне ерекше көңіл бөлді. 

Білім – теңіз, оның тереңіне құпиясын ашатындар ғана бойлай алмақ. Ондай 
адамдарды  дайындайтын,  білім,  тәрбие  беретін  бала  жанының  бағбаны  – 
тәрбиеші.  Ал  ұстаз  білімді  бала  санасына  сабақ  арқылы  жеткізеді.  

Ол – ұстаздың бір-біріне ұқсамайтын жан-жақты өткізген сабақтары. 
Жас   ұрпақты   рухани  -   адамгершілікке   тәрбиелеу,   олардың   біртұтас 

дүниетанымының  қалыптасуына,   әлемдік  сапа  деңгейіндегі   білім,   білік 
негіздерін меңгеруіне ықпал ететін жаңаша білім мазмұның құру – жалпы білім 
беру жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі. 

Келер  ұрпаққа  қоғам  талабына  сай  тәрбие  беруде  мұғалімдердің 
инновациялық  іс-әрекетінің   ғылыми-педагогикалық   негіздерін   меңгеруі-
маңызды мәселелердің  бірі.  Шығармашылық   деңгейде   балалардың  іздену 
нәтижесінен  қалыптастырған ұғым, түсініктерінің,   қияли  мен белсенді ой-
еңбегінің  нәтижесінде  жаңаша,  бұған  дейін  болмаған,  белгілі  бір  дәрежеде 
олардың  жеке  басының  икемділігін  байқататын   дүние   жасап   шығуына 
бағытталған  тапсырмалар.  Оқыту технологиясы  педагогтардың  эмперикалық 
инновацияларын  ескере   отырып,  оқыту  үрдісін  дұрыс,  ұтымды  басқаруды 
қарастырады.  Оған  өзара  бір-бірімен  байланысты  екі  үрдіс  енеді:  білім 
алушының іс - әрекетін ұйымдастыру және бала тұлғасын дамытудағы жоғары 
нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған іс-әрекетті бақылау. 

Тәрбиеленушілердің  сабаққа  қатыспаушылығын  болдырмау  шараларын 
кешенді  түрде  қарастыру.  Оның  ғылыми-  әдістемелік,  оқыту-әдістемелік, 
ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау жасап, назарда ұстау;  

1



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

Жаңа  педагогикалық  технологиялармен  инновациялық  іс-әрекеттің  негізгі 
заңдылықтары  мен  қағидаларын  дұрыс  қолдана  білуге,   шығармашылық 
ойлауға,  кәсіби  педагогикалық  іс-әрекеттің  құндылық  қарым -  қатынасын 
қалыптастыруға, ұстаз шеберлігіне жету жолдары мен шараларын жете түсінуге 
үйренеді.  

Қашықтан  оқыту  –  бұл  әдеттегі  күндіз  немесе  сырттай  оқудан  көп 
айырмашылығы  бар  оқытудың  жаңа,  арнайы  формасы.  Ол  оқушы  мен 
мұғалімнің, оқушылардың өзара қарым-қатынасының өзгеше формасын, өзгеше 
оқу құралы мен әдістемені, оқытуды ұйымдастырудың өзгеше түрін ұсынады. 
Сонымен қатар оның құрамы кез-келген оқыту формасында, кезкелген оқыту 
жүйесінде  бар  компоненттерден,  оқытудың  барлық  түрінде,  әлеуметтік 
қажеттілікті  өтейтін  мақсаттардан;  оқу  орнының түріне  қарай  қолданыстағы 
программаларды  қамтитын  мазмұннан;  әдістемелерден,  ұйымдастыру 
формасынан, оқу құралдарынан тұрады. 

Қашықтан  оқыту  формасының  соңғы  үш  компоненті  қолданыстағы 
технологиялық негіздерге (мысалы,  тек компьютерлік  коммуникацияға,  баспа 
құралымен, компакт дискімен, кейстехнологиямен жабдықталған компьютерлік 
телекоммуникацияға) қарай айрықшаланған. 

Сырттай  оқу  мен  қашықтан  оқуды  шатастырмау  керек.  Олардың  басты 
айырмашылығы  қашықтан  оқытуда  жүйелі  әрі  әсерлі  интерактивтік  оқыту 
қамтамасыз етіледі. Қашықтан оқытуды оқудың жаңа бір формасы деп, тиісінше 
қашықтан білім беруді (оқыту нәтижесі сияқты жүйені де, процестің өзін де) 
білім  берудің  жаңа  формасы  деп  қарастыру  керек.  Әрине,  оны  басқа  оқу 
жүйелерінің жетілдірілген түрі деп қарауға болмас. Қашықтан оқыту да күндізгі 
оқытудағыдай мазмұн мен мақсаттар негізінде құрылады. 

Интернеттің ақпараттық ортасының және оның қызметінің мүмкіндіктеріне 
байланысты, қашықтан білім беруді жүзеге асыру ерекше болады. 

Біз  үшін  қашықтықтан  оқытудың  маңыздылығы  –  білім  берудің  біртұтас 
ақпараттық жүйесін құру арқылы студенттердің білім деңгейін көтеру. Сонымен 
қатар  әлемдік  ақпарат  кеңістігіне  жол  ашып,  оқушылардың  ғылыми  және 
шығармашылық  ізденістерін  арттырып,  білікті  маман  дайындап,  оны  өз 
игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ. Бүгінде, информация 
өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу әлемдік экономиканың ең 
негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу кез келген маманның жеке 
және кәсіби табысының негізгі көзі болып қала береді. 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

НУРГАЛИЕВА ДАРИГА НУРТАЗАЕВНА
город Капшагай поселок Шенгельды СШ № 6 имени К.Жалайыра 

Учитель русского языка и литературы 

Дистанционное обучение (ДО) – это процесс передачи и формирования ЗУН 
с  помощью  удаленного  взаимодействия  между  учеником  и  учителем.  Тема 
актуальна, ведь современной школе необходимо: 

• предоставить полноценное образование для детей с ОВЗ; 
• содействовать развитию программ для одаренных детей; 
• обеспечить всем ученикам доступ к образовательным ресурсам; 
• организовать  учебный  процесс  для  сельских  жителей  и  удаленных 

регионов, где есть проблемы с кадрами; 
• создать  условия  для  качественной  профориентации  учеников  старших 

классов. 
Другим  аспектом  является  необходимость  усвоения  учениками  школьных 

знаний на время карантина, болезни, стихийных бедствий. Все эти проблемы в 
условиях глобализации ДСО решает на расстоянии в прямом смысле слова. 

Дистанционные  системы  обучения  реализуют  принцип  доступности 
образования и предоставляют возможности: 

• взаимодействия учеников, учителей и родителей; 
• получения дополнительного образования и творчества; 
• информационно-методической поддержки учащихся; 
• возможности создания образовательных групп и групп по интересам; 
• организации олимпиад, конкурсов; 
• коммуникации  с  другими  образовательными  учреждениями  и  обмена 

опытом; 
• оптимизации процесса обучения; 
• более эффективной подготовки к ЕНТ; 
• упрощения схемы оценки знаний; 
• непрерывности процесса образования педагогов; 
• снижения ресурсных затрат. 

Удаленная поддержка позволяет организовать процесс в отсроченном режиме 
и  online.  Благодаря  этому  можно  организовывать  конференции,  форумы, 
вебинары, блоги, а также практикумы и тестирования для учеников. 
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Современное  дистанционное  обучение  строится  на  использовании 
следующих основных элементов: 

• среды  передачи  информации  (почта,  телевидение,  радио, 
информационные коммуникационные сети), 

• методов, зависимых от технической среды обмена информацией. 
В  XXI  веке  перспективным  является  интерактивное  взаимодействие  с 

учащимся посредством информационных коммуникационных сетей, из которых 
массово выделяется среда интернет-пользователей. В 2003 году инициативная 
группа  ADL  начала  разработку  стандарта  дистанционного  интерактивного 
обучения  SCORM,  который  предполагает  широкое  применение  интернет-
технологий. Введение стандартов способствует как углублению требований к 
составу  дистанционного  обучения,  так  и  требований  к  программному 
обеспечению. 

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, как 
учителя  будут  оценивать  знания  школьников  во  время  дистанционного 
обучения. По словам министра, на каждом уроке учитель будет давать задание, 
которое  ученик  должен  будет  выполнить  самостоятельно  или  вместе  с 
педагогом. 

При этом дополнительно к этому заданию учителя ничего задавать не будут. 
Министр отметил, что подобная система была выработана по итогам анализа 
обучения в четвертой четверти прошлого учебного года. 

"Учитель  будет  оценивать  то  задание,  которое  уже  было  задано  для 
выполнения  учащимся.  Четвертная  оценка  складывается  из  нескольких 
переменных:  формативное  оценивание  -  25%,  суммативное  оценивание  за 
раздел (СОР) - 25%, еще 50% - это суммативное оценивание за четверть. Из 
этого  складывается  общая  картина  и  четвертная  оценка,  которая  будет 
выставляться нашим детям", - заявил министр. 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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ТӘРБИЕШІ БОЛУ-БІР БАҚЫТ

МАНАШЕВА ГУЛБАНУ СУЛТАНОВНА
Жамбыл облысы, Шу қаласы

 КМҚК "Мөлдір" бөбекжай бақшасы. Тәрбиеші  

 Жаңа  кезеңдегі  білім  берудің  өзекті  мәселесі  жас  ұрпаққа-адамгершілік-
рухани  тәрбие  беру.  Құнды  қасиеттерге  ие  болу,  рухани  бай  адамды 
қалыптастыру  оның туған  кезінен  басталуы керек.  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  педагогтар 
шешуші роль атқарады. Рухани - адамгершілік тәрбие - екі жақты процесс. 

Еліміздің болашағы-жас ұрпақты тәрбиелеуде бірінші бесік-отбасы, ата-ана 
тәрбиесі болса, екінші бесік –білім беру мекемесі. Мектепке дейінгі кезеңдегі 
тәрбие  -  адам қалыптасуының алғашқы баспалдағы.   Балабақшадағы тәрбие 
бала  табиғатына  ерекше  әсер  етіп,  оған  өмір  бойы  өшпестей  із  қалдырады. 
Заман талабына лайық тәрбие мен білім беру жұмысын кешенді ұйымдастыру 
жаңа  технологияларды,  идеялар  мен  шығармашылық,  инновациялық 
жаңашылдықты  қажет  етеді.  Жас  ұрпаққа  білім  беруді  жетілдіру  мәселесі 
толассыз күн сайын өзгеріп тұрған әлеммен бірге жүрері анық. Балабақшада 
берілетін тәрбие – барлық тәрбиенің бастамасы, әрі жан – жақты тәрбие мен 
дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын  орын. Бала бойындағы жақсы қасиеттер 
мен мүмкіндіктерді ашып олардың өнегелі,  тәрбиелі болып өсуіне балабақша 
ошағының тигізер әсерінің маңызы зор. 

Қоғам    үшін    әр   кезеңде    әр   отбасында   өсіп    келе   жатқан   өрімдей  
ұл-қыздардың   дені   сау,   рухани   бай,   еңбекке  ,   білімге  құштар   болып 
өсуі     ең  жоғарғы   тілек,    ең   биік    мақсат.   Оның  қуат   алатын   қайнар 
бастауы отбасы.   Отбасының аса құнды   ықпалы   мен   әсерін   өмірдегі 
ешнәрсенің    күшімен   салыстыруға  болмайды. 

Балаға  отбасы   тәрбиесінің   орнын    ешнәрсе    алмастыра    алмайды. 
Отбасы    өмірге    сәби   әкеліп,   оны    тәрбиелеп,    қалыптастыруда   және 
ұрпақ   жалғастыруда   теңдесі   жоқ   орын.  Отбасының    балаға   тәрбие 
берушілік   қызметтінің  мақсаты   балаланың   жасын,   жеке   ерекшелігін, 
психологиялық    процестерін    ескере    отырып,     жарасымды   жетілген 
ұрпақты   тәрбиелеу.     
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Көздеген     мақсатқа    жету    үшін    отбасындағы   тәрбие    төмендегі 
міндеттерді  шешеді.  

