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«ТОПТЫҚ ОҚУ-ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
ТАБЫСТЫ ОҚУ ӘРЕКЕТІНІҢ КЕПІЛІ»

ӨТЕГЕН    ӘСЕМГҮЛ    АЙБЕКҚЫЗЫ
БҚО, Тасқала ауданы «Мерей» ЖББОМ 

Бастауыш сынып мұғалімі

Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаевтың  «Қазақстан  әлемдегі  бәсекеге  қабілетті  елу 
елдің  қатарына  кіру  стратегиясы»  Қазақстан  халқына  жолддауында  «  Бізге 
экономикалық және қоғамдық жаңарту қажеттілігіне сай қазіргі заманғы білім 
жүйесі қажет» дегені мәлім. 

Ұлы  педагог  Ы.Алтынсарин  «Оқытушы  бағалағанда  олардың  іске  қатысы 
жоқ сөздеріне қарап емес, олардың егістерінің бетіне шыққан жемістеріне, яғни 
оқушыларына  қарай  бағалау  керек»  деп,  айтқандай,  оқушы жетістігін  нақты 
бағалау мәселесі - білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан, 
оқушылардың  білім  нәтижелерін  бағалау  оқыту  үдерісінің  маңызды  бөлігі 
болып табылады, яғни, оқыту үдерісін басқарудың түйінді кілті бағалауда деп те 
айтуға болады. 

Деңгейлік  бағдарламалар мазмұнындағы «Оқыту үшін бағалау және оқуды 
бағалау»  модулі  —  оқудың  тиімді  бағасын  және  оқыту  үшін  тиімді  бағаны 
түсіну, оқыту мен оқудағы барлық жаңа тәсілмен байланысты.

Бастауыш  мектеп  оқушыларының  функционалдық  сауаттылығын 
қалыптастыруда мынадай мәселелердің басы ашық болуы тиіс: 

- бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын жүйе 
ретінде танысақ, онда ол жүйенің құраушы бөлшектерін анықтау керек; 
- бастауыш мектепте оқылатын әрбір жеке пән бойынша еліміздегі және 
осы бағытта қарастырылған шетелдік тәжірибені талдап-тану керек; 
- бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығы 

қалыптасуының межелерін, белгілері мен шарттарын айқын анықтап алу керек. 
Негізінде,  берілген  мәселе  бойынша  осы  кезге  дейін  жарық  көрген 

әдебиеттерді  талдау  барысында,  көп  ретте,  «функционалдық  сауаттылық», 
«функционалдық  сауатты  тұлға»,  «негізгі  құзыреттер»,  «жалпыбілімдік 
біліктер» сияқты ұғымдардың көбірек талдауға түсірілетіні байқалады. 

Сауаттылық дегеніміз – оқу, жазу, санау және құжаттармен жұмыс жасай алу 
дағдылары.  Минималды  сауаттылық  дегеніміз  –  қарапайым  хабарламаларды 
оқу және жазу дағдылары. 

Функционалдық  сауаттылық  дегеніміз  –  адам  өзінің  оқу  және  жазу 
дағдыларын әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасауда қолдана білу қабілеті, 
яғни  адамға  өзін  қоршаған  әлеуметтік  ортамен  қарым-қатынасқа  түсуге 
мүмкіндік беретін және сол ортаға барынша тез әрі жайлылықпен бейімделуіне 
жағдай туғыза алатын сауаттылық деңгейі.
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Бұл деңгейде адам мәтіндерден өзіне қажетті ақпаратты, мәлім іріктеп алуы 
үшін және сондай ақпаратты басқаларға  жеткізе  алуы үшін қажетті  болатын 
қабілеттер қалыптасады. 

Қазіргі әлемдік білім кеңістігіндегі халықаралық стандарт талаптарына сай 
оқыту үдерісінің орталық тұлғасы білім алушы субъект, ал ол субьектінің алған 
білімінің түпкі нәтижесі құзыреттіліктер болып белгіленуі білім беру жүйесінде 
«функционалдық  сауаттылықты»  қалыптастыру  мәселесін  негізге  алудың 
өзектілігін арттырып отыр. 

Функционалдық  сауаттылық  –  адамның  сыртқы  ортамен  қарым-қатынасқа 
түсе  алу  қабілеті  және сол  ортаға  барынша тез  бейімделе  алуы мен  қарым- 
қатынас  жасай  алу  деңгейінің  көрсеткіші.  Олай  болса,  функционалдық 
сауаттылық тұлғаның белгілі  бір мәдени ортада өмір сүруі үшін қажетті  деп 
саналатын және оның әлеуметтік  қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін 
білім, білік, дағдылардың жиынтығынан құралады. Ал кең мағынасында ол тек 
білік пен білімділік әлеміне барудың жолы ғана емес, ол – ұлттың, елдің немесе 
жеке адамдар тобының мәдени және әлеуметтік дамуының өлшемі. 

Дара тұлғаға бағдарлап оқыту ұстанымы бойынша барлық оқыту жүйесі оқу 
әрекетінің  субьектісі  –  оқушының  даралық  сипатына,  мотивіне,  шынайы 
өмірлік қажеттілігіне, мүмкіндігіне, бейімділігіне, әлеуметтік-мәдени дамуына 
орай құрастырылады. 

Қатысымдық  (коммуникативтік)  тұрғыдан  оқыту  ұстанымы  білім 
мазмұнындағы  басшылыққа  алынатын  барлық  ұстанымдардың  негізіне 
салынады. Себебі тілді меңгертуде грамматикалық білімді ғана игеріп қана, оны 
тәжірибелік іс- әрекетте қолдана алмаудан арылуға бірден бір мүмкіндік беретін 
жүйе  тілді  оқушының  сөйлеу,  тіл  мәдениетімен  бірлікте  қарастыру  болып 
табылады.

Тұтастық ұстанымы «сөйлесім әрекетіне  қатысты бірнеше жұмысты қатар 
қамтиды.  Олар:  оқу,  жазу,  ауызша сөйлеу,  тыңдау,  қайталау,  жауап беру.  Бұл 
ұстанымның  ерекшелігі:  бір  сабақтың  үстінде  осы  жұмыстардың  барлығын 
жүйелі түрде қолдана отырып, олардың арасынан ең басты біреуін таңдап алу 
және қалған жұмыстың түрлерін осыған бағындыра білуден көрінеді. 

Сонда бір сабақтың өзінде ортақ (өзек) пайда болады да, қалған бағыттар сол 
басты орталыққа жұмыс істеу мақсатында жүргізіледі, сөйтіп, сабақта тұтастық, 
бүтіндік пайда болады». 

Пәндік  білім,  білік,  дағдыларды  меңгертудегі  шығармашылық  ұстаным 
сабақты шығармашылық үдеріс  ретінде  құруды мақсат  етеді.  Оқу үдерісінде 
жұптық, топтық жұмыс түрлеріне, біріккен шығармашылық тапсырмалар мен 
жобаларды орындауға үлкен мән берілді. Белгілі бір қатысымдық міндеттерді 
шешу барысында оқушылардың өз тілек-емеуріндерін іске асыруға мүмкіндігі 
болады.  Оқу үдерісінде оқушылардың алдыңғы сабақтарда алған білім, дағды, 
біліктерін  жаңа  жағдаятта  қолдана  алуына  қажетті  дағдылары  дамытылады. 
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Пәнді интеллектуалдық және шығармашылық тұрғыда түсініп меңгертуге ден 
қойылады.  Оқыту  үдерісінде  оқушылардың  функционалдық  сауаттылығын 
(жаратылыстану, математика, оқу және жазу, т.б.) қалыптастыруда, ең бастысы, 
оқушыларды ғылыми біліммен ақпараттандыру міндеті аса маңызды. 

Бастауыш  мектепте  кез  келген  пәнді  оқытуда  оқушылардың  қарапайым 
ғылыми зерттеу дағдыларын қалыптастыру, заттар мен құбылыстардың негізгі 
және  жанама  белгілерін  ажырату,  қоршаған  әлемде  және  табиғатта  болып 
жатқан  құбылыстарды  түсіну,  салыстыру,  талдау,  жіктеу,  жүйелеу,  жалпылау 
білік,  дағдыларын  меңгерту  мақсаттары  көзделгенде  ғана  оқушылардың 
функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға болады. 

Ұлы  педагог  Ы.Алтынсарин  «Оқытушы  бағалағанда  олардың  іске  қатысы 
жоқ сөздеріне қарап емес, олардың егістерінің бетіне шыққан жемістеріне, яғни 
оқушыларына  қарай  бағалау  керек»  деп,  айтқандай,  оқушы жетістігін  нақты 
бағалау мәселесі-білім беру жүйесіндегі өзекті мәселелердің бірі. Сондықтан, 
оқушылардың  білім  нәтижелерін  бағалау  оқыту  үдерісінің  маңызды  бөлігі 
болып табылады, яғни, оқыту үдерісін басқарудың түйінді кілті бағалауда деп те 
айтуға болады. 

Деңгейлік  бағдарламалар мазмұнындағы «Оқыту үшін бағалау және оқуды 
бағалау»  модулі  —  оқудың  тиімді  бағасын  және  оқыту  үшін  тиімді  бағаны 
түсіну,  оқыту  мен оқудағы барлық жаңа  тәсілмен байланысты.  Жаңартылған 
білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін оқушы білімін бағалауда мүлдем 
жаңа  бағытта  жұмыс  істеу  қажеттілігі  туындайды.  Осы  қажеттілікті  шешу 
жолдарының бірден–бір жолы оқушы білімін әділ, шынайы, ашық түрде бағалау 
жүйесін қолдану. 

Білімді  бақылаудың  негізгі  мақсаты  —  оқушылардың  білім  алудағы 
жетістіктерін  анықтау,  білімін  тереңдету  және  болашақта  оқушыларды 
қоғамдық іс-әрекетке қосылудың алғышарттарын жасау. 

Оқыту  процесінде  оқушылардың  білім,  білік,  дағдыларын  есепке  алу, 
бақылау  және  бағалау  оның  аса  қажет  құрамдас  бөлігі  болып  есептеледі. 
Мұғалімнің  сәтті  таңдалған  бірнеше  бақылау  әдістері  арқылы оқушылардың 
білімдерін объективті бағалауға, белгілі бір уақыт аралығындағы атқарылған іс 
пен алған білімдерді бақылауға мүмкіндік береді. 

* * * * * * * * * * * * * * * *
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«БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖАҢА 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ» 

ЗЕКЕШЕВА ЛАЗЗАТ
БҚО, Теректі ауданы,«Санаторий Ақжайық» бастауыш мектебі  

Бастауыш сынып мұғалімі

Жаңа  ғасыр,  жаңа  мыңжылдықтың  бастауында  қоғам  алдына  қойылған 
негізгі  міндеттердің  бірі  халқымыздың  руханилық  дәстүрлерін  кеңінен 
дамытып,  жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. 
Сонымен  қатар  өз  еліне  адал,  халқын  қастерлейтін,  білімді,  саналы,  рухани 
құндылықтарды  бойына  толық  қалыптастырған  қоғамда  өз  орнын  таба 
білетіндей бағыт берудің қажеттілігіне басты назар аударылуда. 

Жеке  адамның  индивид  қалпынан  тұлға  тұғырына  көтерілу  процесіне 
қоғамдағы  қалыптасқан  ахуал,  отбасындағы  этностық  тәлім  тәрбие,  білім 
берген  оқу ордасы,  ата  бабасынан мирас болып бойына  сіңетін  генетикалық 
ерекшеліктері,  жоғарғы  психикалық  процестердің  жүзеге  асу  ерекшеліктері 
әсер  етеді.  Ұлттық  тәрбиенің  өлмес  негізі,  рухани  күші  оның  өмір  сүру 
болмысынан  туындаған  өзіндік  ұлағаты,  тәжірибесінің  молдығы,  рухани 
мұрасының тереңдігі мен өнегелігінде жатыр. 

Қазақ  қашанда  ұрпағының  толыққанды  тұлға  болып  қалыптасуына 
атсалысып  жырлары,  әпсаналары,  ертегілері  арқылы  бала  кезінен  ұлттық 
тәрбиені  бойына  сіңіріп  отырған.  Бауырмашылдық,  адалдық,  адамгершілік, 
үлкенге ізет, кішіге қамқорлық сияқты қаситтерді Қаз дауысты Қазыбек былай 
суреттейді:  Біз  қазақ  елі  мал  баққан  елміз,  Ешкімге  соқтықпай  жай  жатқан 
елміз. Елімізді жау басынбасын деп Ордамыздан құт қашпасын деп, Найзаға үкі 
таққан елміз,  Дұшпанның аяғына жаншылмаған елміз,  Басымыздан намысты 
асырмаған  елміз,  Адалдықты  әрқашан  жасырмаған  елміз.  Атаның  өсиетін 
балаға, Баланың өнерін атаға Айтып, тарата білген елміз. Құлақтың құрышын 
қандырып Әділ сөзді халыққа айта білген елміз 

Ұлттық тәрбиенің адамгершілік ұстанымдары қоғам дамуының кең көлемдік, 
әлемдік мәселесі ретнде қарастырылуда қазақ халқы тәрбиесінің өне бойынан 
табылады. 

