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Развитие творческих способностей
у учеников начальной школы
ПРИМАЧЕНКО ИРИНА СЕРГЕЕВНА
город Караганда КГУ СОШ № 17
Учитель начальных классов
В динамичном, быстро меняющемся мире, общество значительно чаще
переосмысливает социальный заказ школ, корректирует или изменяет цели и
задачи школьного образования. Главная цель, которая раньше определялась как
формирование основ всесторонне и гармонично развитой личности, сейчас
видится в том, чтобы сделать акцент на воспитание личности активной,
творческой, осознающей глобальные проблемы человечества, готовность
посильно участвовать в их решении. Стратегия современного образования
заключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения учащимся
проявлять свои способности и весь творческий потенциал.
Задатки творческих способностей присущи каждому ребенку. Важно их
раскрыть и развить, чтобы выпускник не только овладел материалом школьных
программ, но и сумел творчески применить его в различных жизненных
ситуациях, нашел решение любой проблемы. Это возможно только в результате
педагогической деятельности, создающей условия для творческого развития
учащихся. Поэтому проблема развития творческих способностей учащихся
является одной из наиболее актуальных.
А как добиться того, чтобы ученик смог раскрыть свой творческий
потенциал? Какие тропинки и пути надо выбрать, чтобы не засохли ростки
творчества у ребенка? Несомненно, у каждого учителя свой ключик. Я бы
хотела поделиться некоторыми наработками из опыта своей работы.
Развитию творческих способностей способствует применение проблемных
методов обучения, которые стимулируют установку на самостоятельное или с
помощью педагога открытие нового знания, усиливают веру учащегося в свою
способность к таким открытиям. Как показывает практика, знания, полученные
с помощью проблемных методов обучения, не оказывают такого тормозящего
влияния на творчество, как это свойственно знаниям, полученным с помощью
более традиционных методов.
Одно из важнейших условий интереса к учебной деятельности - его
разнообразие: разнообразие изучаемого материала, разнообразие поисков
работы, разнообразие уроков.
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На уроках русского языка полезным для развития творческих
способностей является обучение специальным эвристическим приемам
решения задач различного типа. Именно эвристическое образование,
направленное
на
открытие,
способствует
рождению
творческой
индивидуальности учащихся.
Например, предлагается стандартное задание: вставить буквы в текст
упражнения, но это же задание можно сделать моделью интересного
творческого процесса.
Предлагаю учащимся:
-Мы с вами составляем упражнение для учеников, которые будут учиться
после вас. Замените буквы точками, чтобы ребята вспомнили изученные
орфограммы.
Другое эвристическое задание направлено на формирование обобщенного
лингвистического умения: «Докажи, что слово «чудесный» является именем
прилагательным».
Эвристические задачи я предлагаю и для домашней работы: на
корректирование и редактирование текста, содержащего опечатки, выписать
слова, которые они написали бы по-другому, и объяснить, почему.
Выдаю ребятам непроверенные тетради одноклассников, чтобы они могли
попробовать себя в роли учителя.
Развивает творческие способности составление учащимися опорных
сигналов. Особенно уместны они при изучении трудных тем.
Часто ученики допускают ошибки не из-за невнимательности, а потому
что когда-то не поняли тему. Поэтому работа над ошибками носит
индивидуальный характер. Предлагаю выбрать либо аргументированную
позицию: (почему была сделана ошибка?), либо творческую (ошибка ли это?).
Диалог при этом ведется как проблемно-поисковый. Проблемно-поисковая
беседа приводит к самостоятельному исправлению ошибок, помогает создать
на уроке творческие ситуации, привносит элемент игры.
Игровая деятельность является одним из основных направлений в
развитии творческих способностей детей. Возможно, именно поэтому
дидактическая игра остается очень действенным методом для развития и
совершенствования познавательных и творческих способностей. Интересны для
ребят игровые задания, направленные на отработку орфоэпических норм,
минутки-разминки под общим названием «Говорите по-русски правильно».
Вот лишь некоторые из них: «Составь текст и озвучь его». Предлагаю
учащимся набор слов, которые представляют какие-то трудности в
произношении (километр, шинель, помощник, свитер, средство, начал). Задача
учащихся: за две, три минуты составить связный текст, используя данные
слова, прочитать его, соблюдая орфоэпические нормы.
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Можно назначить экспертов, которые внимательно слушают отвечающего
и рецензируют ответ. Оценку получают сразу двое учащихся.
Учащиеся живо включаются в лингвистические игры, проявляя интерес,
активность, творчество. Например, в начале изучения темы «Второстепенные
члены предложения» я приношу предмет и не показываю его детям, а
предлагаю им задать столько вопросов, чтобы стало ясно, что я принесла.
Дети спрашивают, из чего этот предмет, для чего он нужен, какие у него
свойства, и т.п. Вопросы я записываю на доске (это все второстепенные члены
предложения). Далее ребята обобщают все, что узнали о предмете, читают свои
предложения. Главным становится совместный поиск, попытка осознать тот
внутренний смысл, который, конечно же, есть в любом языковом явлении.
Особое место среди различных видов работ по развитию творческих
способностей занимает творческий диктант. Особенно эффективны творческие
диктанты на вставку слов по картине, потому что они являются
подготовительным этапом перед написанием сочинения по картине. Такие
сочинения всегда вызывают у учащихся затруднения, если не проводить
предварительную работу.
В системе работы большую роль играют изложения. Это и процесс, и вид
деятельности, и результат этой деятельности (текст). При работе над
изложениями не только активизируется пассивный словарь ученика, но и
обогащается его устная речь, так как он вводит новые слова.
На уроках я использую все виды изложений: подробные и сжатые, полные и
выборочные и т. д.
В изложения ввожу творческие задания: озаглавить текст, описать
внешность героя, описать поведение героя, сформулировать свое мнение о
поступке героя и т. п.
Особое место в развитии творческих способностей я отвожу сочинениям.
Я планирую творческие работы в соответствии с программой по развитию речи
и изучаемым грамматическим материалом и в определенной системе: от
небольших работ творческого характера (миниатюр) к большим сочинениям на
специальных уроках по развитию речи.
Задание на дом ученики выбирают для себя сами; подбирают тексты,
разрабатывают самостоятельно таблицы для обобщающих уроков, делают
доклады на основе дополнительной лингвистической литературы (например,
«Секреты грамматики», «Глаголы-исключения»), ищут лингвистические
задачи, кроссворды, шарады, создают иллюстрации к урокам грамматики,
выпускают лингвистический листок «Это интересно».
Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского язык дает
большие возможности для дальнейшей педагогической деятельности не только
на уроках, но и во внеклассной работе.
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Если учитель будет методически грамотно развивать творческие
способности учащихся, то познавательная активность творчество учащихся
будут эффективно повышаться.
Работая в этом направлении, я заметила, что повысился интерес к знаниям
у учащихся - это способствует развитию творческого мышления, лучшему
усвоению учебного материала, формированию умений и навыков.
Наиболее подходящий формой по развитию творческих способностей на
уроках математики является представление специально выделенного урока
один раз в неделю. Достоинством такой формы является, прежде всего,
достаточный
объем,
регулярность,
а
также
систематичность
и
целенаправленность. Такие занятия отличаются тем, что ребенку предлагается
задание не учебного характера, занятия принимают форму игровой
деятельности, где ученик сам оценивает свои успехи, что создает
положительный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять
предлагаемые задания. Должно быть, частое переключение с одного вида
деятельности на другой. Система упражнений должны решать все три аспекта
цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.
Очень важно начинать занятия, уроки с разминки, проводить «Мозговой
штурм» устный счет, где основной задачей является создание у ребят
определенного положительного фона, подготавливающего ребенка к активной
учебно-познавательной деятельности. Выполнение упражнения для мозговой
деятельности является важной частью урока, занятия по развитию творческих
способностей. Используемые упражнения должны углублять знания ребят.
Весь урок должен проходить в эмоциональном и интеллектуальном подъеме,
что дает выход творческой энергии учащихся и учителя, царить атмосфер
сотрудничества, сотворчество учителя и учащихся.
Урок создает для каждого ученика возможность проявить себя в
зависимости от умения и желания учиться, поскольку все учащиеся
задействованы в различных видах и формах учебной деятельности:
(индивидуальная, групповая, фронтальная, игровая, художественная,
коммуникативная и т.д.). Мыслительно-поисковая деятельность учащихся
стимулируется различными средствами и приемами, используются методы
исследовательского, эвристического характера, творческие задания.
На уроках побуждаю, организую и веду мысль учащихся к
самостоятельному поиску и решению учебной проблемы. Учащиеся адекватно
реагируют на творческие и нестандартные ситуации. В монологах создаю
проблемные ситуации, эмоциональные кульминации, обогащая учащихся
информацией и творческое поле урока, учу заботиться об этике
взаимоотношений.

4

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

Важную роль в развитии творческих способностей играют учебные
задания, которые выступают в качестве мыслительной деятельности и
определяют ее характер. Это составление задач по рисунку, о предметах в
классе, о воображаемых вещах, решение задач шуток, что дает возможность
включения учащихся в посильную творческую деятельность. Творческие
работы учащихся индивидуальны, в каждой виден характер ребенка, его
отношение к миру.
Индивидуальный подход важен для каждого ребенка для того, чтобы он
просто нормально учился и развивался. Раскрытие индивидуальности ребенка
создает благоприятные условия (возможности) для формирования таланта.
В своей работе стараюсь не давать детям готовое, а направляю на то,
чтобы найти большее количество вариантов анализа.
На уроке систематически использую материал, способствующий развитию
мышления, творческих способностей, интереса к предмету. Применяю часто
игровую форму, викторины. Продуктивным считаю метод чередования задач,
решаемых
разными
способами,
сопоставление
задач,
различных
преобразований приводящих к упрощению и усложнению, создания
проблемной ситуации, ориентирующих учащихся на поиск. В результате
ученик выступает в роли исследователя, открывая для себя новые знания.
Дети с удовольствием придумывают головоломки, ребусы, составляют
интересные задания для устного счета, волшебные квадраты.
Занятия математикой способствуют формированию у детей элементарных
основ научного мировоззрения, помогают развитию творческих способностей и
воспитанию многих ценных черт и качеств личности.
Наиболее активно учащиеся начальных классов включаются в
исследовательскую
деятельность
по
выявлению
математических
закономерностей, связей объектов в процессе работы над задачей. У младших
школьников наблюдается также большая тяга к техническому творчеству,
моделированию. Потому что они чувствуют себя творцами. И в математике
следует давать детям исследовать самостоятельно доступный материал. Это
задачи на движение, на вычисление периметра и площади, математические
квадраты, сравнение выражений.
Если деятельность ребенка носит творческий, не рутинный характер, то
она постоянно заставляет его думать и сама по себе становится достаточно
привлекательным делом как средство проверки и развития способностей. Такая
деятельность всегда связанна с созданием чего-либо нового, открытием для
себя нового знания, обнаружения в самом себе новых возможностей. Такая
деятельность укрепляет положительную самооценку, повышает уровень
притязаний, порождает уверенность в себе и чувство удовлетворенности от
достигнутых успехов.
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Для того чтобы у учеников развивался творческий потенциал, необходимо
формировать у них уверенность в своих силах, веру в способность решать
творческие задачи, т. е. создать ситуацию успеха. Тот, кто не верит в себя, уже
обречен на неуспех. При организации таких условий дети создают свой продукт
творчества, который приносит успех, радость им и окружающим.
Z00021

28.12.2020

Білім керек бәріне
ТУРГАНБАЕВА ЭЛЬМИРА СЛЯМОВНА
Қарағанды қаласы «№ 17 ЖББОМ» КММ
Бастауыш сынып мұғалімі
Қысқа мерзімді жоспар
Бөлімі:
Педагогтің
аты-жөні
Күні:
Сынып: 3
Сабақтың
тақырыбы
Оқу
бағдарламасына
сәйкес оқыту
мақсаттары

Сабақтың
мақсаты

Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен

Қатысушыларсаны:
Білім керек бәріне

Қатыспағандар саны:

3.1.4.2
сөйлеу
барысында
иллюстрациялар,
көрнекіліктер, фотосуреттер қолдану
3.2.2.1
шығарма мазмұны бойынша қолдануға
(практикалық), бағалауға және шығармашылыққа
негізделген сұрақтар қою және жауап беру
3.3.4.1
мұғалімнің көмегімен шығарманың
құрылымын, стилін жетілдіру, өз бетінше
орфографиялық, пунктуациялық қателерді табу
және түзету
Барлық оқушылар :
Сөйлеу барысында иллюстрациялар, көрнекіліктер,
фотосуреттер қолданып, шығарма мазмұны бойынша
сұрақтар қойып жауап береді.
Шығарма құрылымының стилін жетілдіріп, өз
бетінше орфографиялық, пунктуациялық қателерді
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тауып түзетеді.
Көптеген оқушылар: Шығарма мазмұны бойынша
сұрақтар құрасырады.
Кейбір оқушылар: Қосымша
дереккөздерде
берілген
шығарманың мазмұны бойынша
қорытынды жасайды.
Сабақтың барысы
Сабақтың
кезеңі/ уақыт
Cабақтың басы

Педагогтің
әрекеті
Ширатужаттығуы
:
Алдыңғы білімді
еске түсіру
(Ұ) «20 секунд»
әдісі.
Арнайы
сұрақтар
беріліп
және ойлануға 20
секунд
уақыт
береді.
Қолданылатын әдіс
оқушылардың
өз
жауаптарын
ой
елегінен
өткізіп,
нақты
жауап
берулері
үшін
жасалынады.
Сұрақтар:

Ғаламтор
деген не?

Ғаламтордың
пайдасы қандай?

Ғаламтордың
зияны қандай?

Әдібай
Табылды
деген
кім?