Отбасында   баланың   өсуіне,   денсаулығына   қамқорлық   жасау, тазалықты 
қалыптастыру. 

Еңбексүйгіштікке    баулу,    тұрмыстағы,    үй    шаруасындағы   еңбекке 
құлшынысын   арттыр,  өзіне  -  өзі   қызмет   етуге   үйрету. 

Отбасы   мүшелерімен   тіл   табысып,   дұрыс  қарым  қатынас   жасауға, 
үлкенге   құрмет,   кішіге   ізет   көрсетуге   үйрету. 

Әдебиетке,   мәдениетке,   өнерге   тәрбиелеу.   Бұл  міндеттер   жүзеге   асу 
үшін    бала   дүниеге    келген    күннен    бастап    отбасында,    қоғамдық 
орындарда,   мектепте  тәлім  -  тәрбие  беріледі. 

Балабақша — бүлдіршіндерді болашақта ата дәстүрін сақтайтын инабатты да, 
ибалы үлкен-кішіні сыйлай білуге үйрететін тәрбие орталығы. Өмірге келген 
жас  ұрпақты  тәрбиелеу  ата-аналар  мен  балабақша  тәрбиешілерінің  қасиетті 
борышы. 

Бала  үшін  дүниеде  ең  жетілген,  білімді  де,  мәртебелі  адам  –  оның  ата  – 
анасы.  Ал, ең әдемі де жарық үй – оның туылған үйі. 

Жас  баланың  дамуында  ата-ананың  орыны  ерекше,  сондықтан  ата-ана  өз 
отбасында қолайсыз жағдайларды баланың көзінше тудырмауға тырысуы қажет. 
Отбасындағы ұрыс-керіс  баланың жүйкесін  тоздырады.  Кейбір  ата-аналар  өз 
перзентін  шектен  тыс  еркелетіп,  баланың  бетінен  қақпай,  көңіліне  қарап 
тәрбиелейді. Ал мұндай көріністер баланың бойына кері қасиет пайда болуына 
тікелей жағдай тууына себеп болады. 

Ата-аналар балаға отбасылық өмірдің алуан түрлі,  қыры мен сырын дүние 
жұмбақтарын танытып, тағылым талғамға, әдептілікке баулуға тиіс. Себебі, ата-
ананың күнделікті өмір тіршілігіндегі еңбегі, адамның бейнелері, жақсы мінез-
құлқы, дұрыс қарым-қатынасы – балаға үлгі. 

Баланың алдында барынша сабырлы әрі ұстамды болуға тырысу керек, ата-
ана өзі үлгі бола отырып, баласын сабырлылыққа тәрбиелейді. Әрбір ата-ана өз 
баласы үшін-басты тұлға. Сондықтанда да кез-келген бала алдымен үлгіні ата-
анасынан алады.  Бала  әкеден  ақыл,  анадан  мейір  алады.  Ата-ана  баласымен 
пікірлесуде  бейауыз  сөздерді  қолданбай,  дөрекілікпен  жеке  басын  қорламай, 
мейірімді,  табиғи,  жылы  ақылды  сөздер  айтып  өнеге  бола  білсе,  тәрбие  де 
табысқа жетеді, өйткені, жақсы сөз жан семіртеді.

Сонымен қатар мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымы ата-
аналармен бірлесіп, баланы өсіріп тәрбиелеудегі басты мақсат қоғамдық өмірге 
«түзу кірпіш қалау» екенін ескере отырып, ал осы мақсатты жүзеге асыру үшін, 
алдындағы қандай болмасын қиындықтарын жеңу, соған сәби кезінен төмендегі 
мынадай көзқарастарды негізгі ұстаныным ретінде қабылдау. 

Баланың  ана  тілін  толық  меңгеруі  .  ұлттық-сана  сезімін  тәрбиелеу, 
денсаулығын  түзету,  бала  тәрбиелеудің  әдіс-тәсілдерін  білу  жөніндегі 
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дағдыларын қалыптастыру мектепке дейінгі  мекемелерге берілген.  Тәрбиенің 
сан  алуан  келелі  мәселесін  шешетін,  қарапайым  дағдыларды  бала  санасына 
орнықтыратын  алғашқы  білім  баспалдағы  –  балабақша.  Балабақшада  халық 
педагогикасын  бала  бойына  сіңіре  отырып  имандылыққа,  адамгершілікке 
тәрбиелейміз. 

Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқытудың  жалпыға  міндетті  мемлекеттік 
стандартының бес саласының әр бөлімдеріндерінің ұйымдастырылған оқу іс-
әрекеттерінде  салт-дәстүрдің  барлық  түрлерін  баланың  бойына  сіңірудеміз. 
Мысалы: тұсау кесу, бесікке салу, тілашар т.б. 

Мектепке  дейінгі  ұйым  тәрбиешілер  өз  тәжірибелерінде  халық  ауыз 
әдебиетінінің  ішінен  жиі  мақал-мәтелдер,  жұмбақтар,  жаңылтпаштар, 
санамақтар,  ертегілерді  оқу  іс-әрекеттерінде  пайдаланады.  Бүгінгі  күнде  жас 
ұрпақтың  сана  сезіміне  өз  елінің,  жерінің  тарихы  мен  мәдениеті  туралы 
алғашқы ұғымдарды кішкентай кезінен қалыптастырамыз. 

Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті ойын. Сондықтан 
оның  мәні  ерекше.  Қазақ  халқының  ұлы  ойшылы  Абай  Құнанбаев  «Ойын 
ойнап,  ән  салмай  өсер  бала  бола  ма?»  —  деп  айтқандай  баланың  өмірінде 
ерекше  орын  алады.  Ойын  мектеп  жасына  дейінгі  баланың  жеке  басының 
дамуына  ықпал  ететін  тәрбие  құралы.  Ойын  баланың  барлық  қабілетінің 
дамуына,  айналасындағы  дүние  жайлы  түсініктерінің  кеңеюіне,  тілінің 
дамуына,  құрбыларымен  жақындасуына  көмектеседі.  Өйткені  бала  нәресте 
шағынан  бастап  адалдыққа,  батылдыққа,  мейірімділікке,  еңбек  етуге 
тәрбиелеудің құралы ойын. Осыған орай бүгінгі күндері тәрбиешілер алдында 
балаға  білім.,  білім  дағдыларын  игеріп  қана  қоймай,  қабылдауын,  ойлауын, 
қиялын, сезімін, ерік-жігерін жан-жақты етіп дамыту міндеттері тұр. 

Болашақ  қоғамымыздың  тағдыры  да  бала  тәрбиесіне  тікелей  байланысты. 
Қоғамды дамытушы да, ілгері апарушы да осы жас жеткіншектер. 

Тәрбиенің сан қилы дағдыларын бала бойына дарытатын алғашқы білім  
баспалдағы – балабақша, жол сілтеп, жетелеп, үйретуші — тәрбиеші. 

Балабақшадағы тәрбие – қазақи ұлттық сана, ұлттық психология қалыптасқан 
парасатты,  адамгершілік  қадір  –  қасиеті  мол,  физикалық  және  моральдық 
жоғары  белсенді  жеке  адамды  қалыптастырып  шығару  процесі  болып 
табылады. Тәрбиелеу мен білім берудің әрекеті  практикалық процесс үстінде 
қалыптастырылады. Тәрбиелеу мен оқытудың міндеттері баланың осы іс-әрекет 
түрлерін  қалыптастыру  және  оны  белгілі  бір  мақсатқа  бағыттап  отыруды 
көздейді. Ойнау, еңбек ету, және білім алу барысында ақыл-ой, адамгшершілік, 
физикалық және көркем тәрбие, даму процесі қатар жүреді. 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

БАЙМАҒАНБЕТ МАРЖАН МӘЛІКҚЫЗЫ
Қостанай облысы, Б.Майлин ауданы 

Юбилейное орта мектебі КММ 
Шағын орталық тәрбиешісі

 
Тілдің  қоғамдық,  тәрбиелік  қызметі  ерекше  екені  мәлім.  Өйткені,  тіл  – 

адамдардың бір – бірімен пікір алысып, қарым- қатынас жасайтын  құралы. Тіл 
адам  қоғамына  тән.  Ол  қоғамдағы,  еңбек  процесіндегі  қажеттіліктен, 
мұқтаждықтан келіп туған. 

Тіл – ұлт ерекшеліктерінің бірі, ұлт мәдениетінің бір формасы, тілде әрбір 
халықтың ұлттық дәстүрінің, сана сезімін, ойлау тәсілінің, мінез – құлқының 
белгілері бейнеледі. 

Тіл мәдениетін меңгеру – адамның сәби шағынан іске асатын, келе – келе 
біртіндеп  жетіліотыратын   нәрсе.  Олай  болса,  тілді  ұстарту  отбасында, 
қоғамдық мекемелерде,  мектепке жүйелі  жүргізілетін  тәрбие  процесінде іске 
асады. 

«Балалар бақшасындағы тәрбие бағдарламасында»:«Баланы сөйлеуге үйрету, 
тілін дамыту мәселесі  барлық сабақта  жүзеге  асырылады,  бағдарламаның ең 
көлемді бөлімі ана тілі және айналадағы дүниемен таныстыру», -делінеді. 

Бағдарламаның осы бөлімінде тілдің қоғамдық рөлі, лексикалық қоры, оны 
дамыту,  тіл  тазалығы,  сөздің  дыбыстық құрамын меңгерту,  мәнерлі  сөйлеуге 
үйрету, тіл мәдениетіне, көркем сөз өнеріне баулу мәселелері қарастырылған. 

Аз  сөзбен  көп  мағына  беретін  мақал,  мәтел,  аңызертегілер,  эпостық 
шығармалар ғасырлар бойы ауыздан ауызға жатталып, жинақтала келе бүгінгі 
ұрпақтың  рухани  азығына  айналып  отыр.  Бала  тілін  ұстартуда  бұл  халық 
қазынасы – ауыз әдебиетінің орны ерекше. 

Қазақ балалар әдебиетінің атасы  Ыбырай Алтынсарин де балаларды оқыту – 
тәрбиелеу ісінде ауыз әдебиеті шығармашылығының маңызды орын алатынын 
айта келіп: «Өмірге қажетті ауызекі сөйлеу дағдыларына жаттықпайынша, қай – 
қай тілде болса да еркін, жүйелі сөйлеу мүмкін емес», -деген болатын. 

Мектепке дейінгі педагогиканың теориялық және практикалық мақсаты – жас 
ұрпақтың  ой  –  өрісін,  сана  сезімін  кеңейте  отырып,  өмірге  қажетті  білім  – 
дағдыларға үйрету. Сол себепті педагогика мен «Балалар бақшасындағы тәрбие 
бағдарламасында» сәбидің  тілін дамыту,  ауызекі  сөйлеуге  үйрету,  үйренгенін 
күнделікті өмірде пайдалана білуге жаттықтырып отыру ісіне назар аударады. 
Өйткені,  баланың айналадағы өмірді  танып,  білудегі  басты жәрдемшісі  – тіл 
болып табылады. 
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Ал тілдің дамуы оның сана – сезімін, ой – өрісін жетіле түсуіне негіз болады. 
Сөйлеу  тілі  мен  сөздік  қоры  молая  бастаған  сайын  бала  айналадағы 
адамдармен,  құрбылас  балалармен  белсенді  түрде  сөздік  қарым  -қатынас 
жасайды. 

Қазіргі  таңда  мектепке  дейінгі  мекеме   балаларына  мемлекеттік  тілді 
меңгерту  бірінші  жолға  қойылды.  Мектепке  дейінгі   мекемеде  қазақ   тілін 
оқыту   жұмыстары  тәрбиешілердің  көп  еңбек  етіп,ізденіс  пен  дайындығын 
қажет  етеді.Сондықтан  қазақ  тілін  оқыту  мәселесінде  мектепке  дейінгі 
мекемеде   білім   беру,  тәрбиелеу  ісіне  қоғам,ұжым  болып  бір  ауыздан 
атсалысуымыз  қажет.  Мектеп  жасына  дейінгі  балаларды   оқыту   мәселесі 
алдымен  балабақшада  жүзеге  асырылады. 