Жеке адам туралы сөз болғанда, жеке адам — көптің бірі, ол әлі тұлға емес. 
Осы мағынада алғанда «жеке адам» және «тұлға» ұғымдары көлем жағынан да, 
мазмұны  жағынан  да  бір-бірінен  қарама-қарсы  болып  табылады.  Жеке  адам 
ұғымында  адамның  жекеше  ерекше  түрі,  сапасы  бейнеленбейді,  сондықтан 
оның мазмұны аз болады, бірақ өте көлемді, өйткені әрбір адам-индивид. 

Әр адам өзінше жеке тұлға. Жеке адамның айтарлықтай ерекшеліктерінің бірі 
—  оның  өзіне  тән  мінез-құлқында,  іс-әрекетінде,  көзқарасындағы 
ерекшеліктерімен даралануы. 
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Жеке адам болу дегеніміз  — азаматтың адам ретінде сезіну,  сан ғасырлар 
бойы  халық  тәжірибесі  туғызған  рухани  мәдениеттің  мәңгілік  игіліктерін 
бойына дарытып, осы игіліктерді еңбекке, әлеуметтік мәнді қызметке, қоғамдық 
өмірге, адамдар қатынасы, күнделікті тұрмысқа енгізу. 

Адам  немесе  жеке  тұлға  өзінің  сана-сезімін,  көзқарасын,  рухани-саяси 
дүниетанымын үнемі білім мен еңбектің арқасында жетілдіріп отыруы керек. 
Тұлғаны  құндылықтар  арқылы  дамытуға,  мәдени  дағдыларды  игеруге,  өз 
жауапкершілігін арттыруға және әділдік жолымен жүруге,  әділдік жоқ жерде 
адамшылық жоқ деген пікірді айтады ұлы ойшыл М. Х. Дулати. 

Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері — оның саналылығы, жауапкершілігі, 
бостандығы, қадір-қасиеті, даралығы. 

Жеке  тұлғаның  маңыздылығы  оның  қасиеттері  мен  іс-әрекеттерінде 
қоғамдық  тенденцияларының,  әлеуметтік  белгілер  мен  қасиеттердің  айқын 
және  өзіне  тән  ерекшелігінің  көрініс  табуы,  оның  іс-әрекетіндегі 
шығармашылық қасиетінің деңгейі арқылы анықталады. 

Осы орайда «адам», «жеке тұлға» деген ұғымдардың қатары «даралық" деген 
ұғымымен толықтырылуы қажет. Жеке тұлғаның, яғни құндылықтар дүниесінің 
қалыптасуына  оның  дүниетанымының  ықпалы  зор.  «Жеке  тұлғаның  дара 
ерекшеліктері  оның  жас  ерекшеліктерімен  тығыз  байланыста  болады.  Жеке 
тұлғаның жас ерекшеліктері деп белгілі бір адамға тән оның мінез құлқындағы, 
ақыл ойындағы, қабілетіндегі, тағы басқа басты қасиеттерін басқа адамдардан 
елеулі  айырмашылығын  айтуға  болады.  Оқыту  мен  тәрбие  жұмыстарының 
мақсатын,  мазмұнын  жүзеге  асыруды  қолданылатын  формалармен  әдістерді 
таңдау, көптеген жағдайда жас және дара ерекшеліктеріне байланысты өзгеріп 
отырады. 

Сондықтан  да  мұғалімнің  педагогикалық  әрекетін  нәтижелі  ұйымдастыру 
шарттарының  бірі  —  балалардың  жас  және  дара  ерекшеліктерінің  даму 
заңдылықтарын жете меңгеру». 

Даралық бір адамның басқа  бір адамнан,  бір тұлғаның басқа  бір тұлғадан 
айырмашылығын, оның ешкімге ұқсамайтынын, өзіне тән ерекшелігі бар екенін 
сипаттайды. Даралық, әдетте, адамның мінезі және шығармашылық қызмет — 
әрекеті  мен  қабілеттілігінің  өзгешелігінің  өзгешелігі  арқылы  ерекшеленеді. 
Даралық ұғымы бір адамды басқа бір адамнан, бір тұлғаны басқа бір тұлғадан 
ажыратып, оған өзіне тән сұлулық мен қайталанбас қасиеттерден тұрады. Бүкіл 
адамзат тегіне тән, жалпы белгілермен қатар, оның өзгелерден ерекшеленетін 
өздеріне тән қасиеттері бар. 

Әлем әрқашан түрлі дауыстар, түрлі үндерден тұрады. Бір-біріне даралығы 
жағынан ұқсамайды әр адамның бойы, түрі,  салмағы, дене бітімі,  әлеуметтік 
дамуының  интеллектуалдық  деңгейі,  психологиялық  қатпары,  рухани 
мәдениеттің  әр  түрлі-деңгейі  сияқты  ерекшеліктер  болып  табылады.  Адам 
дүниедегі ең басты құндылық. 
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Оқыту процесінде оқушылардың білім, білік, дағдыларын есепке алу, тексеру, 
бақылау  және  бағалау  оның  аса  қажет  құрамдас  бөлігі  болып  есептелінеді. 
Мұғалімнің  сабақтар  жүйесінде  оны  дұрыс  ұйымдастыра  білуі  көптеген 
жағдайда оқу-тәрбие процесінің табысты болуының оң кепілі. Ол үшін, мұғалім 
оқушының  оқу  материалын  меңгеру  дәрежесін,  сапасы  мен  көлемін  үнемі 
анықтап отыруы тиіс. 

Бұл  бағытта  оқушылардың,  сабақтар  жүйесінде  білім,  білік,  дағдыларын 
есепке  алу,  тексеру,  бақылау  және  бағалаудың  маңызы  ерекше.  Бақылаудың 
көмегімен  теориялық  білімді  меңгерудегі  сапа,  біліктілік  пен  дағдының 
қалыптасу дәрежесі  анықталады. Осы тұрғыдан білім,  білік,  дағдыны есепке 
алу және тексеру мәселесіне теориялық  және практикалық талдау жасаудың 
маңыздығы ерекше.Оқушылардың білімдерін тексеруді жетілдіру бүгінгі күннің 
басты мәселесі болып отыр. 

Тексерудің тиімділігін артырып, тексерудің жаңа формалары мен тәсілдерін 
меңгеру  қажеттігіне  педагогикалық  зерттеулерде  айрықша  маңыз  беріледі. 
Сабақтың тақырыбы мен мақсатына, оқу материалының мазмұны мен көлеміне, 
оқушылардың  дайындық  дәрежесіне  сәйкес,  сабақтың  құрылысы  мен 
тексерудің түрлерін ұдайы толықтырып отыруды мұғалімнің өзі  белгілеп,  өзі 
таңдап алады. 

Бақылау - жаза емес.  Бақылау мәдениетті жүруі тиіс. Бақылау процесін де 
мұғалім оқушыларға ерекше көңіл бөліп, ыстық сезіммен "көмектесейін" деген 
ниет білдіруі керек. Оқушы бір нәрсені түсінбесе оны ұрыспай, балағаттамай, 
өрескел мінез танытпай көмектескені жөн. 

Оқу тәрбие процесін басқару педагогикалық процесстің тиімділігі  мұғалім 
мен  оқушының  арасындағы  кері  байланыстың  жеделдігіне,  сондай-ақ 
оқушыларға  жасалған  реттеуші  ықпал  әсердің  шамасы,  сипаты  және 
негізділігіне орайлас келеді. 

* * * * * * * * * * * * * * * *
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«ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ
АРҚЫЛЫ ОҚУШЫ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ» 

НИЯЗБЕКОВА ШЫНАР КРУШБЕКОВНА
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Басқұдық селосы, 

№ 9 ЖББОМ КММ. Бастауыш сынып мұғалімі

XXI ғасыр — озық технологиялар ғасыры. Сондықтан білім беру жүйесінде 
жаңа  технологияларды  тиімді  пайдалану  заман  талабы.  Әсіресе  шет  тілін 
үйренуде мұның пайдасы өте зор.  Себебі  тіл  үйрену арқылы адам бүкіл  бір 
ұлттың мәдениеті мен әлеуметін қатар үйренеді.  Адам көру, есту арқылы тіл 
қолданушылардың мәдениетін тезірек сезінеді. 

Жаңа  білім  парадигмасы  бірінші  орынға  баланың  білімін,  білігі  мен 
дағдысын ғана емес, оның жеке бас тұлғасын, білім алу арқылы азамат ретінде 
дамуын  қойып  отыр.  Дәстүрлі  оқыту  оқушыларға  дайын,  жаңаша  оқыту 
технологиясы процесін ұйымдастыру, басқару және бақылау болып табылады. 
Жаңаша оқыту технологиясы — белгіленген мақсатқа нәтижелі қол жеткізуді 
қамтамасыз етуде оқытудың формасы, әдістері мен құралдарын ашып көрсетіп, 
оқу бағдарламасында белгіленген оқытудың мазмұнын жүзеге асыру тәсілі. 

Оқытуды жаңаша ұйымдастыруда мына міндеттерді қамтуы тиіс: 
• оқушыларды оқу үрдісін басқаруға қатыстыру; 
• ұжымдық іс-әрекетті ортақ қарым-қатынас құралы ету; 
• деңгейіне қарап саралап, ерекшелігіне қарап даралап оқыту. 

Міне,  осы  міндеттерді  қамтитын  «дамыта  оқыту»  жүйесі  даму 
заңдылықтарын  ескере  отырып,  теориялық  ойлауға  бағытталған  іс-әрекет 
арқылы баланың жақын даму аймағында оқытады. Нақ осы мәселелерді жүзеге 
асыруға бағытталған оқыту технологияларының көпшілігі ұжымдық ой қызметі 
негізінде баланы өз іс-әрекетінің субъектісі етуге ұмтылады, мақсатты оқу іс-
әрекеті барысында нақты оқу міндеттерін шеше отырып, даму педагогикалық 
ықпалдың алдын алатын іс-әрекеттік оқыту тәсілі арқылы балада ақпараттық 
және жалпы біліммен қатар, амалдар мен құндылықтар жиынтығын, біліктілігін 
қалыптастырады.  Жаңаша  оқыту  технологиялардың  бірі  —  «Оқу  мен  жазу 
арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы — технологиялардың 
ішіндегі шоқтығы биік, ерекшелігі мол, құнды технология. 

Жаңаша  оқыту  технологиясында  барлық  стратегиялар  үш  саты  бойынша 
қолданылады. 

І-саты — баланың қызығушылығын ояту — ой шақыру,  бұл әрбір сабақта 
қажет.  Сатының  мүмкіндіктері:  қаралып  отырған  тақырып  немесе  проблема 
бойынша  оқушының  бар  білім  қорын  қорыту,  өзектендіру,  оқып  отырған 
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тақырыпқа тұрақты қызығушылық тудыра отырып, оқушының оқу іс-әрекетін 
мотивациялау, сабақ үстінде оқушының белсенділігін ояту. 

ІІ-саты — мағынаны ажырата білу. Бұл жердегі міндеттер мүлде бөлек. Саты 
оқушыға жаңа ақпарат алуға, оны ой елегінен өткізуге, өзінде бар білімдерін 
біріктіруге  мүмкіндік  береді,  мәтінді  жан-жақты  және  әр  тұрғыдан  талдау 
жұмысы жүреді. 

ІІІ-саты  —  ой  толғаныс-рефлексия.  Мұнда,  негізінен,  алынған  ақпаратты 
қорыту, жалпы ой елегінен өткізу; оқушыға жаңа ақпарат, жаңа білім беру, оқып 
отырған материалға әрбір оқушының өзіндік қатынасын қалыптастыру т.б. мән 
беріледі. 

«Сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту»  бағдарламасының  тағы  бір 
маңыздылығы,  жүйенің  кейбір  ерекшеліктерінде,  «тек  қана  есте  сақтауымен 
емес,  өзінің  терең ойлануымен игеріп  алған білім ғана білім» — деп,  әйгілі 
орыс  жазушысы  Толстой  айтқандай,  бұл  жүйенің  бір  ерекшелігі,  кез  келген 
ақпараттың жан-жақты ой елегінен өткізіп барып қабылданатындығы. 

