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Ғажайып қыс

ДАСТАН  ЖАНСАЯ  НҰРЖАНҚЫЗЫ 
Алматы қаласы Наурызбай ауданы

КМҚК «№ 184 бөбекжай-балабақшасы» Логопед

Білім беру саласы: Қатынас
Білім көзі: Дыбыс айту қабілеті  
Тақырыбы:  «Ғажайып қыс» 
Білімділік: Дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажыратуға үйрету. 
Дауысты  дыбыстарды  анық,  дұрыс  айтуға  дағдыландыру.  Қыс  мезгілін 
қайталау арқылы  байланыстырып сөйлеу тілін дамыту. 
Дамытушылық: Балалардың  артикуляциялық  мүшелерінің  қозғалысын 
жаттығулар  арқылы  белсенділігін  арттыру.  Дұрыс  тыныс  алуын, 
фонематикалық есту қабілетін жетілдіру. Қолдың ұсақ моторикасын берілген 
тапсырмалар  арқылы  белсендіру.  Балалардың ой-өрісін,  есте  сақтау 
қабілеттерін дидактикалық ойындар арқылы дамыту.
Тәрбиелік:Мұқият тыңдауға, өз бетінше жұмыс жасай алуға тәрбиелеу. 
Құрал-жабдықтар:  дыбыстар  белгісі,  айна,  артикуляциялық  жаттығулар 
бейнеленген  суреттер,  үлестірмелі  суреттер,  қыс  мезгілінің  суреттері,  доп, 
дыбыстық талдауға арналған текшелер. 
Билингвистикалық компонент: қыс – зима,  қар – снег,  бас  киім – шапка, 
мойын орағыш – шарф.
Мотивациялық-ынталандырушылық
Шаттық шеңбері 
Сәлем деймін достарға,
Сәлем деймін құстарға.
Сәлем деймін ұстазға,
Сәлем деймін қонаққа!
Қонақтармен амандасу. 
Балалардың іс- әрекеті:
Шаттық шеңберге тұрады. 
Логопедтің іс – әрекеті:
Дидактикалық ойын: «Қар лақтыру»
Мен сендерге қазір сұрақтар қойып, қарды лақтырамын, ал сендер жауап беріп 
жіберіңдер.
Жарайсыңдар, енді орнымызға отырайық. 
Балалардың іс- әрекеті:
Балалар қыс мезгіліне қатысты сұрақтарға жауап беріп, орындарына отырады. 
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Ұйымдастырушылық ізденушілік
Логопедтің іс – әрекеті:
Балалар біз бүгін ұйымдастырылған ашық оқу қызметінде дауысты 
дыбыстармен жұмыс жасаймыз. 
- Балалар айтыңдаршы, бір жылда неше жыл мезгілі бар? 
- Қазір жылдың қай мезгілі? 
- Қыс мезгілінде үш ай бар, ай аттарын атап шығыңдаршы? 
Балалардың іс- әрекеті:
Балалардың жауабы 
Логопедтің іс – әрекеті:
Жарайсыңдар!
Логопедтің іс – әрекеті:
Балалар маған сіздердің көмектеріңіз қажет. Мен сіздер сияқты балабақшаға 
бармаймын,  әріптерді, дыбыстарды, түстерді білмеймін, ажырата алмаймын. 
-Балалар маған  көмектесесіндер  ме? 
Балалардың іс- әрекеті:
Иа көмектесеміз. 
Логопедтің іс – әрекеті:
Мен дыбыстарды, әріптерді де білмейді 
екенмін. 
Біздер балалар дыбыстарды дұрыс, анық айту 
үшін не істейміз?
Балалардың іс- әрекеті:
Тілімізге артикуляциялық жаттығу жасаймыз.
Логопедтің іс – әрекеті:
Дұрыс, енді бәріміз айнаға назар аударып бірге жасаймыз. 
Балалардың іс- әрекеті:
Логопедтің соңынан қайталайды. 
Артикуляциялық жаттығу.
Енді, айнаға қарап, тілімізге 
артикуляциялық жаттығу жасайық. 
Тыныс алу жаттығуы.
Біз енді дұрыс тыныс алуымыз үшін тыныс 
алу жаттығуын жасайық.
Балалар қазір қыс мезгілі, қыс мезгілінде 
не жауады?  
Дұрыс, енді алдымызда тұрған  қарды 
үрлеп ұшырайық.
Жарайсыңдар, біз тыныс алып және 
тілімізге жаттығу жасадық. 
Енді менде бір сұрағым бар?
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Балалардың іс- әрекеті:
Қар жауады. 
Тапсырманы орындайды. 
Логопедтің іс – әрекеті:
Мен дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырата алмайды екенмін. 
Дыбыс деген не, балалар?
Әріп деген не, балалар?
Жарайсыңдар, дұрыс. 
Тапсырма: «Мағынасына қарай байланыстыр» және «Сана және шыққан 
санды жаз» екі топқа бөліп орындайық.
Логопедтің іс – әрекеті:
Бұл тапсырмада суреттерді мағынасына қарай байланыстырып сызып шығайық, 
ел екінші топтағы балалар заттарды санап тиісті санды жазып шығады.

Балалар менде мында әріптердің белгілері бар. Соны айта алмай тұрмын.
Қане, атап шығайықшы. 
Балалардың іс- әрекеті:
Дыбысты біз естиміз, айтамыз.
Әріпті біз көреміз, жазамыз. 
Балалардың жауабы. 
«А», «О», «У», «И»
Логопедтің іс – әрекеті:
Балалар біз дұрыс айттық па, тақтаға қарап тексерейік. 
Барлығы дұрыс. 
Енді балалар осы дыбыстарды әндетіп, музыкалық ырғақпен айтып көрейік. 
Балалардың іс- әрекеті:
Балалар тапсырманы мұқият орындап, айтып шығады.
Дауысты дыбыстар әні:
Қане қайталаймыз А А А 
Және жалықпаймыз А А А
Мұқият тыңдасаңдар, 
Сонда алғыр боласыңдар!  2рет
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Дидактикалық ойын: «Дыбыстарды ажырату».
Жарайсыңдар!Дауысты дыбыстар қызыл үйде, дауыссыздар көк үйде 
орналасады екен. 
Балалардың іс- әрекеті: Балалар алдарында тұрған көк, қызыл белгілерді 
көтереді. 
Сергіту сәті.  «Бала, бала балапан» 
Балалардың іс- әрекеті: Ортаға шығып сергіту жаттығуын орындайды. 

Дидактикалық ойын: «Қардың бейнесі»
Қар лақтырып ойнадық, қарды ұшырдық, енді қардың бейнесін жасайық. Бұл 
жерде сандарды атап, кезектілікпен қойып шықсақ, қардың бейнесі шығады.
 Балалар тақтаға назар аударыңдаршы. 
Балалардың іс- әрекеті:
Балалар тапсырманы мұқият орындап 
шығады.
-Ненің суретін жасадық? 
-Қардың суреті. 
-Дұрыс балалар, енді біз «Қар» сөзіне 
дыбыстық талдау жасайық. 
-«Қар» сөзінде барлығы неше дыбыс 
бар? 
-«Қар» сөзінде бірінші дыбыс қай 
дыбыс? 
-«Қар» сөзінде екінші дыбыс қай дыбыс?
-«Қар» сөзінде үшінші дыбыс қай дыбыс? 
Балалардың іс- әрекеті:
Балалар орындарында отырып, талдау жасайды. 
Балалардың жауабы. 
Бірінші дыбыс «Қ»
Екінші дыбыс «А»
Үшінші дыбыс «Р»
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-Сөзде барлығы неше дауысты, дауыссыз дыбыс бар? 
-Бір дауысты, екі дауыссыз дыбыс бар.
-Буынға бөлейікші? Неше буын бар?  «Қар»
-Бір буын бар. 
-Балалар неге бір ғана буын бар? 
-Сөзде бір ғана дауысты дыбыс бар. 
-Буын дегеніміз не?
-Буын сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. 