Балалардың ақыл-ойы мен мінез-құлығының  дамуында  тіл  маңызды  рөл 
атқарады. Біздің мақсатымыз – балаларды ата-бабадан  қалған  салт-дәстүрге, 
адамгершілікке  баули отырып,жаңа  технологияны  меңгерту. Осы мақсатымыз 
жүзеге асуы  үшін біз ең  алдымен  өзіміздің  ана  тілімізді  меңгеруіміз  қажет. 
Бүгінгі таңда  тіл  туралы  көп  айтылады.Тіл білген  адам-мәдени,рухани жан 
азығы мол адам. 

Адамның   ойы   тілден   көрінеді.Сондықтан   балабақша   қабырғасынан 
бастап  тіл  үйретудің  маңызы зор. Балалабақшада  қазақ тілін үйретуде  сөздік 
жұмысты   қоршаған  ортамен,күнделікті  өмірмен   тығыз   байланыстыра 
жүргізу,жаңа   сөздер   қамтылатындай   түрлі   ойындар   арқылы   тіл 
ұстарту,көру,есту,тыңдау,қайталау, есте сақтау,жаттау  қабілеттерін  жетілдіріп 
отыру,балаларды   сөйлесе   білуге,сөйлемдерді   дұрыс  айтуға,тәрбиешінің 
сұрағын  түсініп,дұрыс  жауап  беруге  баулу  мақсаттары  көзделеді. Ересек 
балалар   тобында  бұрынғы  топтарда  үйренгендерін  тереңдете  түседі. 

Ауызша  сөйлеу  тілін  дамытуға  көп  көңіл  бөлінеді Әр  оқу  іс-әрекеті 
сайын  тақырыпқа  сай  түрлі  суреттер,кестелер, аудиокітап, бейне құралдар, 
тақырыптар   бойынша   электронды   кітаптармен   көркемдеп 
отырса,балалардың   сөздік   қоры  біршама   толығады  деп   санамін.  Заман 
өзгерген  сайын  әдіс-тәсілдер көбейіп,жаңарып,толығып  отырады.

Әр түрлі  жаңа  технологияларды  өз  тәжірибемізде  қолданып  отырамыз. 
Соның  бірі   «Ойын»  технологиясы.  Баланың  танымын  алғашқы  күннен 
бастап  дамытуда,оқыту мен  тәрбиелеудің  негізін  қалыптастырудың  құралы-
ойын  әрекеті. 

Ойын   дегеніміз-жас   ерекшелігіне  қарамайтын,адамның   көңіл   күйін 
көтеретін,ойландыратын  үрдіс.Ойын  арқылы  балалар  өзінің  психологиялық 
ерекшеліктерін  қалыптастырады.

Әр бала  ойнау  үшін  алдымен  ойланады,ойлана  отырып  ойнайды.Кез 
келген   бала   еш   уақытты   жалғыз   ойнамайды,құрбыларымен  бірге 
ойнайды,сол  арқылы  бір-бірімен  сөйлеседі.Сөйлесе   жүріп,пікірлесіп  әсер 
алысады,ойынның  мазмұнын  анықтайды.
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Балалар ойын  шығарушылар, ойынды  жасаушылар  болып  табылады. Бала 
жалғыз   ойнағанның   өзінде   ойыншықтармен  сөйлесіп  отырады,  қиялдағы 
қатысушылармен  әңгімелеседі. Сөз бен сөйлеу  әрекеті  ойлау  қабілеті  болып 
табылады. Түрлі  заттарды  пайдалана  отырып, қоршаған  ортамен, адамдармен 
қарым-қатынас   жасайды,тәжірибе   жинақтайды.Ойын  баланы   ақыл-ой 
жағынан да,дене жағынан да  алға жетелеп  дамытады,баланың  ойын  өрбітіп, 
тілін  дамытып, бойын өсіреді. 

Тәрбиеші   ойын  әрекетін   ұйымдастыруда   өзі   жетекші   бола  отырып, 
балаларды   ойнай   отырып   ойлануға   бағыттайды,заттың   атын   немесе 
қасиетін   есінде   сақтап   қалуға   жол   ашады,қиялын   дамытады. 
Мысалы:«Аз,көп»,«Жақсы  жаман»,  «Қыс,жаз»,  «Жоқ,иә»  ,Он  саусақ», 
«Моншақ»,  «Мен бастайын,  сен  аяқта»,  «Жалғастыр»,  «Не артық?»,  «Есіңде 
сақта» т.б.

Баланың өмірлік тәжірибесін дамыту, айналадағы дүниеден алған әсерін әрі 
қарай кеңейте отырып, бір арнаға түсіру балабақшада арнайы дүниеден алған 
әсерін әрі қарай кеңейте отырып, бір арнаға түсіру балабқшада арнайы өтетін 
сабақ,  ойын,  еңбек  процестерінде  тәрбиешінің  басшылығымен  іске  асады. 
Балаға бағдарламалық материал негізінде білім беруге басаназар аудару қажет. 

Оқу  жылында  жоспар  жасағанда  баланың жақсы сөйлей  білуін  бағдарлау, 
сөздік қорын дамыту, ой – өрісін кеңейту жұмысында өте мұқият қарау қажет. 
Ол  үшін  әр  тәрбиеші,  әрбір  бақша  меңгерушісі  бағдарламада  берілген 
материалдарды  ыждағатықпен  оқып,  үйренуі  керек.  Осыдан  соң  тәрбиеші 
қандай  тақырыпты  қай  кезде,  қалай,  қандай  мақсатта,  қай  сабақпен 
байланыстыра  өткізу  керектігін  анықтай  отырып,  әр  сабаққа  қажетті 
материалды  балаларға  қойылатын  нақты  сұрақтарды  (көркем  әдебиет, 
тақырыбы, ойын) көрсетіп жоспарлайды. 

Тәрбиеші қай кезде нені өтуге болатынын іріктеп алып (тақырыпты) жоспар 
жасайды. Бақылатын көрсету, әңгімелесу кезінде баладан сұрап, өзіне айтқызу, 
оларды жиірек сөзге қатыстыру ісіне көңіл бөлу. 

Тіл дамыту сабақтарында көзделетін негізгі мақсат – баланың сөздік қорын 
байыту, сөйлем құрап айтуға, әңгімелей білуге үйрету. Баланы сөйлеуге үйрету, 
тілін дамыту,  ой -өрісін кеңейту жұмысында бір  топтағы әр баланың сөйлеу 
дәрежесін байқап, анықтау керек. 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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B00059  26.10.2020

ТӘРБИЕШІ БОЛУ - БІР БАҚЫТ

АНАРАБЕКОВА АИДА ҚАЛДЫБОЛАТОВНА 
Жамбыл облысы, Шу қаласы

 КМҚК "Мөлдір" бөбекжай бақшасы. Тәрбиеші  

Еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақты азаматық пен имандылыққа баулу – 
тәрбиенің  басты міндеттерінің  бірі.  Сонымен қатар ата-аналар  мен мектепке 
дейінгі ұйымдар ұлттық тәрбиеге де мән бергендері жөн. Бұл саладағы күш – 
жігер  алдымен  бүлдіршіндерді  отандыққа  тәрбиелеуге  бағытталады.  «Отан» 
деген ұғым балаға дүние есігін ашқан үйі , ата-анасы, ағайын туыстары, туған 
жері, кең – байтақ гүлжазира даласы, тау – тасы, өзен – көлі, сылдырап аққан 
мөлдір бұлағы бейнесінде қабылданып,  ең қасиетті  де құдіретті  алтын бесігі 
ретінде үйретуге тиіспіз. 

Жас ұрпақты кішкентайынан салт-дәстүрлер рухында баулу, құлағына сіңіру 
әдет-дағдысына айналдыру – парызды іс. Қазақ сөз өнерін қатты құрметтеген 
халық: «Жақсы сөз – жарым ырыс», «Жақсы сөз жан семіртер. Сонымен қатар 
балаға  «сіз»,  «рақмет»,  «кешіріңіз»,  «өтінемін»  деген  сияқты  сыпайылықты 
білдіретін сөздерді үлкендерге айтып жүруге үйрету,  оған дағдыландыру ата-
аналар мен тәрбиешілердің міндеті. 

Халқымыздың дәстүрінде қол алысып амандасуға ерекше көңіл бөлген, жас 
баланы сәби кезінен үлкендермен қол алысып амандасуғы тәрбиелейді. «Көкеңе 
қолыңды беріп амандас», «Ағаңның қолын ал», «Атаңа екі қолыңды бер» деп 
үйретеді. Ондай кезде үлкендер яғни аталар, әжелер «Ой азамат болыпты ғой!», 
«Таудай бол!» деп баланың қолын алып, сәлем беруге ынталандыратын сөздер 
айтып ынтасын тудырады. Баланы жастайынан осындай инабаттылыққа баулу, 
ол есейгенде сыпайы, әрі жеке тұлға болып қалыптасуына негіз болады. 

Қазіргі таңда үздіксіз білім беру еліміздің ертеңі,өсіп келе жатқан жас ұрпақ 
білімінің  тереңдігімен  өлшенеді.  Қазақ  халқының нағыз  азаматын тәрбиелеп 
өсіру негіздерін қалыптастыратын тұңғыш мектеп- ол балабақша .

Барлық білімнің бастауы – балабақшада. Ендеше мектепке дейінгі білім беру 
саласының басты міндеттерінің бірі – өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбие беру 
үрдісіне заманауи әдістерін енгізу.  Әрине  бұл үшін мектепке дейінгі білім беру 
мекемелерінде  балалардың  жеке  басының  қалыптасуы  мен  дамуына 
педагогтардың  заманауи  инновациялық  технологияларды  қолдана  білу 
сауаттылығына да байланысты. 

Мектепке дейінгі мекеме балаларына  үздіксіз тәрбие мен білім беру келешек 
ұрпақтың  еркін  дамуына,  жан-жақты  білім  алуына,  белсенді,  шығармашыл 
болуына тікелей әсер ететін балабақша тәрбиешілері.  Қазіргі  таңда мектепке 
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дейінгі  білім  беру  мекемелерінде  тәрбиешілердің  ұстанымы  ауысқан:  ол 
балаларға басшы емес, білім беру қызметінің тең қатысушысы. 

Мұндай оқыту баланың интеллектуалды қабілеттілігін айтарлықтай шамада 
анықтайды, балаларға мінезін қалыптастыруға, байланыс тілді, логикалық ой-
лауды,  дүниетанымды  дамытуға,  сыни  ойлауды  қалыптастыруға  және  жеке 
мүмкіндіктерді беретін дамытушы орта құруға мүмкіндік береді. 

 Сондықтан осы шақта балалармен анағұрлым жан-жақты дамытушылық әре-
кеттер  жүйелі  жүргізілсе,  жұмыс  соншалықты  нәтижелі  болады.   Тәрбиелі, 
білімді ұрпақ балабақшадан мектепке дайын шәкірт болып шығады. 

Балабақша – барлық тәрбие мен білімнің ең алғашқы баспалдағы іспеттес. 
Мұндағы тәрбие мен білім балалардың табиғи мінезін, қабілетін ерте жастан 
дамытады. Бала – болашағымыз, бала – қуанышымыз. Ендеше мектепке дейінгі 
үздіксіз  тәрбиемен,  біліммен  қамту  өзіміздің  басты  мақсаттарымыздың  бірі 
екенін қуана айта аламыз. 

