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Мектепке дейінгі тәрбиелеудегі жаңартылған бағдарламаны
 жүзеге асырудағы инновациялық әдістер

ТОЛКУМБАЕВА АЙМКУЛ УШАКБАЕВНА
Ақтөбе қаласы, № 44 «Тұлпар» балабақшасының тәрбиешісі

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, 
ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында»

(Н. Ә. Назарбаев)

Қазіргі  өмірдің  өзінен  туындап  отырған  талаптарды  орындау, 
жаңашылдыққа жаршы болу үзіліссіз тәрбие негізінің бастау бұлағы - мектепке 
дейінгі ұйымдардан басталған орынды. Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады 
десек  те,  ғылымға  негізделген  әдіс  -  тәсілмен  берілетін  тәлім  –  тәрбие  ісі 
көбінесе балабақшадан  басталып,  жан -  жақты педагогикалық өрісін табады. 
Әсіресе  балабақшадағы тәрбие  бала  табиғатына  ерекше әсер  етіп,  оған  өмір 
бойы  ізгілікті,  мағынасына  өшпейтін  із  қалдырады.  Баланы  мектеп  алды 
даярлау  үздіксіз  білім  беру  жүйесіндегі  маңызы  мен  өзектілігі  ерекше 
мәселелердің  бірі  болып  саналады.  Сонымен  қатар,  мектепке  дейінгі 
мекемелерде инновациялық білім беру құралдарын қолданудың да маңызы зор. 
    Инновациялық білім беру құралдарына: аудио, видео, құралдар, компьютер, 
интерактивті тақта, интернет, мультимедиялық құрал, электрондық оқулықтар, 
мен оқу әдістемелік кешендер, инновациялық ақпараттық банк, инновациялық 
сайт  және  тағы  басқалары  жатады.  Қазіргі  таңда  көптеген  интерактивті 
бағдарламалық  бөлімдер,  қозғалмалы  объектілер  құруға  мүмкіндік  беретін 
векторлық  және  графикалық  жабдықтар  көптеп  шығып,  қолданыс  табуда. 
Осындай  құралдардың  бірі  -  мультимедиялық  оқулықтарды  балабақшаларда 
кеңінен  пайдалану.  Бұл  жағдайда  тәрбиеші  әр  оқу  іс  -  әрекеттерін  бастар 
алдында  жиі  көрнекіліктер  ауыстырмаған  болар  еді.  Ал,  мультимедиялық 
оқулықтар  арқылы  тәрбиеші  уақытты  тиімді  және  ұтымды  пайдаланар  еді.
    Өмір талабына сай жаңа технологияларды оқу процесі мен тәрбие аясында 
шебер қолдана білу тәрбиешінің міндеті болса, ертегілерді оқу іс - әрекетінде өз 
ретімен қолдана білсе тәрбиеленушілерді жан - жақты дамытуда ертегінің аса 
зор  мәні  бар  екенін  айқындайды.  Оқу  іс  -  әрекеті  барысында  ертегі 
кейіпкерлерінің жан - жақты мінез - құлықтарын айыра білу бойынша жақсы 
деген  немене,  жаман  деген  немене  екендігіне  көзін  жеткізеді.
     Барлық оқу іс - әрекетінде ертегілерді қолдану арқылы негізгі педагогикалық 
дәстүр  пәнаралық  байланысты  жүзеге  асыруға  болады.  Ертегінің  өзіндік 
құрылысы, көркемдік ерекшелігі бар. 
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Қандай ертегіні алсақ та, ол белгілі бір сюжетке құрылады, оқиғаның желісінің 
басталуы, аяқталуы, өзіндік шешімі болады. Ертегі баяу басталып, оқиға желісі 
күрделене түседі.  Әсіресе адам өміріне байланысты іс -  әрекет өткір сықақ - 
мысқылмен беріліп, бала сезімін селт еткізіп, күлкіге мәз етеді. Бала жағымсыз 
кейіпкердің жексұрын әрекетінен бой тартып жақсылыққа құмартады. Ертегінің 
әр  жақты  сырын  қызықты,  тартымды,  бала  санасына  лайықтай  жеткізу 
айтушының  шынайы  шеберлігіне  тікелей  байланысты.  Бақшада  ертегі  оқу, 
сабақта  және  сабақтан  тыс  уақыттарда  өтіледі.  Оқу  жұмысы  баланың  жас 
ерекшелігіне  орай  жоспарланады.  Сәбилер  тобында  ауызша  әңгімелеп  беру 
тәсілі қолданылады.    
    Сәбилер тобында оқығанды тыңдату және әңгімелеп беру қатар жүргізіледі. 
Мұндай мақсат – ертегіні ауызекі әңгімелеуге төселдіре отырып оқылғанды 
шыдамдылықпен тыңдай білуге үйретеді.
Ассоциация әдісі – сол тыңдаған ертегі жайлы мәлімет
Мысалы: Суретте «Бауырсақ» ертегісіндегі бауырсақ ортасында тармақтарына 
кемпір, шал, қоян, үй, қасқыр, аю, түлкіні балалар жапсырады көп қиынды 
суреттердің ішінен.
Ой қозғау әдісі: Балаларға ертегілерге берілген жұмбақтарды жасыру;
Жалпақ тұмсық көріп пе ең,
Жер қазатын тінткілеп.
Ілмек дерсің құйрығын,
Кебіс дерсің тұяғын,
Білсең енді таба ғой,
Қай кейіпкер екенін? (Үш торай)
Әжей жақсы көретін осы қызға,
Телпек тарту етіпті қызыл түсті.
Ұнатқаны соншама бұл сыйлықты,
Немересі есімін ұмытыпты,
Ал, айтшы сен, бұл есімді? (Қызыл телпек)
Сұрақтар арқылы ой салу:
Сен бұларды неліктен ертегілер деп ойлайсың?
Халық ертегілері мен авторлық ертегілерді ата, олардың айырмашылығы неде?
«Қызыл телпек» ертегісінің авторы кім?
Сен Қызыл телпектің орнында болсаң не істер едің?
СТО - ның элементтерінің бірі – Венн диаграмманы пайдалану (екі ертегіні 
салыстыру, ортақ белгісін табу, қорытындылау, нақтылау).
Интерактивті тақтаны қолдану:
- Флипчартта «инструменты» батырмасының көмегімен сызғышпен әр түрлі 
бағытта «Бауырсақ» тың жолын салу, презентацияда жүктелген суреттерді 
орналастырып, актив қаламның көмегімен бауырсақты жүргізу, балалар 
бағытты дауыстап айтады; (графикалық диктант түрінде қолданса болады)
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Мысалы: Жата - жата жалыққан бауырсақ терезеден секіріп түсіп домалай 
жөнеледі.
- Бағыты: төмен, оңға, төмен, қоянға жолығады
Ассоциация әдісі: қоян - қорқақ, ұзын құлақ, ерні жырық, артқы аяғы жақсы 
дамыған, көзі қызыл, қыста тонын ауыстырады, құйрығы кішкентай, секіреді 
(Балалар орындарынан тұрып секіреді)
- Бағыты: солға, төмен, оңға, жоғары қасқырға жолықты
Ассоциация әдісі: қасқыр - жабайы жануар, сұр, жағымсыз кейіпкер, жыртқыш, 
итке ұқсайды, ұлиды (Түймені басып қасқырдың дыбысын естірту)
- Бағыты: оңға, жоғары, оңға, төмен аюға кездесті
Ассоциация: аю - жабайы жануар, бал жейді, жидек жейді, қорбаңдап жүреді, 
аяғы талтақ, аю ақырады (Дыбысын естірту)
- Бағыты: оңға, төмен түсіп түлкіге кездесті
Ассоциация: түлкі - қу, айлакер, құйрығы ұзын, сылаңдап жүреді
Бауырсақ, түлкіге жем болғысы келмей, үйіне қайтқысы келіп түр көмектесейік 
(бір бала активті қаламды алып бауырсақты келген жолымен қайта домалатады, 
балалар бағытын айтып отырады)
Ертегідегі мінез - құлқы қарама - қарсы кейіпкерлерді ата;(кіші топтың 
балаларына жағымды кейіпкерді тәрбиеші атайды, бала жалғастырады)
Мысалы: Қызыл телпек – Қасқыр, Күлше қыз - өгей шешесі, Қарлығаш - 
жылан, Ит – мысық, Қасқыр – түлкі т. с. с. 
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Мектеп жасына дейінгі балалардың 
шығармашылық құзіреттілігін дамыту

САРМАНТАЕВА АКЗИРА КОБДАБАЕВНА 
Ақтөбе қаласы, № 44 «Тұлпар» балабақшасының тәрбиешісі