Рефлексивті   түзетушілік
Қорытынды.
-Балалар мынау қай жыл мезгілі? 
-Балалар қыс деп қайталайды. 
-Балалар бүгін біз қандай дыбыстармен жұмыс жасадық?
-Дауысты дыбыстармен.
-Қандай ойын ойнадық? 
-Дыбысты ажырату ойыны. Қар лақтыру ойыны. 
-Қандай сөзге талдау жасадық?
-«Қар» сөзіне талдау жасадық.
-Балалар бүгін сендер маған тапсырмаларды орындауға көмектестіңдер, рахмет 
сендерге. Келесі кездескенше, сау болыңдар! 
Бүгін сендер сабаққа өте жақсы қатыстыңдар, жарайсыңдар!
Балалар  сендерге арнаған тосын сыйы бар екен. 
Тосын сыйды беру. 
Балаларды бағалау. 
-Сау болыңыз!
Күтілетін нәтиже:
Біледі: жыл мезгілдерінің түрлерінің қалай аталатынын,  дыбыстардың 
айырмашылығын білу керек. 
Игереді: анық, асықпай сөйлеуге үйрену керек.
Меңгереді : қарым-қатынас жасау дағдысы,белсенді болу тәртіпті болуды 
меңгеру керек.
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19.02.2021 жыл.    № K00036

Қыс қызығы

ІЗБАСАР АҚБОТА ПОЛАТҚЫЗЫ
Алматы қаласы Наурызбай ауданы

КМҚК «№ 184 бөбекжай – балабақшасы» тәрбиеші

Білім беру саласы: Қатынас, Шығармашылық
Бөлімі: Сөйлеуді дамыту, Сурет салу
Мақсаты: Қыс мезгілінің ерекшеліктері туралы біледі. Мнемотехнология 
әдісінің кестесі арқылы сөйлем құрап,суреттерді пайдалану арқылы әңгіме 
құрастыруға және осы әдіс арқылы өлең жолдарын жаттап, баланың есте 
сақтау, көру қабілеттерін, саусақ моторикасын дамыту.
Әдіс тәсілдер: Көрсету, түсіндіру, сұрақ-жауап
Көрнекіліктер: Үлестірмелі суреттер,  мнемокесте, мнеможолдар, мақта 
оралған таяқшалар
Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы:
Тәрбиеші: Сәлеметсіздер ме, қонақтар? ! Жылуымызды жан-жағымызға беріп, 
жылулық шеңберін құрып, келген қонақтарымызбен амандасайық.
Шаттық шеңбері:
Қайырымды жандар айнала,
Шеңберге тұрсын жайлана.
Жалықпастан қайта біз
Махаббат сөзін айтамыз.
Сүйеміз барлық әлемді, 
Әлемдегі бар елді.
Бақыттымыз осы біз
Қасымызда досымыз. 

Тәрбиеші: Жарайсыңдар, балалар, орындарыңа жайғасыңдар. Бүгінгі оқу 
қызметіміздің тақырыбы «Қыс қызығы» деп аталады. Балалар, алдыңғы оқу 
қызметінде біз қыс мезгілінің ерекшеліктері туралы айтып, танысқан 
болатынбыз. Бүгінгі оқу қызметіміз қорытынды оқу қызметіміз болсын, келген 
қонақтарымызға алған білімімізді бірге көрсетейік.
Аяз қысып, өрнек сызып,
Терезені торлайды.
Қарға омбығып, бет домбығып,
Балдырғандар ойнайды.
Кейде ұлып, кейде жұлып, 
Ұйтқып боран соғады, 
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Айтыңдаршы бөбектерім
Бұл қай кезде болады? ( қыс)
 -Балалар, қазір жылдың қай мезгілі?
-Қыста, балалар не жауады?
Тәрбиеші:Ал, балалар ендеше, мен қазір қолымдағы қар ұлпасы ұсыну арқылы 
сендерге бірнеше сұрақтар қояйын: 
-Қыс мезгілінде неше ай бар? Аттарын атайықшы?!
-Қыс  айлары туралы не білесің?
-Қардың түсі қандай? 
-Қар  ұлпасы  неге ұқсайды?
-Қыста тоңып қалмас үшін қандай киімдер киеміз?
- Қыста қандар ойындар ойнаймыз?
-Қыс мезгілінде ауа-райы қандай болады?
-Қыста қандай мерекелерді тойлаймыз?

-Ендеше боран соққанды қимылмен қалай көрсетеміз? 
(Қолдарын көтеріп гуілдейді)
-Қатты аязда, тоңғанда не істейміз, қандай қимыл 
жасаймыз? ( Қолдарын қусырып, аяқтарын топылдатады)
-Ал, шуағын шашып күн шықса,  не істейміз? ( Алақай!- деп қолдарын 
көтереді)
1. Мнемокесте: «Қыс»
Ал балалар енді бәріміз орындығымызды  бұрып, тақтадағы  мнемокестемізге 
назар аударайық:
(Балалар тәрбиешімен бірге кестеге қарап, әңгіме құрайды)

2. «Бөліктерді құрастыр»
-Балалар, сендерге қазір бөліктер ұсынамын, сол бөліктерден сендер қыс 
мезгіліне байланысты суреттер құрастыруларың  керек. 
(Балалар үлестірмелі бөліктерден суреттер құрастырады)
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3. Мнеможолдар арқылы тақпақ құрастыру
-Балалар, бәріміз бірге енді тақтадағы жолдар 
арқылы тақпақ құрайық.
(Мнеможолдармен тақпақ айтады)
4. Дәстүрден тыс сурет салу: саусақ және мақта 
оралған таяқтар арқылы
Тәрбиеші: - Ал балалар кішкене шаршап қалған 
болармыз. Орнымыздан тұрып тіл ұстарту 
жаттығуларын қимыл арқылы орындап, бір 
сергіп алайық.

Сергіту сәті:
Ан – ан –ан , соқты боран,
Ар – ар –ар , үлпілдек қар, 
Ты – ты –ты ,аяз қатты, 
Ша – ша – ша, жап-жасыл шырша,
Ыс – ыс –ыс , бізде қызық қыс.

5.Ал енді балалар оқу қызметіміздің 
қорытындысы ретінде қыс мезгіліне қатысты суреттерді қажетті орындарына 
қояйық. Ол үшін кезекпен тақтаға шығамыз.
(Балалар бір-бірден тақтаға шығып, суреттерді орнына қояды)
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-Балалар бүгінгі оқу қызметіміз қай мезгіл туралы болды?
-Сендерге оқу қызметіміз ұнады ма?
Жарайсыңдар, балалар, енді келген қонақтарымызбен қоштасайық.
«Жүректен - жүрекке»:
Балдай тәтті баламыз,
Айтқан тілді аламыз.
Ойынменен өседі,
Ойымыз бен санамыз.
Қол ұстасақ бәріміз,
Жарасады сәніміз.
Көріскенше күн жақсы,
Сау болыңыз бәріңіз!
Күтілетін нәтиже:
Біледі: қыс мезгілінің ерекшелігін біледі.
Игереді: қыс бейнесінің суретін сала біледі.
Меңгереді: мнемокесте бойынша әңгімелей біледі.
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19.02.2021 жыл.     № K00037

Көңілді пижамалар

КУЗЕНБАЕВА УМИТ РИЗУАНОВНА
Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы 

Ақсай қаласы № 8 «Өркен» бөбекжайы» МКҚК   
  
Ойын-сауық.
Тақырыбы: «Көңілді пижамалар!»
Мақсаты:  Балаларды ойындар арқылы шапшаңдыққа, алғырлыққа,  ептілікке 
баулу.
Жүргізуші: Құрметті  бүлдіршіндер, қонақтар ! 
Бүгінгі  «Көңілді  пижамалар  кеші!»   атты  ойын-  сауығымызға  қош 
келдіңіздер!  Сіздерге  көтеріңкі  көңіл  -күй  сыйлай  отырып  сайысымызды 
тамашалауға шақырамыз.
Ортаға сайысқа қатысушы сайыскерлерімізді шақырайық.
Балалар көңілді әуенмен ортаға шығады. 
Бүгінгі сайысымызды бастамас бұрын сайысымызды көңілді әнмен ашайық.
                                  Ән: «Балалық шақ»
Жүргізуші: Енді бүгінгі сайысымызды бастайық.
Міне, балалар шықты алаңға ,
Жас спортшылар жеке- жеке команда
Ал, балалар өздеріңді таныңдар ,
Ептілік, мықтылық, батылдық көрсетіп табанды.
«Ура» деген  ұранды біз бастаймыз
«Жеңіске жетеміз!» деп 
 Жалынды ұран тастаймыз.
Бүгінгі сайысымызға екі топ келіп тұр. Осы екі топтың әділ бағасын беретін 
әділқазылар алқасы сіздерсіздер. Әділқазыларды сайысқа қатысушы топтармен 
және  сайыс  шарттармен  таныстыру.  Сайыс  шарты  6-кезеңнен  тұрады.  6- 
кезеңін атап өту. 
Жүргізуші: Балалар сіздерге сәттілік тілей отырып, жарысымызды бастаймыз. 
Ал, енді  сайысымыздың шарттарымен танысайық. Әр сайыс кезеңінде ойын 
шартын түсіндіріп, көрсету.
Сайыс шарттары:
1.Топтың аты,  ұраны.
2.«Көңілді қапшықтар!»
3. «Кім мықты ?».
4. «Кім шапшаң?».
5. «Жел аяқ!».
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6. «Көңілді шарлар!».
Жүргізуші:
Ал, құрметті  халайық
Жарысты енді көріңіз
Әділ қазы алқасы 
Әділ  бағасын  беріңіз  дей  отырып  сайысымызды  бастайық.Ендігі  кезекті 
сайыскерлерімізге берейік.
Әр команда өз тобының атын, ұранын айтуы керек.
Топтың аты:«Тұлпар».
Топтын ұраны:
Намысты қолдан бермейміз ,
Жарыста озып шығамыз.
Топтың аты:«Қыран».
Топтын ұраны:
Қыран тобы алға !
Карсыласты жеңеміз!
1.Ойын:«Көңілді қапшықтар!»
Әр топ алдына 3-4 метр қашықтықта межелер белгіленеді.Екі топтың балалары 
(арақашықтығы  2  м)  сап  түзеп  тұрады.Бұл  ойында  жұптасып  жарысады.Әр 
топқа  бір  қапшықтан  беріледі.Белгі  бойынша әр  топтан  екі  баладан  шығып 
қапшықты киіп жарысады.