Әдібай
Табылды қай жерде
дүниеге келген?
7

Оқушының
әрекеті

Бағалау

ҚБ
Алдыңғы білімді Смайликтер
еске түсіріп.«20 арқылы өзсекунд»
әдісі өздерін
бойынша
бағалау.
сұрақтарға нақты
әрі 20 секунд
аралығында
жауап береді.
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Ол
кісінің
балаларға арналған
қандай жинақтары
бар?
Сабақтың
мақсаты:Иллюстр
ациялар,көрнекілік
тер, фотосуреттер
қолданып,
тақырыпқа
байланысты
сұрақтар
қойып
жауап
береді.
Шығарма
құрылымымен
стилін
жетілдіре
отырып, өз бетінше
орфографиялық,пу
нктуациялық
қателерді
тауып
түзетеді.
Топтарға
біріктіру:
«Сиқырлы сандық»
әдісі
бойынша
қораптан
маркерлардың
таңдалған түстері
арқылы бөлемін.
Көк түсті маркер –
1 топ
Қызыл
түсті
маркер-2 топ
Жасыл
түсті
маркер-3 топ
ТЖ . Ой қозғау
Тақырыпты
ашу
мақсатында
«Топтастыру»
әдісін


Сабақтың ортасы

8

Оқушылар
«Сиқырлы
сандық»
әдісі
бойынша
сандықтан 3 түсті
маркердың
біреуін таңдап ,
топтарға
бөлінеді.

Критерий:
Білім алушылар Мақалдың
мақалдың
мағынасын
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пікірлерін ортаға тыңдайды.
білдіру
дағдысы Барлық
білім
жүзеге асады.
алушылар өздері
өлеңді
оқып,
түсініксіз
сөздердіңмағына
МТ. Танысу
сын ашады.
Фариза
Оңғарсынова
Мәтіннің
(1939-2014)мазмұны
Атырау
облысы бойынша
Исатай
ауданы 3
сұрақ
Манаш ауылында құрастыр.
туған.
•
Қазақ ақыны,
Сыныптастары
халық жазушысы, ңның қойған
журналист, Қазақст
сұрақтарына
ан
Республикасы жауап бер.
Парламенті Мәжілі
сінің I және II
шақырылымдарын
ың депутаты (19962004).
Көрнекіліктер мен
фотосуреттерін
арқылы түсіндіру.
Видео
мәліметін
көрсетемін.

Критерий
Өлеңді
түсініп
оқып,
түсініксіз
сөздердің
мағынасын
ашады.

Критерий:
3-сынып оқулығы
70- бет.
1-тапсырма
(Ө)
Фариза
Оңғарсынованың
«Білім
керек
бәріне»
өлеңін
оқимын.
Білім
алушылардың
өздеріне
оқуға
10

«Білім
–өмір
шырағы»
тақырыбына ой
толғау жазып ,
бір
–бірінің
қателерін түзетіп,
қайталанған
сөздерді сәйкес
сөзбен
алмстырып
жазады. Жұпта

• Мәтіннің
мазмұны
бойынша
сұрақтар
қояды және
жауап береді
Дескриптор
:
мәтіннің
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беремін.
Өлеңді талқылап , топта
оқып біткен соң , өз жұмыстарын
өлең
мазмұнын оқиды.
анықтап, ішіндегі
түсініксіз сөздердің
мағынасын
ашу
тапсырмасын
беремін.
Саралау:Қарқын
тәсілі.
Қабілеті
төмен
оқушыларға өлеңді
оқу үшін қосымша
уақыт
беруге
болады.
Құндылықты
дарыту:
Өмір
бойы білім алу
құндылығы.
Әр оқушы берілген
өлеңді өздері оқып
білім
алуға
ұмтылады.
Өз
беттерінше ізденіп
түсінбеген
сөздердің
мағынасын ашады.
2- тапсырма.
Білім алушыларға
мәтін мазмұнына
байланысты
3сұрақ
құрастырып,сынып
тастары
қойған
сұраққа
жауап
беру.
Адамзат
11

мазмұны
бойынша
сұрақтар
құрастырады
;
мәтін
бойынша
қойылған
сұрақтарға
жауап
береді.
ҚБ:

Критерий:
Мәтіндегіст
ильдікқателе
рдіанықтайд
ыжәнетүзете
ді
Дескриптор
:
қайталанған
сөздерді
сәйкес
сөзбен
алмастырып
жазады;
сөздерді
мағынасына
қарай
орынды
қолданады;
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баласының
қол
жеткізген
ұлы
игіліктерінің
бірі
– білім қазынасы.
Ал білім сипаты
алуан түрлі. Ол
ұрпақтан – ұрпаққа
ауызша, жазбаша
түрде
немесе
көркем
әдебиет
арқылы
да
жеткен. Кітап адам
баласының
сан
ғасырлық ақыл –
ойының
жемісі,
тарихы
мен
тағылымының
алтын
сандығы.
«Кітап дегеніміз –
алдыңғы ұрпақтың
артқы
ұрпаққа
қалдырған рухани
өсиеті. Кітап оқуда
н
тиылсақ,
ой
ойлаудан да тиылар
едік» - деген еді
Ғабит Мүсірепов.
3-тапсырма
(дәптермен
жұмыс)
(Ө;
Ж)
«Ой
толғау» әдісі
«Білім – өмір
шырағы»тақырыбы
на өз ойларын
жазады.Жұпта
талқылайды,
қайталанып келген
сөздерді
сәйкес
12

каллиграфия
лық
талаптарды
сақтап
жазады.
ҚБ:
Смайликтер
арқылы өзөздерін
бағалау.

Әр топтағы білім
алушылар
өз
топтарына
берілген
мақалдарды
сәйкестендіреді.

Критерий:
Берілген
мақалдарды
сәйкестендір
іп қояды.
ҚБ:
Ауызша
мадақтау
«Жарайсыңд
ар»
-өте
жақсы
орындаған
топқа
«Жақсы»арасында
сәйкес
келмеген

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

сөзбен
алмастырып, бір –
бірінің жұмысын
қарап
қателерді
түзету тапсырмасы
беріледі. Топта өз
жұмыстарын
оқытамын.
Саралау.
Қорытынды
Барлық оқушылар
бір
тапсырманы
орындаса
да
олардың
нәтижелері
әртүрліболады.Оқу
шылар
өздерінің
мықты және әлсіз
тұстарына
қарай
жауапбереді.
Кейбір оқушылар
сөз
тіркестерін
жазуы
мүмкін.
Қабілеті
төмен
оқушыларға сөздер
мен сөз тіркестері
ұсынылады. Кейбір
сөздердің
жазылуына мұғалім
қолдау көрсетеді.
Құндылықты
дарыту:
Жеке және іскери
қарым
–
қатынастағы
ашықтық. Топта ой
толғауға
байланысты
өзгенің
пікірін
қабылдап
,өз
13

жауаптар
болса
«Тағы
ойланып
көріңдер»жауаптарды
сәйкестендір
е алмаса .
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пікірін
дағдысы.

білдіру

4-тапсырма
(Т) Мақалдарды
сәйкестендір.
1-топ
1.Жердің сәні –
егін,
Ердің сәні – білім.
2. Жер – ырыстың
кіндігі,
Білім – ырыстың
тізгіні.
3. Киіміне қарап
қарсы
алады,
Біліміне
қарап
шығарып салады.
4. Күш — білімде,
білім — кітапта.
2- топ
1.Қына тасқа бітеді,
Білім басқа бітеді.
2.Білегі күшті бірді
жығады,
Білімі күшті мыңды
жығады.
3.Өз білмегеніңді
кісіден
сұра,
Үлкен жоқ болса
кішіден
сұра.
4.
Ақыл
—
тозбайтын
тон,
Білім
–
таусылмайтын кен.
3-топ
1.Ғылым — теңіз,
білім — қайық.
2.
Тіліңмен
жүгірме, біліммен
14
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жүгір
3 .Көп жасаған
білмейді,
көп
көрген біледі
4. Оқусыз білім
жоқ,
Білімсіз күнің жоқ.
Оқушыларға
мақалдар
таратылады.
Топ
болып мақалдарды
құрастырып,
мағынасын
түсіндіреді.
Мақалды өмірмен
байланыстырады.
Саралау:Қорытын
ды тәсілі
Тапсырманы топта
орындау
кезінде
мықты және әлсіз
жұмыс жасайтын
оқушыларға
бағытталған нұсқау
береді.
Құндылық:топта
қима қағаздаардағы
мақалдарды
сәйкестендіру
кезінде
барысында,ашықты
қ,құрметтей
білу
құндылықтары
жүзеге асырылады.

15
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Сабақтың соңы

5-тапсырма
2.
«
Кубизм»
әдісі
бойынша
сабаққа
қорытынды
жасау.
3.
-Білім деген
не?
-Білім не үшін
керек?
-Білімді болу үшін
кітап оқу маңызды
ма?
-Білімсіз
өмір
сүруге бола ма?
Саралау:Диалог
пен қолдау көрсету
әдісі.Мұғалім
оқушылардан
жауап алу үшін
тақырыпқа
сай
сұрақтар қояды
Құндылық:Ынты
мақтастық
ортақ мақсаттарға
қол жеткізу үшін
адамдармен біріге
және келісе жұмыс
істеуге
ұмтылу,
оларға
қолдау
көрсетуге
және
көмек беруге дайын
болу, сенім арту)
Рефлексия:
«Түсіндім,түсінбеді
м,қызықты»
Бұл
рефлексия
жазбаша орындауға
берілген.
Үш
16

«Кубизм»
әдісі Критерий :
арқылы
Берілген
оқушылар
сұрақтарға
сұрақтарға жауап жауап
береді.
береді.
ҚБ:
«Жұлдызша
»
Жақсы
жауап
берген
оқушыларға
жұлдызшала
р тарату

Оқушылар
бағандағы
сұрақтарға толық
әрі нақты жауап
берді.

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

бағаннан тұратын
кестені
толтыру
ұсынылады.
«Түсіндім»
бағанына сабақта
ұнаған
және
түсінген ақпараттар
жазылады.
«Түсінбедім»оқушының
пікірінше,
бұл
ақпарат ол үшін
түсініксіз.
«Қызықты»
бағанына
оқушылар
қызығушылық
тудырған деректер
мен әдістерді, ол
туралы басқа дерек
көздерінен көбірек
білгісі
Түс Түсін Қыз
інді бедім ықт
м
ы
келгендіктері
туралы жазады.
Кері байланыс:
«Бағдаршам» әдісі
арқылы сабақты
қорытындылайды.
Үйге тапсырма:
70-бет «Білім керек
бәріне» өлеңді
жаттау.

17

Оқушылар
меңгерген
білімдерін
«Бағдаршам»
әдісі
арқылы
көрсетеді..
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Z00022