«Бала естігенін айтады, көргенін істейді» – деп қазақ халқы бекер айтпаған. 
Мектеп  жасына  дейінгі  балаларды адамгершілікке  тәрбиелеудің  маңызы зор. 
Кішкентай сәбилеріміз ата – анасының, тәрбиешісінің, достарының мінезінен, 
жүріс  –  тұрысынан,  сөйлеген  сөзінен,  істеген  ісінен  үлгі  алуға  тырысады. 
Балабақшаның балаға беретін тәлім – тәрбиесінің қаншалықты мықты болуы , 
сол балабақшада қызмет ететін педагогикалық ұжымға, нақтырақ айтар болсақ, 
тәрбиешіге  байланысты. 

Тәрбиеші– киелі мамандық. Ол ертеңгі болашақты , болашақ иесін – ұлтын 
тәрбиелейді. Адам тәрбиелеу , оған ғылым негіздерінен мағлұмат беру, баланы 
өмір сүруге икемдеу, адами қылықтарды бойына дарыту – ол оңай шаруа емес. 

Тәрбиеші  –  суретші,  әртіс,  әдебиетші,  ақылшы,  дос  және  бала  жанын 
бағамдар психолог. 

Осы  бүлдіршіндеріміз  әр  мерекелік  іс-шараларға  белсене  ат  салысып  өз 
өнерлерін  көрсетуге  тырысады.  Балалардың  ішінде  әнші,  биші,  бояушы, 
сызушы балаларды байқауға болады. 

Кішкентай балалар тәрбиеші көмегімен киініп, жуынып, сүртінеді, бір -біріне 
көмектеседі,  «рахмет,  кешір,  өтінемін»  сөздерін  айтып  отырады..  Осылайша 
мейірімділіктің негізі қаланады немқұрайлықтың пайда болуына, құрбыларына, 
үлкендерге қалай болса солай қарауға мүмкіндігі жасалмайды. 

Тұрмыстық  қызметте  топтағы  ойыншықтарды  жинау,  оларды  күтіп  ұстау, 
топты таза ұстау. Ұйымдастырылған оқу қызметіне қажетті ермексаз, тақтайша, 
қылқалам т. б дайындауға көмектесуі. 

Осылайша  біз    бүлдіршіндерімізді  қайырымдылыққа,  кішіпейілділікке 
шақырып, жақын адамдарына қамқор болуға үйретеміз. 

Әрбір жасалынған істен кейін «Жарайсыңдар балалар! Тобымыз немесе ойын 
алаңымыз қандай сәнді болып қалды, бәрекелді!» деген сөздерді есту арқылы 
жасаған еңбектерінің дұрыс екеніне көз жеткізеді.. 
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Балабақша-келешек,ел  басқарар,  жер  суына  иелік  етер,  ел  халқын 
гүлдендірер, мерейін өсіріп, мәртебесін биіктетер жасампаз жандарды шыңдап 
өмірдің ең басты сатысын қалайтын киелі ұя. 

Балабақшамыздың жақсы жетістіктерге жетуі, әрбір тәрбиешінің өз еңбегінің 
нәтижесімен,  жаңалығымен  біліктілігі  мен  білімдерінің  арқасы  деп 
білеміз.Балабақша  топтарында  өз  жұмысын  жақсы  білетін,  бірінші,екінші 
санатты  мамандар  жұмыс  жасайды.  Балабақша  ұжымының  әрбір 
қызметкерлерінің  міндеті-  күнделікті  тәрбиеленуші  бүлдіршіндерге  бақыт 
сыйлау. 

«Үйренер нәрсең-білім мен мейірімділік»-деп, Жүсіп Баласағұн  айтқандай, 
балабақша ұжымы әрбір күнін ізденіспен өткізеді. 

Осындай маман иелерінің кәсіби шеберлігін арттыруда олардың маңдай тері 
еңбектерінің  жемісін  көруге  көмегін  тигізетін  әдіскер  қауымының  атқарар 
еңбегі қашанда ауқымды, маңызды,қажетті және жауапты іс болып қала бермек. 
Педагогтарымыз үнемі, шығармашылық ізденіс жолында.. 

Біздің мамандығымыздың қыры да, сыры да сол – күн сайын көз алдымызда 
өсіп,   дамып келе  жатқан  жас  ұрпақпен  жұмыс  істеу.   Өмірге  келген  әрбір 
нәресте отбасында ата-анасынан бастап барлық туған туыстардың махаббаты 
мен жылулық шапағатына бөленіп өседі.Әр отбасында тәлім – тәрбие алып 2 
жасқа толғанда ата-аналар жүректерінің бір-бөлшегін сеніп толықтай бір күнге 
балабақша әкеліп тапсырады.Сол орайда ананың орнына ана бола білетін ол-
балабақша тәрбиешісі. Балабақша баланың   өмірге аттаған алғашқы қадамы. 
Басқан  алғашқы  қадамынан  баланың  болашағы қаланады.   Әрбір  кішкентай 
ғана бүлдіршінді өмірге енді аяқ басқан сәтте көңілінің кілтін тауып, олардың 
тұлға  болып қалыптасуына сүбелі  үлес  қосатын алтын ұя.  Аса сабырлықты, 
шыдамдылықты, жылулықты қажет ететін үлкен кәсіп иелері жұмыс атқарады. 
Отбасында еркелеп, өз дегенін, қалауын орындатып қоятын ерке балалар да жоқ 
емес.  Бір  үйдің  кенжесі,  бірі  тұла  бойы  тұңғышы.  Бірақ,  балаларға  бірдей 
тәрбие беріп, бірыңғай тәртіпке баулитын орта-тағы да балабақша. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * *
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ТӘРБИЕШІ БОЛУ - БІР БАҚЫТ

НҰРЖАНОВА АЙНУР РАШИТОВНА
БҚО, Теректі ауданы, Ұзынкөл ауылы

"Бүлдіршін" бөбекжайы. Тәрбиеші  

Балабақша  баланы  ең  алдымен  тәртіпке,  жауапкершілікке  үйретеді.  Бала 
тәрбиесі бесіктен басталады. Отбасындағы тәрбие мен балабақшадағы тәрбиені 
ұштастыра отырып,  әрі  қарай жақсы жолға  түсуіне  себепкер болады.  Қазіргі 
заманда әр отбасында дүниеге келген сәбиді,  өсіп жатқан буынды өзінің ана 
тілімен  сөйлету-ұлттық  қасиетіміздің  дамуының  бірден  бір  жолы.  Мектепке 
дейінгі  тәрбие  саласында  ұлттық  тәрбиенің  негізгі  міндеттерінің  бірі-
халқымыздың ежелден келе жатқан салт-дәстүрлерін ана тілінде түрлендіріп, 
сол арқылы баланың тілін дамыту. Әрбір бөбектің өз ана тілінде тілі шығып, 
осы  тілде  ойлау  қабілетінің  дамуы-ұлттық  мінез-құлықтың  қалыптасу  жолы. 
Ана  тілінің  қадір-қасиетін  жастайынан  түсініп  өскен  баланың  жақсылыққа 
жаны құмар, таза, пәк, инабатты, биязы болып өсетініне өмір тәжірибесі куә. 

Әке  мен   шеше   өзін   тәрбиешімін  дей  отырып,   өздері  де   тәрбиеге   енуі 
қажет. Бүлдіршіндер  өнерімен  қорытындыланады. Қазіргі   таңда    баланы 
тәрбиелеуде   ата - ананыңда,   тәрбиеші    ұстаздыңда   атқаратын   ролі   зор. 
Жас   күнінде   бала   қандай  тәрбие   алса    ізбен   алға   қарай   өседі.   Тәрбие 
кезінде   отбасының,    балабақшаның  да   алатын   орны   бар.  Ата –ана  
баласына   өз   отбасын   қадір   тұтудан   бастап,   туған   -  туыс,  Отан,  
Қазақстан    деген    ұғымдарды    терең    түсінгені,    құрметтеп   қарауға 
тәрбиелеу   керек   екенін   ұғындыру. Отбасы жауапкершілігі  бәрінен   биік 
болмақ.   Сондықтан   ата-ана басты   талапты   өздеріне   қойғандары   жөн. 
Баланың   тәрбие   алуына  қоғамнан  өз  орнын   табуына   жағдай   жасауына 
әрбір  отбасы   педагогикалық   әдіс -  тәсілдерге   сүйенгені   дұрыс. 

Балабақша  бақыттың  ең  бірінші  баспалдағы,  баланың  болашағы.  Бала 
тәрбиесі – үлкен өнер. Әр балаға, әр түрлі тәсіл керек. Біреуіне ақыл айтсаң да 
жетеді, біреуне ақыл жүрмейді, мінез – құлқына қарай басқа амал табу керек. 
Бала жүрегі кішкентай ғана күй сандық, ол кілтін тапсаң ғана ашылады. 

Қорыта келіп, өмірін осы қызметке арнаған адамды, өз өнерін, бойындағы 
барлық  қасиеттерін  дарытқысы  келетін  адамды  нағыз  тәрбиеші  деп  атауға 
болады. Олай дейтінім болашаққа ізгілік нұрын себушілер. Сол ұлы тәрбиелі 
жолда шаршамайық, ізгілік нұрын себуші, жол нұсқаушы тәрбиешілер. 

 Қазіргі таңда баланы тәрбиелеуде ата - ананыңда, тәрбиеші - ұстаздың да 
атқаратын ролі зор. Жас күнінде бала қандай тәрбие алса сол ізбен алға қарай 
өседі. Тәрбие кезінде отбасының, балабақшаның да алатын орны бар. 
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Ата –  ана  баласына  өз  отбасын қадір  тұтудан бастап,  туған  -  туыс,  Отан, 
Қазақстан деген ұғымдарды терең түсінгені, құрметтеп қарауға тәрбиелеу керек 
екенін ұғындыру. 

Ата -  ана жауапкершілігі  бәрінен биік болмақ.  Сондықтан ата -  ана басты 
талапты өздеріне қойғандары жөн. баланың тәрбие алуына қоғамнан өз орнын 
табуына  жағдай  жасауына  әрбір  ата  –  ана  педагогикалық  әдіс  -  тәсілдерге 
сүйенгені дұрыс.

Тоқсан ауыз сөздің  тобықтай түйіні  «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде 
көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер 
айтылмаған.  Сондықтан, алдымызға келген әр бір бүлдіршінге балабақшадан 
бастап тәлім-тәрбие беріп  ұлтжандылыққа тәрбиелейік. 

Отбасының  балаға  тәрбие  берушілік  қызметтінің  мақсаты  -  балаланың 
жасын,  жеке  ерекшелігін,  психологиялық  процестерін  ескере  отырып, 
жарасымды  жетілген  ұрпақты  тәрбиелеу.  Көздеген  мақсатқа  жету  үшін 
отбасындағы тәрбие төмендегі міндеттерді шешеді. 

-  Отбасында  баланың  өсуіне,  денсаулығына  қамқорлық  жасау,  тазалықты 
қалыптастыру. 

-  еңбексүйгіштікке  баулу,  тұрмыстағы,  үй  шаруасындағы  еңбекке 
құлшынысын арттыру, өзіне - өзі қызмет етуге үйрету. 

- Отбасы мүшелерімен тіл табысып, дұрыс қарым - қатынас жасауға, үлкенге 
құрмет, кішіге ізет көрсетуге үйрету . 

-  Әдебиетке,  мәдениетке,  өнерге тәрбиелеу. Бұл міндеттер жүзеге асу үшін 
бала дүниеге келген күннен бастап отбасында, қоғамдық орындарда, мектепте 
тәлім - тәрбие беріледі. 

« Баланы жастан », « Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» деген даналық 
сөздердің мағынасы өте терең. Себебі, есейіп кеткен соң баланың теріс мінезін, 
қалыптасқан  қате  көзқарасын  өзгерту  өте  қиын.  Осы  кезде  «  Балаңыздың 
тәрбиесін  бастамас  бұрын,  өзіңіздің  мінез  -  құлқыңызды,  өмірге 
көзқарасыңызды ой елегінен өткізіп, бақыладыңыз ба ? » деген сауал туады. 