Екінші  бір  ерекшелігі,  білім  көбіне,  «өзгенің  ақыл-ойымен  шыңдалмаған 
білім  білім  емес»  деп  француз  ғалымдары айтқандай,  жеке  емес,  топтық  не 
ұжымдық талқылаулар түрінде игерілетіні. Дамыта оқыту жүйесі сияқты, «Сын 
тұрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасының тиімділігі негізгі қағидалары 
мен  мақсат-міндеттері  дамыта-тәрбиелей  отырып,  шығармашыл  тұлға 
қалыптастыруға  бағытталған.  Оқу  мотивацияларын  өзгертуге  пайдалы 
екендігінде.  Оқу  мотивациялары  мүлде  өзгерді.  Бұрын  сәтсіздіктен  қашып, 
оқуға  талаптанбайтын,  білімнің  қажетін  ескермейтін,  құнды  ақпараттарды 
енжар  қабылдайтын  оқушылар,  әсіресе  үлгерімі  орташа  деңгейдегі  балалар 
адам танымастай өзгерді. Ал озат және оқу екпінділерінің көпшілігі мадақталу 
үшін,  не  өзгелерден  жоғары,  жаксы  болу  үшін  оқып  келсе,  қазір  қызықты 
ақпараттарды өз бетінше іздеп тауып, өзгелермен ой бөлісуге асығатын болды. 
Мұның бәрі олардың табысқа жиі жетіп, өз күшіне сенуінің арқасында болып 
жатқан өзгерістер. Оқушылар жүргізілген сауалнамаларға (шығу парақтарында) 
берген  өз  жауаптарында  жұмысты  жоспарлау,  жағдайға  бейімделу  нәтижені 
нақты  бағалау  сияқты  қабілеттерді,  табандылық,  сынға  төзімділік  сияқты 
қасиеттерді жиі көрсете бастады. 

«Сын  тұрғысынан  ойлау»  сабақтарында  білім  беріп,  икем,  дағды 
қалыптастырып қана қоймай,  ұжымдық шығармашылық іс-әрекеттер  арқылы 
бала  болашағына  ықпал  етіп,  оның  өз  білімін  жетілдіре  отырып,  өзін-өзі 
тәрбиелеп  дамытуына  жағдай  жасауға  болады  екен.  Әр  баланың  танымдық 
және  шығармашылық  қабілеттерін  дамыта  отырып,  оқытуды  жеке  тұлғаға 
бағыттау  арқылы  кез  келген  сабақтың  дамытушылық  және  тәрбиелік 
мүмкіндіктерін  тиімді  пайдалану  осы  жүйені  қолдану  барысында  ойдағыдай 
жүзеге асырыла бастады. 
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Сабақта  оқушылар  мәтіннің  өзімен  бірнеше  жұмыс  жүргізе  алуларына 
болады.  Мысалы:  жалпы,  СТО  ойлау  бағдарламасында  мұғалім  жұмысында 
көбіне  топтық,  жеке,  жұп  бойынша  жұмыстар  жүргізіледі.  Мұғалім  әр 
оқушының  білім  алуға  бағытталған  іс-әрекетін  бақылауға  алады.  Оқушы 
жұмыстары  жеке  жинақ,  папкаларда  көрсетіледі.  Мұғалім  тек  бағыттаушы 
ретінде  қызмет  жасайды,  оқушылар  жаңа  сабақ,  ақпараттарды  өз  бетінше 
меңгереді.  Сыныптағы  оқушылар  өзгерісі  —  оқушылардың  жаппай  тілдік 
әрекетке түсуі, әрине, таза ағылшын тілінде сөйлемегенмен, көбіне ағылшынша 
сұрақтар қойып, оған жауап беруге тырысады. Оқушылардың ойлау деңгейлері 
әлдеқайда жоғарылайды. Белсенділік танытып қызығушылықпен жұмыс жасап 
жатқанда,  тіпті  кейде  қоңыраудың  соғылғанын  байқамай  да  қалады.  Білім 
сапасы бұл сыныптарда көтеріліп келеді. Сабаққа нашар деген оқушылардың да 
көзқарасы өзгерген, оларда талпыныс, құштарлық, ынта-жігерлері қалыптасып 
келеді. 

Елбасының  Қазақстан  халқына  2012  жылғы  27  қаңтардағы  Жолдауында 
«Қазақстанда адам капиталының сапалы өсуі — бұл, ең алдымен, білім және 
денсаулық сақтау. Оқыту үдерісіне заманауи әдістеме мен технологияны енгізу, 
педагогикалық  құрамның  сапасын  арттыру,  біліктілікті  растайтын  тәуелсіз 
жүйені құру, жастар үшін білімге қолжетімділік аясын кеңейту қажет. Білім тек 
білім  беріп  қана  қоймай,  сондай-ақ  алған  білімін  әлеуметтік  бейімделу 
үдерісінде пайдалануға икемделуі керек» делінген. 

Ұстаздың  қоғам  өмірінде  алатын  орны  мен  олар  атқарып  отырған 
міндеттердің айрықша маңыздылығын Елбасымыз Н.Назарбаев:  «Мұғалімдер 
қоғамның ең білімді, ең отаншыл, ең санампаз бөлігі болып табылады», — деп 
атап көрсетті.  Әр мұғалім күнделікті  сабақта  өз  ісін  зерттеп,  жаңашыл әдіс-
тәсілдермен  оқушының  білім  сапасын  арттыруы  керек.  Соның  бірі  — 
ақпараттық технология. 

Ақпараттық технология — ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеу үшін бір 
технологиялық  тізбекте  біріктірілген  әдістер  —  технологиялық  құралдардың 
жиынтығы. Оқыту үрдісінде ақпараттық технологияны қолдану білім сапасын 
жақсартуға  көмектеседі.  Сонымен бірге  кейде  қол  жетпейтін  көрнекіліктерді 
пайдалануға, білім мен мәліметтерді әр түрлі формада ұйымдастыруға, қажетті 
модульге тез арада қол жеткізуге көмектесе алады. Қазақстан Республикасының 
«Білім  туралы»  Заңының  8-бап  7-тармағында:  «Оқытудың  жаңа 
технологияларын енгізу,  білім беруді  ақпараттандыру,  халықаралық ғаламдық 
коммуникациялық  желілерге  шығу»  міндеті  қойылған.  Қазіргі  ғылым  мен 
техниканың шарықтаған шағында шетел тілі сабақтарында көрнекіліктердің қай 
түрі  болсын  молынан  пайдалану  мүмкіндігі  бар.  Яғни,  оқытудың  мұндай 
жүйесінің құралы компьютер болып табылады. 

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

9



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

«БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН 
ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ»

 
УТЕПБЕРГЕНОВА НАУША СУЮЕБАЕВНА

Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы 
№ 8 "Ақбөбек" бөбекжай-бақшасы 

Тәрбиеші

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. 

Еңбек  процесі  кезінде  баланың  ойлау  әрекетіне  тікелей  әсер  ететін 
сауақтарының ұсақ моторикасы, сөйлеу қозғалысы аппараты жетіледі. Балалар 
көзімен  көріп  жіптердің  түсін  гана  айыра  білмей,  қолдарымен  ұстап  оның 
жұмсақ, үлпілдек екенін анықтайды. 

 Соңғы  жылдары  біздің  әлемде  балалардың  тіл  дамуы  төмендеді.  Қазіргі 
кезде  сөз  қоры актуалдық  проблема.  Зерттеудің  нәтижесінде  балалардың тіл 
дамуы саусақтың қозгалуына байланысты деген тұжырым жасалды. Сонымен 
қатар саусақтың қозғалуы, баланың жасына сай болу керек. Ғылыми тұрғыда, 
балалардың тіл дамуы жіңішке қол арқылы дамиды. 
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Жалпы моториканың және саусақтың қозғалуы жетіспеуі тілдік функциясына 
байланысты.  Жазуға  бейімделмеген,  жалпы  моториканың  және  саусақтың 
қозғалуы  жетіспеуі  мектептің  төменгі  сыныптарынан  бастап,  оқуға  деген 
негативтік әсерін тигізуі мүмкін. Қолдың ұсақ моторикасы баланың дамуына, 
оқуына өте маңызды. Мектепке дейінгі ұйымда жазу емес, жазуға дайындықтың 
маңызы зор. 

Жоғарғы санатты, еңбек өтілі мен тәжірибесі мол, білімді мамандар бағыт-
бағдар, демеу беруден жалыққан емес. Себебі,  бала тәрбиесіне жауап беретін 
бірінші – ата-ана болса,  екінші  – педагогтар. 

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. 

* * * * * * * * * * * * * * * *
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«БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН
 ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ»

АЙМУРАДОВА ГУЛЖАМАЛ АЛДАБЕРГЕНОВА
Қарағанды облысы, Теміртау қаласы 

№ 21 «Самал» балабақшасы 
Тәрбиеші

Өмірге  келген  баланы  қуанышпен  қарсы  алып  «Шілдехана»өткізу,ат 
қою,тұсауын  кесу,туған  күнін  атап  өту-әрбір  отбасы  үшін  үлкен  қуаныш. 
«Тәрбие негізі-ұлттық әдет ғұрыпта», мақсаты баланың денсаулығын нығайту, 
кішіпейілдікке, имандылыққа, парасаттылыққа, табиғатты аялай білге бағыттау. 

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.  «Жұмыла  көтерген  жүк  жеңіл»-демекші  отбасы,балабақша,ата-
ана,жұртшылық  бірлесе,тәрбие  жұмысын  мақсатты  жүргізсе,халқын,дәстүрін 
сыйлайтын  азаматтарды  тәрбиелеу  ісін  жүзеге  асыруда  мақсатқа  жетілуге 
болады.Бала  қашан  да  балалығын  көрсетпей  тұрмайды,сондықтан  оларға 
әрдайым ата-ана ,тәрбиешілер тарапынан қамқорлық жасау қажет. 

Баланың  табиғатын  және  оны  түсініп  қабылдау  ерекшеліктері  жөнінде 
Ыбырай  Алтынсарин  былай  деген:  «Балалар  сөйлескенде  ашуланбай,жұмсақ 
сөйлеуі,шыдамдылық  етуі  керек,әрбір  нәрсені  де  ықыласпен  түсінікті  етіп 
түсіндіру  керек.Кім  баласын  әдептілікке,кітап  оқуға,білім  алуға,қайырымды-
мейірімді  болуға  тәрбиелейміз  дейсіз.Қоғамда адамгершілік,  мәдениет,рухани 
қасиеттер мол болса,бала тәрбиесі соғұрлым жемісті болады». 
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Тәрбиеде  басты  назар  аударатын  мәселе  -  адамгершілік.  Оның  өлшемі 
әрқайсысымыздың мәдениеті. «Тәрбие-қандай да болса да бір жан иесіне азық 
беріп, соның өсуіне көмек көрсету» - деген Мағжан Жұмабаев. 

Сондықтан  адам  өмірінің  «алтын  бесігі»-халқымыздың  әдептілік, 
инабаттылық,  мейірімділік,  қайырымдылық,  ізеттілік,  қонақжайлылық 
қасиеттерін  жас  ұрпақтың  бойына  сіңіру  үшін  әрбір  тәрбиеші,ұстаз  халық 
педагогикасын,салт-дәстүрін,әдеп-ғұрыптарды  жақсы  біліп,рухани  бай,жаны 
таза адам болу керек. Сонда ғана бала тәрбиесінде мінез құлқы жетілген саналы 
адам қалыптасады.Жаңа заманның талабына сай тәрбиелі де білімді бала,яғни 
ұрпақ өсіреміз. 

Адамгершілік тақырыбы-мәңгілік.Ол ешқашан ескірмек емес.Жас ұрпақтың 
бойына  адамгершілік  қасиеттерді  сіңіру-ата-ана  мен  мектепке  дейінгі 
мекемедегі  педагогтардың  басты  міндеті.Адамгершілік  әр  адамға  тән  асыл 
қасиеттер.  Адамгершіліктің  қайнар  бұлағы-халқында,  отбасында,  олардың 
өнерлерінде,әдет-ғұрпында.Әр  адам  адамгершілікті  күнделікті  тұрмыс 
тіршілігінен,өзін қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді. 

Көрнекті  педагог  В.Сухомлинский  «Егер  балаға  қуаныш  пен  бақыт  бере 
білсек,ол бала солай бола алады»-дейді.Демек,шәкіртке жан-жақсы терең білім 
беріп,оның  жүрегіне  адамгершіліктің  асыл  қасиеттерін  үздіксіз  ұялат 
білсек,ертеңгі  азамат  жеке  тұлғаның  өзіндік  көзқарасының 
қалыптасуына,айналасымен санасуына ықпал етері сөзсіз. 

Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-міндеттерінің ең 
бастысы-өзінің  ісін,өмірін  жалғастыратын салауатты,саналы ұрпақ тәрбиелеу. 
Ұрпақ тәрбиесі-келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-жақты 
жетілген, ақыл-парасаты мол, мәдени-ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу-біздің 
де қоғам алдындағы борышымыз. 