28.12.2020

Қазақ тілі мен әдебиет пәнін оқытуда жеке
тұлғаның танымдық қызметін дамыту жолдары
СЫРҒАБАЕВА МАДИНА РЫСҚҰЛБЕКҚЫЗЫ
Түркістан облысы.Бәйдібек ауданы. Тұрақты ауылы
Ж.Жүнісбеков атындағы жалпы орта мектебінің
қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі
Еліміздің болашағы ұрпақ тәрбиесінде, оқу процесінде өркениетті қоғам
мен құқылы мемлекеттің, нарықты экономика кезеңінің қалыптасуы өскелең
ұрпақтың рухани байлығы мен мәдениеттілігін, еркін ойлау қабілеті мен
шығармашылығын, кәсіби біліктілігі мен білімділігін керек ететіні белгілі.
Қазіргі таңда біздердің, қазақ тілі мұғалімдерінің, мойындарында ауыр жүк
жатыр-өскелең ұрпақты жоғарыдағыдай талаптарға сәйкестендіру. Қазақ тілі
мен әдебиет сабақтары балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны жалпы
дамыту, яғни сөйлеу, оқу, қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас
қалыптастыру, жағдайды обьективті түрде бақылап, талдау жасауға үйрету,
ойын дұрыс айтуға, салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне үйретеді.
Осы орайда егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету
үшін жасалынып жатқан талпыныстар оқытудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін
қолдана отырып, терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде
шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын
жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән берілуде. Демек, мектептегі оқыту үрдісі
оқушының танымдық белсенділігін арттырып, шығармашылық әрекеттерін
дамытуына жол ашуы қажет.
«Танымдық қызығушылық» жөніндегі ой-пікірлер қазіргі кездегі
педагогикалық теориялар мен тәжірибелердің ашқан жаңалығы емес. Оның
негізі
философиялық
және
педагогикалық
ілімдерінде
жатыр.
Мен өз жұмысымда Сократ, Платон, Әл-Фараби еңбектерінен бастау алып,
А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, Ш. Құдайбердиев, Л.В. Занков, Л.И. Божович т.б.
психолог-ғалымдардың еңбектерін басшылыққа алдым. Соның негізінде,
танымдық қызығушылықты арттыру мақсатында сабақтарды жаңа
технологиямен
ұйымдастыру
мүмкіндіктері
қарастырылды.
Оқытушының жұмысты шығармашылықпен ойлауы, оны ұйымдастыра білуі,
танымдық іс-әрекет түрлерін таңдап, оны жоспарлай білуі, ізденімпаздығын
арттыру қазіргі кездегі көкейкесті мәселелердің бірі болып отыр. Оқытушы
қызметінің мәні жас буынның санаткерлік, адамгершілік және дене күштері мен
қабілеттерінің үйлесімді дамуының талаптарымен анықталатын білім мазмұны
шеңберіндегі шәкірттің оқу-танымдық іс-әрекетін басқару болып табылады.
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Оқытушының басқару іс-әрекеті өзінің және оқушының іс-әрекеттерін
жоспарлаудан, осы іс-әрекеттерді ұйымдастырудан, оқыту сапасын талдаудан,
оқушының жеке тұлғалық дамуын болжаудан т.б. тұрады. Оқытушы өз
қызметін шебер ұйымдастыра отырып, оқушының да танымдық іс-әрекеттерін
өз бетімен жоспарлап, оны оңтайлы ұйымдастырудың әдіс-тәсілдерін үйретеді.
Менің бірінші сабақтарымнан, оқушыларды бақылауымнан кейбір
оқушыларға қазақ тілін үйрену қиын да қызықсыз екенін аңғардым: пәнге деген
қызығушылық жоқ екені жиі кешігуден, сабаққа дайын болмағаннан, үй
жұмысын орындамағаннан, сабақта белсенділік танытпағандарынан байқалды.
Тілге деген қызығушылықтарын, сабақтың тиімділігін дамыту керек болды.
Ал оқытылған материалға деген танымдық қызығушылықты арттыру үшін
тақырыпты оқытудағы әдіс-тәсілдердің, инновациялық технологиялардың орны
ерекше.
Сондықтан мен әрбір сабақтың мақсатын қоюдан бастап тақырыпты
түсіндірудің әдіс-тәсілдерін жақсылап ойластырамын. Сабақты балаларға
соғұрлым қызықты етіп беруге тырысамын. Мәселен, тақырыпты қайтала не
бекіту мақсатында «Кірпіш» ойынын пайдаланам. Осы ойында отырған балалар
қатысушы 3-4 оқушыға кезек-кезек сұрақтар қояды, ал қатысушылар сол
сұрақтарға соғұрлым тез жауап береді де бір кірпіштің өлемінен алға жылжиды.
Мәреге бірінші келген оқушы жеңімпаз атанады. Бұл ойынның жағымды
жақтары өте көп: оқушылардың барлығы қатысады, ауызекі сөйлеу тілі, ойлау
қабілеттері дамиды, білім негіздерін жаңғартады, танымдық қызығушылықтары
артады (ойнау).
Сондай-ақ тіл дамыту уақытында әртүрлі әліпбилік жұмбақтар жасыру өте
тиімді. Оқушыларды төл дыбыстарды дұрыс айтуға, төл дыбыстары бар
сөздерді
есте
сақтап
дұрыс
жазуға
дағдыландырады.
Мен өзімнің тәжірибемде оқушыларымның танымдық деңгейлерін арттыру
мақсатында әртүрлі жаңа технологиялардың элементтерін қолдану арқылы көп
болмаса да, бірақ жетістіктерге жеттім. Инновациялық әдіс-тәсілдерді
қолданудың тиімділігі деп осыны айт. Осыған орай менің пән бойынша
мәселем де: «Қазақ тілін оқыту барысында инновациялық әдістерді қолдану
арқылы оқушылардың танымдық деңгейін дамыту» деп аталады.
Оқушының танымдық деңгейін дамытудың үш факторы бар, бұл- мектеп,
қоғам, отбасы. Баланың оқушы кезіндегі танымының дамуына, біздің, мектеп
өкілдерінің қызметі орасан зор. Сондықтан сабақ бергенде түбінде
оқушыларымыз терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде
шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын
жеке тұлға болып даму үшін оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытуда
мен өз тәжірибемнен жаңашыл мұғалімдерге мынандай негізгі ұстанымдарды
атағым
келеді:
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Сонымен, мұғалім білімді болса, білімге оқытқан уақытта тиімді әдістәсілдерді қолданылса, білген білімін басқаға үйрете білетін болса, ол
мектептен балалар көбірек білім біліп шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі,
қазіргі заманға бәсекеге қабілетті білім беретін жаңа мектепке керегі-білімді,
жан-жақты, басқаға үлгі болатын жаңашыл ұстаз. Міне, Елбасымыздың «Біз
бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол
жеткізуге тиіспіз» деген мақсатты жүзеге асыру үшін ауылға маман болып
келген мен өзімді жаңашыл ұстаз деп есептеймін.
Z00023

28.12.2020

Заттардың қасиеті өзгере ме?
ИСЛЯМГАЛИЕВА АРДАК ТЛЕКОВНА
Атырау қаласы Қ Смағұлов атындағы орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі, педагог-зерттеуші
Мұғалімнің атыжөні:
Пән/сынып

Қ.Смағұлов атындағы орта мектебінің бастауыш
сынып мұғалімі:Ислямгалиева А Т
Жаратылыстану, 4 сынып

Қай аптаның
нешінші сабағы
күні: 04.12.20
Тарау немесе бөлім
атауы:
Сабақтың
тақырыбы:
Оқу мақсаты:

6 сабақ

Бағалау критериі:

Ұжымдық
жұмыс.
Жаңа
тақырыптың

Заттар және олардың қасиеттері. Ауа мен су.
Заттардың қасиеті өзгере ме?
4.2.3.3.Заттарды қайда қолданылатынын түсіндіру;
4.2.3.3. Заттардың қалай өзгеретінін, оған не әсер
ететінін ажырату;
-заттардың қасиеттері мен оларды қолдануды түсінеді;
-заттардың қалай өзгеретінін, оған не әсер ететінін
ажыратады;
Саралап оқыту тапсырмалары

Бірлескен жұмыс.
Тапсырманы ұсыну және дұрыс
жауапты ұсыну арқылы үйрету.
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Жеке жұмыс.
Тапсырманы ұсыну,
оқушылардың өз
бетімен орындауы.
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түсіндірілуі.
Кезеңдері

Сабақтың
басы

Тапсырма

Тапсырма
ның
мақсаты

Сәлеметсіздер ме,
балалар.
Бүгінгі сабақта.
Заттардың қасиеті
өзгере ме? сол жайында
білетін боласың.
Сенің білетінің:

Заттардың қандай
түрлері болатынын;
Сенің меңгеретінің:

Заттардың қалай
өзгеретінін, оған не әсер
ететінін;
Күтілетін нәтиже:

Заттардың қандай
түрлері болатынын;

Заттардың
қасиеттерін еске түсіру;

Заттарды
қасиетіне қарай қалай
қолдану керектігін?
Табиғаттағы заттар таза
және қоспа деп бөлінеді.
Мына стакандағы судың
шын мәнінде таза емес,
оның құрамында түрлі
тұздар болады екен.
Жаңа сабақ
«Әжеміз қонақта»
айдарында Жент
дастарханға қалай
келеді? Видео
таныстырылым
21

Мұғалімні
ң
бақылауы
мен
зерттеуі
не?

Бағалау

Басбармақ
пен

Өзін-өзі
бағалау

Ауызша
қолпаштау

Жаңа
тақырыпт
ы
тәжірибе
жасау
арқылы
меңгеру

Тапсырма
ны
орындаған
оқушыны
мадақтау,т
олықтыру
жасау,
тиімді кері
байланыс
орнату
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араластырады,
қыздырады, ерітеді.
Кейбір заттар араласқан
қоспаның құрамын- да
болса да, қасиеттерін
жоғалтпайды. Ал кейбір
заттар басқа заттармен
әрекеттесіп, өз
қасиеттерін жоғалтады
немесе өзгертеді. Олар
бастапқы қалпына келе
алмайды. Адамдар
заттарды қосу,
араластыру арқылы
заттың қасиетін жақсар
туды, құрамын өзгертіп
басқа заттар жасауды
үйренді.
Зертте

Дескрипторы:
1.
заттардың қайда
қолданылатынын білу;
2.
-заттардың қалай
өзгеретінін, оған не әсер
ететінін түсіну.
3-топ Тапсырма :
Сүттен не жасалады?
Зертеп талдау (59 б)

Дескрипторы:
Сүттен не жасауға
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әрекеттесі
п, өз
қасиеттері
н
өзгертетін
н ұғынады

бағалайды

Картоптан
крахмалды
қалай
алуға
болады?
Мұғалімні
ң тәжірибе
жасау
арқылы
түсіндіруі
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болатынын білу;
-сүттің қалай
өзгеретінін, оған не әсер
ететінін түсіну.
Бүгінгі сабағымызды
қорытындылай келе, өз
өздеріңді бағалаңыздар.
Рефлексия
«Телеграмм»желісінде
кері байланыс

Z00026 28.12.2020
Өсімдік қалай дамиды?
МЫНБАЕВА МАДИНА СЕРИКБАЕВНА
Жамбыл облысы Қордай ауданы Сортөбе ауылы
№ 18 Сортөбе орта мектебі Бастауыш сынып мұғалімі
Пән: Жаратылыстану

Мектеп:

Күні:

Мұғалімнің аты-жөні:

Сынып:4-сынып

Қатысқандар саны:

Сабақтақырыбы
Осы сабақта қол
жеткізілетін оқу
мақсаттары (оқу
бағдарламасына сілтеме)
Сабақ мақсаттары

Қатыспағандар
саны:
Өсімдік қалай дамиды?
4.2.1.3 Тозаңдану нәтижесінде тұқымның
түзілуін сипаттау
Барлық оқушылар: Өсімдіктің мүшелерін,
олардың атқаратын қызметін біледі.
Жергілікті өсімдіктерді атайды, өсімдік
түрлерінің өзара ұқсастығы мен
айырмашылығын анықтайды. Өсімдіктің
фотосинтез процесінде оттек бөлінетін біледі.
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Бағалаукритерийлері

Тілдікмақсаттар

Құндылықтарды дарыту
Пәнаралық байланыстар
АКТ қолдану дағдылары

Көптеген оқушылар: Өз өлкесіндегі табиғат
бірлестіктерін сипаттап, тіршілік ортасына
қарай өсімдіктерді салыстыра алады,
қоршаған орта жағдайына өсімдіктің
бейімделуін түсіндіре алады.
Кейбір оқушылар: Адамның өсімдіктің
саналуандығына әсерін, Қызыл кітаптың
өсімдіктерді қорғаудағы рөлін түсінеді.
1.
Оқушылар өсімдіктің тіршілік циклін
зерттейді, тұқым қалай таралатынын түсінеді,
тозаңдану нәтижесінде тұқымның түзілуін
сипаттайды.
2.
Төменгі және жоғары сатыдағы
өсімдіктердің айырмашылықтарын түсінеді.
Өсімдіктерді қорғау жолын ұсынады.
Оқытудыңтілдікмақсаты
Оқушылар
-өсімдіктіңтіршілікциклінсипаттайды;
-өсімдіктердіңтаралужолдарынатайды,
сипаттайды;
өсімдіктердіқорғаутуралыөзұсынысынтүсінді
ріп, әңгімелейді.
Пәндік лексика және терминология
Тұқым, өскін, ересекөсімдік, солу;
Көшет, ересекөсімдік.
Оқушыларды бір-біріне деген құрмет
көрсетуіне тәрбиелеу.
Математика, дүниетану, әдебиеттік оқу,
көркем еңбек.
Интернет-ресурстар,
дерекқорданжәнеинтернеттенсабаққақатысты
ақпараттыіздеу;

Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланған
кезеңдері
Сабақтың
басы
7 мин

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Психологиялық ахуал қалыптастыру.
Шеңбер құру, бір-біріне тілек айту
«Жалаулар» арқылы топқа бөлінеді. Оқушыларды қалаған
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жалауларын алып, 1,2,3 топтарға бөлініп отырады.
1-топ «Бақыт жалаулары»
2-топ «Арман жалаулары»
3-топ «Қуаныш жалаулары»
Жұмыс ережесін келісу

Сабақта бір-бірімізді сыйлаймыз, тыңдаймыз!

Уақытты үнемдейміз!

Нақты,дәл жауап береміз!

Сабақта
өзіміздің
шапшаңдығымызды,
тапқырлығымызды көрсетеміз!

Сабаққа белсене қатысып, жақсы баға аламыз!
Алдыңғы білімді еске түсіру (ұжымда)
ҚБ: Отшашу арқылы бір-бірін бағалау.
Оқу мақсатын таныстыру
Күтілетін нәтижені анықтау
Сабақтың
ортасы
26 мин

Сенің үрмебұршағың дамудың қай кезеңінде? Эксперимент
жүргізу үшін қандай тәсілдер таңдадың? Олардың қандай
артықшылығы болды? Экспериментте қолданған тәсілдерді
қалай жақсартуға болады деп ойлайсың? Зерттеу нәтижесін
тіркеу тәсілін таңдау үшін «Жас зерттеуші анықтамалығын»
пайдалан.
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Дескрипторы:
тіршілік циклінің әр кезеңінде жүретін өзгерістерді біледі
Сергіту:

Сабақтың
соңы
7мин

Мақалдыңжалғасын тап.
1. Мұғалім: Оқусыз білім жоқ
Оқушылар: Білімсіз күнің жоқ.
2. Мұғалім: Әдепті бала, арлы бала
Оқушылар: Әдепсіз бала, сорлы бала.
3. Мұғалім: Жақсыдан үйрен,
Оқушылар: Жаманнан жирен.
4. Мұғалім: Жаздан өнім жиған-ақылды бала,
Оқушылар: Орақ кезінде ұйықтаған-арсыз бала.
5. Мұғалім: Жаңбыр жауса жер ырысы,
Оқушылар: Батыр туса-ел ырысы.
Кейбір өсімдіктердің гүлі мен жемісі болмағанымен,
тұқымы болады. Мысалы,қарағай жаңғақ тәрізді құрғақ
тұқым түзеді. Мұндай өсімдіктерге арша, секвойя,шырша,
балқарағай жатады. Тұқымда қоректік зат көп болады.
Өсімдік енді өнебастағанда, тамыр мен өскін шыққанға
дейін осы қоректік заттарды жұмсайды.Тұқымнан қайтадан
жаңа өсімдік өсу арқылы жер бетіндегі өсімдіктердің
тіршілігі жалғасады.Адам мен жануарлар өсімдіктердің
жемісі мен тұқымын қорек ретіндепайдаланады.
«Бутерброд әдісі» кері байланыс.
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28.12.2020