      Еліміздің білім саласында  жүргізіліп  жатқан реформаның  басты мақсаты 
ой-өрісі   жаңашыл,  шығармашылық   деңгейде   қызмет  атқара  алатын, 
дүниетанымы жоғары,  жан-жақты қалыптасқан  жеке тұлға тәрбиелеу. Мектеп 
жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі қазіргі таңда мемлекеттік саясаттың 
ажырамас  бөлігі  болып  отыр.Шығармашылық тұлғаны қалыптастыру  -қазіргі 
кезеңдегі педагогикалық теория мен тәжірибенің маңызды мәселелерінің бірі. 
Оны мектепке дейін дамыту тиімді.
  В.А.  Сухомлинский  айтқандай:  «Балалардың  мүмкіндігі  мен 
дарындылығының  бастамалары  саусақтарының  ұшында.  Бейнелеп  айтқанда, 
саусақтарынан,  шығармашылық ойын қоректендіретін  өте  жіңішке жылғалар 
сынды  жіптер  тарайды.Баланың  қолында  неғұрлым  шеберлік  көп  болса, 
соғұрлым  ол  ақылды  болады».  Педагогтардың  пайымдауы  бойынша-барлық 
балалар дарынды.Сондықтан дарынын уақытында байқап, сезіп, тәжірибесінде, 
нақты өмірінде қолдануға мүмкіндік туғызу қажет.      
      Ересектердің көмегімен көркемдік-шығармашылық қабілеттерін дамыта 
отырып,  бала  жаңа  туындылар  жасайды  (сурет,  жапсыру,мүсіндеу) 
.Қайталанбайтын  туындыларды  ойластыру  барысында  ол  әрқашан  заттың 
жасалу тәсілдерімен тәжірибе жасайды. Мектепке дейінгі жастағы бала өзінің 
эстетикалық  дамуында  қарапайым  көрнекі-сезімдік  әсерінен  түпнұсқалық 
кейіптің жасалуына бейнелеу-мәнерлеу әдістері арқылы өтеді. Сондықтан оның 
шығармашылығының негізін қалау керек. Неғұрлым бала жақсы  көрсе, естісе, 
күйінсе, соғұрлым қиялдау әрекеттері маңызды және нәтижелі болады.Балалар 
ерте жастан бастап өздерінің қоршаған ортадан алған әсерін бейнелеп көрсетуге 
тырысады. Қай ғасырда болсын ұлт  өнерін  өркендетуші  сапалы,  салауатты, 
парасатты  ұрпақ  тәрбиелеу  –  қоғам  алдында әрбір тәрбиеші  ұстаздың  басты 
міндеті болып саналады.
   Мектепке  дейінгі  білім  беру  стандарты  мектепке  дейінгі  тәрбие  мен 
мектепалды  даярлық  топтарында  педагогикалық  үрдісті  ұйымдастыруда 
жаңашыл  әдіс-тәсілдерді  пайдалануға  мүмкіндік  береді.  Мектепте  жаңа 
педагогикалық  технологияларды  пайдаланудың  басты  мақсаты:  оқыту  мен 
тәрбиелеуде  инновациялық  ойын  технологиясының  элементтерін  пайдалана 
отырып, жан-жақты, білімді, құзыретті тұлға тәрбиелеу.
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   Мектепке дейінгі балаларға эстетикалық тәрбиені жапсыру,мүсіндеу оқу іс-
әрекеттерінде дамытамыз.Эстетикалық тәрбие дегеніміз-баланың ақыл-ойы мен 
сезімін,ұшқыр қиялы мен ойлау қабілетін дамытуға көмектеседі.Эстетикалық 
тәрбиені  жүзеге  асыру  үшін  балалардың  әсемдік  сезімі  мен  ұғымын 
,көркемдік,шығармашылық қабілетін үздіксіз  дамытып эстетикалық талғамын 
қалыптастыруға дағдыландыру қажет.
Балалар  өмір  құбылыстарын  сурет  салу,сазбалшықтан  немесе  ермексаздан 
мүсіндеу,қиып  жапсыру,табиғи  материалдармен  көркем  өңдеу  жұмыстары 
кезіңде тереңірек танып білуге мүмкіндік алады.
   Түрлі  материалдардан  (қағаз,картон,мата,ермексаз,саз,қамыр,табиғи 
материалдар)  әшекейлеудік  тәсілдеріне  машықтанады,бұйымдар  үлгісін 
жасаудың жолдары мен оларды сәндеп әшекейлеудің амалын үйренеді.
Жапсыру оқу іс-әрекетінде:
Сәндік жапсыру, сюжетті жапсыру,заттық  жапсыру және  табиғи 
материалдармен жұмыс.
Ал,мүсіндеу арқылы заттардың,адамдардың,құстардың,хайуанаттардың пішінін 
бейнелеу тәсіліне машықтанады.Қолданылатын ермексаз немесе сазбалшық 
арқылы сомдайтын бейненің сыртқы кескінін,олардың қимыл-қозғалыс 
пластикасының ерекшеліктерін,күнделікті көргендерін еске түсіре отырып 
мүсіндей білуге,мүсіндеу барысында тұлғалардың дене 
құрылысы,бөлшектердің өзара жарасымды байланысы туралы алғашқы 
түсініктерді игеруге мүмкіндік алады.
Мүсіндеу оқу іс-әрекетінде:
 Заттық мүсіндеу,
 сәндік мүсіндеу,
 сюжетті мүсіндеу,
 табиғи материалдармен мүсіндеу.
Эстетикалық тәрбие алған балалар жарқын,әсем атаулының бәріне жай ұмтыла 
қана қоймай ,сұлулықты жан дүниесімен қабылдайтын болады.
    Мектепке дейінгі баланың тілін дамыту әрқашанда өзекті мәселе болып 
табылады. Қазіргі таңда баланың тілін дамыту процесін түзетудің көптеген 
әдістері бар. Баланың тілін дамыту барысында жағымды эмоцияналды қалпын 
ұйымдастырып, өзінің тілін белсенді дамытуға деген қызығушылығын тудыру 
керек. Ең тиімді және қызықты да, қолжетімді баланың іс - әрекеті бұл – ойын
    Мен өз тәжірибемде мүсіндеудің, жапсырудың, сурет салудың дәстүрден тыс 
әдістерін қолданамын. Шығармашылық саласында дәстүрден тыс әдістер 
балаларды қызықтыратын, еліктіретін іс- әрекет. Қоршаған орта бала өмірінде 
ең маңызды орын алады. Сондықтан заттық – дамытушы ортаны 
ұйымдастырған кезде мазмұнының дамытушылық жағын және әр баланың жеке 
ерекшелігін ескере отырып, шығармашылық қабілетін дамытуға 
бағытталғанына басты назар аударамын. Үйде қаншама қажетсіз нәрселер бар: 
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тіс щеткалары, поролон тарақтар, қақпақтар, пенопласт, жіптер, майшамдар т.б. 
Ал серуенге шыққан кезде айналада қаншама қызықты нәрселер бар: 
таяқшалар, жаңғақтар, жапырақтар, тастар, тұқым, баққабақ гүлінің мамығы 
т.б. Осының бәрінен іс- әрекетке қажетті өнімді бұрыш жасақтап алдық. 
Ерекше материалдар балаларды өзінің ерекшелігімен қызықтырады, «Жоқ» 
деген сөзді айтқызбай- ақ, не қаласа соны жасауларына және өздерінің жаңа 
шығармашылық қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік береді. Балалар ұмытылмас 
әсер алады, жағымды көңіл күйде болады, ал олардың көңіл- күйлеріне қарай 
отырып не нәрсеге қуанатынын, не нәрсеге көңілі толмайтынын аңғаруға 
болады. Ұйымдастырылған оқу қызметінде бейнелеу өнерінің дәстүрден тыс 
әдістерін қолдану:
Балалардың қорқынышын сейілтуге мүмкіндік туғызады;
 Өзіне деген сенімін арттырады;
 Ойлау кеңістігін дамытады;
 Өз ойын еркін білдіруге үйретеді;
 Шығармашылық ізденіске түрткі болады;
 Әр түрлі материалдармен жұмыс жасауға үйретеді;
 Композициялық сезімін, ырғақты, түс, түстерді қабылдауын дамытады;
 Саусақтың ұсақ моторикасын дамытады;
 Жұмыс барысында эстетикалық сезім алады.
Дәстүрден тыс әдістер арқылы сурет салу дағдыларын жеңілдетуді жөн 
санадым.
Психолог айтуынша «Сурет бала үшін өнер емес, ол тіл. Сөзбен айтып жеткізе 
алмағанын, сурет арқылы жеткізуге мүмкіндігі бар. Бейнелеу барысында 
оңтайлының бәрі екінші орынға кетеді, тыйым мен шектеулер болмайды. Бұл 
уақытта бала мүлдем еркін.»   
Сурет салуда дәстүрден тыс әдістер балалар үшін қызықты, өйткені өзінің 
қиялын, ықыласын, ойын толық білдіруге үлкен мүмкіндіктер береді.
    Алға қойған мақсатыма жету үшін келесі тапсырмаларды орындауды 
анықтадым:
1.Мектеп жасына дейінгі балаларды сурет салудың дәстүрден тыс әдістерін 
қолдануға үйрету;
2.Мектеп жасына дейінгі балалардың қозғалыс дағдыларын және қолдың 
білезік буынының икемділігін арттыру;
3.Балаларды сурет салудың дәстүрден тыс әдістерін пайдалана отырып кез- 
келген сурет салуда өз шығармашылықтарымен ұштастыра білуге үйрету.
Өзімнің ұйымдастырған оқу қызметімде сурет салудың дәстүрден тыс 
әдістерінің топтамасын, балалардың саусақтарына толықтай демалыс болатын, 
қимыл қозғалысын арттыратын, жазу дағдыларын қалыптастыратын 
элементарлық саусақ ойындарын, гимнастика, жаттығуларды пайдаланамын.
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Бірнеше жылдан бері мектепке дейінгі балалармен жұмыс барысында мен 
бейнелеу әрекеттерінің нәтижелеріне назар аудардым. Балалар келесі белгілер 
бойынша жақсы нәтижелер көрсетті:
1. Штрихтау икемділігі,түрлі түсті қарындаштармен әр түрлі сызықтарды 
тартуы;
2. Жіңішке және жуан қылқаламмен бояуды жаға білуі;
3. Негізгі түстердің,бояудың реңктерін танып,оларды араластыра білуі;
4. Үлгі мен дақты жұмыста қолдана білуі;
5. Өз жұмыс орнын жинай білуі;
6. Сонымен қатар балалардың төмен қабілеттері де байқалды:
7. Сабақ барысында,  жауап айтқан кезде өзіне деген сенімсіздік пен бөгеліп 
қалушылық;
8. Өздігінен бейнелеу құралдарын таңдауда,суретті параққа орналастыруда 
әректсіздік;
 Дәстүрлі емес бояу әрекеттерін қолдану кезіндегі жаңғалақтық;
 Бейнелеу құралдарымен тәжірибе жасау;
 Танымал сурет салу әдісінде педагогтың анық түсіндіруін күту;
 Қиялын,көркем шығармашылығын байқату;
 Суретке жеке көзқарасын жеткізу;
      «Бастыру әдісі» әр түрлі заттармен бастыру арқылы сурет салу балаларда 
жағымды эмоция, қызығушылық тудырады. Бастыру үшін әртүрлі заттарды 
қолдануға болады. Мысалы:Жапырақ, алақан, поролон, өсімдіктер.
      «Құммен сурет салу әдісі». Балаларға құммен сурет салу өте қызықты, 
қатты ұнады, ол көтеріңкі көңіл-күй сыйлайды.
 Оны төмендегідей жүргізеді:
  Ақ қағаз бетіне суреттің пішіні сызылады;
  Желім сызылған сызық бойымен қылқаламмен жағылады;
  Жағылған желімнің үстіне ыдыстардағы құм себіледі.
Балалармен жұмыс барысында олардың жеке ерекшеліктерін ескеріп, алынған 
нәтижеге талдау жасадым, жеке жұмысты жоспарладым.
Балалардың ұсақ қол моторикасын дамытып қана қоймай, дәстүрден тыс 
әдістермен жұмыс жасауды жетілдіріп, ерекше бейнелері арқылы өзінің  
«Менің» көрсету.
     Қорыта келе мектепке дейінгі мекемелерде балалардың бейнелеу өнері 
арқылы шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін оқып үйретудің сан алуан 
әдістері және ең алдымен балалар дербестігін, белсенділігін, өмір құбылысын 
көркемдік тұрғысынан қабылдау әрқашанда дара, әрі таңдамалы.
Нәтижесінде балада көркем өнер туралы білімі қалыптасады, шығармашылық 
қабілеттері дамиды, авторлық бағытта бейнелей біледі, отбасы 
және мектеп ынтымақтастығы орнайды.
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Орыс мектебінде қазақ тілі мен әдебиетін 
оқытудың  тиімді жолдары

              ЧАЙКЫМУРАТОВА  АКМАРАЛ  ЧАЙКЫМУРАТКЫЗЫ
ШҚО, Өскемен қаласы, Абай атындағы № 33 ОМ 

Орыс мектебіндегі  Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Тіл  тағдыры  —  ел  тағдырына  айналып  отырған  қазіргі  қазақ  тілінің 
кінәратты  жағдайында  оқушы  бойында  мемлекеттік  тілге  деген 
сүйіспеншілікті  қалыптастыруға,  қазақ  тілі  арқылы  жасалған  ойдың  кестелі 
өрнектеріне  үңілтіп,  ауызша,  жазбаша  сөздік  қорларын 
молайтуға,шығармашылық  қабілетін  дамытуға,  пәнге  деген  қызығушылығын 
арттырып,білім  сапасын  тереңдетіп,  мемлекеттік  тіліміздің  қолдану  аясын 
кеңейтуге,  Тіл  туралы  заңды  жүзеге  асыруға  барынша  қолғабыс  ету-  әрбір 
қазақ  тілі  пәні мұғалімінің міндеті  болуға тиіс.  Ал қоғамымыздағы мұғалім 
алдында  тұрған міндет- сапалы білімді, саналы тәрбиелі, экономикалық ойлауы 
 дамыған, жалпы адамзаттық құндылықты меңгеруде шығармашылық,іскерлік 
пен дағдысы қалыптасқан, жан-жақты мәдениетті жеке тұлғаны қалыптастыру 
екені сіздер мен бізге белгілі.

Тұңғыш  Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың  «Қазақстанның  болашағы- 
мемлекеттік  тілінде»  атты  жолдауын іске  асыруға  Қазақстан  азаматтарының 
әрқайсысы  үлес  қосуға  міндетті,  оның  ішінде  қазақ  тілі  мен  әдебиеті 
мұғалімдері  тіл  жанашырлары  қатарынан  орын  алатындықтан,  тапжылмай 
еңбек етіп  үлестерін қосуға міндетті.

Қазіргі  таңда  Қазақстанда  білім кеңістігінде  жаңа бағдар  жүйесі  жүріп 
жатыр. Бұл жағдай орыс мектептеріндегі  қазақ тілі мен әдебиетін жүргізудің 
талаптарын  өзгертуге  жол  салады.  Орыс  мектептеріндегі  қазақ  тілі  мен 
әдебиетін оқытып үйрету қиын да, күрделі жұмыс екенін білеміз. Басқа ұлтқа 
қазақ тілін оқыту әдістемесі оқушының ана тілінің ерекшелігін ескере отырып, 
оны  үйретудің  түрлі  тиімді  жолдары  бар.  Орыс  тілінде  оқытатын  мектепте 
қазақ  тілін  оқыту  әдістемесі  орыс  тілін  оқыту  және  шет  тілдерін  оқыту 
әдістемесімен тығыз байланысты.  Орыс тілді  мектепте қазақ тілін оқытудың 
өзіндік  көптеген  ерекшеліктері  кездеседі.  Орыс  тілінде  оқитын  мектептерде 
мемлекеттік  тілді  оқыту  әдістемесінің  негізгі  міндеті  оқушылардың қазақша 
білетін  азаматтармен қазақ  тілінде  күнделікті  тығыз  қарым-қатынаста  болуы 
деп есептеймін.

Менің басты мәселемнің бірі  орыс тілінде сөйлейтін оқушылардың тіл 
үйренуге деген құлшынысының болмауы ғана емес, оларға қазақ тілін меңгеру 
айтарлықтай қиын екендігінде сияқты. 
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Бұл болашағымыз үшін маңызды әрі шешуді талап ететін мәселе болғандықтан, 
мен  «Орыс  мектептеріндегі  қазақ  тілі  мен  әдебиеті  пәндерін  оқытудың  
тиімді  әдістері»  атты  әдістемелік  тақырыпты  таңдадым.  Менің  әдістемелік 
тақырыбымның негізгі міндеттері: жас ұрпақ арасында қазақ тілінің мәртебесін 
көтеру, қазақ тілін оқытудың тиімді жолдарын табу, қазақ тілін білу сапасын 
арттыру.

Өз сабақтарымда қазақ тілін едәуір тиімді үйрету мақсатында қазақ тілін 
тиімді  үйретуге  көмектесетін  әдістемелерді  пайдаланамын.  Қазіргі  уақытта 
қазақ тілі мен әдебиеті пәндері жаңа әдіске сәйкес оқытылады.