Бала  ата-ананың  қамқорлығы  мен  махаббатына,  олардың  қарым-қатынасы 
мен еркеліктеріне  мұқтаж.  Ата-ананың балаға  деген махаббаты мен олардың 
қамқорлығы баланың да жауапты үн қатуын шақырады, бала ата-ананың сөзіне 
құлақ салып, тәрбиелі болып өседі. Егер бала махаббат пен қамқормен бөленсе, 
ол өзінің қандай екеніне қарамастан жақсы көретінін, өзгелер үшін қажетті де, 
сүйікті  жан  екенін  түсінсе,  ол  өзін  қорғанған,  біреуге  қажеттілігін  түсінеді. 
Осының бәрі оның мейірбан болып өсуіне жақсы ықпалын тигізеді. 

Балалар  бақшасында  және  жанұяда  балаға  қойылатын  талаптардың 
жүйелілігі,  бірізділігі  және  бірлігі  мінез-құлық дағдыларын бекем меңгеруді, 
баланың жеке басының адамгершілік қасиеттерінің  қалыптасуын қамтамасыз 
етеді.

* * * * * * * * * * * * * * * *
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«ТӘРБИЕШІНІҢ МАҚСАТЫ, МІНДЕТТЕРІ
ТӘРБИЕНІҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ»

 
ТАЙБАГАРОВА РАУШАН ТАНИРБЕРГЕНОВНА

Нұрсұлтан қаласы № 49 «Алтынай» балабақшасы 
Тәрбиеші

Қазіргі заман талабына сай тәрбиеші болу ең жауапты, ең күрделі, ең зиялы 
мамандық  болып  табылады.  Себебі,  ол  адамды  қалыптастыруға,  дамытуға 
бағытталған зор жауапкершілікті қажет ететін мамандық. 

Қазіргі мектепке дейінгі ұйымдардың міндеттері: 
- Алдыңғы ұрпақтың соңғы ұрпаққа жинаған, қалыптастырған мәдени 
құндылықтарын жеткізу; 
- Баланың тұлғасын дамыту; 
- Баланың, балабақшаға бейімделуі. 
Ал, бүгінгі қоғам мүддесіне лайықты , жан-жақты жетілген, бойында ұлттық 

сана, ұлттық дәстүр қалыптасқан , инабатты да ибалы , мейірімд, адамгершілігі 
мол, рухани бай азаматты тәрбиелеп өсіру – балабақшаның бірден – бір міндеті. 
Бұл  міндеттің  жүзеге  асырылуына  үлес  қосатын  тәрбиеші  –педагог  екені 
белгілі.  Ол өзінің кәсіби шеберлігі,  біліктілігі,  құзыреттілігі  арқылы баланың 
бойына тәрбие, білім нәрін сіңірте біледі. «Егер бала бір нәрсеге ұмтылса, сол 
нәрсеге  баланың  денесі,  жаны,  ақылы,  сезімі,  қайраты  –  бәрі  бірге 
жұмсалады»,- дей келе, «ақыл,ішкі, сезім, қайрат қатынасатын болғандықтан, 
үшеуін бірдей тең тәрбие қылу –тәрбиешінің міндеті», деген ойды М.Жұмабаев 
анық айтып көрсеткен. 

Бұл ойды түйіндесек, балалардың өмірінде мектепке дейінгі ұйымның, оның 
ішінде  тәлім  –  тәрбие  беріп  отырған  тәрбиеші  –  пелагогтың  алатын  орны 
маңызды да ерекше. Тәрбиеші - педагог – зиялы тұлға. Өзін жинақы, сүйкімді 
ұстайды. Прогрессивті көз-қарастарды алға тартады. 

Сыни  көзқарасы  қалыптасқан,  ұстамды,  өзгелердің  пікіріне  сыйластықпен 
қарайды.  Жүйелі  түрде  өзіне  -  өзі  баға  беріп,  рефлекция  жасап  отырады: 
мәдениеті, эрудициясы жоғары, эстетикалық, көркемдік талғамы бар. 

Саясатқа,  білімге,  өнердегі  жаңалықтарға  қызығушылық  танытады. 
Шығармашылықпен өзін - өзі үздіксіз дамытып отырады. Тәрбиеші - педагог – 
рухани бай тұлға.Оның рухани байлығы балаға  деген махаббатынан,  жоғары 
адамгершілік және ұят сезімінен көрінеді.  Ол өзінің әріптестерінің  пікірімен 
санасады. Тұлғаның рухани байлығы өмірдің мәнін және өмір сүру мақсатын, 
өзінің кәсіби шеберлігін айқындауына ұмтылуында болып табылады. 

Педагог  адамдардың  қарым  -  қатынасына,  әлем  сұлулығына  ерекше  мән 
береді. Онда эмпатия мен рефлексия жоғары дамыған. 
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Ол  жаңа  өсіп  келе  жатқан  баланың  рухани  әлемінің  байлығын  түсінуге 
тырысады,  сондықтан  да  өзінің  планетарлық,  тіпті  космостық  ойлау  үрдісін 
дамытады. 

Тәрбиеші - педагог – шығармашыл тұлға. Ол бірсарындылықты ұнатпайды,  
сондықтан үздіксіз ізденіс үстінде,  жаңашыл. Ойлап шығару,  жүзеге асыру – 
оның қалыпты кәсіби үлгісі.  Тәрбиеші  –  еркін  тұлға.  Оның еркіндігі  өмірде 
және кәсіби қызметте мәдениет әлемінде өз орнын табуынан көрінеді.  Оның 
еркін ой - пікірі және кәсіби жауапкершілікті сезінуімен тұтастықта. Өзін - өзі 
бағалай  алады,  алайда  менмендікке  жол  бермейді.  Ол  батыл  шешім 
қабылдайды, өзінің өмірлік позициясы бар, яғни айналадағы ортаға, адамдарға, 
өзіне деген қарым - қатынастың берік жүйесі бар. 

Тәрбиеші  -  педагог  –  адамгершілігі  мол,  мейірімді  тұлға.  Бүкіл  тіршілік 
атаулыға,  әсіресе балаға үлкен сүйіспеншілікпен қарайды. Өзімен көз қарасы 
сәйкес келмейтін адамға төзімділік танытады. Әр ұлт өкілдеріне және халықтың 
салт- дәстүрлеріне сыйластықпен қарайды. 

Тәрбиеші - педагог – бәсекелестікті тұлға. Жоғары кәсіби шеберлікті меңгеру 
үшін  рынок  жағдайында  өзінің  жетістіктері  мен  кемшіліктерін  біліп,  мықты 
жақтарына  сүйене  отырып,  әлсіз  жақтарын  жетілдіріп  отыру  керек.  Озық 
педогогикалық  тәжірибелерді  оқып,  танып  өз  ой  елегінен  өткізе  отырып, 
шығармашылықпен  қолдана  білу  керек.  Кәсіби  мәні  бар  басылымдарды 
қадағалап,  үздіксіз  білім  жетілдіру  курстарынан  өтіп  отырған  жөн. 
Бәсекелестікті тұлға болу үшін тек өз елімізде емес, білім кеңістігінде болып 
жатқан  жаңалықтардан  хабардар  болады,  жоғары  еңбек  нәтижесіне  жетуге 
ұмтылады. 

Тәрбиеші  -  педагог  мәдениет  адамы.  Ол  белгілі  бір  мәдени  кеңістік  пен 
әлеуметтік  -  мәдени  ситуацияларды  ескере  отырып,  ең  жаңа  ғылым,  өнер 
жетістіктерін бойына сіңіреді. Өз халқының әдет - ғұрпы мен салт – дәстүрін 
бағалайды, біледі. Көркем және кәсіби әдебиеттерге қызығушылық танытады, 
өнердің  алуан түріне мән береді,  ең бастысы өзінің шәкірттеріне  қызықтыра 
бітеді. 

Тәрбиеші  -  педагог  қандай  бір  бағытты  қаламасын,  қандай  міндеттерді 
шешпесін,  негізгі  қызметі  –  тәрбиешілік.  Тәрбие  үрдісі  тәрбиеленушілердің 
алуан түрлі іс - әрекеттерін (ойын, оқу, еңбек, жеке, ұжымдық) педагогикалық 
басқару негізінде жүзеге асады 

Қазіргі кезеңде тәрбиеші – тәрбие жұмысын ұйымдастырушы ретінде нақты 
тәрбие міндеттерін шешуге бағытталған білім, білік қабілеттеріне талдау жасау 
керек. Тәрбиеші ең маңызды, ең шешуші құндылықтарға назар аударған жөн. 

Құндылықтар  жүйесі  қазіргі  педагогтардың  педагогикалық  мәдениетінің 
мазмұнын айқындайды. 
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Негізгі  құндылықтардың ең  бастысы –  бала,  оның рухани –  адамгершілік 
әлемі. Тәрбиеші үшін ең маңыздысы, оның іскерлігі болып есептеледі, сонымен 
қатар, психологиялық мәдениеттің де рөлі ерекше. 

Тәрбиеші - педагог баланың сеніміне, сүйіспеншілігіне әділетті болғанда ғана  
бөлене  алады.  Сондықтан  ұжымдағы  тәрбиеші  мен  тәрбиеленушінің 
арасындағы адамгершілік – психологиялық ахуал шешуші рөл атқарады. 

Балаларды  қызықтыру,  білім  алудың  қажет  екенін  сезіндірудің 
маңыздылығына  нақты  іс  -  шараға  қатысуын  қамтамасыз  ету  арқылы  көз 
жеткізеді, бұл табысқа жетудің алғашқы қадамы болып саналады. 

Жұмыстың келесі  кезеңі – тәрбие ісін жүзеге асыру барысында балаларды 
ұйымдастырып,  топтық  ұжымдық,  ұжымдық  ынтымақтасуы  мен 
шығармашылық іс - әрекетін жүзеге асыру. 

Тәрбиеші –педагог жобалай, болжай білу керек. Бір күн, бір апта, бір ай, бір 
жылды  жобалап,  болжай  білген  жөн.Сонымен  бірге,  тәрбиешінің 
тәрбиеленушімен белсенді қарым-қатынас құра білу тыңдай да, тыңдата да білу 
керек. Дер кезінде батыл шешім қабылдай алуы да маңызды. Жоғары рухани 
деңгейі,  зиялылық,  жұмсақ  жымиыс,  жайлы дауыс,  жеңіл  әзіл  ең  кішкентай 
балалардан  бастап,  ересектерге  де  ұнайды.Жеңіл  әзіл  арқылы  шиеленісті 
жағдайдың бетін қайтаруға болады. 

Тәрбиеші  -  педагог  үздіксіз  даңқ  пен  табысқа  кенеле  бермейді.  Қиын 
жағдайларда тығырықтан шығу үшін жеңіл әзіл керек - ақ. 

Педагог - тәрбиеші өзін - өзі бақылап, педагогикалық іс - әрекетін дер кезінде 
түзете білген жөн. 

Тәрбиеші  бала тұлғасына тәрбиелік  ықпал етуді  біріктіре,  кіріктіре білгені 
дұрыс. 

Отбасы,  балабақша,  достарын қамтып, мезгілінде көмекке келе білу керек. 
Педагог  кейбір  шиеленісті  жағдайдан  өзінің  интуициясы  және 
шығармашылығы арқылы ғана шыға алады. Психолог, педагог П. П Блонский « 
Нағыз ұстаз энциклопедиялық сөздік емес, алайда ол Сократ »- деп жазған еді. 
Нағыз педагог ең алдымен шығармашыл және кәсіби ойлайтын адам екені анық. 
Бақытты тәрбиеші -педагог қана балаларын бақытқа кенелте алады. Тек  
мейірімді  педагог  ғана  балаға  мейірім  дәнін  себе  алады.  Өзін  -  өзі  дамыта 
алатын педагог балаларды өзін - өзі дамытуға ынталандыра алады.

Сондықтан біз балаларымыз күткендей педагог болуымыз өте қажет. 
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.

* * * * * * * * * * * * * * * *
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«ТӘРБИЕ БАСТАУЫ БАЛАБАҚШАДАН»

АБДУКАХХАРОВА ГУЛЬБАХАР УСЕНОВНА
Нұрсұлтан қаласы. № 48 «Ақкөгершін» балабақшасы 

Тәрбиеші

Мектепке  дейінгі  мекемелердегі  тәрбиеленушілерді  –  оқу  мен  тәрбиесі 
балалардың даму ерекшелігін есепке алатын және оның кемшіліктерін жоюға 
барлығынша көмектесу болып табылады.