Жалпы адамзаттық құндылықтарды меңгереміз
АУБАКИШЕВА ФАКИЗАТ НУРМУХАНОВНА
Алматы облысы. Еңбекшіқазақ ауданы. Казатком ауылы
"Казатком негізгі орта мектебі"КММ.
Өзін-өзі тану пәнінің мұғалімі
Қазахстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 2006 жылғы
наурызда «Қазақстан - өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты
Қазақстан халқына жасаған жолдауында:
«Бізге экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін
осы заманғы білім беру жүйесі қажет»- деп атап көрсеткен болатын.
Қазақстан бүгінгі күні қарқынды дамыған заман талабына ілесу үшін
болашақ ұрпаққа берілетін білім мен тәрбие саналы да сапалы болатындай
Отанымыздың жарқын болашағына қызмет ететіндей болуы керек. Елу елдің
қатарына өткелі тұрған уақытта сапалы білім болуы қажет. Әрбір қоғам
мүшесінің бойында адамгершілік рухани қасиеттерімен орын алуы тиіс.
«Өзін-өзі тану» бағдарламасы Қазақстандағы ең тиімді бағдарламалардың
бірі деп ойлаймыз. Себебі бүлдіршендерді ізгілікке үйретіп тәрбиелеудің ең бір
тиімді жолдарын көрсетіп отыр. «Өзін - өзі тану» пәнінің болашағынан үлкен
үміт күтеміз.
Бүгінгі таңда рухани құндылықтар қоғам талабына сай өзерістерге ұшырап,
адамдардың арасында ізгілік, әділдік, өзара көмек, төзімділік сияқты қарым қатынастар орнатуына ықпал ететін құндылықтар мен әр жеке тұлғаны
шығармашылық мүмкіндіктерінің ашылуы және оларды жүзеге асыруға түрткі
болатын құндылықтарды зерттеу көкейкести мәселелердің бірі болып отыр.
Осы орайда, қоғамдық мұраттар мен адамдардың тәлімдік үдерістері өзгерді,
сондықтан да білім мазмұнын түбегейлі жаңғырту, әдістерді жаңарту жас
ұрпаққа тәрбиемен білім беру технологияларын жетілдіруде « Өзін - өзі тану »
сияқты бірегей курсттың шүбәсіз өзектілігі мен маңызы зор. Оның аясында
жалпыадамзаттық құндылық, адамгершілік бағдарларын жоғалтқан қазіргі
замандағы технократикалық өркениетті тажалдан – тек адамның рухани көзінің
ашылуы, оның өзінің жоғарғы рухани субстанцияға бастапқы қатынасын
сезінуі ғана құтқара алуы мүмкін. «Өзін- өзі тану» пәні адамзатқа ортақ,
планетарлы импульс пен бір уақытта ұлттың жалпыадамзаттық құндылықтарды
жас ұрпақтың бойына сіңірудегі рухани бастаудың қайнар көзі.
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« Өзін - өзі тану » пәнінің әлемде теңдесі жоқ пән ретінде Қазақстанның
білім беру саласына енгізілгені және рухани адамгершілік білім беру
бағдарламасының тарихи негіздерін айқындауға әлемдік рухани тұлғалардың
идеяларына сүйене отырып заманауи ғылымдағы рухани бастауларға баса назар
аударылып, Қазақ мәдениетіндегі рухани-адамгершілік білімнің маңызын аша
түсуде.
Құндылықтар туралы мәселені алғаш рет көтерген Сократтың ой
тұжырымдарын басшылыққа ала отырып, сұрақтар қою арқылы өзгелерді
танығандығын, оны игілік тұрғысында қарастырады. Сократ философиясының
мақсаты адамды ізгілікке тәрбиелеу деп түсінді және адам оған өзін тану және
өзін сынау арқылы жете алады. Оның әйгілі «Менің білетінім – мен ештеңе
білмеймін, басқалар оны да білмейді», «Өзіңді - өзің танып біл!», «Әр адамның
бойында күн бар, нұр бар, тек оның нұрлануына мүмкіндік беріңдер» деген
қағидаларының негізгі мазмұны да осы. Сократтың ойынша, белгілі бір асыл
қасиет туралы білім жинаған адам сол қасиетке жете алады, бәрі адамның өзіне
байланысты, адам тәнін емес, рухын, жанын шыңдауға үнемі ұмтылуы тиіс,
себебі, жаны бақытқа бөленген адам ғана бақытты.
Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында адамның өзін
танымақтық жөніндегі ілімнің алғашқы қадамы көне грек философтарынан
басталса да, «Өзін- өзі тану» пәні ұлы ғұлама ойшылдарымыздың
тұжырымдарына негізделгендігімен құнды. Оны өз заманындағы ғылыми
жүйеге түсіріп, қалыптастырған шығыс елдерінде тұңғыш сындарлы
педагогикалық жүйе жасаған ағартушы, оқымысты Жүсіпбек Баласағұнның
«Ізгілік ілімі», Қожа Ахмет Яссауидің «Хал ілімі», Әбу Насыр Әл – Фараби
«Жан қуаты ілімі», Абай Құнанбаевтің «Толық адам», «Имани гүл ілімдері»,
Шәкәрім Құдайбергеновтің «Шын адам», «Ар ілімі» тағылым мен тәрбиенің
тірегі болуында.
Оқушылардың адамгершілік қасиеттері мен жалпыадамзаттық
құндылықтарды дамытуда « Өзін- өзі тану » пәнінің рөлі біріншіден, рухани –
адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы, « Өзін- өзі тану » рухани
– адамгершілік білім беру бағдарламасының тарихи кезеңдері, Заманауи білім
кеңістігін ізгілендірудің жаңа тәсілдемелері. Рухани – адамгершілік білім беру
бағдарламасының психологиялық – педагогикалық негіздері, өзін - өзі тану пәні
басқа пәндердің интеграциясы, сабақтан тыс іс - әрекеттер арқылы «Өзін - өзі
тану» рухани – адамгершілік білім беру бағдарламасының жүзеге асырылып
жан – жақты талдау жасалуда.
Екіншіден, Өзін - өзі тануды оқытудың аксиологиялық аспектілері, Ақиқат,
Сүйіспеншілік, Дұрыс әрекет, Ішкі тыныштық және қиянат жасамауды жалпы
адамзаттық құндылық ретінде қарастырылған «Өзін - өзі тану» рухани –
адамгершілік білім беру бағдарламасындағы мұғалімнің рөлі және шынайы
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көшбасшыға тән адамгершілік қасиеттер айқындалып, нақты мысалдармен
дәйекті дәлелдер келтіріледі.
Үшіншіден, « Өзін - өзі тану » пәнінің құрылымдық мазмұндық және
әдістемелік сипаттауда сабақтағы жағымды ойлау, әңгімелеу әдісін терең
рухани – адамгершілік құндылықтарға бағыттау, ән айту мен музыканың
маңызына жан – жақты тоқталады. Ата – аналармен байланыс жасау жолдары
және сыныптан тыс іс – шараларды өткізудегі тоерия мен тәжирибиенің
сабақтастығы қарастырылатыны маңызды.
Төртіншіден, Өзін - өзі тану пәні адам оқу білім алу үшін алдымен қоршаған
дүниені, табиғат құбылыстарын танып - білу арқылы табиғатты аялап, ізгілікке
баулу ұлттық тамырдан нәр алады, табиғатқа деген адам көзқарасының дұрыс
бағытта болуы оның ой – сезіміне әсер етіп, мінез құлқын жетілдіру арқылы
жүзеге асады.
Бесіншіден, өзін - өзі тану пәнін оқытуда сүйіспеншілік, сенім, шығармашылық
шабыт атмосферасын құру, өзін - өзі зерделеуде өзін - өзі интуитивті түрде
ұғынуға жағдай жасалады. Рухани адамгершілік білім беру үдерісінде тек
жағымды және ізгі әдістерді қолдану көзделуде. Өзін - өзі тану сабақтарындағы
жағымды ойлау, жағымды күйге келу әдісін қолдану арқылы: тәртіп, өзін - өзі
қадағалау, денсаулық, зейін қою, ақылдың байсалдылығы, ес, интуиция,
басқаларға деген сүйіспеншілік, ішкі тыныштық орнатуға болатынын, ішкі
тыныштық орнағанда еш уақытта қиянат жасалмайтындығы ақиқат.
Алтыншыдан, өзін- өзі тану пәнінің негізгі идеясында бүгінгі қоғамда білім
беруде сыртқы білім: сыртқы дүниені зеттейді, китаби білімге негізделген,
қалауларды оятады, дүниеде күн көру үшін қажет деп есептейді, ақыл мен тәнге
қарасты мәселелерді шешіп, мұндағы білім беру мақсаты ақпарат берумен
шектеледі.
Рухани білім берудің яғни, ішкі маңыздылығы: ішкі рухани қасиеттерді аша
ашады, адамның, баланың ішкі дүниесін зеттейді, өмірлік тіжірибиеге
негізделген, әрбір адамның жүрегіне жасырынған жалпыадамзаттық
құндылықтарды айқындайды, білім беруді өмірлік мақсаттармен байланысты
қарастырады, интуицияны дамытады және ақылмен ойлап, жүрекке жүгіне
отырып әрекет ететіндігін нақты дәлелдейді.
Жетіншіден, Өзін - өзі тану пәнін өткізетін мұғалім қандай болу керек? деген
сауалға жауап іздеуде әрине, көрнекті педагог, ізгілік педагогикасының негізін
қалаушы Ш.А.Амонашвили: « Мектепті емес, мұғалімнің рухани дүниесін
реформалау қажет » деген ой тұжырымы басты ұстаным ретінде алынған. Оны
мына сөздерден көреміз: « Оқушыға білім ұшқынын шашу үшін мұғалім өз
бойына телегей теңіз нұр жинау керек. Мұғалім өз сабағын сәулендіретін нұрды
қайдан алады? ... Мұғалім өз бойындағы рухани әлемінен алады, егер ол әлем
әсемдікке және асқақтыққа толы болса...» деген сөзінен ізгіліктің иісі аңқиды.
Ол ізгілік педагогикасының үш постулатын айқындап берді.
30

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

Баланың бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Өз бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Ізгі әдіс – тәсілдердің күшіне деген сенім – болуын үнемі өзі
қадағалап отыруы шарт деп есептейді.
Мұғалім – шабытты еңбек етіп, шеберлігінің шыңына жету үшін - баланың
таным – түсінігін жете қадағалап, дамыта отырып, рухани бастауларға жол ашу
арқылы, оқу әрекетіне қызықтыра білу, ізденіске, жаңалыққа ұмтылдыра алу
қажет деп ойлаймыз. Ол үшін мұғалімге басты екі қасиет қажет: біреуі
қарапайымдылық, өз кемшіліктерін түсінетін, екіншісі кемелденуге тілек, өз
кемшіліктерінен құтылу үшін. Ұстаз деген мамандық Алладан берілген СЫЙ –
екенін сезіне білу керек. Сонымен ойымызды қорытындылай келе,
оқушылардың адамгершілік қасиеттері мен жалпы адамзаттық құндылықтарды
дамытуда «Өзін- өзі тану» пәнінің алар орны ерекше. « Өзін - өзі тану » пәні
жас ұрпақты өмірден өз орнын табуына бағыттай отырып, олардың кәсіби –
тұлғалық жетілуін, интелектуалдық дамуын қамтамассыздандырады, рухани –
адамгершілік тәрбиесін жетілдіреді және қоғамға қызмет ету дағдыларын
дамытады. Осындай адами құнды, қоғамдық маңызды құндылықтарды
бойларына сіңірген жеткіншектер елімізде қолға алынған жаңашылдық
бағыттағы кеңестерге өз үлестерін қоса алатыны ақиқат.
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Z00027 28.12.2020
Жергілікті жерді бағдарлау
ТАРПАНОВА АРДАКУЛЬ АНУАРБЕКОВНА
Жамбыл облысы Талас ауданы Ақкөл ауылы
Ыбырай Алтынсарин мектебінің бастауыш сынып мұғалімі
Күні:
Мектеп:
Сынып: 2
Мұғалімнің аты-жөні:
Пәні: Дүниетану
Сабақтың
«Жергілікті жерді бағдарлау»
тақырыбы
Оқу мақсаты
2.2.1.1. тұсбағдар көмегімен көкжиек бағыттарын
анықтау
Сабақтың мақсаты Көкжиек бағыттарын білу, тұсбағдар көмегімен
көкжиек бағыттарын анықтау. Тұсбағдар көмегімен
көкжиек бағыттарын анықтап, дәлелдеу.
Құмырсқаның илеуін және ағаштың сақинасын табу
арқылы көкжиек тұстарын анықтау.
Ойлау
Білу, түсіну, қолдану
дағдыларының
деңгейлері
Бағалау
Көкжиек және оның бағыттары туралы біледі;
критерийлері
Тұсбағдар көмегімен көкжиек бағыттарын анықтауды
үйренеді.
Тілдік мақсаттар
Пәнге тән лексика мен терминология:
көкжиек – горизонт – horizon
тұсбағдар – компас – compass
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен
тіркестер
Көкжиек – бұл айналамыздағы көрінетін жер.
Тұсбағдар-бағытты анықтайтын құрал.
Талқылау сұрақтары:
-Көкжиек дегеніміз не?
-Көкжиектің негізгі тұстарын ата
-Тұсбағдар не үшін қажет?
Құндылықтарды
Ынтымақтастық-топтық жұмыс кезінде.
дарыту
Құрмет-бір-бірінің жауабын тыңдау кезінде дариды.
Пәнаралық
Көркем еңбек-жұмыс дәптерінде оқушылар үйдің
байланыс
айналасында орналасқан заттардың суретін салады
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және бояйды.
Тақырып
Менің үйім (Өз мекен-жайын атайды және орналасқан
бойынша алдыңғы жерін сипатттайды)
білім:
Сабақтың барысы
Сабақтың
жоспарланға
н кезеңдері
Сабақтың
басы