Ұлы  педагог  А.  С.  Макаренко  :  «  Балалардың  алдында  беделді  болуды 
қаламайтын ата – ана жоқ. Бірақ қалай, қай бағытта өнеге беріп,  өсіріп келе 
жатқанын ойламастан, бала санасын рухани өктемдік жасап тәрбиелейтін ата – 
ана баршылық. Бұл беделді болудың қандай жолы? Мұндай жолмен келген адал 
баланың санасы жетілгенде өздігінен жойылады» деген. 

Отбасы - барлығының басы, жан - жақты даумуының негізі болатын тәрбие 
институты. Отбасындағы ата - ана мен баланың қарым - қатынас нәтижесінде, 
адамгершілік, эстетикалық, дене тәрбиесінің алғашқы үлгілері қалыптасады. 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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БАЛА ТӘРБИЕСІНЕ БАЙЫПТЫ ҚАРАЙЫҚ

ЖҮСҮБАЛИЕВА ЖЕНІСГҮЛ ҚАЙЫРБЕРГЕНҚЫЗЫ
БҚО, Теректі ауданы, Ұзынкөл ауылы

"Бүлдіршін" бөбекжайы. Тәрбиеші  

Балабақша баланы ең алдымен тәртіпке, жауапкершілікке үйретеді. 
Бала тәрбиесі бесіктен басталады. Отбасындағы тәрбие мен балабақшадағы 

тәрбиені ұштастыра отырып, әрі қарай жақсы жолға түсуіне себепкер болады. 
Қазіргі заманда әр отбасында дүниеге келген сәбиді, өсіп жатқан буынды өзінің 
ана тілімен сөйлету-ұлттық қасиетіміздің дамуының бірден бір жолы. Мектепке 
дейінгі  тәрбие  саласында  ұлттық  тәрбиенің  негізгі  міндеттерінің  бірі-
халқымыздың ежелден келе жатқан салт-дәстүрлерін ана тілінде түрлендіріп, 
сол арқылы баланың тілін дамыту. Әрбір бөбектің өз ана тілінде тілі шығып, 
осы тілде ойлау қабілетінің дамуы-ұлттық мінез-құлықтың қалыптасу жолы. 

Ана тілінің қадір-қасиетін жастайынан түсініп өскен баланың жақсылыққа 
жаны құмар, таза, пәк, инабатты, биязы болып өсетініне өмір тәжірибесі куә. 

Әке  мен   шеше   өзін   тәрбиешімін  дей  отырып,   өздері  де   тәрбиеге   енуі 
қажет. Бүлдіршіндер  өнерімен  қорытындыланады. Қазіргі   таңда    баланы 
тәрбиелеуде   ата - ананыңда,   тәрбиеші    ұстаздыңда   атқаратын   ролі   зор. 
Жас   күнінде   бала   қандай  тәрбие   алса    ізбен   алға   қарай   өседі.   Тәрбие 
кезінде   отбасының,    балабақшаның  да   алатын   орны   бар.  Ата –ана  
баласына   өз   отбасын   қадір   тұтудан   бастап,   туған   -  туыс,  Отан,  
Қазақстан    деген    ұғымдарды    терең    түсінгені,    құрметтеп   қарауға 
тәрбиелеу   керек   екенін   ұғындыру. Отбасы жауапкершілігі  бәрінен   биік 
болмақ.   Сондықтан   ата-ана басты   талапты   өздеріне   қойғандары   жөн. 
Баланың   тәрбие   алуына  қоғамнан  өз  орнын   табуына   жағдай   жасауына 
әрбір  отбасы   педагогикалық   әдіс -  тәсілдерге   сүйенгені   дұрыс. 

Балабақша  бақыттың  ең  бірінші  баспалдағы,  баланың  болашағы.  Бала 
тәрбиесі – үлкен өнер. Әр балаға, әр түрлі тәсіл керек. Біреуіне ақыл айтсаң да 
жетеді, біреуне ақыл жүрмейді, мінез – құлқына қарай басқа амал табу керек. 
Бала жүрегі кішкентай ғана күй сандық, ол кілтін тапсаң ғана ашылады. 

Қорыта келіп, өмірін осы қызметке арнаған адамды, өз өнерін, бойындағы 
барлық  қасиеттерін  дарытқысы  келетін  адамды  нағыз  тәрбиеші  деп  атауға 
болады. Олай дейтінім болашаққа ізгілік нұрын себушілер. Сол ұлы тәрбиелі 
жолда шаршамайық, ізгілік нұрын себуші, жол нұсқаушы тәрбиешілер. 

 Бала ата – ана мен мұғалімнен қандай өнеге ала алады? Әке мен шеше өзін 
тәрбиешімін дей отырып, өздері де тәрбиеге енуі қажет. 
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Қазіргі  таңда баланы тәрбиелеуде ата  -  ананыңда,  тәрбиеші  -  ұстаздың да 
атқаратын ролі зор. Жас күнінде бала қандай тәрбие алса сол ізбен алға қарай 
өседі. Тәрбие кезінде отбасының, балабақшаның да алатын орны бар. 

Ата –  ана  баласына  өз  отбасын қадір  тұтудан бастап,  туған  -  туыс,  Отан, 
Қазақстан деген ұғымдарды терең түсінгені, құрметтеп қарауға тәрбиелеу керек 
екенін ұғындыру. 

Ата -  ана жауапкершілігі  бәрінен биік болмақ.  Сондықтан ата -  ана басты 
талапты өздеріне қойғандары жөн. баланың тәрбие алуына қоғамнан өз орнын 
табуына  жағдай  жасауына  әрбір  ата  –  ана  педагогикалық  әдіс  -  тәсілдерге 
сүйенгені дұрыс.

Қазіргі  заман  талаптарына  сәйкес  балабақшадағы  тәрбиелеу,  білім  беру 
мазмұнын жаңарту көзделіп отыр. 

Бейнелеу іс-әрекеті эстетикалық ықпал ету құралдарының бірі бола отырып 
баланың жан-жақты дамуына тікелей әсер етеді. 

Балабақшада тәрбиенің ең маңызды құралы — еңбек. Еңбек тәрбиесі арқылы 
баланың әдет  — дағдысы және ынталығы,  байқампаздығы, айнала қоршаған 
өмірге қызығушылығы дамиды. 

Адамгершілік қасиеттерімен бірге іскерлік, еңбекке мәдениеттілік қасиеттері 
қалыптасады.   

Түрлі — түсті жіптермен жұмыс істеу балалар үшін сиқырлы жұмбақ. Жіптің 
бояулары  бейнелердің  үйлесім  тауып,  дәл  орналасуы  бүлдіршіндерді 
таңдандырып, еріксіз өзіне тартады.  

Сонымен  қатар,  шыдамдылық,  төзімділік  қасиеттерін  қалыптастырып, 
бастаған ісін аяғына дейін аяқтауға, еңбек нәтижесіне жетуге ұмтылдырады. 

Еңбек  — адам іс-әрекетінің басты түрі ретінде адамзат сезімінің ең жоғары 
нысаны болып табылады. Осы сезімді балалар бойында дер кезінде тәрбиелеу 
балалармен  жұмыс  істейтін  педагогтар  мен  ата-аналардың  міндеті  болып 
табылады.  Егер  мектепке  дейінгі  жаста  бала  бойына  еңбек  сүйгіштікті 
тәрбиелемесе,  кейінгі  жылдары  бұл  жұмыс  елеулі  қиын  болады.  Еңбек  іс-
әрекеті  баланың  жалпы  дамуын,  қызығушылық  өрісін  кеңейтіп,  қарапайым 
ынтымақтастық қасиеттерін туғызады, еңбекқорлық, лидерлік қасиет, мақсатқа 
жетуге ерік — жігер тәрізді қасиеттерді қалыптастырады. 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ

ШЫНЖИГИТОВА НУРИЛА ГАЛЫМОВНА 
Нұр-Сұлтан қаласы № 72 "Жанарым" 

балабақша МКҚК. Тәрбиеші  

Заманауи  оқыту  үдерісінде  білім  беру  мен  тәрбие  өзара  бірлікте 
қарастырылып, өзіндік қағидаттары нақтыланып келеді. Осы орайда білім беру 
мекемелерінде жүргізілетін тіл дамыту сабақтарының құрылымы мен сапасына 
ерекше көңіл бөлу талаптары туындап отыр. 

Педагогика ғылымы балаға отбасында, балабақшада және мектепте әдеби тіл 
нормаларын  сауатты  игертуді  талап  етеді.  Ұстазға  жүктелетін  міндеттің 
қаншалықты  зор  екенін  ой  елегінен  өткеріп,  пайымдап  көріңізші.  Шәкіртті 
жатық  сөйлеуге,  ойын  көркем  де  бейнелі  жеткізуге,  сауатты  жазуға 
дағдыландыру  мақсатында  ұстаз  көп  ізденіп,  талмай  жұмыс  жасайтындығы 
ақиқат. Өзгеше болуы да мүмкін емес. 

Бала  ана  тілінің  қыр-сырын терең меңгермейінше,  қоршаған  орта,  табиғат 
жайында  білім  алуы,  жалпы  даму  үдерісі  ойдағыдай  болуы  мүмкін  емес. 
Өйткені тіл – адамдар арасында табиғат сыйлаған ең құдіретті қатынас құралы. 
Адамзат тіл көмегімен өз ойын жеткізіп, өзгенің жан сырын ұғына алады. Бала 
тілі жетілген, дамыған сайын оған білім беру, ақыл-парасатын дұрыс пайымдай 
білуі  жеңілдірек  әрі  ұтымдырақ  болмақ.  Тілі  жақсы  дамыған  бала  санасын, 
жүрегін  билеген  сезімін  дәл,  шебер  жеткізе  алады.  Оқу  материалдарын 
ойдағыдай  меңгереді,  табиғат  пен  қоғамдағы  күрделі  байланыстарды  дұрыс 
тану мүмкіндігі артады. 

Алайда, әлі күнге дейін бала тілін дамытудың теориялық және тәжірибелік 
тұрғыда шешімін таппаған мәселелері көп. «Тіл дамыту» ұғымының мәні неде, 
тілді қалай дамытуға болады деген сұрақтарға психологтар, әдіскер ғалымдар, 
ұстаздар тарапынан түрліше сипаттама беріліп келеді. Бір топ ғалымдар бала 
тілі ой-өрісінің, түсінігі мен өмір тәжірибесі негізінде өзгеріске түсіп, дамып 
қалыптасады  деген  көзқараста.  Бала  тілін  дамыту  үшін  арнайы  оқытуды 
ұйымдастырудың қажеті жоқ. 

Тек ауызша және жазбаша сөйлеуге тақырып ұсынып, баладан соны баяндау 
талап етілсе болғаны дейді. Екінші бір тобы тіл дамытуды баланың өз ой-пікірін 
ауызша және жазбаша формада жүйелі байланыстырып беруге дағдыландыру 
деп біледі. Сондықтан тіл дамытуда мазмұндама мен шығарма түрлерін көптеп 
жаздыруды ұсынады. 

Енді бір ғалымдар тобы ана тілі сабақтарында игерілген білімді пайдалана 
отырып, соның негізінде бала тілін дамытуды ұсынады. 
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Ол үшін игерген пән материалдары, атап айтқанда, сөз, сөз тіркесі, сөз  
таптары, сөйлем, орфография, орфоэпия және пунктуациядан, т.б. білімдерін іс 
жүзінде  пайдалануға  мүмкіншілік  тудыратын  арнаулы  грамматикалық 
жаттығулар, мазмұндама мен шығарма жаздыру қажеттігін айтады. Расында, тіл 
өте  күрделі,  сонымен  қатар  ғылыми  тілмен  айтқанда  дифференциалды 
құбылыс. 

Тілдің  дыбыстық  жүйесі  мен  сөздік  құрамының,  грамматикалық 
құрылымының,  синтагмалық  қатынастың  өзара  сатылай  байланыста 
орнығатындығын дұрыс пайымдай білу нәтижелілікке қол жеткізетін бірден-бір 
жол. 