Бұл  техниканың  мәні-бірінші  кезекте  оқушыларға  қазақ  тілінде  жиі 
қолданылатын белсенді сөздерді оқып үйрену, олардың лексикасын біртіндеп 
арттыру. Осылайша, оқыту жағдайы ең алдымен ең жиі қолданылатын сөздерді 
үйренуден басталады, содан кейін жиі қолданылмайтын сөздерге көшеді.

Біздің  педагогикалық  жұмысымыздың  барлығы  интерактивті  оқытуға 
негізделгеніне  сенімдімін.  Менің  ойымша,  біз  коммуникативтік 
стратегиямызды  сыныпта  дұрыс  жасасақ,  ол  тіл  үйренуге  көмектеседі.  …
Выготскийдің  айтуы  бойынша,  білім  алу  оқушыларды  диалогқа,  бірлескен 
әңгімелесуге  тарту нәтижесінде пайда болады.  Оқушылардың сабақта  бірігіп 
сөйлесуі  үлкен  пайда  әкеледі,  себебі  оқушыларға  тақырыпты  түсінуге,  әр 
адамның  жеке  көзқарасы  мен  идеясының  бар  екендігіне  көз  жеткізуге,  топ 
ішінде өздерінің идеяларын талқылауға, балалардың танымдық даму жолында, 
мұғалім оқушылардың қандай сатысында оқып жатқанын түсінуге көмектеседі.

Оқудың бастапқы кезеңінде  түсінбеген  сұрақтар  да  болды,  бірақ  кейін 
қазақ тілі мен әдебиеті пәндерін білу сапасы айтарлықтай артады. Мұны маған 
сабақ  беретін  сыныптардағы  білім  сапасының  мониторингісі  арқылы  көруге 
болады.

Менің ойымша, сабақтарды жаңартылған жүйеге көшіру арқылы кейбір 
әдістерді қолдану қиын болды. Мен, сонымен қатар, жаңартылған білім беру 
жүйесіне бейімделіп отырмын: әдістемелік нұсқаулықтарды оқып, жаңартылған 
жүйе бойынша ғана емес, курстардан білім алумен ғана шектелмеймін. Алайда, 
балалардың  жаңа  оқу  жүйесіне  көшу  оңай  бола  қойған  жоқ,  бұл  олардың 
көрсеткіштеріне де әсер етті.

Сондай-ақ,  менің ойымша,  қазақ тілін үйрену сөздік қорын зерттеумен 
шектелмеу керек. Грамматиканы  оқу әсіресе орыс сыныптарында қажет. Бұл 
белгілі  бір  сөз  тіркестерін  жаттап  қана  қоймай,  олардың  негізін  қалайтын 
принципті  түсінуге  көмектеседі.  Бірақ  күрделі  тақырыптарды  зерттеуді 
жеңілдету  үшін  оқушылар  біртіндеп  үйренеді.  Оқу  орыс  тілінде  жүретін 
мектептерде грамматикалық тақырып пен лексикалық тақырып қатар өтіледі. 
Оқушының  сөздік  қорын,  сөйлеу  дағдысын,  тілін  дамытуда  лексикалық 
тақырыптардың рөлі ерекше деп ойлаймын.
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     Осылайша,  мен  оқушыларымды  әр  түрлі  әдіс-тәсілдер  бойынша  тілдік 
оқытуға тартамын, бұл да нәтиже береді. Оқушыларым мектепішілік, аудандық 
жарыстарға  шын  ниетімен  қатысып,  жүлделі  орындарға  ие  болып  жүр. 
Сонымен қатар, зерттеуші ретінде мен әдістемелік тақырыпты шешудің әртүрлі 
жолдарын  іздеймін.  Орыс  мектептерінде  қазақ  тілін  оқытуда  көрнекі 
құралдардың да алатын орны ерекше деп ойлаймын, өйткені көрнекі құрал өзге 
ұлт  өкілдеріне  тілді  үйретуде  мәселенің  түйінін  есте  сақтауға  көмектеседі. 
Сөзбен толық түсіндірілген мәселенің көрнекі  құралдағы түйіні  әрі  есту,  әрі 
көру сезімдерінің қатысуына байланысты есте нақтырақ сақталады. Сонымен 
қатар,  көрнекілік  сабақта  қазақ  тілін  өзге  ұлт  өкілдеріне  үйретудің 
психологиялық талаптарын ескере отырып, оқытудың тиімділігін арттырушы 
күш болып табылады.
    «Өз  тілінде  сөйлейтін,  өз  тілінде  жазатын  адамдардың  ұлты  ешқашан 
жоғалмайды. Ұлттың сақталуы немесе жоғалуы үшін ең күшті фактор-бұл тіл. 
Тілді  жоғалтуымен қатар,  адамдар өздері  жоғалады. Басқа ұлтты өз халқына 
қосқысы келетіндер, ең алдымен, бұл ұлттың тілін құртуға тырысады», мен ұлы 
жазушы  Ахмет  Байтұрсыновтың  сөзімен  толық  келісемін.  Мемлекеттік  тіл 
мәртебесін  көтерудің  қажеттілігі  бүгінгі  күннің  Қазақстандағы  басты 
міндеттердің  бірі  болып  табылады.  Ал  осы  мақсаттардың  орындалуы  ерте 
жастан, яғни мектеп табалдырығынан басталуы керек.  Сондықтан мен, қазақ 
тілі пәнінің мұғалімі үшін қазақ тілін үйренудің ең тиімді жолдарын табу өте 
маңызды.
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Оқушылардың оқуға құштарлығын 
оятудағы кітапхананың  ролі

АСҚАРОВА  АМАНКҮЛ  КАМАЛҚЫЗЫ
Қызылорда облысы, Арал ауданы,Сексеуіл кенті

№ 177 орта мектебінің  кітапханашысы

«Тек кітап қана алға жылжуды, 
адамдық шыңына шығуды үйретеді» Н.Ә.Назарбаев

    Кітап – барлық білім мен ғылымның қайнар көзі, сарқылмас бұлағы. Кітап 
сегіз қырлы, терең сырлы тәрбиеші, ұлы үйретуші. Кітаптың құдереттілігіне 
Елбасы Нұрсултан Әбішұлы Назарбаев «ХХІ ғасыр – мәдениеттің, ғылым мен 
білімнің ғасыры. Бар білімнің қайнар көзі - кітапта» деген болатын. Яғни кітап 
ұстаздарға да ұстаз бола аларлық қасиет иесі.
   Кітап оқу – өнер. Кітап оқуды неліктен өнер дейміз? Оқудың да түр-түрі бар. 
Оқудың өнер ретіндегі сипатын анықтайтын басты нәрсе – оқырманның өз 
алдына мақсат қойып оқуы. Бұл тану, түсіну. Мұндайда кітаптың әрбір сөйлемі, 
әрбір беті ойдан, көзден таса қалмайды, оқырманның кітап арқылы әлемді 
танып және оқудан өзіне пайда ойлауға тырысуынан басталады.
   Кітап оқу мәселесі бүкіл ұлтты толғандыруға тиіс. Ұлттың рухани 
сауаттылығы кітап оқуға тікелей байланысты. Әр елде жүргізілген тәжірибелер 
арқылы мынадай жағдайлар анықталған: кітап оқитын адамдар белгілі бір 
мәселе төңірегінде тез шешім қабылдауға бейім, есте сақтау деңгейі, 
шығармашылық қабілеті жоғары, сөздік қоры бай, ойын еркін жеткізе 
алатындығымен, елмен жақсы қарым-қатынас жасай білетіндігімен 
ерекшеленеді екен.  «Медиатека » дегенде түсінетініміз - әртүрлі нысандағы 
құжаттарды жинақтаған және қажетті арнаулы құрал-жабдықтармен және 
техникалық құралдарды пайдалана отырып, оларды пайдаланушыларға жоғары 
деңгейде ұсынатын қазіргі заманғы озық кітапхана.Кітапхана- медиатека 
мектептің жергілікті жүйесінде бола отырып, әлемдік ақпараттар қорына 
шығуға жол ашады.
   Мектеп кітапханаларында жаңа ақпараттық технология ендіру мақсатында 
барлық кітапханашы мамандармен кітапхана ісінің негізгі бағыттарына 
арналған семинарлар,курстар, яғни әртүрлі тақырыптарда тәжірибелік сабақтар 
ұйымдастырылды.
   Кітаптың әлемдік өркениетке үлесі шексіз. Қазіргі кезде интернет , теледидар, 
радио, басқа да ақпарат құралдары кітаптарды ығыстырып бара жатқандай әсер 
қалдырды. Алайда кітапты ешқандай жаңа технология ығыстыра алмайды. 
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Өйткені адамның жан-дүниесін , армандары мен сезімдері мен психологиясын 
кітаптай ешнәрсе жеткізбейтіні анық.
   Сондықтан да кітап әрдайым басты рухани байлығымыз болып қала бермек. 
Қазіргі кітапханалар – ақпараттық, мәдени - ағартушылық, ғылыми-
зерттеушілік мекеме. Кітапханашы тек қазіргі заман талабына сай 
технологияны біліп қана қоймай сонымен бірге оны сауатты түрде қолданады.
    Кітапханашылар мен педагогтар алдында тұрған міндет – ХХІ ғасыр 
азаматтарына алуан түрлі ақпараттар ағымында жөн сілтеп, пайдалыларын өз 
игіліктеріне жұмсауға үйрету. Ақпараттық қоғам тіршілігіне әзірлеу. Қоғам өз 
кітапханашыларының мәнін әлі түсінбейді. Көпшілігі кітапхананы тек кітап 
сақтайтын, кітап беретін орын есебінде қарайды. Көпшілігі интернет қызметіне 
үйренген, олар электронды тасығыштарды, соның ішінде компакт-дискілерді, 
сақтау және ақпараттық жеткізу құралдарын қолдана біледі және кітапханаға 
білім мен жаңа технология үндескен қазіргі заман талабына сай мәдени 
орталық ретінде қарайды.
   Бұдан жарты ғасыр бұрын дүниежүзі кітапхананы тыныш жайлы, кітап 
сөрелері мен каталог жәшіктері орналасқан және оқырмандар залында кітапқа 
үңілген оқырмандарға толы ғимарат есебінде көрсетті. Мұндай суретті қазір де 
байқауға болады. Бірақ қазір кітапханалар монитор алдында отырған 
компьютерлі оқырмандар залы пайда болды.
  Компьютер көмегімен олар электронды кітапханаларға шыға алады, 
электронды кітаптар оқиды, электронды беттерді парақтайды. Интернеттің кез-
келген тұтынушысы кездестіретін проблемалардың бірі – ақпаратқа қол жеткізу 
проблемасы. Ол , біріншіден, ақпарат көлемінің өте толықтығынан көрініс 
табады. Қазіргі уақытта интернет ресурстарын пайдалану кітапханаларды 
іріктеу және технологиялық процестерді негізінен өзгерту фактісінің бар екенін 
жоққа шығармайды.
    ХХ ғасырдың соңында адамдар жаңа технологиялық тасқынның куәгері 
болды. Комьютермен интернет , жаңа байланыс құралдары, қызмет көрсетудің 
жаңа түрлері, ғылыми жаңалықтар осының бәрі оқушылардың ойына әсер етеді.
    ХХІ ғасырда адам қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында 
міндеттерді шешу көзделіп отыр. Олар: білім сапасын көтеру, компьютерлік 
желі, электронды және телекоммуникация, электронды оқулықтарды даярлау. 
Бұлар оқушылардың қазіргі заман талабына сай білім алуына, білім сапасын 
көтеруге әсер етеді.Жаңа электронды оқулықтардың дүниеге келуімен берілетін 
білім мазмұны да өзгеретіні сөзсіз. Болашақта әр оқушы компьютерлік 
технология арқылы интернет дүниежүзілік білім әлеміне еніп, одан өзінің 
қажетін білімді толығымен алуға қажетті ақпараттық мәліметтерді ғылым 
саласына байланысты озық тәжірибелерді осы мәселенің шет елдегі 
жағдайымен танысуына толық мүмкіндік туады. Мұның өзі оқыту үрдісіндегі 
жаңа тенденция екенін көрсетеді. Бүгінгі күннің өзекті мәселесі компьютерлік 
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техникалық құралдарды оқыту процесінде пайдаланудың тұжырымдамасы 
компьютер сабақтарын ақпараттандырумен қатар, әдістемелік құралдар жасау , 
сонымен қатар білікті мамандар даярлау.
     Бүгінгі заманауи азамат тек қана оқу, жазу, сызу , сөйлеумен, сонымен қатар, 
тек ақпарат алуға мүмкіндік беретін қызмет сауаттылықпен қана шектелмей 
ақпартты өзі үшін бағалауға және оны өз мүддесіне пайдалану дағдысына қол 
жеткізуге , яғни әлеуметтенуге ұмтылуға қажет және бұл заңды құбылыс.
    Кітапхана - дүниеде ештеңе теңестірілмейтін білім бұлағының көзі. 
Қоғамның өсуі, адамзаттың өсіп-өркендеуі кітаппен тығыз байланысты. «Кітап 
- білім бұлағы» демекші, осынау білімнің тұнық та мөлдір бұлағынан 
шәкірттерді сусындатып, олардың рухани дүниесін молайтып, тағылымы мол 
тәрбие ошағына айналып отырған кітапхананың мектепте алар орны орасан зор.
   Еліміздің азаматтары қазіргі заманға сай білімді, мәдениетті, өнерлі болуы 
қажет.Ол үшін терең білім, ғылым жаңалықтарын , өткен тарихымызды, 
өнерімізді білу үшін кітапты көп оқу керек.
Кітап – адам өмірінде маңызды роль атқарады.Ол елді, жерді сүюге талапты,
кішіпейіл болуға, мейірімділікке, төзімділікке баулиды. Кітап жаман 
әдеттерден аулақ болуға үйретеді. Кітапты біздің қоғамымыздың әрбір адамы 
күнделікті тұрмысында пайдаланады.Одан ақыл - кеңес, тәлім-тәрбие, үлгі-
өнеге алады. Кітап біздің рухани жан азығымыз.
Жас ұрпақтың санасында туған халқына деген құрмет пен мақтаныш сезім 
ұялатып, ұлттық рухты сіңіру, сондай-ақ ана тілі мен әдебиетін, тарихы мен 
өнерін қастерлеп, халықтың салт - дәстүрін аялай, ардақтай білуге тәрбиелеу 
кітаптың еншісінде.
    Мектеп кітапханасы кішкентай болғанымен атқарар қызметі үлкен. 
Кітапханаға оқушылар келіп, қажетті әдебиеттерін жаздырып алып отырады, 
білімдерін толықтырады. Бұл орын оқушылардың шығармашылық жұмыстары 
мен шұғылдануына көп ықпалын тигізеді. Кітапханада көптеген іс-шаралар 
өткізіліп, көрмелер ұйымдастырылады.Мысалы: «Мейірімділік шуақтары» 
библиотерапиялық кеш, «Класс пен мектеп намысы дегеніміз не?» пікірталас, 
«Кітапхана білімпаздар мекені» кеш, «Әдебиетке балалықты әкелген» 
конференция, «Ардақтайық ата тілін» кітап көрмесі , «Туған елім-Қазақстан» 
ауызша журнал , «Ата мұрам - асыл қазынам» сайыс, «Денсаулық - байлықтан 
да қымбат» ертеңгілік т.б. бірнеше көптеген іс-шаралар өткізілді.
Бүгінде балаларға арналған көркем әдебиеттер мен мектеп кітапханасының 
қоры толықтырылуда.
   Өмірде бар нәрсе өзгерді, тек кітапхана халық қажетіне жарап, ғасырлар бойы 
жасамақ. Осы құндылығымыз ешқашан жоғалмай , келешек ұрпақ осы асыл 
қазынамыздан нәр алып сусындай берсін.
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Дене тәрбиесі - салауатты өмір негізі.