2. Ойын:«Кім мықты ?».
Ойын шарты: Ортаға екі ойыншы шығып көпір үстінде қағысып қарсыласын 
көпіршеден түсіруі керек. 

3. Ойын:«Кім шапшаң?».
Ойын  шарты:  Ортаға  екі  ойыншы  шығып 
музыка  әуені  басталғанда  жіп  бойымен 
скейтбордпен  жүріп  бірінші  болып  межені 
айналып келуі керек.
4.Ойын:«Жел аяқ!».
Ойын шарты:  Бұл ойында ойыншылар бірінші 
болып  межеге  жетіп  аяқтарымен  пішіндерді 

корзинаға салу.
5. Ойын: «Көңілді шарлар!».
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Ойын шарты:Әр топ алдына 3-4 метр қашықтықта межелер белгіленеді.
Екі  топтың  балалары  (арақашықтығы  2  м)  сап  түзеп  тұрады.  Бұл  ойында 
жұптасып жарысады.Әр топқа бір шардан беріледі.Белгі бойынша әр топтан екі 
баладан шығып шарды мандайларымен ұстап корзинаға  салуы керек. 
 Жүргізуші:  Жарайсындар,  балалар  барлық  сайыс  кезеңдерінен  сүрінбей 
өттіңіздер.Ендігі  кезекті   әділқазылар  шешімі  дайын  болғанша  көңілді  биге 
берейік.
    Би:«Флешмоб»

Жүргізуші:
Өнерге биік сеніңіз
Думанға қызық келіңіз
Әділ қазы ел сенген
Өнерге баға беріңіз.

Ендігі кезекті әділқазылар алқасына береміз. 
Құрметті  қонақтар, балалар !Бүгінгі «Көңілді пижама!» атты   сайысымыз өз 
маресіне  жетті.Бүгінгі  балалармен  ұйымдастырылған  ойын-сауығымызды 
қорытындыла  келе   әділ  шешіммен  «Тұлпар»  және  «Қыран» топтарындағы 
сайыста достық жеңді.Екі топта  марапатталып бүлдіршіндерге ынталандыру 
мақсатында сыйлықтар табыс етілді. 
   Осымен бүгінгі біздің «Көңілді пижамалар кеші !» атты ойын- сауығымыз 
өз мәресіне жетті.Сау болыңыздар !
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 19.02.2021 жыл.     № K00038

Мамандығыммен-мақтанамын!

ЮСЕНОВА АСЕЛЬ ВАСИЛЬЕВНА
Алматы каласы "184 Бөбекжай-балабақшасының тәрбиешісі

            
Тәрбиеші - балабақшаны бақша деп алып,  келген бала  гүл болса,  онда ол 

сол гүлді баптап, күтіп, барлық жәндіктер мен құстардан  қорғайтын  бағбан. 
Гүліміз  бала,  бағбанымыз  тәрбиеші.   Балаға   бағыт-бағдар,  тәлім-тәрбие 
беретін   отбасынан кейінгі екінші анасы.  Топтағы әрбір бала бір ашылмаған 
сыр, құпия. Әр баланың мінезі әр түрлі. Бір бала жылдам болса, екінші бала 
баяу,  барлық нәрсені  байыппен жасағанды жақсы көретін келеді.  Ал үшінші 
бала болса өзімен-өзі  отырғанды жаны сүйетін болып келеді.    Оқу- инемен 
құдық қазғандай десе, тәрбие де инемен құдық қазғандай деп айтуға болады. 
Себебі  жоғары да айтып өткендей  әр баланың көңілінен жол табу ол бір үлкен 
ғылым дейтін болсақ, онда тәрбиеші  ол-ғалым болып саналмайды ма? 

Сол  үшін  тәрбиші  әр  баланың  жас  ерекшелігіне,  мінез-құлқына   қарай 
бейімделіп, онымен бірге бала болып сөйлесіп, бала болып ойнап, бала болып 
күлу ол  оңай емес, ол үлкен шеберлікті қажет ететін жұмыс. 

Абай атамыз айтқандай «жас  бала анасынан туғанда екі мінезбен туады, 
біріншісі-  «ішсем,  жесем,  ұйықтасам,  ойнасам»  болса,  ал  екіншісі,  «білсем, 
көрсем,  қарасам,  ұстасам ,  ол  немене?  Ол кім  екен?»  деген  қызығушылығы 
тұрады. Мұның бәрін білгісі келген балаға тәрбиеші бағыт-бағдар беріп, көмек 
көрсетіп, тексеру, нұсқау тәрбиешінің тікелей міндеті. Балабақша тәрбиешілері 
қай кезеңде болсын ертеңгі елім деп еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде. 
Бұл жолда үлкен ізденіс, парасат қажет.  

Ендеше,  тәрбиешінің  әр  күні  ізденіспен,  ертеңгі  азаматты қалыптастыру 
жауапкершілігімен   ұштасып  жатады.  Бір  мезетте   алдындағы  жиырма 
- жиырма бес  балаға қарау, көңіл бөлу,  олармен тілдесу  тек сырт көзге ғана 
оңай  жұмыс.  Тәрбиешілер   елдің  ертеңгі  азаматтарын  тәрбиелеуші. 
«Баланы ең әуелі мейір-шапағатқа, одан соң ақыл-парасатқа, ақырында нағыз 
пайдалы ғылымға, еңбекке баулы» деген ұлы Абай.

Менің педагогикалық ұстанымым: үнемі жаңалыққа ұмтылып, әр баланың 
бойына  жақсылық  құйып,  дұрыс  тәрбиелеу.  Баламен  жұмыс  істеу  дегеніміз 
үнемі  творчестволық  ізденісте  жүру,  өз  біліміңді  жетілдіру,  заманауи  болу. 
Бүгінгі  заман  талабын  ескере  отырып  технологиялық  инновацияны  игере 
отырып,  оны балалармен жұмыс істеу барысында қолдану,  әр  баланың жеке 
дара интелектуалды қасиетін ашуда тәрбиешінің берер тәлім-тәрбиесі үздіксіз 
болуы шарт. Тәрбиешінің жеке басының үлгісі жас ұрпақ тәрбиесінде ең әсерлі-
әдістердің бірі.
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Ойын арқылы баланың ой-өрісін дамыту

ТАРЫБАЙ БОТАКӨЗ ЕГІНБЕКҚЫЗЫ
Алматы облысы Талдықорған қаласы Самал ықшам ауданы 

ЖШС мектепке дейінгі “Алтын бесік” ясли бақшасы

Мектепке  дейінгі  балалардың  жан-жақты  дамуы  үшін  ойынның  ролі 
ерекше. Ойын – жалпы  адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар 
көзі  мен  шыңы.  Мәдениет  феномені  ретінде  ойын  оқытады,  дамытады, 
тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, сонымен қатар, 
ол  сықақтап,  күлдіріп,  кез-келген  әлеуметтік  мәртебенің  шартты  екендігін 
көрсетеді.

Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және білім 
беру үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады.

Ұлы  педагог  В.Сухомлинский  «Ойынсыз,  музыкасыз,  ертегісіз, 
шығармашылықсыз,  қиялсыз  толық  мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» 
дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты  ұлттық салт-сананы сіңіру  арқылы 
байи   түспек.  Олармен  ойынның  әр  түрін  ұйымдастыра  отырып,  бір-біріне 
деген  қайырымдылық,   мейірімділік,   жанашырлық,   достық,  жолдастық 
сезімдерді тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл 
дамыту, табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында  өлі-тірі табиғатқа 
деген   сүйіспеншілік,  үлкендердің   еңбегіне  қызығу  мен  сыйластық  сияқты 
адамгершілік сапалары қалыптастырылады.

Ойын  бала  үшін  —  нағыз  өмір.  Егер  тәрбиеші  ойынды  ақылмен 
ұйымдастырса, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай 
деп атап көрсетті:  «Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — 
оларды тәрбиелеу деген сөз.» Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның 
өзара қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала 
мұнда өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілікетеді». 

Ойын мектепке дейінгі жастағы  балалардың негізгі іс-әрекетінің бір түрі. 
Ойын барысында баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. 

Ойын   барысында  балалар   дүниені  тани  бастайды,  өзінің  күш-жігерін 
жұмсап,  сезініп  білдіруге  мүмкіндік  алады,  адамдармен  араласуға  үйренеді. 
Бүгінгі  күн талабы –  баланың ақыл -  ойын парасаттылығын  дамыту,  ойлау 
қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына 
сай  ойы  жүйрік  етіп  тәрбиелеу.  Сондықтан  да  баланың  танымын  алғашқы 
күннен  бастап  дамытудың,  бойында  оқыту  мен  тәрбиелеудің  негізін 
қалыптастырудың  құралы  –  ойын  әрекеті,  яғни,  ойын  –  баланың  жетекші 
әрекеті. 
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Бірақ,  ойын  тек  қана  балаларды  қызықтырып,уақыт  өткізудің  құралы 
болмай, балаға берілетін білім мен тәрбиенің құнды негізі болуы керек. 

Яғни,  оқыту-тәрбиелеу  жұмысын  бағдарлама  талаптарына  сәйкес  ойын 
түрінде ұйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау қабілетін арттыруға 
жағдай жасау  мектепке дейінгі мекеме педагогтарының негізгі міндеті.  