Тілі  шыққан  бала  ана  тілінде  өздеріне  таныс  тақырып  бойынша 
қатарластарымен,  тәрбиешімен  сөйлесу,  пікір  алысу  қажеттігін  өтегенімен, 
олардың  тілі  әлі  жетілмеген,  «шикі»  тіл  болып  табылады.  Олар  сөйлеудің 
ауызекі  –  тұрмыстық,  диалогтік  түрін  игергенмен,  ой-пікірін  жүйелі, 
байланыстыра баяндауы, монологтік сөйлеу жүйесін әлі меңгермеген. Бала ана 
тілінің күнделікті отбасы, ошақ қасында пайдаланатын бірқатар сөздерді білсе 
де, арнайы сабақтарда, оқу үдерісінде пайда болған түсініктер мен ұғымдарды 
жеткізуге дәрменсіз.

Балалардың сөздік қоры жұтаң. Қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстар 
жөніндегі  түсінік  білімі  таяз.  Озат  ұстаздар пікірінше,  бала  тіліндегі  сөйлем 
құрау формалары бір сарынды, қарапайым. Балада сөйлеудің монологтік түрін 
құру  дағдылары қалыптаспаған.  Өз  ойын жүйелі  жеткізе  алмайды.  Кітаппен 
жұмыс  істеуге  машықтанбаған.  Тыңдаған  шығармаларының  тілі  мен 
құрылысын, мазмұны мен негізгі ойын өз бетінше саналы түрде игере алмайды. 
Құрылған  жоспар  бойынша  баяндау  дағдыларын  игермеген.  Мұндай 
кемшіліктер  ғалымдар  зерттеулерінде  де  анықталып,  жан-жақты  сөз  болып 
келеді. 

Бала  тілін  дамыту ісін  тек  жазба  жұмыстарын жүргізу  арқылы бір  жақты 
жүргізу толық нәтиже бермейтіндігін зерттеу жұмыстары толық дәлелдеп отыр. 
Баланың  ауызша  және  жазбаша  тілін  дамыту  жан-жақты  кешенді 
ұйымдастырылған жағдайда ғана нәтижелі болмақ. Тіл дамыту сабақтарында 
бала  бойында  айту-есту  жағы  дамиды.  Атап  айтқанда,  айтылған  ой,  пікір, 
әңгімені  зейін  қоя  тыңдау,  сөзді  анық,  түсінікті  айту,  дыбыстарды  дұрыс 
үйлестіру, дыбыстарды әріптерге айналдыру дағдылары қалыптасады. 

Сөз құрамына мән бере, орфоэпиялық ережеге сай оқу машығы орнығады. 
Біртіндеп сөздің логикалық мағынасын қабылдау қалыптасады. 

Сөздің  атауыштық  қызметін,  сөйлем  мәнін,  оқылған  мәтін  мазмұнын, 
қоршаған  орта  құбылыстарының  сырын түсініп,  өз  іс-әрекетіне  есеп  береді. 
Өзінің  ауызша  және  жазбаша  сөйлеуін  бақылап,  жіберген  қателерін  түзету 
дағдылары қалыптаса бастайды. 
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Зерттеуші ғалым Р.Шаханованың жазуынша, бала тілін дамыту деп тілді іс 
жүзінде пайдалана білуге, шынайы дүниедегі заттар мен құбылыстар болмысын 
бейнелеуге  қажетті  сөздерді  таңдап,  өз  ойын,  сезімі  мен  эмоциясын  жүйелі 
жеткізе білу дағдыларын қалыптастыра білу деген сөз. 

Мектепке  дейінгі  мекемелерде  бала  тілін  дамыту  барысы  қоршаған  орта, 
табиғат  құбылыстарына  бақылау  жүргізу;  тәрбиешімен,  достарымен, 
үлкендермен  тұрмыстық  қатынаста  әңгімелесу,  пікір  алмасу;  көркем  әдеби 
шығармалар  тыңдау,  арнайы  жаттығу  жұмыстарын  жүргізу  сипатында  орын 
алады.  Тәрбиелік  мәнге  ие  ертеңгіліктерде,  кездесулер  мен  саяхаттар 
барысында  тіл  дамыту  жұмыстарын  алдын  ала  әзірленген  әңгімелесулер 
түрінде шебер ұйымдастыра білу тәрбиешінің шеберлігін арттырса, балалардың 
да  кез  келген  құбылысқа  ерекше  мән  бере  қарай  білу  машығын 
қалыптастырады. 

Оқу  сабақтарында  баланың сөздік  қоры мен  сөздік  құрамы кеңейіп,  баий 
түссе,  грамматикалық  тапсырмаларды  орындау  барысында  бала  тілі  жүйеге 
келтіріліп, кемшіліктер мен қателіктер түзетіледі.  Тіл шеберлігі артып, дұрыс 
сөйлеу  дағдысы  орнығады.  Бала  тіліндегі  пассив  сөздер  активтендіріліп, 
грамматикадан алған білімдерін  іс  жүзінде кең түрде пайдалануға  мүмкіндік 
туады. 

Тіл дамыту – қиын да, күрделі үдеріс. Оның қиындығы әдеби тіл нормаларын 
игеруде,  тіл  нормаларына  сай  орфографиялық,  орфоэпиялық  дағдыларды 
қалыптастыруда болып отыр. Тіл дамытудың қиындығы баланың тілді игеруге 
тиіс көп қырлылығы мен сан алуандығында ғана емес, сонымен бірге сөйлеу 
әрекетінің түрлі формада көрінетіндігінде. Сөйлеу, ең алдымен, сыртқы сөйлеу 
және  ішкі  сөйлеу  болып  екіге  бөлінеді.  Сыртқы  сөйлеудің  өзі  ауызша  және 
жазбаша сөйлеу болып жіктеледі. 

Ал  ауызша  сөйлеудің  өзі  диалог  және  монолог  болып  екіге  бөлінсе, 
диалогтың  өзі  кезекті  және  жарыспалы  болып  екіге  бөлінеді.  Көріп 
отырғанымыздай,  сөйлеу  формаларының  өзі  сан  алуан.  Бірақ  біз  бұл  жерде 
сөйлеу түрлерінің бір-бірінен айырмашылығын сөз етпейміз. 

Айтарымыз – бұл мәселенің өте күрделі екендігіне көз жеткізу. Жоғарыда сөз 
болып отырған сөйлеу түрлерінің әрқайсысының дамыту әдіс-тәсілдері бірдей 
десек үлкен қателікке бой алдырар едік. 

Өйткені  сөйлеудің  бұл  формаларының  арасында  жалпы  ұқсастық 
болғанымен, өздеріне тән ерекшеліктері де бар екені мәлім. Сөйлеу түрлерінің 
өздеріне тән ерекшеліктерін салыстыра отырып, ауызша және жазбаша сөйлеуге 
үйрету тәсілдерін бірдей, бір негізде алып қарастыруға болмайтындығына көз 
жеткізуге болады. 

 
 * * * * * * * * * * * * * * * *
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БАЛАЛАРДЫ АДАМГЕРШІЛІККЕ ТӘРБИЕЛЕУ

ИСМАЙЛОВА ГУЛБАНУ СЕРИКБАЕВНА 
Түркістан облысы, Кентау қаласы, Ынталы ауылы

"Бәйшешек" бөбекжай-балабақшасы. Тәрбиеші  

Балалардың  шығармашылық  қиялы  мен  қабілеттерін  дамыту,  олардың 
практикалық  дағдыларды  именденуі  сәбилік  кезеңнен  басталады.  Баланың 
ақыл-ой ерекшеліктері жаратылыстан шығармашылық, ізденгіштік сипаттарға 
ие, алайда оны дұрыс бағытта дамыту жағдайлары әрқилы, сондықтан баланың 
ақыл-ой қабілетін дамыту, оның нақты дара ерекшеліктерін ескеріп тәрбиелеуге 
байланысты балалардың толыққанды ақыл-ой тәрбиесін сенсорлық процестерді 
қалыптастырудан бастау қажет.

Балалардың  шығармашылық  қиялы  мен  қабілеттерін  дамыту,  олардың 
практикалық дағдыларды именденуі сәбилік кезеңнен басталады. Тәрбиешінің 
бұл бағыттағы жұмысының ғылыми негізде құрылуының және талапты бірте - 
бірте, жүйелі күрделендіру, әр түрлі жастағы балалардың білімі мен іскерлігін 
саралап  қарау  принцирін  сақтап,  өнердің  әр  түрінің  қазіргі  кездегі  даму 
деңгейін  ескеретін  белгілі  бір  бағдарлама  бойынша  жүргізілуінің  маңызы 
зор.Баланың ақыл-ой ерекшеліктері жаратылыстан шығармашылық, ізденгіштік 
сипаттарға  ие,  алайда  оны  дұрыс  бағытта  дамыту  жағдайлары  әрқилы, 
сондықтан баланың ақыл-ой қабілетін дамыту, оның нақты дара ерекшеліктерін 
ескеріп  тәрбиелеуге  байланысты  балалардың  толыққанды  ақыл-ой  тәрбиесін 
сенсорлық процестерді қалыптастырудан бастау қажет.   

Адамгершілік  сезімдерді  тәрбиелеу  арқылы-моральдық  түсініктердің, 
әдеттердің және мінез-құлық мотивтерінің қалыптасуы бірлесіп жүзеге асады 
және мектепке дейінгі  балалардың адамгершілік тәрбиесін қамтамасыз етеді. 
Мектеп  жасына  дейінгі  балаларды  адамгершілік-патриоттық  сезімге 
тәрбиелеудің  нақты  міндеттері:-балалардың  үй-ішіне,  жақындарына,  құрбы-
достарына, жалпы адамдарға, Отанға деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеу. 

Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  адамгершілік-  патриоттық  сезімге 
тәрбиелеу  мазмұнына  баланың  Отанға,  адамдарға  деген  сүйіспеншілігін 
тәрбиелеу жатады. 

Ол  үшін  алдымен  балалардың  ата-анасына,  үйіне,  туған  жеріне,  оның 
табиғатына, өз қаласына, туған-туысқандарына, дос құрбыларына, балабақшаға 
деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеу қажет. 

Ерте  сәбилік  кезеңнен  бастап  баланы  ана  тілінде  сөйлеуге  үйрету,  ауыз 
әдебиеті үлгілерімен сусындату ең маңызды мәселе.Бала әдеби шығармаларды: 
өлең,  ертегі,  ән,  жұмбақ,  жаңылтпаш,  мақал-мәтел,  батырлар  жырын тыңдау 
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арқылы  ана  тілінің  байлығы  мен  әсемдігін  меңгерумен  қатар  оны  сүюді 
үйренеді.Балаларды халықтың қолөнерімен, қазіргі композиторлардың сан түрлі 
азаматтық  тақырыптарға  арналған  әндерімен  таныстыру  балалардың 
қуанышын,  көңілді  сезімін  дамытып,  еліне,  туған  жеріне,  ұшқыштарға, 
ғарышкерлерге,  теңізшілерге,  Отанға  т.б.  деген  сүйіспеншілік  сезімін 
тәрбиелейді. 

Балабақшада  көптеген  ұлттың  балалары  бар,  олардың  бәрі  бірдей 
тәрбиеленіп,  бірдей  қамқорлыққа  бөленеді.Осының  өзі-ақ  балалардың  бір-
біріне жолдастық,  достық сезімін тәрбиелеудің ең қолайлы жағдайы.  Баланы 
тәрбиелеуде  оның  өмірінің  алғашқы  жылдарынан  бастап-ақ  адамгершілік 
сезімдерін қалыптастыру үлкен орын алады. 

Үлкендермен  қарым-қатынас  жасау  процесінде  оларға  үйір  болу,  оларды 
жақсы көру сезімі, олардың нұсқауларына сай әрекет жасауға, оларды қуантуға, 
жақын адамдарын ренжітетін қылықтар жасамауға ұмтылу пайда болады. 

Патриоттық  сезімге:  туған  өлкесін,  Отанын  сүюге,  басқа  ұлттардың 
адамдарын құрметтеуге тәрбиелеудің ерекше маңызы бар. 