ЖУБАТОВ МЕДЕТ БОКЕНБАЕВИЧ
Ақтөбе облысы, Әйтеке би ауданы
Әйтеке би көпсалалы колледжінің

Дене шынықтыру мұғалімі

Біздің бақытымыздың оннан тоғызы денсаулыққа байланысты.
                                                                   А.Шопенгауер

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

 АХМЕТОВА УЛБОСЫН ЖАКСЫЛЫКОВНА
Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл кенті  

№177 орта мектебінің  кітапханашысы

      Кітапханада өткізілген қандайда болмасын мәдени көпшілік  Кітапхана – 
рухани тәрбие іс- шарадан оқырмандарымыз теңізге тамған тамшыдай болсада 
тағылым алса, мақсатымыздың орындалғаны деп білеміз.
Кітапхана –жас оқырмандардың сүйікті мәдени ортасына айналып , сапалы 
білім мен саналы тәрбие беруде ұтаздардың бірден- бір серігіне айналуы тиіс . 
Ата –бабамыздың – өткен тамыры терең тарихтарын, тұңғиықтан сыр шертетін 
әдебиеттерін, таңғажайып ғылым кереметтерін киелі шаңырақ кітапханадан 
табамыз.  Өткен тарихтың куәсі талай жаңалықтың жаршысы, рухани балықтың 
куәсі болған осы- кітапханадағы кітаптар . Заман талабына сай кітапсыз 
,жаңалықсыз ешкімнің де алға баса алмасын көзіміз көрін отыр. Бүгінде 
көкірегі ояу көзі ашық,сауатты, білімді оқырман кітаптан рухани қажеттілігінен 
нәр алады . Кітап- ата-аналардың мұрагерлерін рухани байытып, тәуелсіз 
елімізге тірек болатын ұлтық тұлға тәрбиелейтін құрал.     
     Жан азығы –тағылымға толы кітаптар Қазақстанымыздың әр шаңырағына 
ғибратты тәлім – тәрбие мен теңдесі жоқ білімдер сыйлай берсе екен деп 
тіелейміз. Осы рухани байлықты ұрпақтан ұрпаққа жеткізу мақсатында, 
оқырманның ойын байытып , сауатын молайтып , сапалы білім нәрімен 
сусындатып ,саналы тәрбие берер, ұрпақтардың өмірге деген ұстанымдарын 
қалыптастыруда алдарына шамшырақ ететін адамзат ақыл- ойының білім 
кендері кітаппен сырласатын рухани орда - кітапхана. Соның ішінде мектеп 
кітапхансы – мектептің қоғамдық – мәдени орталығы. Мектеп кітапханасының 
өз ерекшеліктері мен өзгешелігі бар . Білім ордасындағы кітапханалар жалпы 
кітапхана нормалары мен қағидаларын ескерсе ,ең бастысы мектептің оқу – 
тәрбие процесінің талаптарын башылықа алады.Бүгінгі мектеп кітапханасы 
уақыт талабына сай жоғары деңгейде болып білім ордасының дәрежесінің 
жоғары деңгейде болып білім ордасының дәрежесінің жоғары болуына үлес 
қосып , жас оқырмандарды тәрбиелеуде белсене көмектесіуі тиіс.
     Кітапхана – пайдаланушы мен кітап арасындағы алтын көпір. Ал кітап 
кітапхананың тіршілігіне жан беретін, ұлттық құндылықтар мен оқырмандар 
арасын жалғастырушы – кітапханашылар.ххі ғасыр - білімділер ғасыры 
болғандықтан, бүгінгі таңда заманына сай зерделі, ой – өрісі жоғары, жан – 
жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастырып тәрбиелеу мемлекеттің ең 
маңызды мектеп кітапханашыларына зор жауапкершіліктер жүктеп отыр.Әлем 
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тәжірибесі көрсеткендей, кез келген мемлекеттің экономикалық жетістігі сол 
елдің білім жүйесі мен азаматтарының білім дәрежесіне байланысты. 
Кітапханашы кәсіби шеберлігін жетілдіріп ,оның жеке басының интеллектісін, 
теориялық – әдістеиелік білімін үнемі толықтырып меңгеруге тиіс. Кәзір қай 
елдің ғылымы және мәдениеті күшті дамыса, сол елдің барлық жағдайы жақсы, 
болашағы жарқын болмақ. Сол себепті де күнделікті жұмыста жаңа 
технологиялар туралы жалпы түсініктермен қарулана отырып ,кезең- кезеңмен 
меңгеру уақыт күттірмес міндет.Ал жаңару жолына түскен еліміздің 
мектептердегі әрбір кітапханашының жаңа технологияны құрып ,оны тәжірбеге 
батыл енгізуге қоғамымыздың дамуына үлес болып қосылмақ. «Бәрі де 
оқырман үшін» деген қағида ұстанатын кітапханашы оқырмандарға сабырлы 
көзқараспен қарауы , олардың ақпараттық сұраныстарының ерекшіліктерін 
ескеруі, анықтамалық – библиографиялық аппаратта бағдар алуға көмектесуі, 
материалды меңгеру сапасын ұғынықты түсіндіруі басты жұмысы.
    Кітапханашы күнделікті өзінің білімін жетілдіріп отыруы керек Қазіргі 
заманғы талаптарға сай болу үшін біліктілігін үздіксіз көтеруі, кәсіби дамуы 
ақпараттық технологияларды қолдану саласында ілімін жаңартып және кеңейту 
сияқты маңызды кәсби талаптар қоюда. Кітапханашы – оқырман психологиясы 
негіздерін меңгерген, педагогиклық шебероігі қалыптасқан, баспа өнімднрінің 
алуан түрлідігінде бағдар ала алатын, жүмысында техникалық құралдарды 
пайдалана алатын, үгітші,ұйымдастырушы маман болуы шартты нәрсе.Әсіресе, 
мектеп кітапханашысы алдына келген әрбір оқушы- оқырманның 
психологиялық жағдайын білсе құба-құп.
     Оқырман психологиясы – қоғамдағы жеке адам санасындағы оқырманм мен 
баспа өнімінің өзара қаттынасын реттеп отыратын бүгін бір құбылыс. 
Оқырманмен психологиясының әлде бір компоненттері жеке адамның өмірі 
тәжірибесімен байланысты болады немесе жеке типологиялық қасиеттертіне 
қарй дамиды; екінші бір компоненттері көбіне қоғамдық психологиядан 
туындайды.Көптеген ғалымдар, психологтар,мұғалім зерттеулері пікірлері 
боынша оқушыларды көркем шығарманы оқытуға баулу, оны оқырман ретінде 
қалыптастыру бірнеше сатыдан тұрады .
1.Кіші жастағылар жастағыларға 5-7 сыныптардағы 10-12- дегі жасөспірімдер.
2.Ересек жастағыларға 8-9 сыныптардағы 13-14 -тегі жасөспірімдер.
3.Үлкен жастағыларға 9-11 сыныптардағы 15-17- дегі жастар жатқызылады.
    Кіші жастағылар – психологиясы , мінез- құлқы, физиологиялық жағынан 
балалықтан басталады кесте де ,әлі де қалыптасып ,толысып жетпегендер. Бұл 
жастағыларды жайып оқиғалары бар шығармаларды беріле оқиды. Әдеби 
шығармаларды оқу , қабылдау ерекшеліктеріне келсек, поэзиядан,драмалық 
туындылардан гөрі,әңгімелерді, қарасөзбен жазған шығармаларды оқуға 
ынталы.
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    Ересек 13-14 жастағы жасөспірімдердің психологиясы,физиологиялық даму 
барысында өзіндік ерекшеліктері бар . Бұл шақ психолог ғалымдардың айтуы 
бойынша, өте жауапты, маңызды шақ.Білім беру, тәрбие істерін де бұл жасқа 
ынтамен ерекше қараған дұрыс Бұл жастағы балаларды кітаптан басқа да 
қызықтыратын дүниелер пайда болды. Біреу спортқа ден қою мүмкін , екіншісі 
әнге, не басқа салаға бой ұрады. Көркем әдебиет оқығанда бала басқа салаға 
бой ұрады. Көркем әдебиет оқығанда бала айналысып жүрген дүниелерге 
кедергі келтірмейтін ,әр түрлі кәсіп өнер саласындағы ұлы адамдардың бағалы 
әдебиет- рухани азық ,қол- көсір байлық ,білім көзі екендігін түсіне білуі керек.
    6-11 сынып жасындағы өзін еркін сезінеді . бұл шақ ,психолог тілімен 
айтқанда; адам болып қалыптасудың гүл атқан шағы ,жатық шағының 
басталуы.Дәл осы жаста көркем туындыға деген олардың көз қарасында да 
даму айқын көрінеді .Әр баланың өз сүйетін жанры,тақырбы айқындалады .Бұл 
жастағы оқушыларға «алдындағы бала» деп қарамай ,оқырман ретінде қарым-
қатынас жасау, жасау тең дәрежеде әңгімелесу керек:
Осы ұлағатты ұстазымыздың ақыл- кеңесін үнемі назар ұстасақ ұтылмасымыз 
анық.
    Бастауыш сыныптағы оқырмандарымызды ертегі арқылы кітапханаға тарта 
аламыз. Дегнмен ,бүгінде өткен ғасырдағы ата- әжелеріміздің жыр- дастан , 
аңыз, ертегілерінің орын зорлық – зомбылық пен атыс- шабысқа,аққан қан мен 
алдап- арбауға толы мулътфилмдер басып отыр. Ұлтық құндылықтардың 
белгісі де жоқ көңілге қояу ұялататын дүнилердің орына бүлшіндерімізге халық 
ертегілерін неге оқытпасқа? Біздің бүгінгі жеткеншектеріміз Керқұла атты 
Кендебайдан, Алпамыс пен Қобыландыдан, Тазша баладан ,Желаяқ пен 
Көлтауысардан, Таусоғардан мүлдем хабарсыз болуы ұлтымызға ұят саналады. 
Бірақ соңғы жылдары бұл мәселелерге баса назар аударылып , жылдан- жылға 
кітапханаға сөрелерінен де қазақ ертегілерінің басылымдары 
көбейіп,теледидардан қазақ ертегілерін жиі көрсете бастады Ертегілерді осылай 
насихаттайтын игі басылымдар өз жалғасын тапса, батыр атамыз Б 
Момышұлының айтқанындай: «Менің үш қорқынышым бар. Біріншісі- бесік 
жырын айта алмайтын келіндердің көбеюінен, екіншісі- немерелеріне ертегі 
айтып бере алмайтын әжелердің көбеюінен, үшіншіден – салт – дәстүрін 
сыйламайтын ұрпақтың көбеюінен қорқамын» днген пікірі қорқыныш 
тудырмас еді.
     Оқырман көркем әдебиетті оқу арқылы- жаңаны, тың нәрсе дамыту , түпкі 
идеяны табуға, ұшқыр ой қалыптастыруға тапқырлық пен шеберлікке 
шыңдалуға және оқырманның ұғым –түсінігін , қиялын дамытып, оны нақты 
білімдермен қаруландыруға, өсіп келе жатқан жас ұрпақтың мәдени дәрежесін 
арттыруға, оның дүниетанымы мен эстетикалық , адамгершілік қасиеттерін 
қалыптастыру қол жеткізеді.
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     Мектеп кітапханасының тәрбие жұмысы мектептегі тәрбие жүйесімен 
бірлесе өткізілсе құба – құп және мектептегі тәрбие жүйесінің жұмыстарымен 
кітапхана ұжымында ортақ мақсат болған жағдайда ғана әрқайсысының 
көздеген нәтижеге жету мүмкіндігі бар. Нәтижесінде баланың шығармашылық 
қабілеті дамиды, өзін-өзі тәрбиелейді және ұжымдық тәрбиені ұтымды 
үйлестіреді.
Осы рухани байлық көздерін оқырман жанына жақын ете отырып, олардың 
бойында адамгершілік, Отансүйгіштік қасиет, экологиялық тыным – 
мәдениетін қалыптастыру мақсатында аталып өтілетін түрі тақырыптағы іс- 
шараларға үн қосып отыру кітапханада дәстүрге айналған.
    Мектеп кітапханашысы сынып жетекшілермен, ұстаздармен, пән 
мұғалімдермен бірлесе оқушылардың талаптарына жауап беретіндей көпшілік 
іс- шараларды ұйымдасыруға атсалысуы тиіс.
Ұйымдастырған іс- шаралар арқылы оқырмандарды көркем әдебиетке 
қызығушылығын арттыра отырып, танымдық қабілетін кеңейту мақсатын 
көздеу керек. Осы орайда оқырманның танымдық, шығармашылық қабілетін 
дамыту- кітапханашылардың алдында тұрған жауапты мақсат- міндеттердің 
бірі. Мақсатымыз- көркем әдебиетке қызығушылығын ояту, ой- өрісінің дамуы 
болса, міндетіміз- оқырманның қабілетін дамытып, мектептегі тәрбие 
жұмысына үлес қосу.
     Осы тәрбие жүйесіне мектеп кітапханасы көркем әдебиетке арқылы және 
мәдени көпшілік іш- шаралар арқылы ықпал ете аламыз Оқырмандардың 
дүниетанымен кеңейту , шығармашылық жұмысқа баулу, ізденушілік 
әрекеттерін жетілдіруде мәдени көпшілік іс- шаралардың маңызы зор.
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Дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды 
пайдалана отырып, білім сапасын арттыру