Құбылып тұрған әлеумет жағдайына қарап, тәрбиеленушілерді жақсы өмірге 
дайындау  үшін,  мектепке  дейінгі  білім  алу  мекемелерінде  тәрбиелеу  және 
түзете отырып дамыту кеңістігін ұлттық тәрбие арқылы құрылуда. 

М.Жұмабаев айтқандай:  “Тәрбие-қиын іс,  тәрбиеге  жағдай жасау-ең әуелгі 
борыштарының  бірі.  Өйткені,  өзіңді  және  жақындарыңды  білімді  етуден 
маңызды еш нәрсе жоқ.” 

Мектепке  дейінгі  білім  беру  мекемелеріндегі  оқу-тәрбие  және  ұйымдық- 
әдістемелік  жұмыстарды  әдіскер,  тәрбиеші,  педагог-дефектолг,  педагог- 
психолог,  музыка  жетекшісі,  дене  шынықтыру  жөніндегі  инструктор, 
мединциналық  мейірбике  балалардың  дамып  жетілулеріне  байланысты 
тәрбиелік жұмыстарын жүргізеді. 

Адамгершілік тәрбиесінің маңызды заңдылығы балаларды ұжымда тәрбиелеу 
заңдылығы. Ұжым – бұл баланың жеке басын қоғамдық бағытта қалыптастыру 
мектебі.  Мұнда оның жеке қасиеті,  қабілеттілігі  және адамгершілік сапалары 
неғұрлым айқын көрінеді. Адамның адамгершілік тазалығы ең алдымен оның 
әрекетінде көрініс табады. Ұжымда бала өзінің білімін, айналадағы дүниеге, іс-
әрекетке  көзқарасын:  көмек  көрсетуге,  нәтиже  шығаруға,  құрбыларына 
қамқорлық жасауға, рахымдылыққа, қарапайымдылыққа, еңбек етуге ұмтылуын 
көрсете алады.

Ұжымда тәрбиелеу заңдылығы тәрбиешілерді әр баланың мінез-құлқына ізгі 
ықпал  жасауы  үшін  балаларды  бірлесіп  қызмет  жүргізудің  алуан  түрлеріне 
біріктіруді  міндеттейді.  Бұл  заңдылықты  іс  жүзінде  қолдану  тәрбиешінің 
мейірімділікті  балалардың  жеке  ерекшеліктерін,  адамгершілік  тәжірибесін, 
дамуы  мен  мүмкіншіліктерін  ескере  отырып  талап  қоя  білумен  ұштастыра 
білуінен көрінеді. 

Мұның  өзі  олардың  ұсыныстарын,  идеялары  мен  ұмтылыстарын  басып 
тастамай, адамгершілік мінез-құлықтың, тәртіптіліктің негізін қалыптастыруға, 
топта  орнатылған  тәртіпті  құрметтеуге  мүмкіндік  береді.  Өз  кезінде 
тәрбиешіден ұстамдылық, шыдамдылық, орынды қатаңдық, тәрбиеленушілерге 
құрметпен қараушылық талап етіледі. 
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Сезімге,  санаға  және  мінез-құлыққа  ықпал  жасау  бірлігі  заңдылығы  жеке 
адам дамуы үдерісінің біртұтастығы ұғымынан туады. Ол адамгершілік тәрбие 
құралдары мен әдістерін таңдап алуда кешенді қатынасты талап етеді. 

Тәрбиелік ықпал жасаудың мазмұнын белгілей отырып, ол балада эмоциялық 
әсер тудыра ма, түсінікті бола ма, айналадағы өмір құбылыстары туралы белгілі 
бір ұғымдарды, сондай-ақ іс-әрекет түрткілерін қалыптастыра ма, саналы мінез-
құлыққа тәрбиелей ме деген мәселелерді ескерген жөн. 

Атақты педагог Сухомлинский; «Бала кезде үш жастан он екі жасқа дейінгі  
аралықта әр адам өзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін де ертегіден 
алады.Тәрбиенің негізгі  мақсаты- дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани 
ойлау дәрежесі  биік,  мәдениетті,  парасатты,  ар-ожданы мол,  еңбекқор,  іскер, 
бойында басқа да игі қасиеттер қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу. 

Ертегінің рухани тәрбиелік мәні зор.  Ол балағарухани ляззат беріп, қиялға 
қанат бітіретін, жасбаланың рухының өсіп жетілуіне қажетті нәрсенің мол қоры 
бар рухани азық«, деп атап көрсеткен.

Қай заманда болмасын адамзат алдында тұратын ұлы мұрат- міндеттерінің ең 
бастысы  —  өзінің  ісін,  өмірін  жалғастыратын  салауатты,  саналы  ұрпақ 
тәрбиелеу. 

Ұрпақ тәрбиесі— келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-
жақты  жетілген,  ақыл-парасаты  мол,  мәдени—  ғылыми  өрісі  озық  етіп 
тәрбиелеу — біздің де қоғам алдындағы борышымыз. 

Мұның бәрі баланың жеке тұлға ретінде дамуына қажетті көркемдік, ізгілік 
қасиеттерін  бойына  жинауда  халықтың  рухани  мұрасының  құндылығын 
қуаттайды.   Қазіргі  таңда  әрбір  жеке  тұлғаның  бойындағы  қасиеттерін 
дамытып,қалыптастыруға аса мән беріліп отырғаны белгілі. Әсіресе ұрпақтан-
ұрпаққа  мирас  болып  келе  жатқан  салт-дәстүр,әдет-ғұрыптар  арқылы 
балалардың  жеке  бас  бас  қасиетін  дамыту  баршынша  көңіл  бөлінгенін 
аңғарамыз.

Бүгінгі  бала  –  ол  ертеңгі  қоғам  иесі.  Сонымен  қатар,  балалардың  дара 
ерекшіліктеріне  байланысты  тәрбиеленудің  ең  алғашқы  сатысынан  бастап 
оларға саналы тәрбие беру,оған ұлттық мағына бере келіп,ақыл-ойы дамыған 
салт-дәстүрін  білетін  баланы  тәрбиелеп  шығару-халықтың  тәлім-тәрбиесі 
түрлерін  көбірек  насихаттап,ұрпақ  бойына  ізгілік,  адамгершіліктің  жақсы 
қасиеттерің  жүрегіне  ұялатсақ,олардың  өз  тіліне,  Отанына,  дініне,  халқына 
деген сүйіспеншілігі артып, өз елінің әдет-ғұрыптарын бойына аздап болса да 
сіңіруі сөзсіз. 

Ұлттық сезім дегеніміз - баланың туған жеріне, өскен еліне,ана тіліне,ұлттық 
салт- дәстүрлерге деген сүйіспеншілігін білдіреді. 

Ұлттық сезім баланың жеке басының бір іске қанағаттануына, шаттануына 
немесе  риза  болуына,  немесе  қанағаттанбауына  байланысты  ой-қиял,әсер 
түйсігін тіл арқылы өзгелерге жеткізіледі. 
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Ұлттық салт-дәстүріміздің туы ұлттың ұлт болып қалыптасуына байланысты 
екенін айтып өткеніміз жөн. 

Ұлттық  мінез-құлыққа  тоқталар  болсақ,ақыл-ойы  кем  балаларға  сана-
сезімдерінің қабылдауы. 

Балаларға ұлттық тәрбие бере отырып,ұлының ұлағатты,қызының инабатты 
болып есейіп ер жетуі біздер үшін әрі қуаныш, әрі мақтаныш. Тал бойынан үлгі 
өнеге, тәлім- тәрбие көргендігі көзге ұрып тұрады. 

Аға-әкпелеріміз үлкенді сыйлап, кішіні аялап, өз қамқорлығына алып жүреді. 
«Қызға  қырық  үйден  тию»  демекші,  қатаң  тәртіптегі  шолпысы 
шылдырлап,күлкісі  сыңғырлап  қана  ақырын естілетін  қыздар,  ою-өрнектерін 
салып,кестелерін  тігіп,  құрақтарын  құрап  өнегелі  болса,жаман болар  ма  еді. 
Ұлдар  болса  ата  ұлағатынан  үлгі  алып,үй  шаруасын  жүргізіп,басқаруға 
икемдене бастаса,жаман болар ма? 

Бала  тәрбиесіне  көп  көңіл  бөліп,үздіксіз  жұмыс  арқасында  қазіргі  таңда 
балалар  үйінің  тәрбиеленушілері  істерін  орнықты,жұмыстарына  тиянақты 
елімізді  де,  тәрбиешілерді  де,ағайын-жұртымызды да  көкке  көтеріп,  мерейін 
өсіріп,қадір-қасиетін  білетін  қаншама  ұл,қызларымыз,  ақылды,  парасатты 
жастарымыз бар десеңізші?! 

Жағымсыз жақтарымызды көрсетпей,оны болашақта қайталамауға, сонымен 
бірге,  түзетуге  тырысуымыз керек.  Еліміздің  кемел келешекте  өсіп,өркендеуі 
мен  гүлдеуі  біздер,  жастардың  қолында.  Мектепке  дейінгі  білім  беру 
мекемелерінде  тәрбиеленушілеріне  елі  мен  жерін,тілі  мен  дінін,халқы  мен 
салтын шексіз сүюіне де қадірлеп,қастерлеуіне де тәрбиелейтін,әсер ететін де 
тәрбиешілер. 

Мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі міндеттердің бірі ретінде, жеке 
адамның  шығармашылық,рухани  және  дене  мүмкіндіктерін  дамыту, 
адамгершілік пен салауатты өмір салтын берік негіздерін қалыптастыру, жеке 
басының  дамуы  үшін  жағдай  жасау  арқылы  интеллектіні  байыту  -  деп 
көрсетілген. 

Бүгінгі таңда мектепке дейінгі балаларды ұлтық тәрбие арқылы тәрбиелеу,  
көпшілікпен, ұжымдық, тәрбиешілерге міндеттеледі.

* * * * * * * * * * * * * * * *
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«БАЛАБАҚШАДА ҰЛТТЫҚ МУЗЫКАНЫ
 ДАМЫТУ - ҰЛТ КЕЛЕШЕГІ»

 ЖАЛМЕНДИЕВА ЭЛЬВИРА АСЫЛХАНҚЫЗЫ
Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Мыңбұлақ ауылдық округі 

Мәдениет ауылы «Балауса» бөбекжай-балабақшасы. Музыка жетекшісі

Жаңа  ғасыр,  жаңа  мыңжылдықтың  бастауында  қоғам  алдына  қойылған 
негізгі  міндеттердің  бірі  халқымыздың  руханилық  дәстүрлерін  кеңінен 
дамытып,  жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады. 
Сонымен  қатар  өз  еліне  адал,  халқын  қастерлейтін,  білімді,  саналы,  рухани 
құндылықтарды  бойына  толық  қалыптастырған  қоғамда  өз  орнын  таба 
білетіндей бағыт берудің қажеттілігіне басты назар аударылуда. 

Жеке  адамның  индивид  қалпынан  тұлға  тұғырына  көтерілу  процесіне 
қоғамдағы  қалыптасқан  ахуал,  отбасындағы  этностық  тәлім  тәрбие,  білім 
берген  оқу ордасы,  ата  бабасынан мирас болып бойына  сіңетін  генетикалық 
ерекшеліктері,  жоғарғы  психикалық  процестердің  жүзеге  асу  ерекшеліктері 
әсер  етеді.  Ұлттық  тәрбиенің  өлмес  негізі,  рухани  күші  оның  өмір  сүру 
болмысынан  туындаған  өзіндік  ұлағаты,  тәжірибесінің  молдығы,  рухани 
мұрасының  тереңдігі  мен  өнегелігінде  жатыр.  Қазақ  қашанда  ұрпағының 
толыққанды  тұлға  болып  қалыптасуына  атсалысып  жырлары,  әпсаналары, 
ертегілері  арқылы  бала  кезінен  ұлттық  тәрбиені  бойына  сіңіріп  отырған. 
Бауырмашылдық,  адалдық,  адамгершілік,  үлкенге  ізет,  кішіге  қамқорлық 
сияқты қаситтерді  Қаз дауысты Қазыбек былай суреттейді:  Біз  қазақ елі  мал 
баққан елміз, Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізді жау басынбасын 
деп  Ордамыздан  құт  қашпасын  деп,  Найзаға  үкі  таққан  елміз,  Дұшпанның 
аяғына жаншылмаған елміз, Басымыздан намысты асырмаған елміз, Адалдықты 
әрқашан  жасырмаған  елміз.  Атаның  өсиетін  балаға,  Баланың  өнерін  атаға 
Айтып, тарата білген елміз. Құлақтың құрышын қандырып Әділ сөзді халыққа 
айта  білген  елміз.  Ұлттық  тәрбиенің  адамгершілік  ұстанымдары  қоғам 
дамуының кең көлемдік, әлемдік мәселесі ретнде қарастырылуда қазақ халқы 
тәрбиесінің өне бойынан табылады. 