Тәрбиеші  балаларда  үлкендерге  құрмет  көрсетуді,  өз  қатарларымен  дұрыс 
қарым-қатынас жасауды, заттарға ұқыпты қарауды білдіретін сан алуан мінез-
құлық  дағдыларын  қалыптастырады.  Бұлар  әдет  бола  отырып,  мінез-құлық 
нормасына  айналады:  сәлемдесу  мен  қоштасу,  біреудің  көрсеткен  қызметіне 
рақмет  айту,  алған  затын орнына  қою,  қоғамдық орындарда  өзін  мәдениетті 
ұстау,  өтінішін  ізеттілікпен  білдіру  әдеті.  Мектепке  дейінгі  естияр  жаста 
үлкендермен,  өз  қатарларымен  мәдениетті  қарым-қатынас  жасау,  шын  айту, 
тазалық,  тәртіп  сақтау,  пайдалы  іс-әрекет  жасау,  еңбек  ету  әдеті  қалыптаса 
береді. 

Мектепке дейінгі ересек жаста балалар қылығының адамгершілік мазмұнына 
ой  жүгірте  қарау  негізінде  дамыған  адамгершілік  дағдылар  мен  әдеттер 
неғұрлым берік болады. 

Тәрбиеші балалардың адамгершілік нормаларына бағынатын, саналы түрде 
меңгерілген  мінез-құлыққа  тәрбиелейді.  Адамгершілік  нормалары: 
қайырымдылық,  сыпайылық,  әділдік,  қарапайымдылық,  қамқоршылық,  және 
т.б. ұғымдарды тәрбиеші бірте-бірте балаларға түсіндіру арқылы меңгертеді. 

Мектепке дейінгі балалардың адамгершілік-патриоттық тәрбиесінің мазмұны  
«Балалар бақшасында тәрбиелеу бағдарламасында» көрсетілген. 

Оған: Отанға, өз ұлтына деген сүйіспеншілік, оларды және олардың еңбегін 
құрметтеу,  ұлтаралық,  ұжымдық  және  адамгершілік  бастамасы,  мінез-құлық 
тәртіптілігі  мен  мәдениеті,  мінездің  ерік-жігер  белгілері,  жеке  адамның 
жағымды адамгершілік сапалары кіреді.

 
 * * * * * * * * * * * * * * * *
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БАЛАБАҚША – БАРЛЫҚ ТӘРБИЕ 
МЕН БІЛІМНІҢ ЕҢ АЛҒАШҚЫ БАСПАЛДАҒЫ

ТУРСУМБЕКОВА КУМИСАЙ ДЖАКСЫЛЫКОВНА
Жамбыл облысы, Шу қаласы

 КМҚК "Мөлдір" бөбекжай бақшасы. Тәрбиеші  
           

Оқу  мен  тәрбие  –  бір-бірінен  бөлек  алынып  қаралмайтын  күрделі  үдіріс. 
Жаңа заманның жаңашыл ұстазы осы екі үрдісті бірдей теңестіріп алып жүруі 
оның шеберлігі мен іскерлігін көрсетеді. Мағжан Жұмабаев өзінің ұлағатты бір 
сөзінде  былай  деген  болатын:  «Баланы  тәрбиешінің  дәл  өзіндей  қылып 
шығармай, келешек заманына лайық шығару керек». 

Мағжан  атамыз  айтқан  даналық  ой  келешекке  білімді  ұрпақ  керек  екенін 
айқындайды. Өйткені елдің ертеңгі тірегі – жастар. Олар заман талабына сай 
тәрбиеленуі  тиіс.  Бала  тәрбиесі  -  баршаның  ісі.  Отбасының,  балабақшаның 
мақсат мүдесі біреу. Ол заман талабына сай ұрпақ тәрбиелеу.

Білім беру жүйесінде жаңа технологияны қолдану арқылы келешек ұрпақтың 
еркін  дамуына,  жан-жақты  білім  алуына,  белсенді,  шығармашыл  болуына 
жағдай  жасау  әрбір  педагогтың  міндеті.  Бүгінде  балабақшаларда  қолданып 
жүрген:  Ойын технологиясы,  М.Монтессории технологиясы,  тірек  сигналдар 
арқылы,  проблемалық,  модульдік,  дамыта,  өздігінен  оқыту,  сын  тұрғысынан 
ойлауды  дамыту,  ұлттық  құндылықтарымызды  балабақшадан  бастау  сияқты 
педагогикалық  технологиялардың  барлығы  өз  нәтижелерімен  айқындалып 
келеді.  Яғни  қандай  технологияны  қолданбасын  педагог  баланың 
мүмкіндіктерін  пайдалана  отырып,  шығармашылық  қабілетін  арттыратыны 
айқын. 

Білім берудің алғашқы деңгейі  балабақшадан басталады. Балаларды емін - 
еркін тәрбиелеу ұжымының практикалық тиімділігінің тамаша көрінісі болып 
табылатын  М.  Монтессори  тәрбиелеу  мен  оқыту  жүйесі  болып  отыр,  бұнда 
басты назар бала болса, ал ересек адам – баланы жеке тұлға етіп тәрбилеуде 
кәсіби көмекші әрі бақылаушы есебінде болады. 

Балабақшада  тәрбиешілер  күнделікті  оқу  іс-әрекеттерін  М.Монтессории 
технологиясының  элементтерін  пайдалана  отырып,  ұйымдастырамыз,  бұл 
технологияның тиімділігі балалардың қай салаға жақын екендігі айқындалып, 
ата- анамен байланыс нығаяды. 

Күнделікті іс-әрекетімізде, күннің II-ші жартысында «Ойын технологиясын» 
көптеп қолданамыз, мақсаты бала белгілі – бір тапсырманы орындай отырып, 
өзіне деген сенімділік пайда болады. 
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Баланың жан- жақты дамуында дамытушы ортаның маңызы зор. Кез-келген 
оқыту  технологиясы  тәрбиешіден  терең  теориялық,  психологиялық, 
педагогикалық  шеберлікті,  бала  дүниетанымын  терең  танып,  ұғына  білуді 
мақсат  етеді.  Болашақта  балалар  өз  жолында  кездескен  қиыншылықтарды 
жеңуге, шешім қабылдауы тиіс. 

Баланың өздігінен ізденіс жасауына әр топта барлық жағдайлар жасалған. Әр 
топта  баланың  жас  ерекшелігін  ескере  отырып,  тәрбиешілер  кішігірім 
зертханалар,яғни тәжірибе жасау бұрышын жасаған. 

Ата-аналармен  ынтымақтаса  жұмыс  жүргізу  барысында  топтағы  зертхана 
бұрыштарындағы  құралдар  ата-аналардың  көмегімен  толықтырулуда.  Бұл 
бұрышта  қарапайым  күнделікті  тұрмыста  қолданылатын  бос  бөтелкелер, 
пластмасс  қасықтар,түрлі  көлемдегі  ыдыстар,  стақандар,түтікшелер,өлшегіш 
ыдыстар, дәнді дақылдар т.б қойылған. 

Және де таза құм әр балабақшада бар екені сөзсіз. Әр түрлі тастар жинағы, 
түрлі  материалдар,  суреттер  және  танымдық материалдар  да  ата-  аналардың 
көмегімен жиналған. Балалардың танымдық қабілеттерін дамыту барысында ең 
алдымен  педагогтарға  бұл  құралдарды  қолдануда,міндетті  түрде  балалардың 
жас  ерекшеліктерін  ескеруді  қажет  етеді.  Кіші  топ  балалары құм,  су  жайлы 
танымдарын кеңейтсе,  ал  ересек  топ балаларына осы заттардың арасындағы 
байланысын,қасиетін анықтау мақсатында тәжірибелер жасау ұсынылады. 

Зерттеу  жұмыстарын  жүргізу  үшін  педагог  тақырыптық  жоспар  құрады. 
Жоспарлаудың бірнеше түрлері болады.

Бірінші  нұсқа-  жыл  бойы  жәй  тәжірибеден  бастау,  жинақтау-
сұрыптау,кеңістікке және жыл мезгідеріне саяхат жасап,бақылау. 

Екінші нұсқа- тақырыптың басқа бейнемен байланыстылығы.Мысалы:көлік 
түрлерімен  ауаның  қозғалу  тәжірибесі,  картамен  саяхат,су  асты 
көректенушілермен,судың  қозғалысы,  және  судың  қасиеті  (су-мұз-бу) 
болатынымен байланысын зерттеу. 

Бұл  зерттеу  жұмыстары  арқылы  баланың  сөздік  қоры  молаяды,ұсақ 
моторикасы жетіледі,қарапайым математикалық ұғымдары кеңейеді. 

Сонымен қатар, балада өзіне деген сенімділік,өзгенін жұмысын бағалай білу, 
ұйымшылдық сезімдері пайда болатынын көруге болады. 

Баланың  бойында  адамгершілік  патриоттық  тәрбиені  қалыптастырудың 
негізгі  міндеттері  мына  бағыттармен  түйінделеді:  ізгілік  бастамасымен 
тәрбиелеу,  өз  отбасына,  балабақшасына,  туған  қаласына,  көшесіне 
сүіспеншілікпен,  қамқорлықпен  қарау,  табиғатқа  қамқорлықпен  қарау,еңбек 
сүйгіштік,  үлкендер  еңбегін  құрметтеу,  қазақ  халқының  салт-дәстүріне 
қызғушылықпен  қарау;  мемлекеттік  рәміздермен  таныстыру,  Отанға  деген 
сүйіспеншілікке тәрбиелеу. 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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БАЛАЛАРДЫҢ ТӘРБИЕСІНЕ ТӘРБИЕШІНІҢ КӨЗҚАРАСЫ

ЖҰМАХАНОВА АҚБОТА ЕРСІНҚЫЗЫ
Жамбыл облысы, Шу қаласы

 КМҚК "Мөлдір" бөбекжай бақшасы. Тәрбиеші  

Балабақша — бүлдіршіндерді болашақта ата дәстүрін сақтайтын инабатты да, 
ибалы үлкен-кішіні сыйлай білуге үйрететін тәрбие орталығы. Өмірге келген 
жас  ұрпақты  тәрбиелеу  ата-аналар  мен  балабақша  тәрбиешілерінің  қасиетті 
борышы. 

Бала  үшін  дүниеде  ең  жетілген,  білімді  де,  мәртебелі  адам  –  оның  ата  – 
анасы.  Ал, ең әдемі де жарық үй – оның туылған үйі. 

Жас  баланың  дамуында  ата-ананың  орыны  ерекше,  сондықтан  ата-ана  өз 
отбасында қолайсыз жағдайларды баланың көзінше тудырмауға тырысуы қажет. 
Отбасындағы ұрыс-керіс  баланың жүйкесін  тоздырады.  Кейбір  ата-аналар  өз 
перзентін  шектен  тыс  еркелетіп,  баланың  бетінен  қақпай,  көңіліне  қарап 
тәрбиелейді. Ал мұндай көріністер баланың бойына кері қасиет пайда болуына 
тікелей жағдай тууына себеп болады. 

Ата-аналар балаға отбасылық өмірдің алуан түрлі,  қыры мен сырын дүние 
жұмбақтарын танытып, тағылым талғамға, әдептілікке баулуға тиіс. Себебі, ата-
ананың күнделікті өмір тіршілігіндегі еңбегі, адамның бейнелері, жақсы мінез-
құлқы, дұрыс қарым-қатынасы – балаға үлгі. 

Баланың алдында барынша сабырлы әрі ұстамды болуға тырысу керек, ата-
ана өзі үлгі бола отырып, баласын сабырлылыққа тәрбиелейді. Әрбір ата-ана өз 
баласы үшін-басты тұлға. Сондықтанда да кез-келген бала алдымен үлгіні ата-
анасынан алады.  Бала  әкеден  ақыл,  анадан  мейір  алады.  Ата-ана  баласымен 
пікірлесуде  бейауыз  сөздерді  қолданбай,  дөрекілікпен  жеке  басын  қорламай, 
мейірімді,  табиғи,  жылы  ақылды  сөздер  айтып  өнеге  бола  білсе,  тәрбие  де 
табысқа жетеді, өйткені, жақсы сөз жан семіртеді.