БАҚТИЯР САЯТ МЕЙРАМБЕКҰЛЫ
Ақтөбе қаласы, №35 ЖББОМ   КММ 

Дене шынықтыру пәнінің мұғалімі

       Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіруі жөнінде 
мемлекет басшысы алға қойған міндетті жүзеге асыруда халықтың денсаулығы 
ең маңызды мәселе болып табылады. Қазіргі уақытта әлеуметтік жағдай, өмір 
сүру ұзақтығының төмендеуі және адам экологиясының қолайсыздығы бүкіл 
өркениетті әлем үшін көкейтесті мәселе болып отыр. Еліміздің даму бағытын 
бекіткен.
     «Қазақстан – 2030» бағдарламасында салауатты өмір салтын ұстану 
мемлекеттік маңызы бар мәселелермен тең дәрежеде екендігі баса көрсетілген. 
Өмір салты мен денсаулық арасындағы өзара байланыс салауатты өмір салты 
ұғымын құрастырады. Салауатты өмір салтын насихаттауда, салауатты өмір 
сүру мәдениетін қалыптастыру мәселелерін жетілдіретін, осы саладағы 
басымдылықтарды анықтайтын ғылым да, өскелең ұрпақты оқыту, тәрбиелеу 
формалары мен жаңа әдістерді ұстанатын білім де қажет. Мектеп 
оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру туралы алған білімдері 
болашақ азаматтардың денсаулығын сақтап қалуға берік тірек болады. 
Мектеп оқушыларының салауатты өмір сүру мәдениетін қалыптастыру 
дегеніміз: 
І. Жеке тұлғаның өзін қоршаған жансыз және жанды табиғи ортамен жан – 
жақты үйлесім тауып, өз ғұмырын Отаны, елі, отбасы және өзі үшін барынша 
пайдалы өткізу дағдысын қалыптастыру; 
ІІ. Салауатты өмір салты – ол денсаулықтың үйлесімді дамып, сақталуы мен 
орнығуын қамтамасыз ету мақсатында денсаулықты нығайтуға бағытталған іс – 
шараларды жүргізу. 
Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін қандай жағдайларға назар аудару 
керек? Өмір салты дегеніміз не? 
      Бұл жеке адамның тіршілік етуге бағытталған мүмкіндіктерін 
қалыптастыру. Біздіңше, адамның әлеуметтік – психологиялық және 
биологиялық жақтан салауатты өмір салтын қалыптастыруға мына жағдайлар 
негіз бола алады: 
- белсенді қозғалыс нәтижесінде организмді шынықтыру дене тәрбиесі немесе 
спортпен шұғылдану; 
- физикалық еңбектің гигиеналық талаптарын жүзеге асыру; 
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- жеке және әлеуметтік гигиеналық талаптарын жүзеге асыру; 
- қарым – қатынас және экологиялық мәдениетке жету; 
- дұрыс жыныстық тәрбие алу; 
- зиянды әдеттерден аулақ болу. 
      Сондықтан балаларды жасынан салауатты өмір салтына қалыптастыруға 
күш салып, зиянды әдеттерден сақтандыруымыз керек. Денсаулық тәрбиесі – 
ортақ мәселе. Халық санының өсуі, оның сапасы, деннің саулығы мемлекет әл – 
ауқатының дамуына мұрындық болады. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде қалыптасуы 
мен дамуының стратегиясы» деген еңбегінде соның 4 негізгі күшін атап 
көрсетті. Оның бірі – жер үстіндегі байлық деп отырғанымыз – адам, оның 
білімі мен іскерлігі, таланты мен мәдениеті, денсаулығы деген еді. 
     Дене тәрбиесі сабағында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі 
жоғары. Білім – қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты 
ұрпаққа сабақтастыратын құрал. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып оқытудың 
жаңа әдіс-тәсілдерін тиімді қолдану, жаңа технологияны әркімнің өз сабағында 
пайдалану арқылы оқушы жастарды халықтың дәстүр үрдісінде 
адамгершілікке, салауатты өмір сүруге баулу дені сау ұрпақ тәрбиелеу дене 
тәрбиесі пәні мұғалімдерінің басты міндеті. Олай болса, оқыту мен 
тәрбиелеудің ой елегінен өтетін әдіс-тәсілдерін, жаңашыл педагогтардың 
тапқан әдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, оны әркім өз мүмкіндігінше 
күнделікті сабақта пайдалану қажет. 
     Дене шынықтыру пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері 
бар. Мұнда негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. 
Дегенмен де оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, спортқа деген 
қызығушылығын арттыру жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты. 
Сондықтан оқушылардың пәнге қызығушылықтарын арттыру, сабақта 
тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің шығу тарихын, спорт түрлері дамыған 
елдерді спорттың әр саласындағы белгілі спортшылар өмірін алуға болады. 
      Сол себептен мұғалім сабақты тартымды етіп теория мен практиканы 
ұштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі баса назарда 
болуы қажет. Бұл мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас, сабақты 
жақсы оқитын, спортқа бейім оқушылармен белсенді жұмыс істеп қана қоймай, 
барлық баланың дамуы үшін қолайлы жақсы ойлар туғызып, қабілеті жеткен 
жерге дейін еңбек етуін ойластыру тиіс. Барлық оқушылар өз қабілетін ең 
төменгі жеңіл тапсырмаларды орындаудан бастайды, оларды міндетті түрде 
толық орындап болғаннан кейін ғана, келесі күрделі деңгейдегі жаттығуларды 
орындауға көшіп отырады. Бұл оқушылар арасындағы бәсекелестікті және әр 
оқушының өз қабілетіне, қызметіне сәйкес жоғары деңгейге көтерілуіне толық 
жағдай жасалады. 
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      Жаңаша әдістерді сабақтарда үнемі қолданысқа енгізуде теория мен 
практиканың ұштасуына мән бергенде ғана жұмыстың мазмұндылығы көріне 
алады. Осы бағыттарда сын тұрғысынан ойлау және деңгейлеп оқыту 
технологияларының тиімді әдістерін дене шынықтыру пәнінде қолдануды 
ұсынамын. Алдымен «Дене шынықтыру пәні не береді?» –деген сұраққа:» 
Қимыл қозғалысты береді. Машықтандыру. Дене мәдениетін қалыптастыру. 
Денені шынықтыру, тәрбиелеу. Жалпы дамыту жаттығуларын меңгертеді. 
Мемлекеттік стандарттық бағдарламаны жоспарлай білуді, нормативтік тест 
жаттығуларды игертуді береді. 
      Дене тәрбиесі сабағында сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді 
пайдалануға да болады. Осы технологияның шығармашылық бөлігін 
басшылыққа ала отырып, ой толғау жасауға болады (мысалы, дене шынықтыру 
сабағын ойын түрінде ұйымдастыру), сол арқылы, оқушылардың бейімділігін 
арттыруға болады. 
Күтілетін нәтиже - дене тәрбиесі пәніне деген қызығушылықтарының артуы. 
Оқушы шығармашылығы, өзін-өзі басқаруы, құрметі, эстетикалық талғамы да 
артып келеді. Мысалы, дене шынықтыру сабағында 5-6 сыныптарына сергіту 
сәтін алатын болсақ, өз тәжірибемде 5-сыныптарға өткізген «Эстафеталық 
жарыстар» атты сабағымда, алдымен оқушыларға ой толғау жасау мақсатында, 
қазақтың ұлттық ойын түрлеріне тоқталдым, ұлттық ойындар туралы өз 
түсініктерін сұрай отырып, сабақ барысы кезінде орындатуды жоспарладым. 
Міне, осы арқылы оқушылар сабақтың жарыс түрінде топтық ойын әдісінде 
болатына көз жеткізеді. Ойлау қабілетін дамыту тұрғысында 6 сыныптар 
арасында «Көңілді мәре» сайысы оқушылардың ой-қабілетін, жылдамдық 
ерекшелігін, тез шешім қабылдауына және топтық әрекет жасауына пәндерді 
байланыстыра отыра кіріктірілген сабақ көрермендердің көңілінен шықты, 
сабақта биология, химия, математика, сурет, алғашқы әскери дайындық пен 
дене шынықтыру пәндерінен құралған ойындар пайдаланылды. Сабақты 
қызықты өткізу үшін мультимедиалық проектор арқылы қазақтың ұлттық 
ойындарының тарихын таныстырып өтіп, жасырылған сұрақтарды табуға 
машықтандыру, әр топқа белгіленген ұпай сандарына қарай бағалап отырдым.
      Кейін сабақ барысын: «Кім шапшаң?» бөлімі деп алып, бұл бөлімінде 
оқушылар белгіленген жерге дейін эстафеталық таяқшамен жүгіріп барып, 
белгілі жеріне жеткен кезде, тақтаға жазылып берілген есептерді шапшаң 
орындап шығып кейін қайтып келу талабы қойылды. Оқушылардың бұл 
бөлімде сабаққа деген қызығушылығының артуымен бірге машықтанады, 
логикалық ойлау қабілеттері артады, қимыл-қозғалыс әрекеті дамиды. 
Тәңертеңгілік бой жазу және сергіту жаттығулары мен бірге мектебімізде 
ұлттық өнеріміз «Қара жорға» биін жаңғырту үстіндеміз, биді сергіту, 
тәңертеңгі бой жазу жаттығуларының орнына да пайдалануға болатынына көз 
жеткіздік. 
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Сондай-ақ «Спорт әлеміне саяхат» тақырыбында мультимедиалық проектор 
арқылы 5«А» сынып оқушылармен зияткерлік ойын сабағын өткізіп 
оқушылардың спортқа деген қызығушылығын арттырдық. Бұл сабақта 
Қазақстан спортының алғашқы шыққан, атақты да данықты чемпиондарынан 
бастап қәзіргі таңдағы олимпиада чемпиондары туралы викторина сайысы 
оқушылардың көңілінен шығып, оқушыларымыз өз елінің патриоты екендерін 
сабақ барысында дәлелдеп, мүдірместен жауап беруге тырысты. Сондай-ақ 
қатарынан үшінші жыл мемлекеттік тілдегі мектептердің 5-8 сынып 
оқушылары арасында ұлттық ойын және спорттық ойын түрлерінен жарыстар 
ұйымдастырып жеңіпаздарды анықтап оқушылардың кішкене кезінен бастап 
спортқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында тынымды еңбектер атқару 
үстіндеміз. Қала көлемінде Наурыз айында ұлттық мерекемізді насихаттау 
барысында «Төрт түлікке ен салу», «Арқан тарту», «Қол күрес», «Асық ату» 
ойын түрлерінен жарыстар ұйымдастырып, ұлттық ойын өнерімізді өзге ұлт 
өкілдеріне насихаттау басты міндетіміз. Екінші жыл аталып өтіп жатқан 
облыстық ұлттық ойындар фестиваліне қатысып асық ойынының «Шыр» 
түрінен топтық есепте жүлделі ІІ орынға ие болып қаламыздың қоржынына 
ұпай әкелдім. 
       Бұл ұлттық ойындар фестивалінің ұйымдастырылуы, тұсауы кесілуі 
ұлтымыз үшін үлкен жетістік деп білемін. 
Ұлттық теле арнада салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында өтіп жатқан 
жаңашыл әдістегі бағдарламалардың желісінде «Намыс дода», «Толағай» 
«Асық ату» атты спорттық, ұлттық ойындар сайысын сынып аралық топтық 
сайыс түрінде өткіздім. Әр тоқсан сайын қала қазақ мектептері арасында 
ұлттық және спорттық ойындардан жарыстар өткізіліп , әсіресе «Асық ату» 
ойыны оқушылардың арасында қызығушылығын арттырды. Себебі дене 
тәрбиесімен айналысатын адам өзін әрқашан сергек сезінеді. Ал сергек 
адамның өмірге көзқарасы ерекше.Спорт қайратты қажет етіп, өмірге 
құштарлықты арттырады. 
Жоғарыда аталған ұлттық спорттық ойындардың өтілу нәтижесінде 
оқушының: 
- Салт - дәстүрді құрметтеуі; 
- Ұйымшылдығы,ізденімпаздығы; 
- Намысқойлығы; 
- Жүйке жүйесінің шынығуы; 
- Ойлау қабілетінің дамуы; 
- Білім алуға құштарлығы; 
     Ал деңгейлеп саралап оқыту технологиясын қолдануда қандай нәтижелерге 
қол жеткізуге болады? Сабақ барысында: 
Алдымен оқушының «Не?» деген сұрағына: Сабақта шынайылық, оқыту бар 
екенін көрсету.Оқушының «Қашан?» деген сұрағына: Сабақтан кейін болатын 
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жағдайды толық анықтатуға көз жеткізу қажет.Оқушының «Қайда?» деген 
сұрағына: Оқушының және ұстаз арасындағы серіктесін анықтап, нәтижеге қол 
жеткізу қажет. 
      Сабақ барысында оқушыларға жеңілдетілген логикалық сұрақтар беріп, 
кейін күрделі сұрақтарды тапсырма ретінде бердім. Сұрақтарға байланысты 
жауабын тапқан оқушы, сол жерде практикалық түрде орындап көрсетеді. 
Сабақ кезінде оқушының ішкі позициялық көз қарасы мен бағыты айқын 
көрініс бере алады. Сонда ғана сабақ нәтижелі болып, білім сапасы артады. Осы 
бағыттарда әрбір мұғалімнің оқытуға, үйретуге өз тұғырнамасы болуы қажет. 
Олар мыналар: 
- Әр оқушының білім деңгейін, қабілетін, мүмкіншілігін түсіну; 
- Оқушының бойындағы жетістіктері мен кемшіліктерін қабылдау; 
- Оқушыларға қиындықтарды жеңуге, кемшіліктерден арылуға көмектесу; 
Осылай ойын элементтерін, әдістерін деңгейлеп орындату арқылы 
оқушылардың тапсырмаларды орындауда жинаған ұпайларын «даму 
мониторингі» кестесіне белгілей отырып, оқушы біліміне талдау жасап отыру 
қажет. Өтілетін тақырыптарға байланысты қызықты сергіту ойындарын 
ойнатудың да сабақ барысының сапасын арттыруға ықпалы көп. Атап айтсам: 
«Кім шапшаң?», «Көңілді ойындар!», «Мен чемпион!», «Санамақ» сонымен 
қатар қозғалмалы ойындар және ұлттық ойындарды сабақта түрлендіріп 
өткізуге машықтандыру. 
     Сонымен, дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды 
қолданудың орны орасаң болары хақ. Оқушылардың пәнге деген 
қызығушылығын арттырып, білім сапасын көтеруге сыныптан тыс спорттық 
шаралардың да маңызы зор. Соның ішінде қазақтың ұлттық ойындары мен 
қозғалмалы ойындарын, әр түрлі жарыстарын, тоғызқұмалақ, арқан тартыс, 
асық ату, аударыспақ сынды ойын түрлерін өткізіп отыру керек. Осындай 
жұмыстарды жүргізу нәтижесінде оқушылардың белсенділігі артып, спортқа 
деген бейімділігі қалыптасады. Оқушылардың танымдық қабілеттерін артырып, 
салауатты өмір сүру, адам денсаулығы осы спортқа байланысты екендігін 
түсінеді. Нәтижесінде оқушылардың білім сапасы артып, оқу тоқсандарында 
жоғары сапаға қол жеткізуге болады. 
     Қорыта айтқанда, мен алдымен жеке тұлғаның әлеуметтік құзыреттілігін 
дамытуды керек еттім. Сол арқылы ұжымдық зерттеуге қол жеткіздім, яғни 
оқушының өзін-өзі басқарудағы әлеуеті артты. 
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Қашықтан оқыту – заман талабы  