Жеке адамның айтарлықтай ерекшеліктерінің бірі — оның өзіне тән мінез-
құлқында,  іс-әрекетінде,  көзқарасындағы  ерекшеліктерімен  даралануы.  Жеке 
адам болу дегеніміз — азаматтың адам ретінде сезіну, сан ғасырлар бойы халық 
тәжірибесі туғызған рухани мәдениеттің мәңгілік игіліктерін бойына дарытып, 
осы игіліктерді еңбекке, әлеуметтік мәнді қызметке, қоғамдық өмірге, адамдар 
қатынасы, күнделікті тұрмысқа енгізу. 

Жан-жақты  дамыған  азамат  тәрбиелеуде  эстетикалық  тәрбиенің  басты
саласының  бірі  –  музыка  мен  ән.  Музыка  адамның  жан  дүниесін  тебіренте 
отырып,  оның өмірге  деген көзқарасын,  әдет,  мінез-құлқын қоғам мүддесіне 
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сәйкес қалыптастыруға,  әдемілік заңымен өмір сүруге тәрбиелейді.  Мектепке 
дейінгі жастағы балаларға музыкалық тәрбие – талғамдық, эстетикалық тәрбие
беру ісінің негізгі саласы болып табылады. 

Өнер түрлерінің әрқайсысы адамға әсер етудің спецификалық құралдарына 
ие. Бала өмірінің ең басында әсер ету мүмкіндігіне ие музыка болып саналады. 
Ең бір бай әрі әсерлі эстетикалық тәрбие құралы, оның аса үлкен эмоциялық  
әсері бар, адамның сезімін тәрбиелейді, талғамын қалыптастыратын ол музыка

Қазіргі заманғы ғылыми зерттеулер музыкалық қабілеттерінің дамуы, музыка 
мәдениеті негізінің қалыптасуы екенін айтады - содықтан, музыкалық тәрбиені 
мектепке дейінгі жастан бастау керек. 

Музыка табиғи ырғақты сөзбен пара-пар. Сондықтан сөйлеу үшін сөздік орта
қажеттілігі  сияқты,  музыканы  жақсы  көруі  үшін  балада  түрлі  дәуірлер  мен 
стильдердегі музыкалық шығармаларды қабылдай білу тәжірибесі болуы тиіс, 
оның  ырғағына  үйренуі,  яғни  көңіл  күйін  тани  білуі  тиіс.  Әлеуметтік 
оқшауланушылыққа ұшырған баланың ақыл-ой дамуында кедергі  болады,  ол 
өзін тәрбиелегендердің тілі мен дағдыларын меңгереді, солармен ғана қарым-
қатынас жасайды.  Және  ол  балалық  кезінде  қандай  дыбыстық  ақпаратты  
бойына  сіңірсе, оның  болашақ  саналы  сөйлеу  және  музыкалық  
ырғақтылығында  тірек  етер музыкалық  тілі  және  ақындық  та  осы  болады.  
Сондықтан да жасынан бесік жырын тындап өскен, ертегі тыңдап, ойын-күлкі 
арасында өскен бала көпшілік бақылауға қарағанда, санамақ айтып, неғұрылым 
шығармашылықты,  музыкалық дамыған болатындығы осыдан кейін  түсінікті  
болады.  Музыкалық даму жалпы дамуға  ештеңемен алмастыра алмайтындай  
әсерін  тигізеді:  адамның  эмоциялық аймағы  қалыптасады,  ойлауы  жетіледі,  
өнердегі және өмірдегі сұлулыққа сергектігі тәрбиеленеді.

Музыка  мектепалды  баласының  өмірінде  педагог  әрекетінің  белсенді 
ұйымдастырушылығы  арқасында  қолданыс  табуы  тиіс.  Көбіне  музыкалық 
жетекші  мен  тәрбиешілер  балалардың  музыкалық  қабілеттерінің  дамуы 
жұмысының түйісуіне байланысты болады. Музыкалық жетекші тәрбиешілер 
мен бірігіп әрекеттестігінде балалардың музыкалық дамуы бойынша жұмысты 
бірлескен жоспарлау олардың ұғымдары мен әрекеттерінің жалпы мағынасын 
қалыптастыруларын салыстыруға бағытталған инициатива алмасу қажет.

Балабақша өмірінің барлық жағына белсене қатыса жүріп, музыка жетекшісі 
ата-аналар арасында музыкалық – эстетикалық білімді белсене насихаттау тиіс. 
Егер  ата-аналар  музыкалық  тәрбиенің  маңыздылығын  түсінетін болса,  олар  
балаларын отбасында,  музыка үйірмелерінде,  балалармен бірге концерттерге,  
музыкалық спектакілдерге барады, жан- жақты музыкалық әсерлермен байиды, 
олардың музыкалық тәжірибесі кеңейді.

* * * * * * * * * * * * * * * *
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«ДАРЫНДЫЛЫҚ НЕГІЗІ – АТА-АНА»

БОРАНБАЕВА ЖАНАТ ТЕМІРҒАЛИҚЫЗЫ
Түркістан облысы, Кентау қаласы, Ынталы ауылы 

«Бәйшешек» бөбекжай-балабақшасы. Психолог 

 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.  Көздеген    мақсатқа   жету   үшін   отбасындағы  тәрбие 
төмендегі  міндеттерді  шешеді.  

Отбасында   баланың   өсуіне,   денсаулығына   қамқорлық   жасау, тазалықты 
қалыптастыру. 
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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 
дағдыларын қалыптастыру мектепке дейінгі мекемелерге берілген. 
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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. 

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. 

* * * * * * * * * * * * * * * *
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«ТІЛ-ТАТУЛЫҚ ТІРЕГІ»

МАРАЛБАЕВА АЙНУР ТУРСЫНХАНОВА
Түркістан облысы, Кентау қаласы, Ынталы ауылы
 «Бәйшешек» бөбекжай-балабақшасы. Тіл маманы

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. 

* * * * * * * * * * * * * * * *
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«ТӘРБИЕШІ — БАЛА ЖАНЫНЫҢ БАҒБАНЫ»

НАУАНОВА МОЛДИР МУХАМЕДГАЛИЕВНА
Түркістан облысы, Кентау қаласы, Ынталы ауылы 

«Бәйшешек» бөбекжай-балабақшасы. Тәрбиеші

 Балабақшада  бала  тәрбиешімен  еңбекте,  сабақта,  экскурсияда  тағы  сол 
сияқты  барлық  жағдайда  қарым-қатынас  жасайды.  Демек,  балабақшада  тіл 
дамыту мүмкіндігі түгелімен тәрбиешінің сөзінің сапасына байланысты. 

Тәрбиешінің  сөйлеуі  -  балалар  үшін  үлгі,  балалар  байланысты  сөйлеуді 
тәрбиешіден  үйренеді.  Е.И.Пассов:  «Важность  речевого  партнерства 
подтверждается  еще  и  тем,  что  только  в  его  условиях  можно  эффективно 
осуществлять  воспитательное  воздействие  на  учеников»  деп  тәрбиешінің 
тәрбиелеу қызметін де көрсеткен [1.87 б]. 

Тәрбиеші мен балалардың сөйлесуі - бірнеше жылға созылатын қатысымдық 
әрекет.  Осы  ұзаққа  созылатын  қатысымдық  әрекетте  тәрбиеші  балалармен 
сөйлесу әрекетіне қатысатын қатардағы сөйлесуші ғана емес, ол дұрыс, әдеби 
тілге үйретуші. Балалар әдеби тілде сөйлеуді тәрбиешінің қалай сөйлеуіне қарап 
үйренеді. Яғни тәрбиешінің тілі - балалар үшін үлгі. 

Сондықтан Е.И.Тихеева тәрбиешінің тілі «абсолютно грамотна, литературно» 
болуы  керек  деген  болатын.  Олай  болса,  тәрбиеші  өзінің  сөйлеу  тілін 
жетілдіруге  міндетті:  ол  -  оның  адамгершілік  және  қоғамдық  парызы. 
Балабақшаның тәрбиешісі үшін, үлгілі, мәдениетті сөйлеу тілін меңгеру - кәсіби 
даярлығының көрсеткіші. 

Балалардың  есінде  тәрбиешінің  сөйлеу  мәнері,  сөйлеу  үлгісі  әбден 
сақталады.  Сондықтан  тәрбиеші  әдеби  тілді  қалыптасқан  дәстүр  бойынша 
орфоэпия, грамматика, лексика, стилистика ережелеріне сәйкес сөйлеуге тиіс. 
Сонда ғана тәрбиеші әдеби тілде мәдениетті сөйлеген болып саналады.

Тәрбиешінің сөйлеу тіліне бірнеше талаптар қойылады.
1. Тәрбиешінің сөйлеуі көркем әдеби тілде, сөз тазалығы болу керек.
2.  Мәдени  сөйлеу  мен  этика  өзіне  ерекше  назар  аудартады.  Тәрбиешінің 

сөйлеуі форма бойынша және мүлтіксіз әдеп пен мәдениетті болу керек.
3. Бала жас болған сайын қатынас жасау құрылымы қарапайым, сөйлемдер 

қысқа және нақты болу керек. 
4. Сөйлем мазмұны олардың тәжірибесіне сүйеніп, қызығушылығына, даму 

ерекшеліктеріне сәйкес келу керек. 
5. Сөйлемнің қарапайымдылығы, нақтылығы өзіне ерекше көңіл аудартады. 
6. Сөйлемнің ырғағын реттеп отыру қажет. 
7. Дауыс күшін реттеп отыру керек. Сөйлем барысында қажет кезде қатты 

немесе ақырын. 
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8. Сөйлем мәнерлі және әсерлі болу керек. 
9. Педагогтар әдіснамалық шеберлікті меңгеруі керек. 
10. Сөйлемнің жеткіліксіз деңгейде болуымен балалардың сөйлеуін дамытуға 

болмайды. 
Балабақша  балаларының  тілін  қалыптастырушы,  негізгі  тұлға  -  тәрбиеші. 

Бірнеше жыл балалармен сөйлесетін, тілдік қатысым жасайтын адам тәрбиеші. 
Балалар тәрбиеші тіліне жаттығады, одан үйренеді. Сондықтан тәрбиеші тілінде 
кемшілік болу өте қауыпты, зиянды. 

Сондықтан тәрбиеші мәдениетті  әдеби тілде сөйлеуге міндетті.  Әдеби тілі 
дамыған  адам  тілдің  стильдік  ерекшелігін  жақсы  түсінеді,  қай  жерде  қалай 
сөйлеуді  біледі,  кіммен  қалай  сөйлеуді  біледі.  Сондықтан  ол  сөзін  реттеп 
сөйлейді.  Жақын,  туыс адамдармен сөйлеу мен қоғамдық орында сөйлеу бір 
емес. Оны тәрбиеші білуге тиіс. Балабақша балалары үшін тәрбиешінің стилі 
белгілі  бір  мінез  -  құлқын  талап  ететін  тілдік  этикет  жөніндегі  түсінікпен 
байланысты. 

Тәрбиешінің  сыпайлылығы,  кісі  сыйлағыштығы,  қарапайымдылығы, 
ескергіштігі,  мейірімділігі,  өзін  сыйлауы  оның  сөзінен  де,  ісінен  де  көрініп 
тұрады. Сонымен бірге баланың стилистикалық түсінігін жетілдіру тәрбиешінің 
эстетикалық  негізгі  құралы  болып  табылады.  Сонымен,  сөйлеу  стиліне 
үйретудің тәрбиелік мәні де зор .

Балаларға стильдік тәрбие беру үшін, тәрбиеші лингвистиканың стилистика 
саласынан  тиянақты  білімі  болуы  керек.  Ол  балаларды  тілдің  стильдік 
ерекшелігін  түсінуге  тәрбиелеуге  қажетті  дидактикалық  деректерді  іріктеп 
алуына  көмектеседі.  Тәрбиеші  өзінің  тілін  барлық  жағын  үнемі  жетілдіріп 
дамытып отырады. Ол - тәрбиешінің міндеті. 

Тәрбиеші өз тілін, сөздік қорын үнемі байыта отырып, тілдің грамматикалық 
құрылысының ерекшеліктерін терең меңгере отырып, синонимдік, омонимдік 
ерекшеліктерін жан-жақты терең білуі керек.

Біліп  қана  қоймай,  бай  сөздік  қор  не  үшін  керек,  қосымшалар  неге  көп, 
олардың мағыналары қандай,  олардың қалай қолданылатынын білумен бірге, 
оларды өз сөзінде қандай жағдайда қолдану орынды екенін анықтауы керек. 