Ойын барысында  балалар  педагогпен  бірлесіп  ереже  бойынша қызықты 
тапсырмалар  орындап,  жағымды  қарым-қатынас  жасауы  балалардың 
эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді,  сондықтан да дидактикалық ойынға 
қажетті құрал – жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте 
маңызды.  Балалардың  интеллектуалдық   дамуына  әсер  ететін  жаңа  ойын 
технологиялары да біздің балаларға танымал.  

Мысалы:  Логикалық  тізбек   ойындары.   Логикалық  ойлау  арқылы бала 
саралау,  салыстыру,  жинақтау  сияқты  өз  бетімен  іс  –  қимылдар  жасауды 
үйренеді. Баланың логикалық ойлауы өздігінен қалыптаспайды, оның дамуына 
мақсатты  түрде   білім  беру  мамандарының,  ата  -  аналардың,  балалардың 
бірлескен жүйелі жұмысы қажет.   Балалар ойыны заттық – қол қимылының 
(пирамида жинау,текшелерден үй құрау) даму жолынан бастап интеллектуалды 
даму  ойынына   дейін  жетеді.  Логикалық  ойлауды  дамытудың  негізгі  рөлі 
математикалық  ойындарға  жатады.Бұл  ойындар  арқылы  баланың 
интеллектуалды  дамуы тек белгілі бір білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-
тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, ойлау, қиялдау, есте сақтау, елестету 
және  т.б.  қабілеттерінің;  танымдық,  іскерлік,  шығармашылық  қасиеттерінің 
дамуын қамтиды  Мысалы, «Суреттерді есте сақта», «Керекті фигураны тап», 
«Қызықты геометрия», «Лабиринт ойындары» және т.б.. 

«Ойы саяздың, тілі  саяз»  деген  ұлғатты  сөз бекер айтылмаған. 
Ойлау негізі баланың сөйлеу тілін де қалыптастырады. Қорытып айтқанда, 

балаларды  интеллектуалды   дамыту  тәрбиесі  білімді  тереңдетуге,  бекітуге, 
оның  тәжірибелік  мәнін  түсінуге  септігін  тигізеді.  Баланың  өмірге  қадам 
басқандағы алғашқы қимыл әрекеті  – ойын, сондықтанда оның мәні ерекше. 
Жас баланың өмірді тану, еңбекке танысы, психологиялық ерекшеліктері осы 
ойын  түрінде  қалыптасады.  Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  қоғамдық 
құбылыстарды, қоғамдағы ересек  адамдардың  іс - әрекетін  өз  түсінігінше 
әрекеті  арқылы  бейнелеуі ойын болып саналады. Ойынның шығу тарихына 
шолу жасауда көңіл аударатынымыз  ол еңбекпен, өнермен, қоршаған ортамен 
тығыз байланыста дамыған, яғни ойынды өмірден ажыратып  қарай  алмаймыз 
балалар  тек  ойнап  қана  қоймайды,  сонымен  бірге  ойлайды, аңғарады көп 
нәрсені білуге, зерттеуге  талпынады.  Олар  бірдеңе  жасап  қана қоймайды, 
сондай - ақ  заман  ағымына да белсене қатысады. 

Балабақшаларда  оқыту – тәрбиелеу  жұмысында балалардың тілін дамыту, 
сөздік   қорларын   молайту,   ауызша   сөйлеуге   үйрете   отырып,  үйренген 
сөздерін  күнделікті  өмірде  еркін  қолдану,  одан   әрі  күнделікті іс - әрекет 

15



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

кезіндегі  тілдік  қарым  -  қатынаста  қолдана   білуге   жаттықтыру.
Ойын  дүниеге  ашылған  үлкен жарық терезе іспеті. 

Ол арқылы баланың рухани  сезімі   жасампаз   өмірмен  ұштасып,  өзін 
қоршаған  дүние  туралы  түсінік  алады.  Адамды  өжеттілікке,  шапшаңдыққа, 
ептілікке, батылдыққа, байсалдыққа, тапқырлыққа үйрететін де ойын. 

Бала үшін ойын өзін - өзі жетілдіру  мен  өзін – өзі  көрсетудің құралы. 
Баланы ойынға қызықтыра отырып оқу қызметін ойын түрінде күрделендіре 
түсу керек. Ойын  баланың  ойлау   қабілетін жетілдіре  отырып, оның  қиялын 
дамытады.

Оқу  қызметінде  қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді.
Ойынның түрлері:
• Ұлттық ойындар
• Сюжетті рольді ойындар
• Педагогикалық ойындар
• Дидактикалық ойын
• Шығармашылық ойын
• Қимылды ойындар

Педагогикалық  ойын  технологиясы  дегеніміз  -  педагогикалық  жұмысты 
ойын  түрінде  ұйымдастырудың  әдістері  мен  тәсілдерінің  жиынтығы.
Дидактикалық ойындар арқылы оқу қызметі барысында балаларды қызықтыру 
мақсатында  қолданылады  және  мектеп  жасына  дейінгі  ұйымдардың 
барлығында да, оқу қызметі ойын түрінде өткізіледі. Оқу қызметі барысында 
ойын  түрлері  жас  ерекшеліктеріне  байланысты  қолданылады.
Тәрбиеші  ойынға  тек  қана  баланы  қызықтырып  қоймай,  бес  саланы  білім 
берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады.
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19.02.2021 жыл.     № K00018

ЕРҒАЛИЕВА ЖАНСАЯ СМАҒҰЛҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы
МКҚК «Күйкен» бөбекжайының тәрбиешісі

Сабақтың тақырыбы: «Жыл мезгілі»
Бөлімі: Сөйлеуді дамыту 
Мақсаты: Жаз және күз мезгілдеріның айырмашылықтарын 

әңгімелеуге үйрету.  
Міндеттері: 
а) Балаларды хабарлы сөйлемді қолдана отырып, сурет мазмұнына қарай әңгіме 
құрауға үйрету. 
ә) Саусақ моторикасын дамыту, «ұ» мен «у» дыбыстарын дұрыс айтуға 
дағдыландыру; балаларды айтылған ойды тыңдауға және ұғынуға, әңгімеге 
араласып, өз ойын ауызша жеткізуге баулу.   
б) Өз еліне деген сүйіспеншілігін арттыру, елін, жерін сүюге тәрбиелеу. 
Күтілетін нәтижелер: біледі: күз мезгілімен жаз мезгілінің 
айырмашылықтарын ажыратуды;                                                                                 
түсінеді: «Ұ» мен «у» дыбыстарын дұрыс айтуды;                                                 
қолданады: суретке қарап әңгімелеуді. 
Қолданылатын көрнекі құралдар: текшенің 6 жақ бетінде күз немесе жаз 
мезгілінің суреттері болу керек. Жаз және күз мезгілінің суреттері, сөйлеуді 
дамыту дәптері. 
Сөздік жұмыс: күз, жаз.     Билингвалды компонент: күз – осень 
    ҰОҚ барысы: 
1. Ұйымдастыру кезеңі  
Ойын: «Ғажайып текше» 
Мақсаты: күз және жаз мезгілдерінің ерекшеліктерін ажырата білу. 
Шарты: балалар шеңбер болып тұрады. Текшенің 6 жағында күз және жаз 
мезгіліне сәйкес суреттер жабыстырылады. Мысалы: Сарғайған жапырақтар 
көрсе, ол – күз мезгілі. 
Балалар шомылып жатқан сурет түссе, ол – жаз мезгілі. 
Сұрақ-жауап:  
Қазір жылдың қай мезгілі? Күз айларын кім атап береді? 
Күз мезгілінің ерекшеліктерін кім біледі? Ал жаңбыр қалай жауады? 
Оның дыбысы қандай? (Тырс-тырс, тырс-тырс). 
Жаңбыр тырс-тырс, тырс-тырс етіп жауады екен. «Тырс-тырс» соңында қандай 
дыбыс естіп тұрмыз?(«С» дыбысы) 
Салқын жел қалай соғады? (У-у-у-у-у). 
Ал егер де жел күшейсе ше? 
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«У» дыбысына жаттығу жасату. 
У-у-у-у-у – уылдырық. У-у-у-у-у – улы. 
Балалар, ең бастысы күз мезгілінде жапырақтар не істейді? 
Балалар, жыл мезгілдері нешеге бөлінеді? 
Осы жыл мезгілдерінің бір-бірінен айырмашылығы бар ма?        
Әңгімелеу: «Жаз,  Күз» мезгілдері (сурет бойынша)                                                 
Мақсаты: әңгімелей білуге тәрбиелеу. 
Шарты: сурет бойынша балалар әңгіме құрастырады. Мысалы: Мен мына 
суреттен «жаз» мезгілі жайында көріп тұрмын. Әңгіменің тақырыбы: «Жаз 
мезгілінің қызықтары» деп аталады. 
Сергіту жаттығуы. Түн болды, Жел соқты, Жел қатты соқты. Жаңбыр жауды, 
Жаңбыр қатты жауды. Жаңбыр тоқтады, Күн шықты, Таң атты! 
Дидактикалық  ойын: «Кім  шапшаң?» 
Мақсаты: Балаларды жапырақтардың түсін ажырату арқылы, жылдамдылыққа 
үйрету және әсем безендіруге баулу.                                                                            
Ойын шарты:Сөйлеуді дамыту дәптерімен орындалады. Дәптердегі 
ағаштарды жапырақтармен безендірейік. Біреуін күз мезгіліндегі, ал екіншісін 
жаз мезгіліндегі түске безендір. 
«Жайлау көркі» өлеңін оқу.  Табиғат әлемі. Гүл толған әдемі. Ұйқы ашар 
сағаттай. Бозторғай әуені. (Б.Тәжімбетов) 
– Бозторғай дегеніміз не? Өлеңде бозторғай құсының ән салғаны жайында, 
гүлдердің жайқалып, көп болып өсуі туралы айтылған? Бұл қай мезгіл? (Жаз) 
 Бұлбұл қайда әнімен    Оятатын тербетіп, 
Теңселеді алып емен,    Жаңбыр жауды желдетіп.  
 («Күзде» өлеңі, Т.Молдағалиев) 
 Балалар, бұлбұл – құстың аты. Кәне, бірге  қайталайық (бұл-бұл). 
«Ұ» дыбысына дұрыс айтылуына жаттығу орындау. 
 Ұ-ұ-ұ- ұл 
 Ұл-ұл-ұл –Ұлпан,                                                                                                  
- Ұй-ұй-ұй – ұйқы 
 Бұл-бұл-бұл – бұлбұл 
 Бұ-бұ-бұ – бұзау 
 «Ұ» дыбысының ауыздан еш кедергісіз, емін-еркін шығатындығын, яғни оның 
дауысты дыбыс екендігін айту. 
Табиғаты тамаша Отанымыз Қазақстанға тамсанбау мүмкін емес.                          
Балалар, сендер Отанымыз Қазақстанды жақсы көресіңдер ме? 
Олай болса, Отанымыз Қазақстанға арналған өлең жолдарын айтайық. 
Тақпақты мұқият тыңдауға тырысады.  «Қазақстан – менің Отаным» өлеңін оқу. 
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19.02.2021 жыл.    № K00019