УСИПБАЕВА АЙМАН АБДИКАСЫМОВНА 
Түркістан облысы, Ордабасы ауданы, Береке елді мекені 
"Ә.Молдағұлова атындағы жалпы орта мектебі" КММ

Информатика пәнінің мұғалімі

Білім  беру  орындарында  қашықтан  оқытуға,  оның  ішінде  білімді 
бағалаудың барлық түрлерін қашықтан жүргізуге  ауыстыру – әлемді  жайлап 
келе жатқан коронавирус індетінің таралуын тежеу үшін қабылданған нақты 
қадамдардың бірі екені бәрімізге мәлім. 

ҚР Білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлы Аймағамбетов айтқандай, 
әлемді, оның ішінде біздің елімізде де коронавирус індетінің қауіпі орын алған 
жағдайда  қауіпсіздік  шараларының  бірі  ретінде  оқушыларға  қашықтықтан 
сабақ  беру  шын  мәнінде  қажетті  де  маңызды  шара.  Осы  ретте  қашықтық 
оқытудың әдістері, проблемалары, нәтижелері мен болашағы туралы бағдарлар 
білім саласындағы әрбір маманды бей-жай қалдыра алмайды. 

Бұл  орайда  Кербұлақ  ауданы  Д.Конаев  атындағы  орта  мектеп  «КММ» 
мекемесінің  директоры  Искакова  Светлана  Мұқашқызының  айтуы  бойынша 
«педагог  ұжымына  ойластырылған  бағдар  беріліп,  сандық  технологияларды 
тиімді енгізуге директор орынбасарлары, жаңашыл ұстаздар және информатика 
мұғалімдері  тарапынан  әдістемелік  көмек  беріліп  жатыр.   Өйткені  цифрлық 
бағдарларға  көшу  үрдістері  ең  алдымен  адами  факторға  бағытталуы  қажет: 
білім  алушылардың  қырларын  ашатын  мұғалімдерге  деген  қамқорлықтың 
маңызы зор, қайтарымы көп». 

Оқу  жылы басталмас  бұрын  мектептің  әлеуметтік  жағдайы  төмен  және 
көпбалалы  отбасыларындағы  оқушыларға  мектеп  тарапынан  уақытша 
қолдануға дербес компьютерлер,планшеттер,ноутбуктер берілді, оған қосымша 
флеш-карта, роутерлер таратылды.

Онлайн  сабақ  мұғалімдердің  де,  оқушылардың  да  жауапкершілігін 
арттырып,  білім  беру  талаптарын  күшейтетіні  сөзсіз.  Шәкірттер  қашықтық 
сабақ  барысында  бекітілген  кесте  бойынша  оқуды  жалғастырып  жатыр, 
айырмашылығы – сабақтар қашықтық немесе онлайн режимде жүргізіледі.

Біздің білім ордамызда мұғалім мен оқушы арасындағы байланыс ретінде 
негізінен  Күнделік.кз.,  Онлайн  мектеп  платформалары  және  кері  байланыс 
ретінде  Whats  App  мессенджері  де  қолданылады.  Сынып  жетекшісімен 
оқушылар  қашықтықтан  Microsoft  Teams,  Classroom,  Zoom  платформалары 
арқылы онлайн режимде жүздеседі.
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Оқушылардың  мүмкіндіктерін  ескере  отырып,  осы  платформалардан 
мұғалімдер  кідіріссіз  онлайн  оқыту  режимінде  сабақ  беріп  жатыр.  35-
40минуттық  сабақ  барысында  олар  жаңа  тақырыпты  тыңдап,  талқылайды, 
практикалық тапсырмаларды орындайды, пікір алмасып, жауап береді, жазбаша 
жұмыстарын  жібереді.  Мұндай  формат  сабақ  сапасын  да  жоғары  деңгейге 
көтереді,  өйткені  әрбір  сабақтың  үдерісі  шәкірттің  де,  мұғалімнің  де 
жауапкершілігін  арттырады.  Қашықтықтан  оқыту  бастапқы  кезеңінде 
мұғалімдердің жүктемесін айтарлықтай өсірді. Сандық оқу контентін дайындау, 
білім  алушылардың  жетістіктерін  қадағалау,  оқушылармен  тұрақты 
коллаборация  жасау,  сандық  және  кәсіби  дағдыларды  жетілдіру  –  сабақ 
берудегі негізгі бағдарлар болмақ. Бұл бағытта мұғалімнің рөлі мен қызметіне, 
кәсіби  шеберлігіне  талаптар  күшейді.  Олар  оқытудың  жаңа  әдістемесін 
дайындап қана қоймай, «қашықтықтағы» сыныпты біліктілігімен, іскерлігімен, 
шешендік өнерімен баурай білуі тиіс. Бүгінгі күні сынып жетекшілер бекітілген 
сыныпты  қашықтықтан  және  онлайн-режимде  басқарып,  оқушылардың  ата-
аналарымен  тығыз  байланыста.  Әр  әдістемелік  бірлестік  мұғалімдері  өз 
ұйымдастыру  шеберлігін  көрсетіп,  сабаққа  қызықты,  мазмұнды тапсырмалар 
дайындап, оқушылардың білімін объективті  бағалап, алған бағаларын қойып, 
кері  байланысты  уақытында  беріп  отыруға  тырысып  жатыр.  Бұның  бәрі 
мұғалімге үлкен жауапкершілік жүктейтін міндеттемелер.

 Мұғалімдер  оқу  тапсырмалары  мен  оларға  сілтемелерді  алдын  ала 
дайындап  қояды.  Ал,  бейне  контенттер  оқушылар  үшін  қолжетімді. 
Онлайнмектеп, Zoom және т. б. бағдарламалары арқылы тақырып зерделенеді, 
сол арқылы сыныппен «жанды» қарым-қатынас, байланыс орнатылады. Бұдан 
басқа нұсқаларда  оқушы пән бойынша мәтіндерді оқулықтан оқып, оффлайн 
орындайтын  практикалық  тапсырмаларды  жұмыс  дәптеріне  жазып,  фотосын 
мұғалімге  жібереді  немесе  онлайн-сабақ  барысында  тікелей  жауап  береді. 
Мектеп әкімшілігі мен педагог ұжымының жиналыстары да онлайн форматта 
апта сайын жүргізіліп тұрады.  
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X00064   22.12.2020

НИЯЗБЕКОВА ТЛЕУХАН ТОЛЕУБЕКОВНА 
Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы 

«Суықбұлақ орта мектебі» КММ Бастауыш сынып мұғалімі 

Пәні: Дүниетану Мектеп: 

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сынып: 2

Сабақтың 
тақырыбы:

Қауіпсіздік ережелері

Осы  сабақ  
арқылы  жүзеге  
асатын 
мақсаттары:

1.1.4.3.  Үйдегі қауіпсіздік ережелерін түсіндіру.
1.1.4.6. Шұғыл көмек қызметтерін біледі және 
олармен хабарласу жағдайларын анықтайды.
2.1.2.1. Мектептегі оқу және оқудан тыс әрекет 
түрлерін түсіндіру.