Сөйлеу  мәдениетін  жетілдіргісі,  дамытқысы  келген  тәрбиеші  лексикалық, 
грамматикалық, фразеологиялық синонимдердің бар түрін меңгеріп, оларды өз 
сөзінде қолданып, балалар оның сөзінен үлгі алатындай дәрежеде сөйлейді. Сол 
арқылы баланы байланысты сөйлеуге, тіл байлығын қолдана білуге үйретеді. 

Тәрбиеші  сөздің  дұрыс  айтылуына  интонация  арқылы  адамның  түрлі 
сезімдерін  білдіруге  жаттыққан  болуы керек.  Мәселен,  қуанышты,  қайғыны, 
қорқынышты, салтанатты, мақұлдауды, ашу-ызаны, жылылықты білдіру үшін, 
сөйлеу  қарқынының,  дауыстың  күшінің,  дауыстың  көтеріңкілігі  мен 
төмендегінің  қандай  дәрежеде  болатынын  білумен  бірге  өз  сөйлеуінде 
қолданып, балаларға үлгі көрсетуі керек. 
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Тәрбиешінің сөйлеу мәдениеті балаларға үлгі, өйткені балалар тәрбиешімен 
тікелей  араласу  кезінде  сөздің  дыбыстық  мәдениетін,  байланысты  сөйлеуді 
тәрбиешіге еліктеу арқылы үйренеді. 

Сондықтан  тәрбиешінің  сөйлеу  мәдениеті  жоғары,  балалар  дұрыс  үлгі 
алатындай  дәрежеде  болуы  керек.  Ол  талап  тәрбиешіге   көркем  әдебиетті 
балаларға мәнерлеп оқу және оны әңгімелеп беруде де сақталады. 

Тәрбиеші  көркем  шығарманы  оқығанда,  әңгімелегенде  әдеби  тілдің 
нормасына  сай  мәнерлеп  оқыса,  жақсы  интонациямен  дұрыс  айтса,  балалар 
оған  қызығады,  оны  ұзақ  есте  сақтайды,  керісінше,  тәрбиеші  көркем 
шығарманы көңілсіз, не өте тез, не өте баяу, ешбір сезімсіз оқыса, оған балалар 
қызықпайды, жалығады да тыңдамайды, есінде де сақтамайды. 

Тәрбиеші сөзіне, сөйлеу мәнеріне сын көзімен қарауға тиіс, сөзінде кемшілік 
байқаса, оны түзетуге бар күшін салуы керек. 

Бірақта бұл оңай жұмыс емес, өйткені алдымен сөйлеудің мазмұнына назар 
аударады да, оның қалай айтылғанына көңіл бөлмейді. 

Екіншіден, адам өзінің сөзіне мән бермеуден қалыптасып қалған үйреншікті 
кемшіліктерін байқалмайды да. 

Мысалы, асығып тез сөйлеу әдісті, түсініксіз сөйлеу өте ақырын сөйлеу, өте 
қатты  сөйлеу,  кейбір  дыбыстарды  анық  айтпау  сияқты  әдеттер  болады.  Өз 
сөзіндегі  кемшіліктерді  түзету  үшін  тәрбиеші  әріптестерінің  ескертпелеріне 
назар аударуы керек. 

Сабағын  магитофонға  жазып,  оны  кейін  сын  көзбен  тыңдағаны  жөн. 
Байқалған  кемшіліктер  жою үшін  қажетті  жұмыстың  бәрі  толық  орындалуы 
керек. Бағдарламаларда баланың тіліне үлкендермен тікелей қарым-қатыс күшті 
әсер  етеді.  Баланы  тілдің  жоғары  үлгісі  арқылы  үйрету  керек  екені  үнемі 
айтылып отырады. Балабақша балалары өз ортасына еліктеу арқылы сөйлеуді 
үйренетіні  белгілі.  Осы  ретте  бала  дұрыс,  байланысты  сөйлеуге  үйренумен 
бірге  қарым-қатыс  ортасындағы  адамдардың  тілінде  әдеби  тіл  нормасына 
жатпайтын кемшіліктерді де қабылдайды. 

Баланың тіл мәдениеті тәрбиешінің тіл мәдениетімен байланысты. Балабақша 
балаларының тілін дамыту мәселесін зерттеген ғалымдардың ішінде тәрбиеші 
тіліне  мән  бермеген  ғалым  жоқ  деуге  болады.  Ол  бұл  мәселенің 
маңыздылығына байланысты. 

Өйткені  тәрбиешінің  тілі  балалар  үшін  эталон,  оның  сөзінде  қате  болуы 
мүмкін  деген  ой  балаға  ешқашан  келмейді.  Сондықтан  тәрбиеші  тілі  бала 
еліктейтіндей дәрежеде болуы қажет.  Өйткені тәрбиеші-баламен балабақшада 
тілдік  қатысым жасайтын негізгі  тұлға,  бала  тілін  дамытушы,  балаға  тәрбие 
беруші,  бала  сенетін  адам.  Сондықтан  тәрбиешінің  қалай  сөйлейтіні  жүріс-
тұрысы, қалай киінетініне дейін балаға үлгі, тәрбиеші- баланың балабақшадағы 
сөйлеу ортасы. 

* * * * * * * * * * * * * * * *
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«МУЗЫКА ЖӘНЕ МУЗЫКАЛЫҚ
 ТӘРБИЕ БЕРУ ӘДІСТЕМЕСІ»

АБИЛДАЕВА АҚМАРАЛ ЖАҚСАНОВНА
Түркістан облысы, Кентау қаласы, Ынталы ауылы 

«Бәйшешек» бөбекжай-балабақшасы. Музыка жетекшісі

Мектепке дейінгі  балаларының жас ерекшелігі  -  олардың дамуымен,  жаңа 
әлеуметтік  жағдайлардың,  құрдастарымен  жасайтын  арнайы  өзара  қарым–
қатынасының  пайда  болуымен,  «балалар  қоғамының»  құрылуымен,  басқа 
адамдарға қатысты өзіндік ішкі позициясы, өз «менін» және өз қылықтарының 
маңызын аңғарудың арта  түсуімен,  үлкендердің  ішкі  дүниесіне,  олардың іс–
әрекеттері мен өзара қарым–қатынастарына ерекше қызығуымен сипатталады.

Қазіргі  музыка  сабағы  –  мектепке  дейінгі  ұйымдағы  музыкалық  тәрбие 
жұмысын  ұйымдастырудың  негізгі  формасы,  музыка  сабағында  балалар 
педагогика ғылымының оған қойылатын соңғы талаптары бойынша мынадай іс-
әрекеттермен  айналысады:  хормен  ән  айту,  музыка  тыңдау,  музыкалық 
ырғақтық қимылдар,  балалар  аспабында  ойнау,  музыка  сауаты,  балалар  
шығармашылығы.

Музыка  –  эстетикалық  тәрбие  беру  құралдарының  бірі  болып  саналады. 
Өнердің  басқа  түрлері  сияқты  ол  да  өмірдегі  әсемдікті,  табиғат  сұлулығын
бағалауға  және  адамдар  арасындағы  қарым-қатынастарды  түсініп,  білуге 
үйретеді. Баланы жастайынан өнерге баулып, музыка әлемімен таныстыру, оны 
сезіндіріп ән  айтқызып,  күй  тартқызудың  мақсаты–халқымыздың  асыл  
қазынасын, дәстүрлі ән-күйлерін бойларына сіңіре білу, олардың эстетикалық  
талғамын жан-жақты байытып, дамыту – бүгінгі таңда өте маңызды мәселеге  
айналып отыр. 

Қазіргі  оқу  -  тәрбие  жұмысын  жан  -  жақты  дамыту  мақсатындағы  басты 
міндеттердің  бірі  бала  тәрбиесіне  қазақ  халқының  ғасырлар  бойы  ұрпақтан 
ұрпаққа мұра болып келе жатқан әдет - ғұрпына, ұлттық дәстүріне байланысты 
әдебиет  пен  мәдениетке,  тұрмыс  -  салтына,  өнерге  үйрете  отырып,  баулу. 
Белгілі бір өнер иесіне арналған әсерлі әдеби -  музыкалық кештер өткізу де  
бала санасында  із  қалдырады.  Әдемілікке,  жақсыға,  үлкеннің  маңызды  да  
пайдалы  ісін қайталауға,  ұқсап  бағуға  талпындырады.  Әр  сазгердің  немесе  
әншінің шығармашылығындағы,  репертуарындағы  әндерді,  шығармаларды  
тереңірек талдау арқылы бала тағы да музыканың эмоциялық әсерін, бейнелеу 
күшін түсініп, жақсы мен жаманды ажырата алуға үйренеді.

Музыка  өнері  жеке  тұлғаның  дамып,  қалыптасуында  аса  маңызды  роль 
атқарады. Музыкалық тәрбие жұмысын ұйымдастырудың түрлері ол ән сабағы, 
музыкалық  шулы  аспаптарда  ойнау,  баланың  жеке  музыкамен  шұғылдануы, 
баланың күнделікті өмірдегі музыканың орны, мерекелік ертеңгіліктер.
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Сондықтан  музыкаға  қалыпты  қызығушылығын,  әр  түрлі  музыкаға 
эмоциялық сезгіштігін  дамыту  керек.  Би  билеу  және  ән  салу  дағдыларына  
үйрету, музыкалық қабылдауын, таныс шығармаларды әуенінен тану және есте 
сақтауын  дамыту, балалардың  музыкалық  танымын  кеңейту,  Сол  себепті,  
музыканың құдіретті күшін  бала  бойына  дарыту,  сіңіру  мақсатында  музыка,  
сазды әуен баланың күнделікті өмірінде орын алуы қажет.

 Музыкалық оқу іс - әрекетінің музыка тыңдау бөлімі бойынша ән, күй, халық 
әуендерін,  басқа  ұлттық  шығармаларды қолдана  отырып,  музыканы  тыңдау,  
қабылдау,  есте  сақтау,  ажырата  білумен қатар,  оның  мазмұнын,  көркемдік  
қасиетін түсіндіру қажет. Әнді музыкамен, музыкасыз жеке, көппен қосылып,  
орындау кезінде дауысын дамытуға,  өлең сөзін дұрыс,  анық айтуға,  ырғақты  
қимылмен музыка үндестігін сезіне, денесін дұрыс ұстап, әдемі қозғала білуіне 
ерекше мән беріледі. Музыканы басқа пәндермен байланыстыруда (тіл дамыту,  
сахналау, дене шынықтыру, бейнелеу т.  б)  баланың көңіл хошы, өз күші мен  
ептілігіне  қызығушылығы арта  түседі.  Яғни,  ән  баламен ойын -  сауықтарда,  
ертеңгіліктерде, ойындарда, билерде бірге жүреді. 

Бала  ойнай жүріп,  әнге  деген  құштарлығы  арта  түседі.  Музыкалық  –  
дидактикалық ойындарды  ойнау,  балалардың  музыкаға  қызығушылығын  
арттырады  және музыкалық  іс  -  әрекет  түрлерін  тез,  әрі  дұрыс  үйренуге  
көмектеседі.

Сонымен музыка – адамның жан дүниесін тебіренте отырып, оның өмірге 
деген көзқарасын, әдет, мінез – құлқын қоғам мүддесіне сәйкес қалыптастыруға

тәрбиелейді. 
«Дені  саудың  –  жаны  сау»  дегендей,  тәні  де,  жаны  да  сау,  рухани  бай 

эстетикалық жағынан сезімтал азаматты тәрбиеленіп өсіру – ата-ана парызы, 
қоғамдық  мекемелердің  міндеті.  Осы  міндетті  іске  асыру  балабақша  мен 
мектепалды  даярлық  тобынан  басталмақ.  Музыка  ең  бір  бай  әрі  әсерлі 
эстетикалық тәрбие  құрылы,  оның аса  үлкен  эмоциялық әсері  бар,  адамның 
сезімін тәрбиелейді, талғамын қалыптастырады.

* * * * * * * * * * * * * * * *
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«ТӘРБИЕШІ БОЛУ - БІР БАҚЫТ»

ЖУСИПАЛИЕВА МЕЙРЖАН ОРАЗБАЕВНА
Түркістан облысы, Кентау қаласы, Ынталы ауылы 

«Бәйшешек» бөбекжай-балабақшасы. Тәрбиеші

Адамзат тарихының қай кезеңінде болмасын, тәрбиенің тиімділігін жетілдіру 
ісі  жүзеге  асырылып келеді.  Бұл  істі  жүзеге  асыру  процесі  әрбір  қоғамдағы 
мемлекет қажеттіліктеріне бағындырылады.

Тәрбие  мақсаты  –  нақты  тәрбие  міндеттерінің  жүйесі,  ол  педагогикалық 
процесс  пен  қоғам  қажеттілігіне  қарай  өзгеріп  отырады.  Тәрбие  мақсаты 
қоғамның әлеуметтік сұранысына байланысты және оның табысты орындалуы 
ұстаздың  кәсіби  даярлығына  байланысты,  мұраттарға  қол  жеткізуге 
бағытталған. Тәрбие мақсаты – педагогиканың ең маңызды мәселесі.