4 мин

Сабақтың
ортасы

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері
Ширату жаттығуы.
ҰЖ. «Сәлемдеме жіберіңіз» (Оқушылар ойын арқылы жаңа
сабақтың мақсатын анықтайды), (айтылым дағдылары
бойынша алдыңғы білімін еске түсіру)
Тапсырма: Оралған қағаздың ішіндегі сұрақтарға жауап бер.
Нұсқау: Затты бірнеше қабат қағазға ораңыз. Оқушылар әуен
ойнап жатқанда оралған затты сынып ішінде береді;
Музыка тоқтаған кезде, оқушы бір қабатын ашады. Әр
қабатқа тақырыпқа қатысты бір сұрақ қойыңыз, оқушылар
оны тауып, одан кейін оралған затты әрі қарай береді.
Осылайша заттың орамасы біткенше жалғасады.
-Сенің үйің қай жерде?
-Сенің тұрғылықты жерің Қазақстанның қай аймағында
орналасқан?
-Ендеше, балалар, бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыздың аты
қандай болмақ?
Ынталандыру: Жарайсың! Сұрақтарға дұрыс жауап бердің.
Жергілікті жерді бағдарлау
СБ хабарлау: сен тұсбағдар құралымен және жергілікті
белгілерге қарап, тұстарды анықтауды үйренесің!
Топқа бөлу.«Белсенді әріптер». Балалар көкжиек тұстары
белгіленген әріпті таңдау арқылы топтасады.
1 топ – оңтүстік
2 топ – солтүстік
3 топ – батыс
4 топ – шығыс
ТЖ «Көзбен көру айғағы» тәсілі (Жаңа тұжырымды
қалыптастыру, зерттеу дағдысы, ынтымақтастық
құндылықты дарыту)
Тапсырма: Көкжиектің негізгі төрт тұсын ата
Нұсқау: Мұғалімнің нұсқауымен оқушылар іс-қимылдар
жасау арқылы көкжиек тұстарын анықтайды.
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8 мин

6 мин

6 мин

Бақылау: Мұғалімнің бағыт-бағдарын тыңдайды.
Зерттеуді жоспарлау:
- Көкжиектің тұстарын қалай анықтауға болады?
Дереккөз жинау: (Оқушылар нұсқау бойынша мәлімет
жинайды)
Нәтиже: Нұсқау бойынша солтүстікті, оңтүстікті, батысты,
шығысты анықтайды. Көкжиектің тұстарын қалай анықтау
керек екенін түсінеді.
ҚБ. Көкжиек тұстарын анықтай алады.
ҰЖ. «Зерттеушілік жоба» әдісі.
(Зерттеу дағдысын қалыптасытру мақсатында)
Тапсырма: Сызбаны зертте.
Нұсқау:Мұғалім білім алушыларға тұсбағарды үлестіреді.
Бақылау:
Зерттеуді жоспарлау: Көкжиектің аралық тұстарын қалай
белгілейді?
Дереккөз жинау: Тұсбағдар көмегімен көкжиектің аралық
тұстарын анықтайды.
Нәтиже: Солтүстік-шығыс - СШ, оңтүстік-шығыс - ОШ,
оңтүстік-батыс - ОБ, солтүстік-батыс - СБ. Бұлар көкжиектің
аралық тұстары
Дескриптор:
-Көкжиектің аралық тұстарын анықтайды.
ҚБ.Көкжиектің аралық тұстарын дұрыс таптың!
(ЖЖ) ҚБ тапсырмасы «Ойлан тап» әдісі (бақылау
дағдысын қалыптастыру)
Көкжиектің тұстарын анықтайтын құралды белгіле (+) және
атауын жаз.
Нұсқау: Тұсбағдарды қолыңа алып, мектеп ауласына
шық. Тұсбағдардың көмегімен көкжиектің негізгі тұстарын
анықта. Көкжиек тұстарында орналасқан ірі нысандарды атай
отырып, сөйлемдерді толықтырып айт.
1. Менің солтүстік жағымда __________________ орналасқан.
2. Шығыста ___________________________ бар.
3. Батысқа қарай жүрсем алдымда ___________________
кездеседі.
4. Оңтүстік жақта __________________________ бар.
Графикалық бағалау. «жұлдызша» арқылы
(ТЖ). Қарқын бойынша саралау. (зерттеу дағдысын
қалыптастыру)
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1. Кесілген ағаш сақинасының жылдық шеңберлері нені
білдіреді?
2. Құмырсқаның илеуіне қарау арқылы көкжиек тұстарын
қалай анықтайды?
Дескриптор:
-Кесілген ағаш сақиналарының жылдық шеңберлерінің нені
анықтайтынын біледі.
-Құмырсқаның илеуіне қарау арқылы көкжиек тұстарын
қалай анықтау керек екендігін біледі.
Топаралық бағалау: «Жарайсыңдар!» Кесілген ағаш
8 мин
сақинасының жылдық шеңберлері нені білдіретінін
білдіңдер! Құмырсқаның илеуіне қарау арқылы көкжиек
тұстарын анықтадыңдар!
(ҰЖ) «Ия», «жоқ» тәсілі (сабақты бекіту мақсатында)
Оқушылар әр жауаптан кейін дұрыс болса «ия», дұрыс емес
болса «жоқ» деп айтулары қажет.

Көкжиек – бұл айналамыздағы көрінетін жер. (ия)

Бағдарлау үшін 5 негізгі көкжиек тұстары
қолданылады. (жоқ)

Тұсбағдар – көкжиек тұстарын анықтауға арналған
құрал. (ия)

Тұсбағдардың көк (жасыл) тілі оңтүстікті көрсетеді.
(жоқ)

Тұсбағдар адаспау үшін қажет. (ия)

Күн әрқашан шығыстан атады. (ия)

Тал түсте күн солтүстікте болады. (жоқ)
Ынталандыру: Тамаша! сабақты жақсы түсінгенсіңдер!
Сабақтың
Кері байланыс. «Стикер» арқылы
соңы
Сабақты түсінген болса күннің суретін, түсініксіздеу болса
5 мин
бұлтты күннің суретін, түсінбесе бұлттың суретін салып
береді.
Саралау – оқушыларға қалай Бағалау – оқушылардың материалды
көбірек
қолдау
көрсетуді меңгеру деңгейін қалай тексеруді
жоспарлайсыз?
Қабілеті жоспарлайсыз?
жоғары оқушыларға қандай
міндет
қоюды
жоспарлап
отырсыз?
Барлық
оқушылар: Ынталандыру: Жарайсың! Сұрақтарға
көкжиектің бағыттарын біледі, дұрыс жауап бердің.
тұсбағдар көмегімен көкжиек ҚБ. Көкжиек тұстарын анықтай алады.
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бағыттарын анықтайды
ҚБ.Көкжиектің аралық тұстарын дұрыс
Көпшілік
оқушылар: таптың!
тұсбағдар көмегімен көкжиек Өзіндік жұмыс: Графикалық бағалау.
бағыттарын
анықтап, «жұлдызша» арқылы
дәлелдейді.
Топаралық бағалау: «Жарайсыңдар!»
Кейбір
оқушылар: Кесілген ағаш сақинасының жылдық
Құмырсқаның
илеуін
және шеңберлері нені білдіретінін білдіңдер!
ағаштың сақинасын табу арқылы Құмырсқаның илеуіне қарау арқылы
көкжиек тұстарын анықтайды.
көкжиек тұстарын анықтадыңдар!
Сабақ бойынша рефлексия
Оқу мақсаты мен сабақтың мақсаты
Оқу мақсаты мен сабақтың шынайы, қолжетімді болды. Барлық
мақсаттары орындалды ма? оқушылар оқу мақсатына қол жеткізді.
Бүгін оқушылар не үйренді? Белсенді оқу тапсырмалары сәтті өтті.
Сабақ қалай өтті? Қандай Сабақта саралап оқу тапсырмалары дұрыс
кедергілер болды? Не сәтті өтті? жүргізілді. Сабақ кезеңдерінде уақыт
Жоспарланған саралау жақсы тиімді пайдаланылды. Сабақ жоспарынан
іске асты ма? (тапсырмалар ауытқулар болған жоқ.
сәйкес болды ма?) уақытты
қалай пайдаландым? Жоспарыма
қандай өзгерістер енгіздім және
неге?
Жалпы бағалау
Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
1.
Топтық жұмыста «Көзбен көру айғағы» тәсілі бойынша берілген
тапсырма бойынша әрбір оқушы өз ойын қорытып, топ болып пікірлерімен
бөлісуі;
2.
Ұжымдық жұмыста «Зерттеушілік жоба» тәсілі бойынша тақырыпты
түсіну деңгейін арттыруға және талқылау дағдыларын дамыту.
Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға
қатысты)?
1.
Тиімді әдіс-тәсілдер көбірек қолданса.
2.
Ақпаратттық-коммуникациялық технология қолданса.
Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген
оқушылардың жетістіктері/қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі
сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет?
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Z00035 28.12.2020
Жаңартылған білім мазмұны жағдайында
музыка пәнін оқытудың заманауи аспектілері
НАШИРОВА ДИНА ЖАМБУЛОВНА
Шымкент қаласы № 71 Қ.Қазиев атындағы
бөбекжай-бақшасының музыка жетекшісі
Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің
қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру
кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл,
қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану
тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-заман талабы болып
отыр. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған
байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру
және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр.Қай
кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады.
Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен жауапкершілікті талап
етеді. Өздігінен білім алатын, жан-жақты ізденетін, алдағы өмір жолын өзі
болжай
алатын
тұлға
тәрбиелеу-ұстаздың
қолында.
Ал жаңа бағдарлама ұстаздарға қазіргі заманға оқыту әдістерін жеті модуль
арқылы ұсынады.
1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7. Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
Музыка пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар.
Мұнда негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек.
Дегенмен де оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, музыкаға деген
қызығушылығын арттыру жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты.
Сондықтан оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру үшін сабақта
тақырыпқа байланысты музыка түрлерінің шығу тарихы, музыка түрлері
дамыған елдерде, музыканың әр саласындағы белгілі композиторлар өмірімен,
Қазақстандағы, әлем елдеріндегі композиторлар мен музыка жұлдыздары,
тағы да басқа музыка туралы толық мәліметтер беріп отыру – мақсат. Сонымен
бірге оқушыларға бұқаралық ақпарат құралдары, журналдардың, тағы басқа,
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әлем елдеріндегі атақты композиторлар және мәдени жаңалықтарға шолу жасап
отыру қажет. Осы тұрғыда оқушылар атақты композиторлардың жетістіктерге
жетудегі еңбектерімен таныса отырып, өздері де сабақта әр тапсырманы
белсенділікпен орындауға дағдыланады.
Жаңа білім алу үрдісі оқытушы мен оқушыға шығармашылықпен жұмыс
жасауға итермелейді, сол себепті оқушы білімді өздігінен іздену арқылы білім
алуына себептер мен жағдайлар жасап отырамын. Осы тұста мен
К.Д.Ушинскийдің «Балаға күштеп білім беруден гөрі, баланың білімге деген
құштарлығын ояту ең маңызды мақсат» - деген сөзіне сүйенемін. Ол үшін
мұғалімнің сабақты жан-жақты дайындауы қажет, сабақ үстінде қандай
болмасын оқушы тарапынан әртүрлі сұрақтар туындауы мүмкін. Сол жерде
мұғалім қажетті бағдар беріп жіберуіне тура келеді. Курстан алған білімімді
жүйелі түрде қолданып сабақтың қызықты, сапалы өтуіне аса мән беремін.
Сабақтың әр кезеңдерінде түрлі әдістерді орнымен пайдалану арқылы, көп
нәтижеге жетуге болатынына толық көзім жетті.
Жұптық жұмыстағы диологтік сұрақтар мен тапсырмаларды сабақ
барысында іске асыру үлкен шеберлік пен тапқырлықты талап етеді. Сол
себепті мен сабақты түрлендіріп өткізуге мән беремін. Әр сабақ сайын
оқушылардың асыға күтетін сәттері ол топқа бөліну. «Ырыс алды – ынтымақ» деген
мақсатты
басшылыққа
ала
отырып
сынып
оқушыларын
топтастырамын. Жұпқа бөлудің өзі оқушы назарын аудару, қызықтыру үшін
тақырыпқа сай бөлуге тырысамын. Жұпқа бөлінгенде оқушылар арасында тепетеңдік орнап, тапсырманы бірлесе отырып білімдерімен бөліседі. Мұның өзі
үлгерімі төмен оқушы үшін де маңызы зор. Өйткені берілген тапсырманы
орындау кезінде әрбір оқушы өз үлесін қосады.
Дамыту бойынша бірнеше сабақ үлгілерін жасадым, эксперемент ретінде
ашық сабақтар өткіздім. Оқушылармен жұмыс жасауда тақырып туралы
толғаныс, ой толғаныс, тақырыпты түсінуге қызығушылықты, белсенділікті
арттырады. Осы сабақтарды өткізе отырып стратегиялардың бағыттарына сай
әрбір оқушы өз пікірін айтады, салыстыра зерттеуге үйренеді ,бірлесіп білім
алуға жауапты іс-әрекет қалыптасады. Сын тұрғысынан шыңдалған ойлаудың
арқасында оқушы білім негіздерімен толығып, болашақты ойлауға құлшыныс
алады. Оқушылар өз ойларын ашық айтуға, басқалардың ойын тыңдауға
үйренеді.
1.
Осы дағдыларды негізге ала отырып:
2.
Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын ояту;
3.
Ойлау қабілеттерін арттыру барысында сөздік қорын дамыту;
4.
Өздігінен ойларын еркін жеткізе білуге үйрету;
5.
Шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Бүгінгі күні Қазақстандағы білім беру жүйесінде оң өзгерістер байқалуда.
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Жаңа оқыту бағдарына бет бұру күн тәртібіндегі басты мәселе. Жарық көріп
жатқан әдістемелік құралдар мен инновациялық технологиялар қатары
көбеюде. Жаңа технологиялардың артықшылығы-білім беруді ізгелендіру мен
демократияландыру қағидаларынан көрінеді.
Оқушыға:
1.Өз ойын еркін айтуына мүмкіндік беру;.
2.Ойын дамыта өзгертуіне мүмкіндік беру;
3.Шығармашылық жұмыстағы еркіндікке мүмкіндік беру;
4.Кез келген мәселені өзінше шешуге мүмкіндік беру;
5.Баға беруге, таңдау жасауға мүмкіндік беру;
Оқығанын өмірмен байланыстыруына, өмірде қолдана алуына мүмкіндік беру.
Сын тұрғысынан ойлаудың стратегияларын сабаққа қолдану барысында
«Қызығушылығын ояту» кезеңі мұғалім үшін ең басты мәселе болу керек.
Сонымен қатар оқушы барлық жұмыстарды өзінің шығармашылық қайнауынан
өткізу арқылы ғана сабақты бағалап, мәселені шешуге ұмтылады.
Ол сол арқылы ешкімге ұқсамайтын жол іздейді, өзінше болжайды және
оқушылар үшін мұғалімнің оны мән беріп тыңдауы сонша маңызды екенін
ұмытпағаны жөн.
Z00036