Сабақ мақсаттары Барлықоқушылар: 

Оқулықта берілген және қосымша тапсырмаларды 
орындайды. Жазба жұмысжасайды. Сұраққа жауап 
береді;
Оқушылардың басым бөлігі:

Топтық жұмысты бірлесе орындайды. Өз бетінше 
жұмыс жасайды. Сұраққа жауап береді. Қосымша 
үлестірме ресурстармен жұмыс жасайды;
Кейбір оқушылар:

Оқулықтан тыс берілген қосымша тапсырмаларды 
орындайды, тақырып бойынша қосымша мәліметтер 
мен дәлелдер келтіреалады;

Бағалау 
критерийлері

1.Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне 
аудара алады;
2.Жеке, жұптық, топтық тапсырмаларды орындай 
алады;
3. Сабақ барысында тыңдаушының назарын өзіне 
аудара алады;
4. –Үйдегі және көшедегі қауіпті заттар мен 
жағдайларды атайды.
5.-Үйдегі  қауіпсіздік ережелерін тұжырымдайды.
-Жедел көмек көрсету қызметтерін атайды.
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Тілдік мақсат Қауіпсіздік ережелері

Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
Тірек сөздерді сабақ барысында қайталап айту
.
Талқылауға  арналған  сұрақтар:
1.Суретте қандай қауііпті жағдайларды байқадың?
2. Оған қандай қауіпсіздік ережелерін сақтау қажет?
3.Суқоймадағы қандай жағдайлар балалар үшін 
қауіпті? Неге?

Ишара Жасыл-түсіндім; қызыл-сыныптасымның көмегімен 
түсіндім;
сары-көмек қажет түсінбедім;

Алдынғы оқу Дұрыс тамақтана біл.

Жоспар

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтың басы 

Менің бүгінгі сабақта сендерге тілерім ұшқыр ой, 
ойларыңа саналы сөз тілеймін.
Топқа бөлу:
Оқушыларды А B  C  Dдәрумендері етіп 4 топқа 
бөлемін.
№1.
1. Адамдар не үшін тамақтанады?
2. Сенің ағзаңа қажетті өнімдердің құрамында 
қандай дәрумендер бар? 
3. А  BCD   дәрумендер туралы айтылуы тиіс.
Дескриптор: 
1.Адам ағзасына пайдалы тағам түрлерін атайды;
2. Пайдалы тағам түрлерінің  маңызын түсінеді;
3.Жеміс –жидектер құрамында қандай пайдалы 
дәрумендер болатынын анықтайды;
5. Бір-біріне түсіндіреді;
№2-тапсырма: 
-Екі оқушы тақтаға пайдалы және зиянды тағамдарды 
бөліп салуға шығады....
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Дескриптор:
1. Өз пайымдауларымен әңгімелейді;
2.Тағамдардың құрамын анықтайды;

Сабақтың ортасы:

3.Пайдалы тағам түрлерін атайды;
4.Бірін-бірі толықтырады, бағалайды;
Кері байланыс: «смайликтермен»
ҚБ «жұлдызшалар»

Сергіту сәті:
Орнымыздан тұрайық
Алақанды ұрайық
Бір отырып, бір тұрып
Біз демалып алайық.
4. Ал , балалар, өмірде пайдалы және дұрыс 
тағамдарды тұтына біліңіздер дегім келеді.
5. Ал  дұрыс тамақтанумен қатар тағы нені білуіміз 
керекпіз, балалар?
6. Қауіпсіздік ережелерін.

Жаңа сабақ:  «Қауіпсіздік ережелері»
№1. бейнежазба
7. Олай болса, мына бейне жазбаға назарымызды 
аударайық.....
8. Бейнежазба не туралы болды?
9. - Сіріңкемен ойнауға болады ма екен?
10. Бәрі бірге:
Ережелер еліне 
Саяхатқа барайық.
Қауіп-қатер төнсе егер
Сақтық жолын табайық!
11. Өз өміріміздің қауіпсіздігін сақтау үшін бірнеше 
ережемен танысайық.
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Мұғалімнің түсіндірмесі:
Ас үйге сән беретін-газ плитасы. Көгілдір от 
тұрмыс-тіршілігімізде көп орын алады. Десек те, 
оны ұқыпты ұстап, жаға білуіміз керек. Егер газ 
плитасының бір кемшіліктері байқалса, дереу ата-
анаңа айтып ескертуің керек.  Өйткені ата-анаң газ 
бөлімшесінің арнаулы мамандарын шақырады. 
Газ плитасы тұрған бөлмені жиі-жиі жеделдету  
керек.  Егер газдың күлімсіген иісін сезсең дереу 104 
нөміріне хбр су керек. Газдың иісі шыққан жерде 
сіріңке , электр жүйесіндегі лампаны жағуға 
болмайды.
Тұрмысымызда тағы бір көп қоданатынымыз- 
электр жүйесі. Электр-жарық көзі. Бір күн үйімізде 
жарық көзі келмей қалса, дүниені қараңғы түнек 
басады. Дегенмен, оны да ұқыпты пайдаланбасақ, 
одан да өрт шығуы мүмкін.
Өрт шықса 101 нөміріне хбр мыз керекпіз.

«Топтастыру» «Үйдегі қауіпті заттар»
тоқ  ине  от    газ  қайшы  үтік  су
-ҚБ  ... жұптық жұмыс (парақшамен)
Мына берілген 
12. Ал , балалар, үйден өрт шықса, не бір жерін 
ауырып тұрса не ұры-қарақшылар келіп, есігіңді бұзып 
ашып жатырса қандай нөмірлерге телефон соғамыз?
13. Оқушыларды 101,102,103 деп 3 топқа бөлемін.
14. №2 бейнежазба
Жеке жұмыс : 
15. Ол ережені қазір мына заттар суреттерін таңдай 
отырып, құрастырып айтасыздар:ЖЖ
 Қайшы
 Шырпы 
 дәрі
16. Балалар, суретке қарап 2 сөйлемнен құрап 
айтады. Және қай тел нөміріне дереу хбр лау керектігін 
айта кетулері керек.
ТЖ.
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17. «Денсаулық пен қауіпсіздік» 
Суреттегі берілген жағдаяттарды қарап, не істеу 
керектігін топ болып талқылайды. 
Қоғамдық орындарда өзін-өзі ұстаудың қауіпсіздік 
ережелерін құрасытырып айтады.
«ИӘ»  «ЖОҚ»
 Жолдан бағдаршамның жасыл көзі жанғанда өту 
керек.
 Жолдың бойында ойнауға болады.
 Үзіліс кезінде дәлізде жүгіруге болады.
 Суға рұқсат етілген жерлерде ғана шомылу керек.
 Аулада бөтен адамдармен сөйлесуге болмайды.
Қорытынды: 
Қауіп-қатер бізге кез келген уақытта және кез келген 
жерде кездесуі мүмкін. Ғалымдар адамның үйінің өзі де 
тіптен  қауіпсіз емес  екенін анықтады. Сондықтан үйде 
жазатайым жағдай болуы әбден мүмкін. Тұрғын үй 
қауіпсіз болуы үшін қауіптің алдын алу қажет. 
Байқампаз әрі мұқият болсаң , онда ешқандайда жаман 
оқиғаға ұрынбайсың!

Сабақтың соңы Кері байланыс: «Білім  ағашы» арқылы сабақ 
түсінгенін, не түсінбегенін  білдіру.

Үйге тапсырма: 52-53 бет оқу . 
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X00065  22.12.2020

Ауа райы дегеніміз не?

ТУРГАНБАЕВА ЭЛЬМИРА СЛЯМОВНА 
Қарағанды қаласы,  № 17 жалпы білім беретін 

орта мектебі" КММ  Бастауыш сынып мұғалімі

Пән:дүниетану
Сынып:1

Мектеп:

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сабақтың тақырыбы: 
Ауа райы дегеніміз не?

Қатысқандар:
Қатыспағандар 
саны:

Ұзақ мерзімдегі 
оқу мақсаты

1.2.2.1 ауа-райының адамға және оның іс- әрекетіне әсерін 
анықтау
1.2.3.1.Жыл мезгілдеріне орай табиғатта бос уақытты 
өткізу мүмкіндіктерін анықтау.

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар орындай алады: Жыл мезгіліндерін 
біледі.
Көпшілігі орындай алады: Ауа-райын жыл мезгілдерімен 
сәйкестендіреді.
Кейбірі орындай алады: Ауа райының шартты 
белгілерін біліп,табиғатта бос уақытын тиімді қолданады.

Бағалау
критерийлері

 Жыл мезгілдерін ажыратады.
 Ау райының адамға тигізетінәсері туралы 
әңгімелейді
 Жыл мезгілдеріне қатысты бос уақытты өткізу 
жолдарын атайды.

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: Ауа-райын жыл мезгілдерін 
сәйкестендіреді.
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері: Жыл мезгілідері,ауа 
райы
Сыныптағы диалог/жазылым үшін сайкелетін тіл 
стилі: Өзің тұратын мененнің ауа райын сипатта
Талқылауға арналған сұрақтар:
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Көкжиек тұстарын білу не үшін қажет?
Адамдар әр жыл мезігілінде немен айналысады?

Құндылықтарды 
дарыту

4.Рухани жаңғыру: Заманауи Қазақстанда жасап 
жатқан адамдарға қоғамға таныту ақпараттық қолдау 
жасап,танымал етудің жаңа мултимедиалық алаңын 
қалыптастыру

Денсаулық,
техника 

қауіпсіздігінің
сақталуы

Сынып бөлмесінде,сабақ барысында,сергіту сәтінде 
жеке бастың жалпы қауіпсіздігін қатаң сақтау.

Пәнаралық 
байланыстар

Жаратылыстану

АКТ 
қолданудағдысы 
(сабақт 
ақолданылатын 
болса көрсетіңіз)

Слайд

Алдыңғы 
меңгерілген білім

Әріптерді таниды

Сабақбарысы

Сабақтың 
жоспарланған 

кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-
әрекет
Ынтымақтастық 
атмосферасын ұйымдастыру

Ресурстар

Сабақтың басы Топқа бөлу:әріптер арқылы 
топқа бөлеміз
 Ширату жаттығуы.

Дәптер,оқулық,
плакат,қима 
қағаздар.
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 Топқа бөлу: «Мазайка» 
әдісі. Жыл мезгілдері 
суреттерін құрастырып,топқа 
бөлінеді
І-топ күз,ІІ –топ қыс,ІІІ-топ 
көктем,ІV-топ жаз.

Мақсаты: Қолдың ұсақ бұлшық 
еттерін жетілдіру.Көзбен 
мөлшерлей білуге,өз ойын толық 
жеткізе білуге дағдыландыру

Сабақ ортасы Белсенді оқу тәсілі бойынша 
тапсырмалар.
(ТЖ) «Сәйкесін тап» әдісі
І-топ күз.Суреттегі ауа райына 
сәйкес келетін заттар мен 
киімдерді анықтаңыз және 
байланыстырып 
сызыңыз.Адамдар неліктен ауа 
райына сәйкес киінеді?
Мақсаты: Жаңа материалды 
пысықтау, түйінді ойларды 
бекіту.
ІІ –топ қыс.Суретте берілген 
ауа райын атаңыз.Ауа райына 
байланысты адамдар қандай 
әрекет жасайтыны туралы 
әңгімелейді.

ІІІ-топ көктем, Суреттегі жыл 
мезгілдерінің атауын жазыңыз
ІV-топ жаз.Суретке мұқият 
қарап,бос уақытты табиғатта 

АКТ
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өткізуге қолайлы болатын ауа 
райы бейнеленгенсуретті 
белгілеңіз.Мұндай күндерде бос 
уақытыңызды қалай өткізер 
едіңіз?Топта әңгімелеңіз.
Дескриптор:Білім алушы-
-ауа райына сәйкес суреттерді 
анықтап,сәйкестендіреді.
-ауа райының адамдардың көңіл 
күйіне тигізетін әсері туралы 
ойын айтады.
«Саралау» әдісі бойынша 
деңгейлік тапсырма беріледі.
(ЖЖ) «Бэкроним» әдісі.
Барлық оқушылар) Жыл 
мезгілдерін атаңыз.
Көпшілік оқушылар) Ауа 
райындағы шартты 
белгілердіжазыңыз
Кейбір оқушылар) Жыл 
мезгілінің құбылыстарын 
сипаттайды.1) жаңбыр жауып 
тұр;2)жапырақтар түсе 
бастады;3) жел соғып 
жатыр;4)құстар жылы жаққа 
ұшып кетеді;5)суытады.
Мақсаты: Оқушылардың 
логикалық ойлау қабілетін, сөз 
қорын дамыту.
Дескриптор:
-Жыл мезгілдерін атайды.
-Жыл мезгілдерінің шартты 
белгілерін жазады.
-Ауа райындағы өзгерістермен 
құбылыстарды атайды.

Сабақтың соңы Қорытындылау: 
Кері - байланыс әдістерінің бірі:

«Белгілер » әдісі
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Рефлексия

Дифференциация – оқушыларға көбірек 
қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз? 

Қабілеті жоғары оқушыларға қандай 
тапсырмалар қоюды жоспарлап 

отырсыз?
Табиғатта бос уақытын тиімді қолданады. 
Жыл мезгілінің құбылыстарын 
сипаттайды.1) жаңбыр жауып 
тұр;2)жапырақтар түсе бастады;3) жел 
соғып жатыр;4)құстар жылы жаққа ұшып 
кетеді;5)суытады.