ДЖУЛАЕВА РАЙХАН ЛЕСБАЙҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы
МКҚК «Күйкен» бөбекжайының тәрбиешісі

Тақырыбы: «Ертегілер әлемі»
Білім беру саласы: Қатынас.
Бөлімі: Сөйлеуді дамыту.

Мақсаты: Балаларға ертегілер әлеміне еніп, жақсы көңіл күй сыйлау. Оларға 
қызықты тапсырмалар орындата отырып, тақпақтар, жұмбақтар, ертегілер 
арқылы тілін дамыту. Үстел үсті және шарлар театры арқылы сөздік қорын 
молайтып, диалогты сөйлеу мәдениетін әрі қарай дамыту. Логикалық ойлауын 
жетілдіріп, адамгершілік тәрбиесіне баулу.
Билингвиалды компонент: қыс-зима, ертегі-сказка
Барысы: Балаларды шеңберге тұрғызу.
Шаттық шеңбер:
Үлкен шеңбер құрайық,
Алақанды ұрайық.
Күлімдесін күн де,
Күлімдейік біз де.
Алақанды ашайық,
Күннің нұрын салайық,
Таза ауаны салайық,
Жүрек жылуын салайық,
Енді бәрін қонақтарға сыйлайық.
Жұмбақ:
Аяз қысып, өрнек сызып,
Терезені торлайды.
Қарға омбығып, бет домбығып,
Сырғанап балалар ойнайды.
Айтыңдаршы бөбектерім,
Бұл қай мезгілде болады?
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Балалар: Қыс мезгілінде.

Сұрақ-жауап:
Тәрбиеші: Дұрыс, балалар. Ал қазір қандай жыл мезгілі?

Балалар: Қазір қыс мезгілі.
Т: Балалар қыс деген сөзді үш тілде айтып көрейік. Менің артымнан 

қайталандар: қыс-зима-winter.
Т: Қыс мезгілінің ерекшеліктерін айтып беріңдерші.

Б: Қыста күн салқын болады, аяз болады, қар жауады, боран болады және т.б.
Т: Қыс мезгілінде неше ай бар?

Балалар: Қыс мезгілінде үш ай бар. Желтоқсан, қаңтар, ақпан.
Т: Қазір қандай ай?

Балалар: қазір ақпан айы.
Т: Қыс мезгілі туралы тақпақ білесіңдер ме?

Тақпақ:
Қыс айлары көңілді,
Ақ қар жапты өңірді.
Үйренеміз жалықпай,
Коньки, шаңғы тебуді.
(Балалар бірге айтады)

Т: Жарайсыңдар, өте ақылды екенсіңдер.
(Тәрбиеші есік қасында хатқа назар аударады)

Т: Балалар, қараңдаршы бізге біреу хат әкелген. Кәне, ашып оқиық. Кімнен 
екен?

Хатты ашып оқиды: Сәлеметсіз бе! Мен Машамын. Мен туралы ертегілерден 
естіген боларсыңдар. Мен, қысқы орманға серуендеп барғанмын. Ал мені Қыс 
ханшайымы ұстап, өзінің қарлы үйіне қамап қойды. Мында өте салқын.Үйіме 

барғым келеді. Атам мен әжемді сағындым. Мені құтқарыңдаршы!!!
Т: Машаны құтқарамыз ба? Қысқы орманға барамыз ба? Ертегілер әлеміне 

енеміз бе?
Балалар. Иә!!!

Т: Балалар,ертегі сөзін үш тілде айтып көрейікші: ертегі-сказка-fairy tale. 
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Жарайсыңдар!
Т: Ендеше, бәріміз автобуспен қысқы орманға барамыз. Кәне, кеттік!
(«Ертегілер» әні қосылып, безендірілген қысқы орман алаңқайындағы 

орындықтарға барып отырады)
Т: Балалар, міне біз де қысқы орманға келіп қалдық. Қысқы орман әдемі ме?

Балалар: Иә!
(Осы кезде Қыс ханшайымы алаңқайға келеді)

Қыс ханшайымы (ашулы дауыспен айтады): Кім? Кім менің қарлы 
патшалығыма келген?
Т: Балалар, кәне, Қыс ханшайымымен амандасайық.
Балалар: Сәлеметсіз бе!
Қыс ханшайымы: Амансыңдар ма! Менің патшалығыма қайдан келдіңдер? Не 
істеп жүрсіңдер?
Т: Қыс ханшайымы, біз Машаны іздеп жүрміз.
Қыс Ханшаймы: Ха ха ха! Жалғыз өзі орманда серуендеп жүр екен. Мен оны 
үйіме кілтеп қойдым. Енді ол менің үйімді жинап, маған қардан дәмді тағамдар 
пісіреді.
Т: Балалар, орманда немесе көшеде жалғыз серуендеп немесе ойнап жүруге 
бола ма?
Б: жоқ.
Т:Қыс ханшайымы, Машаны кешірші, оны жіберші, ол кішкентай қыз ғой. 
Атасы мен әжесі жылап жатқан болар.
Қыс ханшаймы: Ммм, егер сендер менің тапсырмаларымды орындайалсаңдар, 
жіберемін.
Т: Балалар, тапсырмаларды орындаймыз ба?
Б: ИӘ!
Бірінші тапсырма: «Жұмбақтар жасыру»
Айназ: Суда мұз бар, Жерде қар бар.
Боран боп соғады, Бұл қай мезгілде болады? (Қыс)
Жалт-жұлт етеді,
Ұстасан еріп кетеді. (Қар)
Перизат: Қыста ғана болады,
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Ұстасан қолың тонады. (Қар)
Қолы жоқ сурет салалды,
Тісі жоқ, тістеп алады. (Аяз)
(Жұмбақтардың жауабын тапқан сайын, слайдта сызықтармен жабық тұрған 
шалқанның суреті ашылады)
Т: Балалар, ненің суреті шықты?
Б: шалқанның.
Қыс ханшайымы: Дұрыс, ендеше келесі екінші тапсырма «Шалқан» ертегісін 
сомдау.
Т: Балалар, «Шалқан» ертегісін үстел үсті театры арқылы сомдаймыз. Кәне, 
еріктерімен айтындар, қай кейіпкерді сомдайсыз. (автор, ата, әже, немере қыз, 
күшік, мысық, тышқан)
Т: Жарайсыңдар, балалар! Ертегіні өте жақсы сомдадыңдар.
Балалар, шаршаған боларсыңдар, қазір серігіп алайық. Орнымыздан тұрайық.
Сергіту сәті:
Боран соғады оң жақтан,
Боран соғады сол жақтан.
Қар лақтырып ойнасақ,
Су өтеді қолғаптан.
Қыс Ханшайымы: Жарайсыңдар, ал сендер ертегілерді білесіңдер ме?
Балалар: Иә!
Үшінші тапсырма: «Ертегінің атын тап?»
Слайдта көрсетілген ертегі суретіне қарап, қай ертегі екенін айту керек.
Қыс ханшайымы: Жарайсыңдар! Ертегілерді жақсы біледі екенсіңдер, рахмет!
алсаңдар, жіберемін.
Т: Балалар, тапсырмаларды орындаймыз ба?
Б: ИӘ!
Т: Жарайсыңдар, балалар! Ертегіні өте жақсы сомдадыңдар.
Балалар, шаршаған боларсыңдар, қазір серігіп алайық. Орнымыздан тұрайық.