Сонымен  қатар  мектепке  дейінгі  ұйымның  педагогикалық  ұжымы  ата-
аналармен бірлесіп, баланы өсіріп тәрбиелеудегі басты мақсат қоғамдық өмірге 
«түзу кірпіш қалау» екенін ескере отырып, ал осы мақсатты жүзеге асыру үшін, 
алдындағы қандай болмасын қиындықтарын жеңу, соған сәби кезінен төмендегі 
мынадай көзқарастарды негізгі ұстаныным ретінде қабылдау. 

Баланың  ана  тілін  толық  меңгеруі  .  ұлттық-сана  сезімін  тәрбиелеу, 
денсаулығын  түзету,  бала  тәрбиелеудің  әдіс-тәсілдерін  білу  жөніндегі 
дағдыларын қалыптастыру мектепке дейінгі  мекемелерге берілген.  Тәрбиенің 
сан  алуан  келелі  мәселесін  шешетін,  қарапайым  дағдыларды  бала  санасына 
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орнықтыратын  алғашқы  білім  баспалдағы  –  балабақша.  Балабақшада  халық 
педагогикасын  бала  бойына  сіңіре  отырып  имандылыққа,  адамгершілікке 
тәрбиелейміз. 

Мектепке  дейінгі  тәрбие  мен  оқытудың  жалпыға  міндетті  мемлекеттік 
стандартының бес саласының әр бөлімдеріндерінің ұйымдастырылған оқу іс-
әрекеттерінде  салт-дәстүрдің  барлық  түрлерін  баланың  бойына  сіңірудеміз. 
Мысалы: тұсау кесу, бесікке салу, тілашар т.б. 

Мектепке  дейінгі  ұйым  тәрбиешілер  өз  тәжірибелерінде  халық  ауыз 
әдебиетінінің  ішінен  жиі  мақал-мәтелдер,  жұмбақтар,  жаңылтпаштар, 
санамақтар,  ертегілерді  оқу  іс-әрекеттерінде  пайдаланады.  Бүгінгі  күнде  жас 
ұрпақтың  сана  сезіміне  өз  елінің,  жерінің  тарихы  мен  мәдениеті  туралы 
алғашқы ұғымдарды кішкентай кезінен қалыптастырамыз. 

Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті ойын. Сондықтан 
оның  мәні  ерекше.  Қазақ  халқының  ұлы  ойшылы  Абай  Құнанбаев  «Ойын 
ойнап,  ән  салмай  өсер  бала  бола  ма?»  —  деп  айтқандай  баланың  өмірінде 
ерекше  орын  алады.  Ойын  мектеп  жасына  дейінгі  баланың  жеке  басының 
дамуына  ықпал  ететін  тәрбие  құралы.  Ойын  баланың  барлық  қабілетінің 
дамуына,  айналасындағы  дүние  жайлы  түсініктерінің  кеңеюіне,  тілінің 
дамуына,  құрбыларымен  жақындасуына  көмектеседі.  Өйткені  бала  нәресте 
шағынан  бастап  адалдыққа,  батылдыққа,  мейірімділікке,  еңбек  етуге 
тәрбиелеудің құралы ойын. Осыған орай бүгінгі күндері тәрбиешілер алдында 
балаға  білім.,  білім  дағдыларын  игеріп  қана  қоймай,  қабылдауын,  ойлауын, 
қиялын, сезімін, ерік-жігерін жан-жақты етіп дамыту міндеттері тұр. 

Болашақ  қоғамымыздың  тағдыры  да  бала  тәрбиесіне  тікелей  байланысты. 
Қоғамды дамытушы да, ілгері апарушы да осы жас жеткіншектер. 

Тәрбиеші– киелі мамандық. Ол ертеңгі болашақты , болашақ иесін – ұлтын 
тәрбиелейді. Адам тәрбиелеу , оған ғылым негіздерінен мағлұмат беру, баланы 
өмір сүруге икемдеу, адами қылықтарды бойына дарыту – ол оңай шаруа емес. 

Тәрбиеші  –  суретші,  әртіс,  әдебиетші,  ақылшы,  дос  және  бала  жанын 
бағамдар психолог.  Осы бүлдіршіндеріміз әр мерекелік іс-шараларға белсене ат 
салысып  өз  өнерлерін  көрсетуге  тырысады.  Балалардың  ішінде  әнші,  биші, 
бояушы, сызушы балаларды байқауға болады. 

«Үйренер нәрсең-білім мен мейірімділік»-деп, Жүсіп Баласағұн  айтқандай, 
балабақша ұжымы әрбір күнін ізденіспен өткізеді. 

 
 * * * * * * * * * * * * * * * *
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ТӘРБИЕ БАСТАУЫ БАЛАБАҚШАДАН

МЫРЗАКУЛОВА МАКПАЛ СЕЙСЕНӘЛИЕВНА
Жамбыл облысы, Шу қаласы

 КМҚК "Мөлдір" бөбекжай бақшасы. Тәрбиеші  

Қазіргі  заман  талаптарына  сәйкес  балабақшадағы  тәрбиелеу,  білім  беру 
мазмұнын жаңарту көзделіп отыр. Балабақшада тәрбиенің ең маңызды құралы 
— еңбек.  Еңбек тәрбиесі  арқылы баланың әдет — дағдысы және ынталығы, 
байқампаздығы,  айнала  қоршаған  өмірге  қызығушылығы  дамиды.  
Адамгершілік  қасиеттерімен  бірге  іскерлік,  еңбекке  мәдениеттілік  қасиеттері 
қалыптасады.   Түрлі — түсті жіптермен жұмыс істеу балалар үшін сиқырлы 
жұмбақ.  Жіптің  бояулары  бейнелердің  үйлесім  тауып,  дәл  орналасуы 
бүлдіршіндерді таңдандырып, еріксіз өзіне тартады.  

Сонымен  қатар,  шыдамдылық,  төзімділік  қасиеттерін  қалыптастырып, 
бастаған ісін аяғына дейін аяқтауға, еңбек нәтижесіне жетуге ұмтылдырады. 

Еңбек  — адам іс-әрекетінің басты түрі ретінде адамзат сезімінің ең жоғары 
нысаны болып табылады. Осы сезімді балалар бойында дер кезінде тәрбиелеу 
балалармен  жұмыс  істейтін  педагогтар  мен  ата-аналардың  міндеті  болып 
табылады.  Егер  мектепке  дейінгі  жаста  бала  бойына  еңбек  сүйгіштікті 
тәрбиелемесе,  кейінгі  жылдары  бұл  жұмыс  елеулі  қиын  болады.  Еңбек  іс-
әрекеті  баланың  жалпы  дамуын,  қызығушылық  өрісін  кеңейтіп,  қарапайым 
ынтымақтастық қасиеттерін туғызады, еңбекқорлық, лидерлік қасиет, мақсатқа 
жетуге ерік — жігер тәрізді қасиеттерді қалыптастырады. 

Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған бұтақ 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-
өзінесенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен балабақша шешуші рөл атқарады.

Рухани-адамгершілік тәрбие- екі жақты процесс. Отбасында ата-ана берген 
тәрбиені балабақшада тәрбиеші әрі қарай дамыту тиіс. Баланың өмірге белсенді 
көзқарасының бағыты ата-анасы арқылы тәрбиеленеді.

Тәрбиешінің  міндеті  балалармен  мазмұнды,  жан-жақты  іс-  әрекетінде, 
айналадағы  құбылыстармен  танысу  кезінде,балаларға  арналған 
шығармаларымен, суретші туындыларымен танысу негізінде іске асырылады. 
Мұндай мақсатқа бағытталған жұмыс еңбек сүйгіштікке ,ізгілікке,ұжымдық пен 
паротизм бастамасына тәрбиелеуге,көп дүниені өз қолымен жасай алуды және 
жасаған дүниеге қуана білуді дамытуға,үлкендер еңбегінің нәтижесін бағалауға 
тәрбиелеуге мүмкіндік жасайды.'
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Сонымен  қатар,балаларда  ортақ  пайдалы  жұмысты  істеуге  тырысу,бірге 
ойнау,бір нәрсемен шұғылдану,ортақ мақсат қою және оны жүзеге асыру ісіне 
өздері  қатысуға  талпыныс  пайда  болады.Мұның  бәрі  баланың  өмірге  деген 
белсенді ұстанымын бірте-бірте қалыптастырады. 

Әр  баланың  бойында  адамгершілік,патриоттық  сезімдерін  дамыту  бүгінгі 
күннің  және  алдағы  күндердің  талабаы,оған  ата-ананың  және  педагогтың 
күнделікті көңіл бөлуі талап етіледі. 

Мектепке  дейінгі  жастағы  баланың  рухани-адамгершілік,патриоттық 
сезімдерін  дамыту  балабақшасы  мен  отбасы  арасындағы  қарым-қатынастың 
тығыздығы артқан сайын ойдағыдай жүзеге асады. 

Балабақшаның  басты  мақсаты  –  дені  сау,  жан-жақты,  білімі  мен  тәрбиесі 
қалыптасқан балаларды өсіру. Тәрбиешілер бүлдіршіндерді заманауи біліммен 
қамтасыз етуден бөлек, шығармашылық мүмкіндіктерін ардайым жетілдірумен 
айналысып келеді.  

Балабақшада  ата-ана  мен  тәрбиешілер  біріге  еңбектеніп,  ашық  сабақтар, 
мерекелік ертеңгіліктер, әр түрлі іс-шараларға қатысады.  Білім беруде қандай 
да бір нәтижеге қол жеткізу жолында ата-ана мен педагог арасындағы тығыз 
байланыс маңызды рөл атқаратыны анық. Осы негізде ата-ана мен бөбекжай 
арасындағы ықпалдастық пен  қарым-қатынас орнатып, бір мүддеге еңбек етсе, 
баланың  ой-санасы  жетіле  түсіп,  жеке  тұлға  болып  қалыптасуына  жол 
ашылады. 

Қоғамдық өмірге араласу әр бала үшін маңызды. Себебі ол баланың өз-өзіне 
деген сенімін арттырып, ойлау жүйесін жетілдіріп, қоршаған ортамен қарым-
қатынас жасай білу сияқты қарапайым нәрсеге бейімдейді. 

Ғұлама жазушы М.Әуезов: «Ел болам десең, бесігіңді түзе!»деген ұлағатты 
сөзінің  мағынсына  ой  салсақ,тәрбие  ұрпақты  дүниеге  келтіруден  басталады. 
Қазақ  халқының  бала  тәрбиесі  нәресте  ана  құрсағында  жатқан  кезден 
басталады.  Себебі  өз  болашағына  немқұралы  қарайтын,сәбидің  дүниеге 
жарымжан  болып  келмеуін  қаламайтын  халық  алдын-ала  сақтандыру 
әрекеттерін жасаған. 

Ата-ана үшін баланың бәрі тәтті,бәрі бірдей. Ешкім баласын жаман болсын 
демейді. Кей ата-ана баласы үшін жанын құрбан етуге бар десек артық емес. 
Бірақ  ешбір  бала  өздігінен  адам  бола  қалмайды.  Болашақ  азаматтың 
адамгершілігі  мол  болып  өсу  үшін  халық  ауыз  әдебиетінің  маңызы  зор. 
Бұрынғы  кездері  аталары,  әжелері  немерелерін  тізелеріне  отырғызып  әңгіме 
тыңдататын. Мұндай балалардың тілі ерте шығып,ой өрісі дамып.сөздік қоры 
молая  түсетін.  Әлі  күнге  дейін  ауылдық  жерлерде  балабақша  бола  тұрса 
да,балалар көбінесе ата-әжелерінің қолында тәрбиеленеді. Ондай балалар көп 
жағдайда  инабатты,  түсінігі,мәдениеті  мол  болып  келеді,тіпті  тілі  де  тез 
дамиды. 

 * * * * * * * * * * * * * * * *
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