Бағалау –  
оқушылардың 
материалды 

меңгеру деңгейін 
тексеру 

жоспарыңыз?
«Мозайка»әдісі, 
«Сәйкесін тап» 
әдісі, «Бэкроним» 
пәдісі, 
«Баспалдақ» әдісі

Денсаулық 
және 

қауіпсіздік 
техникасы

ның 
сақталуы.

Сабақ бойынша рефлексия Рефлекцияны жүргізу үшін оқушыларға өз біліктерін 

мақсатқа сай екенін салыстыруды ұсынады: кім сабақта 

түсінді, ол нені біледі:


Әр жыл мезгілдерінің айларын ату


Әрбір айда неше күн барын анықтау

Жалпы баға
Қандай екі нәрсе табысты болды(оқытуда да, оқуда да ескеріңіз)?
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуда да, оқуда да ескеріңіз)?
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі 
сабағымды жетілдіруге көмектесетін не ?
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Y00008  22.12.2020

Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің біліктілігін арттыру

ТОГУЗБАЕВА РОЗА АУЖАНОВНА 
Шымкент қаласы №71 Қ.Қазиев атындағы 

Бөбекжай бақшасының тәрбиешісі

Жас  ұрпақтың  ұлттық  дүниетанымын  әлемдік  мәдени  құндылықтармен 
жетілдіріп отыруға, ұлттық құндылықтарды сақтай білуге, өркениетті дүниеде 
болып жатқан өзгерістерді ескере отырып, тарихи экономикалық ахуалын терең 
танытуға  жете  назар  аударуымыз  қажет.  Қашанда  ел  тұтқасын  жан-жақты 
білімді ұрпақ ұстаған шақта ғана  өркениет  алға қарай дамымақ. 

Ол үшін қазіргі таңдағы жеке тұлға өзіндік дәлел нанымды жеткізе білетін, 
ынталы, сенімді,  көңілді,  белсенді,  сыни пікір-көзқарастары жүйелі дамыған, 
сандық  технологияларда  құзырлылық  танытатын  бала  ретінде  қалыптасуын 
қамтиды. ХХI ғасырдың қарқынды ілгерілеу   ырғағына қатар ілесу үшін, өзара 
тығыз  балалардың өз  бетінше  оқу дағдыларын дамыту аса  маңызды болып 
табылады. Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу 
мақсаттары  оқушылардан  шынайы  проблемаларды   анықтап  зерттей  білуді 
талап ететіндіктен мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиеленушілердің танымдық 
процестерін дамтытып, оқу,жазу, тәжірибе жасау дағдыларын қалыптастырып, 
сол  талапқа  сай  болатындай  етіп  және  мектепке  қиындықсыз  көшіп,  тез 
бейімделіп кетуіне жағдай жасау қажет. 

Сондықтан өз білімімді жетілдіру мақсатында педагогикалық шеберлікті 
арттыру  орталығында  «Мектепке  дейінгі  ұйым  педагогтерінің  біліктілігін 
арттыру  курсында  жаңартылған  білім  беру  мазмұнының»  ерекшеліктерімен 
таныстым. Бағдарламаның түйінді идеялары болған : «4К» моделі, "Бала үні", 
"Ойын",  "SMART"  мақсат,  "Бақылау",  "Кері  байланыс",  "Танымдық  оқиға", 
«Саралау»   мен  үшін  құнды  ақпарат  болды.  Бұл  бағдарлама   балалардың 
қажеттіліктері  мен  мүмкіндіктерін  және  жас  ерекшеліктерін  ескере  отырып 
дамытумен бірге педагогтардың да кәсіби жетілуіне зор үлес қосатыны анық. 
Себебі  бағдарлама  мазмұнымен  танысу  барысында   балалармен  қатар 
әріптестеріммен бірге ұжымдасып жұмыс жасап, ұтымды кері байланыс беруді 
үйрендім. Сонымен қатар болашақта осы бағдарлама аясында алған білімімді 
өзімнің  тәжірибем  барысында  балаларды   оқыту  мен  тәрбиелеу  үшін 
жүргізілетін барлық жұмыстардың мақсатын "SMART" мақсат етіп, яғни нақты, 
өлшенімді,  қолжетімді  әрі  уақытпен шектеулі  етіп  бала әрекетіне  бағыттап, 
және балалардың жас ерекшелігін,  жеке қажеттіліктерін, қызығушылықтарын 
ескере  отырып,  баланы  дамытуға  арналған  әр  жұмыста  "Бақылау"  әдісін 
пайдалана отырып, саралап оқытатын боламын. 
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Сонымен  бірге  бағдарламадағы  түйінді  идеялардың  бірі  және  маған 
ерекше  әсер  қалдырғаны  барлық  ойын  түрлерін  жіктеп,  "құрылымдалған 
ойын","педагог  жетекшілігімен  жүргізілетін  ойын»,  "еркін  ойын"  деп 
жүйеленгені  және  осы  ойындар  баланың  қызығушылығын,  бір-біріне  деген 
достық  қарым-қатынасын  арттырып,  сөздік  қорларын  көбейтіп, 
шығармашылық қабілеттерін  шыңдап,  сыни ойлау дағдыларын жетілдіретіне 
көзім жетті. 

Осы ойын түрлері өз тәжірибемде өте тиімді әрі қолайлы болды. 
В. Сухомлинский: “Ойынсыз ақыл - ойдың қалыпты дамуы да жоқ және 

болуы  да  мүмкін  емес,  ойын  дүниеге  қарай  ашылған  үлкен  жарық  терезе 
іспетті,  ол  арқылы  баланың  рухани  сезімі  жасампаз  өмірмен  ұштасып,  өзін 
қоршаған  дүние  туралы  түсінік  алады.  Ойын  дегеніміз  –  ұшқын  білімге 
құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты” деп пікір білдірген.  

Сондықтан ойын түрлерін мектепке дейінгі  ұйымдарда жиі  қолданылуы 
тиіс деп ойлаймын. Жаңартылған бағдарлама бойынша ұйымдастырылған оқу 
қызметтерінде  балалар  еркін,  өз  ойларын  ашық  жеткізіп,  тәжірибе  жасау 
арқылы үйреніп, өз мүмкіндіктері мен қабілеттеріне қарай дамуына оң ықпал 
етіп  оытрғанын  байқаймын.  Сондықтан  осы  жаңартылған  білім  беру 
бағдарламасын  құрастырушы  және  басшылық  етіп  отырған  азамат  пен 
азаматшаларға үлуен рахметімді айтамын. 

Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің біліктілігін арттыру жолында жасап 
отырған игі істеріңізге алғыс айта отырып, сәттілік тілеймін. Енді бар жігерімді 
мен білімімді бере отырып, үлкен жауапкершілікпен  осы жаңа бағдарламаның 
әдіс-тәсілдерін  және  түйінді  тұстарын  пайдалудың  арқасында,  еліміздің  жас 
ұрпақтарын саналы да білімді, ақылды, тәрбиелі, заман талабына сай азамат пен 
азаматша болып өседі деген сеніммен өз эссемді аяқтаймын. 
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Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

ЖАКУПОВА АЙНУР  НУРЛАНОВНА 
Павлодар облысы Баянауыл ауданы 

Баянауыл бөбектер бақшасының тәрбиешісі 

Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс-
тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте 
жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала 
табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. 

Біздің  қоғамымызда  тәрбиелік  мәні,  дүние  танымдық  орны  жоғары 
бағаланады. Мектепке дейінгі  тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. 
Бүгінде  мектепке  дейінгі  мекемелердің  мазмұнын  жаңарту,  басқаруды 
жетілдіру,  балабақшалар  желісін  сақтау  тұрғысынан  біршама  игі  істер 
жүргізілуде.Балалар бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі 
балаларға  айналадағы  өмірді,  түрлі  заттар  мен  құбылыстарды  бақылатуға 
арналған.  Өйткені  сәби  тұңғыш  білім-дағдыларын  өмірден  алады. 
Айналасындағы адамдарды  іс-әрекетін,  табиғат  пен  жан-жануарлар  дүниесін 
қоғамдық  өмірді  бақылап  көру,  сезініп  түсіну  арқылы  ой-өрісі  кеңейіп,  тілі 
дамиды лексикалық қоры молаяды. 

Осының  нәтижесінде  ол  басқалармен  сөздік  қарым-қатынас  жасайды. 
Қоршаған  ортамен  таныстыру  барысында,  балалардың  тілі  дамиды:  олар 
заттарды танып, қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ 
қоюға, сұрақтарға жауап беруге, көргендерін айтып беруге үйренеді. 

Әрбір затты танып білуге кезінде балаларға сұрақтар қойып, әңгімелету 
арқылы  сөздік  қоры  дами  түседі.  Ұйымдастыру  оқу  іс-әрекеті  процесінде 
дидактикалық ойындар, жаттығулар, балалармен қарым-қатынас жасау арқылы 
педагог  балалардың тілін  дамыта  отырып,  заттар  туралы нақты білім  беріп, 
сөздік қорын молайтуға ден қояды. Қоршаған ортамен таныстыру барысында 
бақылау жасаудан,  мақсатты серуен және топтық саяхаттан  алған әсерлерін, 
білімдерін нақтылау мақсатында әңгіме құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп 
отырулы тиіс.
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«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.

Ойын  барысы:Тәрбиеші  жеміс  пен  көкөністің 
бір-екі  түрін  араластырып  қойып.  Балаларға 
көздерін  жұмуын сұрайды.  Сол  арада  жеміс  пен 
көкөністіңарасынанбіреуін  алып жасырып қояды. 
Көзін  ашқан  балалардан  не  өзгергенін  сұрайды. 
Ойын осылай жалғасады, барлық балалармен бірге 
ойналады... 
 

                            «Жыл мезгілдері» 
Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы білімдерін бекіту, мезгілдерді 

атауларын үйрету (қыс,көктем,жаз,күз).  Мезгіл өзгерістерін талқылау.
Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары.

Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай 
мезгілі  екенін  сұрайды.  Жыл  мезгілі  төрт  бөліктен 
тұрады,әр  бөлікке  сәйкес  мезгілдердің  ерекшелік 

карточкасы бар.
Балалар  жыл  мезгілдерінің  өзгерістері  карточкасын 
алып  сәйкес  келетін  мезгілдерге  қойып  шығады.

(мысалы:қыс мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)

  
 «Зоологиялық фриздер»
 Мақсаты:   Балаларды антоним сөздері туралы түсініктерін  қалыптастыру. 
Заттың көлеміне қарап салыстырып талдау жасауға үйрету. Жабайы аңдар мен 
үй жануарлары құстардың дене бітіміне қарап зообаққа орналастыру оларға 
қамқоршы болуға тәрбиелеу.                                                                   
Көрнекіліктер: жабайы аңдар мен үй жануарлары
Ойын барысы:Зообаққа әкелінген аңдар мен құстар, үй жануарларын торлауға 
орналастыру  қажет.  Балалар  пілді,  түйені  үлкен  торға,  қоян,тиін 
кіші торға орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл 
үлкен,қоян кіші сондықтан үлкен торға пілді, қоянды кіші торға орналастыр.

«Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту, 
қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
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Ойыншарты:Әр  түрлі  жемістер  немесе  көкөністер  суретті  муляждары 
салынған ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды 
және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады.
Бала  ыдыстан  немесе  қоржыннан  алманы  алып  пішінін,түсін,дәмін  және 
қасиеттерін айтады. Көзін байлап қойып, қоржыннан бірзатты алғызады. 

Ол  оны  сипалап,  не  екенін  ажыратады  да 
сипаттайды, атын айтады.
«Не қайда өседі?»
Мақсаты:Балалардың  өсімдіктер  жөніндегі 
білімдерін  бекіту,  заттар  арасындағы  кеңістік 
байланыстарын  анықтау  дағдысын  дамыту,өсу 
орнына қарай өсімдіктерді топтастыру. Балалардың 
өз  бетінше ойлау қабілетін  және белсенділіктерін 
дамыту.

Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.

«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез 
ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.
Көрнекіліктер:орманның суреттері  салынған үлкен картаның астындағы бос 

тор көздер,тиісті жануарлар.
Ойынның  барысы:ойыншылар  екі  топқа 
бөлініп,әртүрлі  табиғат  көрінісі  салынған  бір-бір 
үлкен  картадан  алады.  Жүргізушінің  белгісі 
бойынша  балалар  жануарлар  бейнеленген 
үлестірмелі  карточкаларды  үлкен  картадағы 
салынған сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге 
орналастырады.  Кім  бос  тор  көздерді  толтырып, 
жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді.

Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды  ұқсас  белгілеріне  қарай  табу,олардың  мекен-жайын 
анықтау. Сөздік қорын молайту.
Көрнекілік:әр түрлі жануарлар,құстар суреті
ойын  барысы:әр  түрлі  жануарлар,құстарды  көрсетіп,олардың  қайда  өмір 
сүретінін  сұралады.  Оларды  немен  қоректенетінін  айтқызады.  Балалардың 
сөздік қорына жаңа сөздер еңгізу үшін тапсырманы түрлендіруге болады. Олар 
туралы білетін тақпақтарын сұрайды.
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