Сергіту сәті:
Боран соғады оң жақтан,
Боран соғады сол жақтан.
Қар лақтырып ойнасақ,
Су өтеді қолғаптан.
Қыс Ханшайымы: Жарайсыңдар, ал сендер ертегілерді білесіңдер ме?
Балалар: Иә!
Үшінші тапсырма: «Ертегінің атын тап?»
Слайдта көрсетілген ертегі суретіне қарап, қай ертегі екенін айту керек.
Қыс ханшайымы: Жарайсыңдар! Ертегілерді жақсы біледі екенсіңдер, рахмет!
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АЯҒАНОВА НУРИЛА АБИЛКАСЫМКЫЗЫ
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы
МКҚК «Күйкен» бөбекжайының тәрбиешісі

Тақырыбы: «Құлыншаққа арналған жол»
Білім беру саласы:   Таным                                                              
Бөлімі:  Сенсорика

Мақсаты: Балаларға 4 мүмкіндіктің ішінен 2 берілген түс бойынша (қызыл, 
көк) затты таңдауға үйрету;
Міндеттері:
Білімділік: заттарды түсі бойынша топтастыру іскерлігін бекіту, спектрде 
түстер бояуларын араластырудың ретімен таныстыру.
Дамытушылық: ауызекі сөйлесу тілдерін дамыту; ұсақ қол моторикасын 
дамыту.
Тәрбиелік: Ойыншықтармен ұқыпты ойнауға тәрбиелеу.
Қолданылатын көрнекі құралдар: 6 – баладан тұратын топқа әр түстен 24 
дана түрлі түсті (қызыл, көк, сары, жасыл) қатты жолақшалар.
Сөздік жұмыс: түрлі түсті жолақтар.

Мотивациялық – қозғаушылық
Ойындық жағдаят.
Балаларға  қонаққа  құлыншақ  келді. Ол  балаларға  өзімен  бірге т үрлі  түсті 
жолақшаларды сыйлыққа  ала  келіпті.
Балалар құлыншақпен амандасып, әкелген сыйлықтары үшін алғыстарын 
айтады.

Ұйымдастырушылық- ізденістік

                                   Үлестірмелі материалдармен  жұмыс.
-Балалар, қараңдаршы, құлыншақ  бізге  қандай  әдемі, ашық, түрлі түсті 
жолақшалар  әкелген.
Сөздік  жұмыс: түрлі түсті жолақшалар.
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Педагог қызыл және көк   телпектері бар 2 қуыршақты әкеледі (көйлектері, 
шашбуғыштары  және т.б. бар).
-Кәне, балалар, қызыл  телпегі бар қуыршаққа арналған жолақшаны таңдап 
көрейікші.

Ал екінші  қуыршағымызға да дәл  басындағы телпегінің түсі  сияқты – көк 
түсті таңдайық.

Педагог балалардың  әрекетін  «дәл  осындай  түстен» сөзімен  түсіндіреді.

Балалармен  жеке жұмыс жүргізеді.
Балалар  қарайды.
Қайталайды: түрлі түсті жолақтар.
Балалар алдымен  қызыл  үсті  бір  жолақшаны  таңдап  алып (дәл  сондай), 
үстіне  қою  арқылы  немесе қарап  отырып  басқа да түсті  жолақшалармен 
салыстырып, оны қызыл  телпекті  қуыршақтың  қасына  қояды. Екінші 
қуыршақпен де дәл осындай  жұмыс  жүргізеді.
«Дәл  осындай  түстен» сөзін  қайталайды.

Рефлексиялық-түзетушілік

 «Жол сал»  дидактикалық  ойыны.
Педагог  балаларға  құлыншаққа арнап  түрлі түсті жолақшалардан (қызыл және 
көк) жол салуларын ұсынады. Педагог балаларды жұмысын  мадақтап, 
құлыншақпен  қоштасады.
Балалар  алдарына  жолақшаларды  қызыл – көк, қызыл – көк ретпен 
орналастырады. Құлыншақпен  қоштасады

Күтілетін  нәтиже:
Қабылдайды: 4 мүмкіндіктің  ішінен 2 берілген  түс  бойынша затты  
таңдауды;.
Түсінеді: : 2 түсті: (қызыл, көк);
Қолданады: түстері бойынша заттарды топтастыру дағдысын.
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ЧИМБАЕВА ГУЛАЙЫМ РАХМЕТОВНА
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы
МКҚК «Күйкен» бөбекжайының тәрбиешісі

Тақырыбы:  «Біз-табиғаттың жас қорғаушыларымыз».
Білім беру саласы: «Таным. Қатынас.»
Ұйымдастырылған оқу қызметі: Экология 
Бөлімі:  Әлеуметтік орта.  

Мақсаты: Балалардың табиғат туралы түсініктерін кеңейту, экология туралы 
түсініктерін әрі қарай  дамыту, табиғатты қорғауға,  сақтауға тәрбиелеу, табиғат 
аясында серуенді тиімді пайдалануға үйрету.
Әдіс-тәсілдері:  саяхат, сұрақ-жауап, әңгімелесу, көрсету, түсіндіру.
Көрнекілігі:  саяхатта  кездесетін көріністер туралы суреттер.

Әрекет кезеңдері            Тәрбиешінің  қызметі    Балалардың 
қызметі 

Мотивациялық 
қозғаушы

Балаларды шаттық шеңберіне тұрғызу.
Шаттық шеңбері:
Біз табиғат қорғаушысы,
Аялаймыз, оны біз.
Күтіп, баптап, тәрбиелеп,
Қорғаушысы боламыз.

Балалар шаттық 
шеңберінде тұрып, 
педагог бірге 
қимыл-қозғалыс 
жасайды.

Іздену-
ұйымдастырушы

Балалар, қазір жылдың қай мезгілі?
Жаз мезгілінде неше ай бар?
Жаз мезгілінің қай айы?
Ғажайып сәт:Топқа Саяхатшы  есік қағып 
келеді.
Саяхатшы:
Сәлеметсізбе, апай?Сәлеметсіңдерме, 
балалар? 
Тәрбиеші:
Сәлеметсізбе,Саяхатшы? Сіз мұнда 
адасып келген жоқсызба?
Саяхатшы:
Ия, мен саяхаттап жүріп, осында келіп 
қалдым. Балалар, сендер де менімен бірге 
саяхаттағыларың келеді ме?

Балалар 
тәрбиешінің 
сұрақтарына жауап 
беруге тырысады.

Балалар 
Данышпанмен 
амандасады.

Данышпанның 
сұрақтарына жауап 
береді.
Ия 

Рефлексивті –
түзетушілік
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Тәрбиеші:
Тоқта, тоқта, Саяхатшы. Саяхатқа бару 
үшін бізге көлік қажет болады емеспе? 

Саяхатшы :
Дұрыс айтасың! Менің өз көлігім бар. 
Сендерді де бірге ала кетемін.
Тәрбиеші:
Онда балалар біз Саяхатшымен  бірге 
саяхатқа баруға жиналайық. Кане, 
балалар, асықпай киініп, жолға 
дайындаламыз.

Саяхатшы :
Балалар , серуенде қызықты көріністер 
мен қызықты сәттерді естелікке қалдыру 
үшін, біз суретке түсеміз. Солай ма, 
балалар!
Тәрбиеші мен Саяхатшы балалардың 
киініп болуын қадағалап, болған соң 
көлікке отырып, саяхатқа аттанады.
Саяхатшы  жол бойы балалардың қойған 
сұрақтарына тәрбиешімен бірге жауап 
береді. Саяхатшы  балаларды «Жібек 
жолына» алып келеді.
Көліктен түсіп ескерткішті қызықтайды. 
Ондағы жануарлардың мүсіндерімен 
таныстырады. Жақын барып, ұстап, 
сипап көруге шақырады. Балалардың 
білгісі келіп қойған сұрақтарына 
толыққанды жауап береді. Ескерткіш 
маңындағы мүсіндердің шаңын сүртуге 
балаларды шақырады. Ескерткіш 
айналасындағы қоқыстарды тазалайды, 
ұсақ тастарды жинайды, қураған 
шөптерді жинайды.
Тәрбиеші:
Міне, балалар, көрдіңдерме? Ескерткіш 
маңы таза, әрі жинақы болды. Біз 
әрқашанда өз еліміздің табиғатын қорғап, 
аялап күтіп қарайтын болсақ, олар ұзақ 
уақыт сақталып, келешек ұрпаққа мирас 
болып қалады. Сондықтан балалар біз 
кішкентай болсақта, табиғатты қорғап, 

Балалар әңгімеге 
құлақ салып тыңдап 
отырады.

Балалар киімдерін 
киініп бастайды.

Балалар қуана 
келіседі.

Ия.
Балалар жолда 
өздерін 
қызықтырған 
сұрақтарын 
тәрбиеші мен 
Саяхатшыға  қояды.

Балалар ескерткішті 
айналып 
қызықтайды, 
ондағы мүсіндер 
туралы сұрақтар 
қояды. Мүсіндерді 
сүртіп, тазалауға 
тәрбиешіге 
көмектеседі.

Балалар 
тәрбиешінің 
әңгімесін мұқият 
тыңдайды.