28.12.2020

Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі
БЕРДЕШОВА ҚАРЛЫҒАШ ЕРАЛИЕВНА
Шымкент қаласы № 71 Қ Қазиев атындағы
Бөбекжай бақшасының тәрбиешісі
Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдістәсілмен 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 ісәрекетін, табиғат пен жан-жануарлар дүниесін қоғамдық өмірді бақылап көру,
сезініп түсіну арқылы ой-өрісі кеңейіп, тілі дамиды лексикалық қоры молаяды.
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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.
«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.)
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«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.
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.
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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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Балабақша мен отбасының бала
тәрбиелеудегі қарым-қатынасы
КОЖАХМЕТОВА МАРЖАНКУЛЬ КАЗИЕВНА
Қызылорда қаласы, «Бал-балақан» балабақшасының әдіскері
Балаларымыз болашағымыз, бала тәрбиесі еліміздің әлеуметтік дамуының,
құрылымының келешегін айқындаушы деп есептейміз. Егемен еліміздің көк
туын желбіретер ертеңгі болашақ , яғни бүгінгі бүлдіршіндер тәрбиесі аса
ауқымды , назар салатын басты мәселенің бірі.
Біздің мемлекетіміз бүгінгі таңда әлеуметтік, экономикалық және саяси
негіздерін жаңа заманға сай жасаушы мемлекет .
Мемлекетіміз келешекте жас ұрпақтың еліміздің азаматы болуы үшін
денсаулығына, отбасына, ойынға, білімге деген құқықтарын толығымен
қуаттап, қабілеттерін барынша жүзеге асыру және үлкен жетістіктерге жетуде
табанды болуын қалайды.
Бала тәрбиесі ана сүтінен басталып, біреудің біреуге ықпалы арқылы өмір
бойы қалыптасатын күрделі құбылыс. Тәрбиенің ең алғашқы бастамасын
отбасында алса, жалғасы балабақшамен байланысады, яғни бала тәрбиелене
отырып білім алады.
Отбасы адамзат қоғамының ең шағын бейнесі. Қоғамда отбасы екі қызмет
атқарады, оның бірі-дүниеге ұрпақ әкелу, екіншісі-дүниеге келген сәбиді тәндік
жағынан дамытуды қамтамасыз етіп, өмір бойы рухани жағынан жетілдіріп,
оны тұлға ретінде қалыптастыру.
Отбасы тәрбиесі қоғамдағы өзгерістермен тығыз байланысты, сондықтан ол
қоғам мүддесіне қызмет етуі тиіс. Отбасы ең алғашқы тұлғаны дамытатын
әлеуметтік орта. Отбасында баланың тұлғалық қасиетіне ықпал ететін көптеген
жағдайлар болады. Мәселен, отбасы мүшелерінің мәдени деңгейі баланың түрлі
әлеуметтік құндылықтарды игеруіне игі әсерін тигізеді.
Отбасындағы жас ұрпақтың тұлғалық қасиеттерін қалыптасуына ата-ананың,
отбасы мүшелерінің қарым-қатынасындағы мейірімділік пен махаббат қажет.
Толық мәнді отбасы болу үшін ата-ананың және басқа отбасы мүшелерінің
береке –бірлікті , түсінікті сақтауы, сонымен қатар әр отбасы мүшесінің құқығы
қорғалуы тиіс.
Тек осындай ізгілікті мұраттар отбасында орын алғанда ғана, Отанын, елінжерін сүйетін, өз ұлтының салт-дәстүрін, сонымен бірге жалпы адамзаттық
мәдени құндылықтарды бойына сіңіріп, өзінің кісілік келбетін сақтай алатын
тұлға тәрбиелеуге болады. Бала отбасынан жақсыны да, жаманды да бойына
сіңіреді.
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Сондықтан халқымыз «Бала ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» дегендей бала
тәрбиесі оның дүниеге келгенінің алғашқы күнінен басталады. Адамзат
ұрпағына отбасының аса құнды ықпалы мен әсерін өмірдегі басқа еш нәрсенің
күшімен салыстыруға болмайды. Балаға ата-ана тәрбиесінің орнын ешнәрсе
толтыра алмайды. Яғни , елдің ер-азамат тәрбиелеу, ең алдымен , отбасына
жүктеліп отыр.
Отбасы –адам баласының өсіп-өнер, қаз тұрар, қанат қағар ұясы, алтын
бесігі.Ол бала үшін бір үлкен әлем,осы әлемде бала алғаш өмірмен қарым –
қатынас жасап, өмірді сүюді, қиындыққа көнуді, қуануды, қайғыға ортақ болу
керек екенін ұғынып өседі.Баланың отбасындағы тұлғалық қасиетін
жетілдіретін жағдайдың бірі –отбасы ішілік және отбасынан тысқары
атқарылатын еңбек. Отбасындағы күнделікті тұрмыс қажеттілін қамтамасыз
етуден туындайтын еңбек баланы әлеуметтік қатынасқа түсіріп, оны ересек
өмірге тәрбиелейді. Сондай еңбектің барысында баланың жауапкершілігі
артып, еңбек ету қажеттілігін түсінетін болады. Отбасы тәрбиесі кешнеді
педагогикалық мақсаттылық арқылы іске асады. Сондықтан кез келген
педагогикалық тәрбие отбасымен қарым-қатынас жасамай іске аспайды.
Сондықтан балабақшадағы оқу-тәрбие ісінде басты мақсаты ата-анамен
тығыз байланыста жұмыс жүргізу болып саналады. Бұл барлық педагогтерге
түсінікті жайт, дегенмен әлі күнге дейін балабақша мен ата-аналармен жұмыс
жүргізу кәзіргі күннің өзекті мәселерінің бірі болып тұр деп ойлаймын. Сол
себебтен балабақша ұжымы , тәжірибелі педагогтердің жұмысының арқасында
бүлдіршіндерге ең жақын адамдардың бізбен бірге бірлесе отырып тәрбие ісіне
араласуына ат салысып жұмыс жүргізуіміз керек. Біз бірге болуымыз керек
екенін ұғындыру біздің басты міндеттеріміздің бірі екенін естен
шығармауымыз керек.
Отбасындағы тәрбиенің тиімді болуы ондағы қарым-қатынас түрлерінің
орнығуына байланысты. Отбасында түрлі қарым-қатынастар орын алады:

ынтымақтастық қарым-қатнас, яғни отбасы мүшелерінің өзара қарымқатынасы түсініктік пен көмекке бағытталады.

ортақ мүддеге негізделген бірыңғай қарым –қатынас

жақсы қарым-қатынасты сақтай отырып, өзара жетістікке жетуді көздеген
қарым-қатынас

бәсекелестік , барлық жағдайда өзінің бәсекеде ұтуын көздеген қарымқатынас;