Мақсат  –  тәрбиенің  жалпы  мақсаттылығынан,  тәрбие  жүйесінің  сипатын 
айқындаушы ретінде көрінеді. Мақсат пен міндет бүтін және бөлшек ретіндегі 
арақатынаста, жүйе мен оның компоненттеріне тәуелді болады.

Тәрбие  мақсаты  жалпы  және  жеке  болып  келеді.  Біріншісінде  барлық 
азаматтардың  сапалық  құндылықтары  қарастырылса,  екіншісінде  жеке 
тұлғаның  қалыптасуы  көзделеді.  Тәрбие  мақсатын  тұжырымдауда   табиғат, 
адам, қоғамның объективті даму заңдылықтары міндетті түрде есепке алынады.

Тәрбие  мақсатын  анықтауда  маңызды  себептердің  қатарына  жататындар  – 
мақсатты құрастыру, оны белгілі бір заңдылыққа негіздеуді есепке алу. Тәрбие 
мақсатының  ең  алғашқы  әлеуметтік  негізі  -  әрбір  даралықтың  дамуы 
табиғаттың адамға генетикалық тұрғыдан берген мүмкіндіктерін  дамыту,  сол 
арқылы  оның  тұлғасын  қалыптастыру.  Өйткені  тұлғаның  дамуы  белгілі  бір 
әлеуметтік  жағдайға  байланысты  жүзеге  асады.  Адам  мен  қоғамның  өзара 
тәуелділігі тәрбие мақсатының екінші негізі болып табылады.

Тәрбие мақсатының негізгі компоненттерін философиялық категориялардың 
тізбегімен сипаттауға болады: мотив – қажеттілік – қызығушылық – мақсат.

Сонымен,  мақсат  –  іс-әрекет  нәтижесін  күні  бұрын  ой-тұжырым  арқылы 
болжау болып табылады.

Жалпыадамзаттық тұрғыдан қарағанда тәрбие мақсаты – тұлғаны жан-жақты 
және  жарасымды,  үйлесімді  етіп  тәрбиелеу.  Тәрбие  мақсатына  байланысты 
балаларға білім мен тәрбие берудің негізгі жолдары белгіленеді, тәрбиелік іс-
әрекеттердің мазмұны анықталады, білім беру мен тәрбиелеудің нақты әдістері 
қарастырылады.

Педагогика  ғылымы  тәрбиенің  мақсаты  жеке  адамды  жан-жақты  дамыту, 
әділетті қоғамды өз қолымен құратын және оны қорғай алатын етіп тәрбиелеу 
деп қарастырады. Тұлғаны жан-жақты жетілдіріп,  дамыту деген ұғымды оқу 
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мен жастардың практикалық еңбегінің тікелей байланысы, дененің және ақыл-
ой дамуының біртұтастығы ретінде түсіну керек.

Адам баласының жарқын болашағы толығымен жас ұрпақты тәрбиелеу ісіне 
тәуелді. Мектептегі тәрбиенің басты мндеттері – теориялық білімді еңбекпен, 
өмірмен  байланыстыра  жүргізу,  оларды  политехникалық,  экономикалық, 
экологиялық білімдермен қаруландыру, кәсіптік бағдар беру. Сондықтан әрбір 
азамат, тәрбиеге қатысы бар адамдар, ұйымдар мен мекемелер тәрбиенің мәнін, 
мақсаты мен  міндеттерін  жете  түсінуі  қажет.  Осыған  орай  тәрбиенің  негізгі 
мақсаттары:  а)  жастардың  дүниеге  көзқарасын  қалыптастыру;  ә)  тұлғаның 
рухани және дене қабілеттерін жан-жақты дамытып, эстетикалық талғамдары 
мен сезімдерін қоғамның талаптарына сай тәрбиелеу.

Тәрбиенің құрамдас бөліктерінің бірлігі мен өзара байланысының нәтижелі 
болуы ең алдымен мұғалімнің шеберлігіне, жалпы дайындығына байланысты. 
Сондықтан  ол  өзін-өзі  дамытып,  барлық  іскерліктері  мен  білімін  баланың 
бойына  қоғамда  өмір  сүру  үшін  және  оның  істерін  басқару  үшін  қажетті 
адамгершілік  қасиеттерді  тәрбиелеуге  және  қалыптастыруға  әрқашан  дайын 
болуы керек.

Тұтас педагогикалық процесті құраушы екі басты процестің бірі – оқыту  
процесі (оқу процесі) болып табылады. Оқыту процесі күрделі процесс болып 
табылатындықтан оның анықтамалары да әртүрлі.

Ерте дәуірдегі және ортағасырлық ойшылдар еңбектерінде «оқыту», «оқыту 
процесі» ұғымдары «білім беру» деген мағына береді. Өткен ғасырдан бастап 
оқыту  ұғымына білім беру және оқу компоненттері  енгізіле  бастады.  Мұнда 
білім беру – мұғалімнің оқу материалын меңгертуге бағытталған іс-әрекеті, оқу 
–  оқушының ұсынылған  білімдерді  меңгеруге  бағытталған  іс-әрекеті  ретінде 
көрінеді.  Кейінірек  оқыту  түсінігі  сол  сияқты  мұғалімнің  оқушылардың 
танымдық  іс-әрекетінің  тәсілдерін  қалыптастыруды  басқару  іс-әрекеті  және 
мұғалім мен оқушының біріккен іс-әрекетін де қамтиды.

Қазіргі түсінікте оқытудың мынадай белгілері бар:
1) екіжақты сипат;
2) мұғалімдер мен оқушылардың өзара іс-әрекеті;
3) мұғалім тарапынан басшылық;
4) арнайы жоспарланған ұйымдастыру және басқару;
5) тұтастық және бірлік;
6) оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкестік;
7) оқушылардың дамуы мен тәрбиесін басқару.

* * * * * * * * * * * * * * * *
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«БАЛАЛАРДЫҢ ТӘРБИЕСІНЕ 
ТӘРБИЕШІНІҢ КӨЗҚАРАСЫ»

САЛЫБАЕВА НАЗЕРКЕ ТОЛЕГЕНОВНА
Түркістан облысы, Кентау қаласы, Ынталы ауылы 

«Бәйшешек» бөбекжай-балабақшасы. Тәрбиеші

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. Мектепке дейінгі жастағы 
адамгершілік-патриоттық  тәрбие  дегеніміз-  баланың  моральдық  қасиеттерін 
белгілі бір мақсатқа бағыттап қалыптастыру.

Балалардың  шығармашылық  қиялы  мен  қабілеттерін  дамыту,  олардың 
практикалық дағдыларды иемденуі  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 принципін сақтап, өнердің әр түрлі қазіргі кездегі даму деңгейін 
ескеретін белгілі бір бағдарлама бойынша жүргізілуінің маңызы зор. 

Психологтар  мен  педагогтардың  бірлесіп  атқарған  зерттеулері  соңғы 
жылдары  балалардың  ақыл  - ой  және  эстетикалық  іс  - әрекеттерінің, 
адамгершілік ерік қасиеттерінің деңгейі неғұрлым жоғарланғанын көрсетті. Бұл 
сәби  кезден  –  ақ  байқала  бастады.  Сондықтан  балабақшаның  баланың 
адамгершілік әлпетін қалыптастырудағы ролі мен мәні артып келеді. Баланың 
ақыл – ой ерекшеліктері жаратылыстан шығармашылық, ізденгіштік сипаттарға 
ие, алайда оны дұрыс бағытта даму 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. Ойлау әрекетін дамыту 
сөйлеусіз мүмкін емес. 

Бала  тілді  меңгере  отырып  заттар,  олардың  қасиеттері,  белгілері  туралы 
білімдерін  игере  бастайды.  Нақты  бағдарлама  мазмұнына   сай  балалар 
қарапайым  математикалық  ұғымдарды  меңгеру  негізінде  санау,  салыстыру, 
заттардың ұзындығын, енін, биіктігін өлшеу, жиын, сан, есептеу ұғымдарын да 
дидактикалық және танымдық ойындар арқылы үйренеді. 

Мектепке дейінгі  балаларға  арналған көркем шығармалар баланы шынайы 
болмысты  нақты  әрекетімен  таныстыра  отырып,  оны  көркемдеп,  баяндап 
баланың сөздік қорын молайтып, тілін байытады. Мектеп жасына дейінгі өнімді 
шығармашылық қызметін ұйымдастыруда, бейнелеу өнерінің сабақтары барлық 
жас топтарында өткізіледі. 
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Мектеп  жасына  дейінгі  балалар  бейнелеу  өнерімен  жалпы  топтық 
сабақтардан тыс та, ойынға бөлінген уақыт мезгілінде шұғылданады. Тәрбиеші 
бұл  ынтаны,  алынған  бейнелеу  дағдыларын  қолдануда  баланың 
шығармашылығын қолдап отырады. Іс - әрекеттің түрлеріне үңілсек сурет салу, 
жапсыру,  мүсіндеу,  құрастыру  –  балалардың  шығармашылық  белсенділігін 
көрсету  үшін  үлкен  мүмкіндік  беретін  сабақтардың  бірі.  Балалардың 
шығармашылығын  ұйымдастырудың  ерекше  өзіндік  мәні  бар.  Адамдардың 
жаңа әлеміне, олардың қарым – қатынасының ерекшеліктеріне қызығушылық 
қарым – қатынастық жаңа басым түрін анықтайды. Мектепке дейінгі жастағы 
балаларда  айналасындағылардың  сөйлеуін  және  бақылай  отырып, 
бағалаушылық сипаты пайда болады. 

Олар  сөздерді  өзгерте,  жаңа  сөздер  ойлап  табуға  белсенді  тәжірибелер 
жасады,  сөйлеу  іс  - әрекетіне  шығармашылық  пен  кіріседі.  Жұмбақтар, 
ертегілер, әңгімелер ойлап табады. Балаларда ойлау объектісі арқылы сөйлеуге 
қызығушылық  пайда  болады.  Бірдей  жастағы  балалардың  сөздік  қоры, 
байланыстыру, сауаттылық жағынан, шығармашылық сөйлеу қабілеті жағынан 
айырмашылықтары  айқындалады.  Балалардың  логикалық  ойлау  қабілеті, 
интелектуалдық дарындылығы еске сақтау қабілеттері арқылы, өз бетімен ойлау 
қабілеттері  арқылы жоғарылай  түседі.  Түрлі  логикалық,  сенсорлық  ойындар 
арқылы баланың ойлау шығармашылығы дамып, ақыл – ой белсенділігі  арта 
түседі.  Шығармаларды,  әңгімелерді,  ертегілерді  еске  түсіріп  сөйлеу 
шығармашылығын  дамыта  отырып,  театрлық  көрсетулер  ұйымдастыруға 
болады. Ойын кезінде балалардың қимыл - әрекетімен қатар ойлау қабілеттерін, 
тілдерін  дамыту  жұмыстары  арқылы  шартты,  мақсатты,  ережелі  ойындарды 
біле  отырып,  ол  ойындарға  шығармашылығын  қосып  та  ойнайды,  кейбір 
ойындарды  өздері  де  өзгерте  алады.  Музыкалық  сабақтарда  балаладың  іс  - 
әрекеті оқу және шығармашылық тапсырмаларды орындауға бағытталған. 

Олар  орындау  дағдыларын игере  бастайды,  ал  түрлі  билерді  орындағанда 
түрлі  би  қимылдарын,  музыкалық  ойын  образдарын  өздерінше  беруге 
талпынады. Баланың жеке басын жан – жақты дамыту эстетикалық тәрбиенің 
адамгершілік, ақыл – ой дене тәрбиелерімен өзара тығыз байланысы арқасында 
қамтамасыз етіледі. 

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.
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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. 

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. 

Біздің  алдымызда  тұрған  басты  міндет  –  тәуелсіз  Қазақстанның  әр  жас 
жеткіншегінің жүрегінде Отанына, жеріне,  еліне деген ыстық сезім, шынайы 
сүйіспеншілік  ұялату.  Сондықтан  біз  адамзаттық  көзқарасы  қалыптасқан, 
әлеуметтік  белсенділігі  жоғары  отаншыл  ұрпақ  тәрбиелеп  өсіруге  аса  көңіл 
бөлуіміз керек. 

«Әрбір Қазақстандықты өз мемлекеті қамқорлықсыз қалдырмайды, ал әрбір 
Қазақстандық өз мемлекетінің болашақ тағдыры үшін жауапты» деген ұғымды 
жас ұрпақ санасына сіңіруіміз қажет.

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