түрлі себептермен туындаған отбасындағы қайшылықты қарым-қатынас;
Демек, әр отбасында түрлі қарым-қатынастың орнығуынан баланың жеке
тұлғалық қасиеті қалыптасады. Отбасында түрлі қарым-қатынас қалыптары
көрініс береді. Кейбір отбасында отбасы мүшелерін бетімен жәбереді, мұндай
жағдайда ешқандай қарым –қатынас болмайды.
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Ал ,кейбір отбасында бедел орын алған қарым-қатынас орнайды. Оның да
өзіндік ерекшеліктері бар, онда біреудің басқаларға басымдылық танытуы,
бұйыруы баланың тұлғалық қасиетінің дамуына жағымсыз ықпал етеді. Қазіргі
кезде заман ағымына қарай, отбасында демократиялық қарым-қатынасқа
ұмтылушылық бар, яғни әр отбасы мүшесі тең құқықты қарым-қатынасты
орнатуды көздейді.
Түйіндей келе, отбасында орныққан қарым-қатынас түрі мен қалыптарына
сәйкес баланың тұлғалық қасиеттері қаланады. Бала әрқашанда ата-анадан
жүрек жылуын , мейірімділікті қажет етеді, ол ата-ананы өмірдің тірегі
санайды. Бала үшін ата-ана игілік жасаушы, үлгі өнеге көрсетуші және ақылкеңес айтушы болып танылады.
Қазіргі отбасы тәрбиесіндегі басты нысана баламен рухани үндестік пен
үйлесімдікке ұмтылу , ата-баба мұрасын сақтауға көңіл бөлу, халықтың
тәлімдік мұрасын бүгінгі күнмен сабақтастыру болып табылады. Осыған орай,
отбасында еңбексүйгіштікке , баланың жасына сай еңбек түрлеріне және
қоғамдық –пайдалы еңбекке баулудыіске асыру қажет. Ата-ана және әлеуметтік
орта, яғни балабақша болашақ азаматтың денсаулығын жастайынан сақтау үшін
, оның тәнінің дұрыс түзеліп қалыптасуына , салауатты өмір салтын нығайтуға
ерекше мән бергені бүгінгі күннің өзекті мәселесінің бірі болып саналады.
Әр отбасы ата тегінен келе жатқан кәсібін, өнерін, таңдаған еңбегін
құрметтеп, оны кейінгі ұрпаққа үлгі -өнеге еткен, бірлесіп атқарған пайдалықоғамдық еңбек барысында адамгершілік қағидаларды қатаң сақтап, дамытып
отырған, ұрпағына ақыл –кеңес беріп, ата-кәсібін құрметтеп, қалыптасқан
дәстүрді жетілдірген.
Бүгінгі күн заман талабына сай оқу-тәрбие үрдісінде ұйымдастыруда әр
баланы жеке тұлға ретінде қабылдап, тәрбие ісіне ата-ананы тікелей
қатыстырудың оң нәтиже беретінін өмір мен тәжірибе дәлелдеп отыр.
Сондықтан көптеген жылдар бойы осы бағытта қажырлы еңбектер жүргізіліп
келеді. Біздің балабақшада осы бағытта ата-аналармен талмай еңбек етіп өз
алдына мынадай мақсат міндеттерді қойып отыр. «Үздіксіз білім беру мен
сауықтандыру, тәрбиелеу жұмысында кеңістік құру сабақтастығын жүзеге
асыру» яғни, ата-ана бала тәрбиелеу ісіне белсене ат салысу үшін белгілі бір
жүйе құра отырып жұмыс жүргізу. Осы міндеттерді іске асыру барысында
«Тәрбиеші-ата-ана» мәселесіне ерекше көңіл бөлініп отырады. Балабақша
ұжымы осы мәселерді талдап, талқылай отырып ата-аналармен жұмыс
жүргізуді мынадай бөлімдерге бөліп қарадық. «Оқи отырып, тоқи отырайық» ,
«Өз ойыңды басқамен бөліс» , «Біз біргеміз» .
«Оқи отырып, тоқи отырайық» бөлімінде балабақша педагогтары атааналармен бірлесе отырып оқу-тәрбие процесінде жұмыс атқарады.Бұл бөлімде
ата-аналарға түрлі жарыстар жарнама жасау, семинар кеңестер беру арқылы
жұмыс іске асырылады.
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Жаңа заман тәрбиешісінің қызметі мен міндеттері
РАХИМОВА АЙНҰР БОЛАТБЕКҚЫЗЫ
Қызылорда қаласы, «Інжу-Нұр» балабақшасының тәрбиешісі
Жаңа заман тәрбиешісі – бұл сауатты маман, бағдарламаны және әдістемелік
шараларды анықтай алатын білімді адам. Бұл бала және оның ата-анасымен тіл
табыса білетін, қиын ситуациядан шыға білетін жақсы психолог. Бұл бірлесіп
еңбек етуге, ұжымдас жолдасына кез келген кезде көмек беруге даяр тұратын
маман. Жаңа заман педагог дегеніміз үнемі ізденіс үстінде өз білімін жетілдіріп
отыратын, жаңа әдіс жолдарын пайдалануға құштар және жақсы жетілген
педагогикалық тәжірибені өз ісіне еңгізе білетін шебер маманды айтамыз.
Атақты ұлы педагог Амонашвили «Тәрбиеші бұл- өзге адамның дамып
жетілуін өз жауапкершілігіне алатын кәсіби адам» - деп атап өткен. Біз атааналармен бірге балаларды тәрбиелей отыра, еліміздің болашағын құрамыз.
Сондықтан тәрбиеші ата-ана алдына талап қоя білетін, баланы
ұйымдастырылатын оқу әрекетінде сауатты жүргізетін жақсы маман екенін
дәлелдей білу керек. Тәрбиеші тек балаға белгілі бір дағдыларды қарапайым
үйретуші, білім элементтерінен түсінік беруші ғана емес, ол баланы сүйеді,
олар қуанса бірге қуанады, мұңайса себебін таба білетін маман. Бұның бәрі атаанамен жүргізілетін тәрбиелік жұмыстарда ата-аналар жиналысында, жеке пікір
алысуда, консультацияларда т.б. әр ата-ана баласының сабақтағы
жетістіктерімен мінезі ғана емес ол бала қандай ойында кім болып ойнайды,
құрдастарымен қарым-қатынасы, мінезіндегі ерешеліктері, жеке даму
саласындағы жетістіктерімен кемшіліктері т.б. жөнінде айтылу керек [2].
Білім беру жүйесінің алғашқы баспалдағы мектепке дейінгі тәрбие ұйымы
болғандықтан тәрбиешілерге мәдениетті, білімді, белсенді жеке тұлға
тәрбиелеу міндеті жүктеледі. Бала тәрбиесі отбасынан басталады десек те,
ғылымға негізделген әдіс-тәсілдермен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе
балабақшадан басталып, мектепте жан-жақты педагогикалық өрісін табады.
Осыған орай кез келген бүлдіршін үшін балабақша тәрбиесі ата-анадан берілген
тәлім-тәрбиені одан әрі жалғастырып, жандандыруы сөзсіз. Ал, бүлдіршіннің
тілге, білімге деген қызығушылығы оның ойлау қабілеті, танымдық
қажеттіліктері балабақшада қалыптасады. Әсіресе, балабақшадағы тәрбие бала
табиғатына өшпестей із қадырады. Балабақшаның ең басты мақсаты:
«Мемлекеттік білім беру бағдарламасына сай мектеп жасына дейінгі
бүлдіршіннің жан-жақты эстетикалық дамуын қамтамасыз ету».
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Жаңа технологияны меңгеру тәрбиешінің интеллектуалдық, кәсіптік,
адамгершілік, рухани және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына
игі әсерін тигізеді. Өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді
ұйымдастыруына
көмектеседі.
Жаңа
технологияларды
күнделікті
ұйымдастырылған оқу әрекетінде пайдалану үшін әр тәрбиеші бүлдіршіндердің
жас ерекшеліктерін ескеріп, педагогтың мақсат мүддесіне орай таңдап алады.
Балабақшада тәрбиеші - бала бойына білім нәрін себетін басты тұлға.
Балаларды тәрбиелеуде тиімді жағдайлар жасау көбіне тәрбиешіге тікелей
байланысты. Сол себепті де, мектепке дейінгі білім берудің - баланың жасын
және өзіне тән ерекшеліктерін ескере отырып, үздіксіз білім берудің бастапқы
деңгейін құру талабы әрбір балабақша алдында тұрған басты міндет.
Тәрбиеші – балабақшадағы басты тұлға. Балалар тобындағы психологиялық
ахуал, балалардың өзара жарасымды қарым-қатынасы олардың балабақшаға
келуінің ынталылығы, көптеген басқа да жәйттер тәрбиеші жұмысына
байланысты. Ол ата-аналармен бірге баланың дұрыс өсіп жетілуін,
қалыптасуын белгілі нысанда жүргізетін ықпалды тұлға. Мектепке дейінгі
мекеме жүйесін қайта құру ісіне педагогтардың қатысуына жағдай жасау үшін
шығарымпаздығын, жаңашылдығын, өзін іс жүзінде көрсете алуын қуаттай
білуі қажет.
Болашақ ұрпаққа жан-жақты, терең де жарасымды тәрбие берудегі басты
тұлға — тәрбиеші-педагогтар мен ата-аналар. Қазіргі заман талабы ата-ана
мен тәрбиешіден баланың жеке басын қалыптастыруды, оның көкірек көзін
оятып, ата-бабадан қалған халқымыздың асыл мұрасын бойына сіңіруді,
адамгершілік, ізеттілік қасиеттерге баулуды талап етеді. Ол үшін, ең алдымен,
тәрбиешінің өзі жан-жақты білімді, ізденгіш, озық тәжірибені бойына
жинақтаған, сезімтал, балаға жүрек жылуын бере білетін, оның ішкі дүниесін,
жан сезімін аңғара алатын маман болуы керек. Себебі, бала өмірге қажетті
дағдыны әуелі отбасында алғанымен, оны әрі қарай тереңдететін, білім мен
тәрбиеге баулитын - тәрбиешілер.Тәрбиеші беделін қозғағанда, педагог этикасы
туралы айтпай кету мүмкін емес.
Тәрбиеші оқу-тәрбие үрдісіндегі негізгі тұлға. Жас ұрпақ бойына тәрбиенің
алғашқы негізін қалыптастыратын тәрбиеші адамгершілігі жоғары, мәдениетті,
ғылым жетістіктерін дұрыс бағдарлай алатын әдебиет пен өнердің, техниканын
даму жайын жақсы білетін, оны түсіндіре алатын болуы керек.
Тәрбиешінің мәдениеттілігің көрсеткіші - әдептілігі, қоғамдық орындарда
өзін сыпайы, еркін, ортаға лайықты ұстай білуі, өнегелі тәртібі, сүйкімділігі,
адамдармен өзара сыйластыққа, адалдыққа негізделген қарым-қатынасы. Ондай
тәрбиешіні балалар жақсы көреді, сыйлайды, құрметтейді, оған жақын жүргісі
келеді, оның балалар арасында беделі де зор болады.
Тәрбиешінің жеке басының үлгісі - жас ұрпак тәрбиесінде ең әсерлі әдістерінің
бірі, өйткені балалар тәрбиешіге барлык жағынан еліктейді. Сол себептен де ол
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үнемі жинақы, таза, ұқыпты жүруге, сөйлеген сөзі мәнді, әдемі, салмақты келіп,
асықпай, байыппен сөйлейді.
Тәрбиешінің білімділігі - тәрбиешінің өмірге көзқарасы табиғат пен
қоғамның даму заңдарын терең түсніп, тұрақты болуы үшін ол өзінің білімін
үнемі жетілдіріп отыруы қажет. Педагогтың алдынғы қатарлы білімділігі оның
өз ісіне сенімімен, іс-әрекетінен, принципінен, жүргізген оқу-тәрбие
жұмысының мазмұны мен әдістерінен көрініс табады.
Тәрбиешінің мәдениеттілігінің көрсеткіші - әдептілігі, коғамдық орындарда
өзін-сыпайы, еркін, ортаға лайықты ұстай білуі, өнегелі тәртібі, сүйкімділігі,
адамдармен өзара сыйластыққа, адалдыққа негізделген қарым-қатынасы.
Тәрбиеші үнемі алға талпынып, жас ұрпақ тәрбиесіне белсенді араласуға,
балалар арасында беделді болуға міңдетті. Онын адамдарға, балаға деген
сүйіспеншілігі мол, моральдық жағынан биік болуы, мамандығын жақсы көруі
шарт.
Мектепке дейінгі мекеменің тәрбиешісі балаларға тәрбие беру және оларды
мектепте ойдағыдай оқытуға дайындау ісін жүзеге асырады. Жоғары білімді
тәрбиешіге тән қасиет педагогикалық шеберлік, елдің коғамдық-саяси өміріне
белсенді қатысу болып табылады.
Тәрбиеші – еңбек ұжымының мүшесі, оның іскерлік және жеке дара
қасиеттері сол ұжымда көрінеді. Мектепке дейінгі мекеменің мақсат пен міндет
бірлігі арқылы біріккен ынтымақшыл ұжым творчестволық инициативаны
дамытуға, тәрбие процесінің тиімділігін арттыруға көмектеседі, әрбір
қызметкердің моральдык бейнесі мен педагогикалык шеберлігін жетілдіруге
ықпал жасайды. Мамандық борышын сезіну, өзінің мәртебелі міндеті мен
жауапкершілігін түсіну, творчество, мақсат қоя білу мен табандылық, өз
қызметін сын тұрғысынан бағалай білу - нағыз педагог үшін тән. Педагог азаматтық, принциптілік, жолдас талғағыштық, адалдық пен шыншылдық
секілді моральдық биік сапаға ие үлкен мәдениет адамы.
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Дене тәрбиесі - салауатты өмір негізі
АЛШАНБАЕВ БАУЫРЖАН АМАНОВИЧ
Қызылорда қаласы № 261 С.Лапин атындағы
орта мектебінің дене шынықтыру пәнінің 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 биологиялықпсихологиялық 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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Президентіміз Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» стратегиялық бағдарламасында
«Салауатты әрі гүлденген экономика құрмайынша, біз қуатты мемлекет пен
қарулы күштер құра алмаймыз, демографиялық, экономикалық және әлеуметтік
міндеттерді шеше алмаймыз, әрбір адамның жеке басының қадір-қасиеті мен
әл-ауқатын арттыра алмаймыз», -деген болатын. Елбасымыздың осы
тұжырымы арқылы, мұғалімдер ұжымы өз алдымыздағы қоғамдық міндеттің
жауаптылығын сезінуіміз қажет.
Y00047

24.12.2020

Спорт –денсаулық негізі
МУХАНБЕТОВ НУРЖАН ЖАППАСБАЕВИЧ
Қызылорда қаласы, № 261 С.Лапин атындағы
орта мектебінің дене шынықтыру мұғалімі
Денсаулық –адамның ең қажетті құндылықтарының бірі, адам бақытының
ең негізгі құраушысы. Тек дені сау, жан-жақты дамыған, білімді адам ғана өз
тағдырының қожайыны бола алады. Әр адам дене, психикалық, рухани және
әлеуметтік денсаулықты нығайту талаптарының бірі болып табылатын
салауатты өмір салтын таңдап алған болса, онда ол өз денсаулығын
қалыптастыра алады. Әр адам дені сау және күшті болуды, қозғалысы,
энергиясы, ширақтылығының жоғары және ғұмырының ұзақ болуын қалайды.
Денсаулықты сақтау жауапкершілігі ең бірінші әр адамға және жалпы қоғамға
жүктеледі.Еліміздің тұңғыш Президенті «Қазақстан-2030» Жолдауында әр
адам өз денсаулығының сақталуына жауапты болуы керек деп
көрсетілген.Аурулардың алдын алу мен салауатты өмір салтын ұстану
мемлекеттік басымдылық болып табылады. Ұлт денсаулығы- әр адамның
денсаулығымен және салауатты өмір салтын қалыптастыру деңгейімен
анықталады.
Спорттың адам өмірінде алатын орны зор екендігін бәріміз білеміз. Спортпен
айналысқан адамның денсаулығы мықты, өзі шыдамды болады. Біздің ата бабаларымыз “тәні саудың – жаны сау” - деп бекер айтпаған. Спорттың қай
түрімен
айналысу
адамның
қабілетіне
байланысты
болады.
Бұл туралы ұлы ойшыл Ибн Сина да өз шығармаларында айтқан. Ол сондай - ақ
спортты мағынасына қарай жеңіл, ауыр, ұзын, қысқа сияқты бірнеше түрге
бөлген. Денсаулық пен өмірді дамыту үшін кем дегенде спорттың 33 түрінен
жаттығу жасау керектігін айтқан.
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Елбасы Н. Ә. Назарбаев өзінің “Қазақстан - 2030” стратегиялық
бағдарламасында халықты салауатты өмір салтына ынталандыруды басым
бағыттың бірі ретінде атап көрсетті. Бүгінгі таңда елімізде үлкен ағалардан
кішкентай балаларға дейін дене тәрбиесіне ерекше мән беруде.
Мектептегі оқу тәрбие жұмыстарының басты міндеті – оқушылардың ой өрісін
дамыту, сабақ үлгеріміне қажетті жағдай тудыру, денсаулығын сақтап, денесін
шынықтыру. Ол үшін мектептегі барлық жұмыстар балалардың жасына лайық,
организмдерінің ерекшеліктеріне сай жасалады. Оқу - тәрбие жұмыстарының
ұзақтығы, ауырлығы оқушылардың жұмыс қабілетіне, жыл маусымдарының
организмге әсеріне байланысты жоспарланады. Оқу бағдарламасы балалардың
жасына
қарай
жылдан
жылға
күрделеніп
отырады.
Оқу жоспары балалардың жыл бойындағы еңбек қабілетін де ескереді.
Күн кестесінің әрбір бөліктері баланың жасына, еңбек қабілетіне,
денсаулығына, мінез ерекшеліктеріне қарай қалыптасқан жағдайда оқушының
дұрыс өсіп, дамуына, ер жетуіне, денесінің шынығуына, ой өрісінің дұрыс
қалыптасып, дамуына тиімді болады. Оқушының үй кестесі мектептің жұмыс
кестесіне бейімделіп жасалады. Үйдегі күн кестесі дұрыс ойластырылған
болмаса, ол оқушының мектептегі еңбегіне кері әсер етуі мүмкін. Әрбір ата ана өз баласының күн кестесін жақсы біліп, оның мезгілімен және дұрыс
орындалуына жағдай тудырып және қадағалап отыруы керек. Күн кестесі
дұрыс болмаса, баланың шаршауы, қалжырауы үдеп, денсаулығы төмендейді,
сабақ үлгерімі нашарлайды. Оқушының сабаққа дайындалатын жұмыс орны
таза, бөлмесінің ауасы желдетілген, отыратын орындығы ыңғайлы, барлық
жағынан гигиеналық талапқа сай болу керек.
«Салауатты өмір сүру дегеніміз – тазалық сақтап, дене тәрбиесі және
спортпен шұғылдану» Бала тәрбиесіне қазақ халқы ерте кезден көңіл бөліп,
баланың ақыл - ойының, дене бітімінің дұрыс қалыптасуына ерекше көңіл бөліп
отырған. Бұған дәлел қазақтың спорттық ойындары. Жас кезінен бастап
балаларға дұрыс тәрбие беріп, асық атып, атқа мініп, теңге іліп, бәйгеге шауып,
күреске түсіп өскен жастар шымыр да шыныққан, епті де икемді болғанын
білеміз.
Қазіргі уақытты өткен кезеңмен салыстыра алмайсың. Себебі уақыт өте
көптеген өзгерістер өмірге енді. Тіпті бала тәрбиесіне жаңаша көзқараспен
қараймыз. Қазіргі таңдағы қоғамдағы жат қылықтар жастарға кері әсерін
тигізуде. Жастар арасындағы темекі, ішімдікке еліктеушілік, тіпті
нашақұмарлық та дендеп бара жатқандай. Қазіргі ғаламдық жаңару кезінде
компьютерге тәуелділік мәселесі де қосылып отыр. Қызығушылықпен істеген
істің арты немен тынарын да түсінбей істеп опық жеуі мүмкін.
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Қазақ халқы «Тәрбие басы - тал бесік» деп бекер айтпаса керек. Жат
әрекеттерге қарсы тәрбиені отбасы ошақ қасынан бастаған жөн. Ал одан кейінгі
балабақша, мектепте, арнаулы оқу орнында, жоғарғы оқу орнында дұрыс
тәрбие бере отырып өмірге бейімдеп қалыптастыруымыз қажет. Қазіргі таңдағы
мемлекетіміздің негізгі мақсаты қоғамда салауатты өмір салтын
қалыптастыру.Елбасы казіргі жастардың болашағына зор сеніммен қарап үміт
артады. Яғни, дені - сау, білімді, білікті, жан - жақты қалыптасқан болашақ
жастарды елестетеді.
Қазақстанның
2030 жылға дейінгі даму стратегиясына орай
Президентіміздің «Еліміздің болашақта гүлденуі бүгіннен басталады» атты
жолдауындағы 4 - ші бөлімі азаматтарымыздың салауатты өмір сүруіне
арналғаны белгілі.
Біздің мектебімізде де Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру
тәрбие тұжырымдамасы аясындағы «Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын
қалыптастыру» бағыты бойынша оқушылардың бойында салауаттылықты
қалыптастыру мақсатында түрлі спорттық шаралар ұйымдастырылуда.
Түрлі спорт секциялары жұмыс істейді ( баскетбол, волейбол, футбол т. б)
Қазақтың ұлттық ойындарын насихатталады.
Мектептер арасында баскетбол,волейбол,футбол арасында жолдастық
кездесулер өткізу; Бүгінгі таңда оқу жүйесіне президенттік тесттің
бағдарламасы да кіріп отыр. Әрине, президенттік тесттің нормативтер
көрсеткіштерінен сынама тапсыру әркімнің міндеті болып табылады
Әр топтың спорт секторлары дене тәрбиесі мұғалімімен тығыз байланыс
жасап отырады. Тоқсан аралық демалыста сыныптар арасында дәстүрлі кіші
футболдан жарыс үнемі ұйымдастырылып келеді. Барлық топ оқушыларымен
бірге топтың жетекшілері мен шеберлерін қосып эстафеталық жарысты өткізу
де дәстүрге айналған. Қозғалмалы ойындарға баскетбол, волейбол, футболды
жатқызуға болады. Бұл жаттығулардың пайдасына тоқтала кетейік.
Қорыта айтқанда, өмір өлшемі — салауаттық, салауаттық - өмір заңы.
Салауатты өмір сүрмей тұрып, өміріңе қажетті нәрсені ала алмайсың.
Өнердің, спорттың сан - салалы түрімен айналысуға болады. Олай болса,
арақсыз, есірткісіз, темекісіз әрі мазмұнды, әрі сәнді өмір сүруге болады.
Алдамшы құмарлықтан бас тартып, өзін - өзі билей білу — адам бойындағы ізгі
қасиет, үлкен парасаттылық.
Біздің Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев салауатты өмір сүрудің арқасында жас
жігітше таудың шыңына шығып, шаңғы теуіп, теннис ойнап, суға шомылып,
атпен серуендеп, ауырмай өмір сүрудің үлгісін көрсетуде.
“Дені сау адам - табиғаттың ең қымбат жемісі” деп тегін айтылмаған.
Қазіргі қоғамымызда халықтың табиғи өсімі төмендеп, сырқаттанушылық және
өлім – жітім деңгейі арта түсті. Әсіресе, балалар мен жастардың денсаулығы
қауіп тудыруда.
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Қорыта келгенде, атамыз қазақтың «Бірінші байлық - денсаулық», яки
болмаса «Денсаулық – терең байлық» деген даналық мәтелдері тіршіліктің
нағыз өзегінен алынған емес пе? Денсаулықтың қадірін, маңызын айрықша
ұғынып барлық игіліктен жоғары санаған. Тағы да «Ауырып ем іздегенше,
ауырмайтын жол ізде» деп жан мен тән саулығын қоршаған орта аясында дұрыс
сақтап және нығайтуға түрлі пайдалы әрекеттер жасап отырған.
Салауатты өмір салтын ұсынбаған мемлекеттің экономикасы құлдырайтыны
сөзсіз. Ауру адам қандай іс бітірмек! Міне, сондықтан да қоғамымызда ертеңгі
болашағы үшін мұндай тағылымды шаралардың өткізіліп тұруы ғанибетті іс
болмақ.
Y00048

24.12.2020

Баланың балабақшаға бейімделуі
ЕСТАЕВА АЙСҰЛУ АМАНҚЫЗЫ
Қызылорда қаласы «Бал-балақан» балабақшасының меңгерушісі
Баланың әлеуметтенуі қашан қайда басталады? Әрине бірінші отбасында
және балабақшаға келгенде. Балабақшада таныс емес үлкен адамдармен,
балалармен танысады, мінез құлық ережелері мен нормаларын меңгереді. Жаңа
жағдайға бала қалай үйренеді? Өкінішке орай балабақшаға бейімделу көбінесе
қиын және ауыр өтеді. Бала тамақ ішпейді, ұйықтамайды,балалармен және
үлкен адамдармен араласудан бас тартады да, қоршаған ортаға деген
қызығушылығы төмендейді, ойыншықтарды ойынға қатыстырмайды.
Баланың балабақшаға қиын бейімделу себептері:
Басқа адамдармен бұрын қалып көрмегендіктен,
Дәретке өзі отырып үйренбегендіктен.
Кейбір тағамдарды жеу дағдысы жоқ, мысалы қызылша, орамжапырақ,
қатты тамақты шайнап үйренбеген (картоп, нан).
Балабақшаға келген алғашқы күндері бала 2 сағатқа қалу керек. Көбінесе
ата-аналар жұмыс тәртібін айтып, баланы күні бойы балабақшада қалдырады.
Осының нәтижесінде күрделі және созылмалы мәселелер пайда болады.
Ата-аналардың балаға эмоцияналдық әсері көбінесе жағдайды қиындатады.
Әр отбасында бейімделудің үш түрі бар.
- жеңіл түрі- баланың мінез- құлығы 10-15 күнде қалпына келеді;
- орташа ауырлық бейімделу- 1 айдың ішінде;
- ауыр бейімделу- 2 айдан 6 айға дейін өтеді.
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Кей жағдайда 11-12 айға дейін. Қобалжулары қатты ата-аналардың балалары да
балабақшаға қиын бейімделеді, өткені ата-анасының қобалжуын көріп, баланың
қорқынышы ұлғая бастайды. Осы кезде ата-аналар балаға көмек беруі керек.
Ертеңгілік қоштасуды жеңілдету тәсілдері:
-Баламен тез қоштасып үйреніңіз. Қоштасуды созбаңыз.
Бала сіздің қобалжығаныңызды көріп, тыныштануы ұзаққа созылады.
-Балаңыз сізге сенсін десеңіз, балабақшаға әкеліп, көрінбей қашып кетпеңіз.
-Балаңызға ұнайтын қоштасу рәсімін ойлап табыңыз және соны қатал
ұстаныңыз.
-Балабақшаға барғаны үшін жаңа ойыншық сатып алып, балаңызды
алдарқатпаңыз.
-Балаға анық түсінік беру керек. Бір рет болсын баланың дегенін істесеңіз әрі
қарай баланы көндіру өте қиынға түседі.
2 -3 жастағы балалар үшін балабақшаға бейімделу күрделі құбылыс. Бейімделу
уақытында баланың эмоциялық жағдайы көп өзгеріске түседі.
Сондықтан кеңес береміз:

Үйдегі жағдайды балаңыз келетін топтың күн режимімен бірдей етіп
ұйымдастыруға жұмыстаныңыз.

Балабақшаның тамақтану ас мәзірімен танысып баланың үйдегі
тамақтануына балабақшада ішетін тамақтар түрін қосыңыз

Үйдегі жағдайда баланың өзіне - өзі қызмет етудің алғы шарттарына
үйрете беріңіз: жуыну, қолын сүрту, шешіну, өз бетімен тамақтану, тамақ
ішкенде қасықты пайдалану, горшокқа сұрану. Киімдері міндетті түрде өзіне
ыңғайлы болуы шарт: шалбар не болмаса шорты замоксыз, белдеушесіз.

Баланың «социалдық көкжиегін» кеңейтіңіз, ауладағы өзімен құрдас
балалармен көбірек ойнатыңыз, жолдастарына қонаққа барсын, әжесінде қонуға
қалсын т.с.с. Осындай тәжірибе жинақтаған бала өз құрдастары мен үлкендер
арасында тез үйренісіп, тіл табысатын болады.

Баламен жағымды эмоционалдық жағдайлар жасау қажет, ол көбіне ата –
ана жағынан болуы қажет, балабақша туралы, оның өзіне керектігін түсіндіріп
балаңызды сүйіп, аймалап, жиі оған өз мейіріміңізді көрсетіңіз. Есіңізде
болсын Сіз көбірек осындай жылылық білдірсеңіз Сіздің балаңыз балабақшаға
тез бейімделеді. Балаңыздың көзінше балабақша туралы өзіңізді толғандыратын
мәселені айтудан аулақ болыңыз.

Жоспарлаңыз, балабақшаға бірінші келген мезгілінде балаңызды бірінші
күні – ақ күн ұзағына қалдырмауды. Балабақшаға жаңадан келген балалар
алғашқы аптада 3 – 4 сағат, одан әрі түске дейін, айдың аяғына таман егер
тәрбиеші кеңес берсе күні бойына қалдырылады.

Кейбір балалар үшін аптаның ортасында жүйкесін тоздырмау үшін
«демалыс» алуға болады.
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Бейімделу мерзімінде үйде демалыс кезінде баламен көп шұғылдануды
қажет етеді, серуен жасау, күн режимін сақтау, эмоциялық жүктемесін түсіру
қажет.
Егер Сіздің балаңыз көпшіл, өз жақындарыңыз бен бірге бөтен адамдарды
жатырқамаса, ойын кезінде өздігімен ойнай білсе, мінезі ашық, өз
құрдастарымен мейрімді болса балабақшаға келген күннен бастап – ақ үйреніп
кететіне сеніңіз. Баланың балабақшаға барлық бейімделу уақытында
психологпен балабақшаның медика – педагогикалық қызметі бақылауға алады.
Соған байланысты балалардың бейімделуіне көз жүгіртіп шығайық
Ата-ана мен балаға байланысты жағдаяттарды шешу.
Үрленген шардың ішінде жағдаяттар жазылған. Сіздер сол шарды жарып,
ішіндегі жағдайды оқып, сол жағдайдан шығу жолдарын ұсыныңыздар.
1. Сіз балаңызбен саябақта қыдырып жүріп, өсіп тұрған әдемі гүлдердің
біреуін жұлып алдыңыз. Сол кезде балаңыз сізге: «Ана, ол гүлді неге жүлып
алдың? олай жасауға болмайды ғой»-деген сөзін естігенде сіз не істейсіз?
Балаға қандай жауап қайтарасыз?
2. Сіз балаңызбен аулаға серуендеп, балаңызбен ойнап келуге шықтыңыз. Ойын
алаңында сіздің балаңызбен тектес жасар балалар ойнап жүр. Сіздің балаңыз
да сол балалардың қастарына ойнауға барды. Бірақ басқа балалар сіздің
балаңызды ойынға қоспай тұр. Ал сіздің балаңыз мұңайып, жылап тұр. Сол
кезде сіз қандай әрекет етер едіңіз?
Ата-аналардың жауабы.
Барлықтарыңыз білесіздер біз балабақшада бір тәрбие берсек, үйде бала басқа
тәрбие алады. Сондықтан да, үйдегі тәрбие мен балабақшадағы тәрбиені
ұштастыру үшін біз сіздерден мына сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймыз.
Ол үшін нөмірленген асықтарды сіздер таңдайсыздар, сол нөмірдің сәйкесінше
сіздерге сұрақтар қойылады.
1.Егер балаңыз балабақшаға келгісі келмесе, қандай амалдар қолданасыз?
2. Балаңызға жиі-жиі ертегі айтып бересіз бе?
3.Балаңызбен қандай ойындар ойнайсыз?
4.Теледидардан балаларға арналған қандай бағдарламаларды қарайсыздар?
5.Өзіңіздің балалық шағыңыз туралы балаңызға айтасыз ба?
6. Баламен қандай тілде сөйлесесіз?
7.Өзіңіздің бала кезіңіздегі тәрбие мен қазіргі кездің тәрбиесінің
айырмашылығы бар ма? Қандай?
8.Бала тәрбиесінде сізге кездескен қиыншылықтар, оны шешудің жолы
қандай?
9.Балаңыздың денсаулығына қалай көңіл бөлесіз?
10.Балаға ойыншық алғанда ойланып аласыз ба, әлде кез кеген ойыншықты ала
бересіз бе?
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