Балалар 
тәрбиешінің 
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сақтауға өз үлесімізді қосуымыз керек 
екен.
Балалар енді таза ауада біраз сергіп 
алайық.
 Сергіту сәті:
Тербеледі ағаштар,
Алдымнан  жел еседі.
Кіп-кішкентай ағаштар,
Үлкен болып өседі.

Тәрбиеші мәтінге сай қимыл-
қозғалыстарды көресетеді.
Саяхатшы :
Балалар, менде сендермен бірге 
жаттығуды жасап біраз сергіп алдым. 
Ендеше сендердің ойын ойнағыларың 
келеме?

Ойын:
«Кім жылдам?»
Ойын шарты:
Балаларды екі топқа бөліп, әр топқа ат 
қояды. Әр топтан бір баладан кезектесіп 
шығыпғ жарысады.
Балалар қолдарына жерден шөпті алып, 
саяхатшының көрсеткен суретіндегі 
жануарға апарып береді. Мысалы, 
Саяхатшы жылқының суретін көрсетсе, 
бала қолындағы шөпті жылқыға апарып, 
алдына қойып, кері жүгіріп қайтады.
Ойын балалардың қалауы бойынша 
бірнеше рет қайталауға болады.
Саяхатшы:
Жарайсыңдар, балалар! Сендер өте 
жақсы ойнадыңдар. Көп рахмет, 
сендерге.
Тәрбиеші:
Балалар, сендердің аттың немесе түйенің 
үстіне отырғыларың келме?
Тәрбиеші балаларға ата-бабаларымыздың 
осы жануарларды көлік ретінде 
пайдаланғандары туралы қысқаша 
әңгімелеп береді.
Балалар, біз біраз шаршадық. Ендеше 

қимылын 
қайталауға 
тырысады.

Балала ойынға 
қызығушылықпен 
қатысады.

Саяхатшының 
нұсқауын дәл 
орындауға 
тырысады.

Балалар қуана 
келіседі.

Тәрбиешінің 
әңгімесін қызыға 
тыңдайды.

Балалар ағаш үйге 
таңырқай кіріп, мәз 
болады.
Ішін аралап 
қызықтайды.
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мына тұрған қазақтың мақтанышы болған 
ағаш үйге кіріп, дем алып, тамашалайық,  
сусындарымызды ішіп, шөлімізді 
басайық.
Саяхатшы бастап, балалар ағаш үйге 
кіреді. Үйдің ішін қызыға тамашалайды. 
Саяхатшы ағаш үйдің жабдықтары 
туралы әңгімелеп береді.
Тәрбиеші:
Балалар, осымен біздің бүгінгі  табиғат 
аясына арналған саяхатымыз аяқталды. 
Енді балабақшаға қайтуға дайындаламыз. 
Балалар, сендерге бүгінгі саяхатымыз 
ұнады ма?
Саяхатта біз қайда бардық?
Онда біз нелерді көрдік?
Қорытындылау.
Мадақтау.
Саяхатшының көлігімен балабақшаға 
оралады.
Балабақшаға келген соң балалар 
Саяхатшымен қоштасып, өз топтарына 
кетеді.

Балалар сұрақтарға 
жауап беруге 
тарысады.

Саяхатшымен 
қоштасып, өз 
топтарына көңілді 
оралады.

Күтілетін нәтиже:

Біледі: Табиғатты қорғауды, оны сақтауды, ескерткіштерді күтіп ұстау 
керектігін, ағаш үйдің құрылысын.
Болуы керек:табиғат туралы түсінігі, елжандылық сезімі, жануарлардың адам 
үшін маңызы туралы түсінігі.
Үйрену керек:жануарларға қамқор болуға, саяхатта өзін дұрыс ұстай білуге.
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19.02.2021 жыл.     № K00022

МАРИКБАЕВА ЗИНА КАЛПАКБАЙҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы
МКҚК «Күйкен» бөбекжайының тәрбиешісі
        
Тақырыбы: «Балалардың тілін ертегілер арқылы 
дамыту»

Мектепке дейінгі балалар білім мен тәрбиені  балабақшадан алады.  
Әрбір тәрбиешінің міндеті саналы, адамгершілігі  мол ұрпақты тәрбиелеу 

болып  табылады.  Баланың  алғашқы  қадамы  және  қоғаммен  араласуы 
балабақшадан  басталуы да сондықтан деп білемін.

Бала  тәрбиесі  отбасынан  басталып,  балабақшада  жалғасын  табады. 
Балабақшадағы  тәрбие  бала  табиғатына  әсер  етіп,  мағынасы  өшпейтін  із 
қалдырады. 

Ертегінің  тәрбиелік  мәні  зор.  Ол  баланың  бойындағы  қасиеттерінің 
қалыптасуына  жол  ашады.  Ертегі  арқылы  еңбекке,  шыншыл  болуға,  туған 
жерін сүюге, батыр да батыл болуға тәрбиелейміз. Ертегі тыңдау арқылы бала 
оған қызығып еліктейді.

Ұлы  педагог  В.  А.  Сухомлинский:  «Үш  жастан  он  екі  жасқа  дейінгі 
аралықта әр тұлға өзінің рухани дамуына қажеттінің бәрін де ертегіден алады» 
деп айтқандай, мен өз тәжірибемде, мектеп жасына дейінгі  балалардың тілін 
және сөйлеу қабілетін ертегілер арқылы дамытамын. 

Мақсаты: Мектеп  жасына  дейінгі   балалардың   кітапқа  деген 
қызығушылығын оята отырып, ертегі кітаптарды тыңдай білуге үйрету, сөйлеу 
қабілеттерін  дамыту. 

Ертегі – қай халықтың болсын ертеден келе жатқан көне жанрларының бірі 
болып келеді. Бұл  ұрпақтан-ұрпаққа ертеден таралып келе жатқан мұра десекте 
болады.  Ертегілер   өз  сюжетіне  қарай   халық  ертегісі,  тұрмыс-салт  және 
жануарлар туралы, қиял-ғажайып ертегілері болып бөлінетіні бәрімізге мәлім.

Осы ертегілерді бала бойында ұмытылмастай етіп қалдыру үшін, ертегіні 
әр түрлі әдіс-тәсілдермен  жеткізуге болады. 

Мен  балаларға  ертегіні  оқып  қана  қоймай,  рөлге   бөліп  ойнатамын. 
Бейнетаспа  арқылы  ертегілерді  көрсете  отырып,  кейіпкерлердің  мінез-
құлықтарына, әрекеттеріне назар аудартамын. 

Өйткені  ертегілер  ішінде  жақсылық  пен  жамандық,  батырлық  пен 
жауыздық,  қорқыныш  пен  әділетсіздік  бәрі  бірге  жүреді.  Ертегілерді 
сахналатуда балаларға кейіпкерлердің мінез-құлықтарын эмоция, дауыс ырғағы 
арқылы  көрсете  отырып,  әрбір  кейіпкердің  жақсы  жағын  үйренуге,  жаман 
жағынан жиренуге тәрбиелеймін. 
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Өйткені  мектеп  жасына  дейінгі  балаларға,  «жылы  дауыспен»  айтылған 
ертегілер, жұмбақтар, қызықты әңгімелер, тақпақтар балалардың жан дүниесіне 
әсер етеді және ақыл-ойын тез  жетілдіреді деп ойлаймын. 

Кішкентайынан ертегі тыңдап өскен бала, ақылды, ойы зерек болып өседі. 
Ертеректе әжелеріміз «Ерте, ерте, ертеде...» деп балаларды ошақбасына жинап 
алуы да сондықтан. Ертегілер арқылы баланы тәрбиелеудің маңызы зор, ертегі 
баланы: 

Сюжетті сахналай білуге;
Өз пікірін айта білуге; 
Сөйлеу қабілетін дамытуға;
Ауызша сөйлегенде сөздік қорын арттыруға;
Жағымды жағымсыз қасиеттерді ажырата білуге үйретеді.   
Мәселен,   «Шалқан»  ертегісінің  кейіпкерлерінің  бет-пердесін  қолданып 

ойнатуға болады. Мұндағы ертегі кейіпкерлерін ойнаған (шалқан, атай, әжей, 
немере  қызы,  күшік,  мысық  және  тышқан)  балалар  әр  рөлге  ене  отырып, 
кейіпкерлердің  көңіл-күйін  сезініп,  өз  эмоцияларын  білдірді,  дауыс  ырғағын 
сала отырып, қимыл-қозғалыс арқылы жоғары деңгейде сахналауға болады. Бұл 
ертегі арқылы балалар отбасындағы татулықты, ауызбіршілікті көрсетті.

Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаевтың   «Болашаққа  бағдар:  рухани  жаңғыру» 
бағдарламасын орындау негізінде   жобасы іске асырылуда. Соның негізінде 
күнделікті  күннің  бірінші  жартысында  таңғы  асқа  дейін  балалармен  бірге 
ертегі-кітаптар  оқу.  Кейін  сол  оқыған  ертегілерді  талқылап,  ертегі  әлеміне 
саяхат жасап, кейіпкерлерді ермексаз арқылы мүсіндеп, суретін саламыз. Кейде 
балалармен  ертегіні  қайта  жазу,  толықтыру  тәсілін  пайдаланып,  ертегінің 
соңын өзгертіп, тіпті кейіпкерлерді алып тастау немесе қосу арқылы баланың 
ішкі әлемін босатып, сиқыршы болуға да мүмкіндік беру. Осы ертегі арқылы 
бала бойындағы шығармашылық қасиеттерін ашу арқылы қызықтыру.
Сондай-ақ  балаларға ертегілерді үйретуде заманауи технологияларды қолдану. 
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Фетрден  жасалған  «Ертегі-үйшікте»  бір  емес,  бірнеше  ертегі  кейіпкерлері 
жасырылған.  Ондағы  ата  мен  әже  бір  емес,  бірнеше  ертегіге  қатыса  алады. 
Сондықтан бұл «ертегі-үйшік» бірнеше ертегілерді топтастырып, толықтырып 
отырады.
Балаларды  тәрбиелеуде  ертегілерді  күнделікті    ұйымдастырылған  оқу-
қызметінде, тәрбие барысында үнемі қолданысқа енгізу. Балаларға ертегілерді 
оқи отырып, балалардың қызығушылығын  оятып, сөзді тыңдай білуге, анық 
сөйлеуге үйрете отырып, адамгершілікке тәрбиелеиміз. Ертегілердің тіл дамыту 
құралы болып табылатыны сондықтан да баршамызға мәлім екені белгілі. 

 * * * * *

19.02.2021 жыл.    № K00023

САТЫБАЛДИЕВА ГҮЛШАТ КЕНДЖЕБАЕВНА                    
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы
МКҚК «Күйкен» бөбекжайының орыс тілі маманы                

Тема: « Моя семья»
Образовательная область: Қатынас
Организованная учебная деятельность: русский язык

Цель: Учить называть на русском языке членов семьи, использовать в речи 
обобщающее слово « семья» и притяжательные прилагательные, формировать 
умения составлять предложения по картине.
Оборудование: сюжетная картина «Семья», мяч, материал к п/г, предметные 
картинки.
Словарная работа. Существительные: семья, папа, мама, дедушка, бабушка, 
брат, сестра. Глаголы: помогать, любить, ухаживать. Прилагательные: родная, 
любимая, дружная, крепкая.

Этапы 
деятельности

Действия воспитателя Деятельность 
детей

Мотивационно-
побудительный

Педагог предлагает детям послушать 
стихотворение:
У меня семья большая:
Папа, мама, брат, сестра.
А еще есть добрые
Бабушка и дедушка.
Вместе дружно мы живем,
Песни весело поем.

Дети слушают 
стихотворение.
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-Ребята, о ком рассказывается в 
стихотворении?

О членах семьи.

Организационно 
-
поисковый

Педагог обращает внимание детей на 
картину «Моя семья».
-Ребята, это семья Айгерим. Сегодня 
она пришла к нам гости и хочет 
познакомить вас со своей семьей. 
Посмотрите, какая большая у неё 
семья. У нее есть папа, мама, 
дедушка, бабушка, брат и сестра.
( Педагог дает перевод на родном 
языке).
-Ребята, значит, папа, мама, дедушка, 
бабушка, брат и сестра — это семья.
-Чем занята семья Айгерим?
- Что они делают?
- А теперь кто мне расскажет про 
свою семью?
-С кем вы живете?
-Как зовут вашего папу? А маму как 
зовут? Вы их уважаете?
-Как вы им помогаете?
Д/игра « Расскажи»

П/г « Моя семья»

Словесная игра «Наоборот».(играют с 
мячом)
Педагог называет слова на казахском 
языке, дети говорят эти же слова на 
русском языке (закрепление 
пройденных тем)

Д/игра: «Назови ласково»
Цель: Образовывать существительные 
в  уменьшительно-ласкательной 
форме.
Мама – мамочка
Папа – папочка

Внимательно 
слушают 
педагога.

Называют членов 
семьи (хором, 
индивидуально)

Отвечают на 
вопросы.

Играют в игру.

Выполняют п/г.

Называют 
перевод слов, 
названных 
педагогом на каз. 
языке.

Дети играют в 
игру.

Дети выполняют 
движения и 
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Бабушка – бабуля
Дедушка – дедуля и т.д.
Физминутка
Я иду, и ты идешь – раз, два, три.
Я пою, и ты поешь – раз, два, три.
Мы идем, и мы поем – раз, два, три.
Очень дружно мы живем – раз, два, 
три.
Д/игра: « Кому что?»
(Маме-посуда, бусы, платье )
(Папе - инструменты, машина, 
костюм)

повторяют слова.

Рефлексивно –
корригирующий

-Кто приходил к нам в гости?
-Какая у нее семья?
-Кто относится к членам семьи?
- Как нужно жить в семье?

Отвечают на 
вопросы, делают 
выводы.

Ожидаемый результат:

Знать: названия членов семьи на русском языке.
Иметь: представление об уважении к старшим, об отношениях между 
взрослыми и детьми.
Уметь: рассказывать о своей семье на русском языке, отвечать на вопросы по 
картине.
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19.02.2021 жыл.   № K00024

ОТЕСИНОВА УЛБОСЫН МЕНДИБАЕВНА                             
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы
МКҚК «Күйкен» бөбекжай  хореограф

Тақырыбы: «Би өнерінің бала тәрбиесіне әсері»

Балабақшада жас жеткіншектерді   өнерге баулып,  оларға 
эстетикалық тәрбие беруде бидің маңызы зор.  Ол баланы  музыка тыңдауға, 
ырғақты  сезініп,   мәнерлі  қимыл-қозғалыс  жасай  білуге  тәрбиелеп,   дене 
бітімінің  сымбатты  болып өсуіне жол ашады. 

Мектеп  жасына  дейін  хореографиялық  негіз   алған  балалар  жеткілікті 
түрде мықты қимыл-қозғалыс дағдысы мен қабілетін меңгерумен қатар, жақсы 
есте сақтау, зейін , ұшқыр қиялмен ерекшеленеді. 

Баланың  эстетикалық,  физикалық  және  рухани  ойлау  қабілеттерін 
тәрбиелеуге би өнері қомақты әсерін тигізеді. 

Би тек сұлулыққа ғана қызмет етпейді. Ол дененің  физикалық дамуына да 
ықпал етіп, дене  иілгіштік қасиетін дамытады. Олай болса,  хореография іс-
әрекеті  баланың белсенді  қимылдауын шығармашылық тұрғыда іске  асырып 
қана қоймай, әр-түрлі қимыл-қозғалыстар арқылы ерте жаста  ырғақты сезіну ет 
пен дене бітімін  күшейту мен дамытуға әкелетінін де атап өтуге болады. 

Бала бойында  ұлы мүмкіншіліктердің бәрі  бар.   Сол қасиеттерді дамыту 
ісі дәл балабақшада басталмақшы.

Мектепке дейінгі  тәрбиеленіп отырған балалар үшін  би өнері  көңілді де 
қызықты  болуы  шарт.  Ең  алдымен  биді  билеуге  үйрету  үшін  ән  мен  күй 
тыңдауы,  оны   түсіндіру  қажет.  Сол  себепті   көңілді-көңілсіз,  шапшаң-жай 
ырғақтарын   таныстыра  отырып,   балаалрға   би  қимылдары  үлгі  арқылы 
үйретіледі. Би қимыл элементтері негізінен  үш жастан бастап үйретіледі. Би 
қимылдарын   оларға   белгілі  бір  құралдармен  ойыншықтармен   үйреткен 
анағұрлым  жеңілірек.  Ал жоғары топтарда  көбіне  қазақтың ұлттық билерін 
және басқа  ұлттардың билерін үйретуді қолға  аламыз. Бұл топтарда  асатаяқ, 
домбыра,  даңғыра  кесе,  орамал,  қамшы,  қылыш т.б  құралдар қолданылады. 
Көпшілігі  аяқ, қол, иық қимылдарына  арналған. 

Бұл  билердің  барлығы балаларға  өте қызық, орындауға  жеңіл. 
Би ырғағымен  үйлесе  билеу үшін, балаларда белгілі  бір қимыл  қоры 

болуы  тиіс.  Ол  дене   жаттығу   қимылдарынан   алынады.  Сондай  ақ, 
гимнастикалық  жаттығу қимылдары да  қолданыс  табады. Аталған қимылдар 
доп,  құрсау,   лента заттармен  күрделеніп,ортаңғы  және мектепке даярлық 
топтарда үйретіледі. 
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Іс-әрекет  үстінде  әрбір  дененің  бар қимылдарын  орындап қана қоймай 
биге  қызығушылығын   ынталандыра,  музыка  ырғағына   сәкес,мәнерлі 
көрсетеді. 

Би қимылдары  ең  бір  күтпеген  ойлардан, кейбір  қоршаған  ортадағы 
жағдайларды бақылаудан  пайда болады.

Мектеп  жасына  дейінгі  мекемелердегі  хореография  іс-әрекеті  мына 
міндеттерді  іске  асырады:

— Бала  денсаулығын  нығайтуды;
— Музыкалық  ырғақты,қарқынды  сезінуді,  биді  мәнерле  орындауды, 

олардың  жекелеген  элементтерін  меңгеруді;
— Әдемі  жүріс-тұрыс дене  сымбаттылығын  ептілікті қалыптастыруды, 

мәнерлі  дене  қозғалысымен  мен  қалпын  ұстауды  үйретеді.
* * * * *

        
                                                      19.02.2021 жыл.     № K00025

      
УТЕСИНОВА АКНУР РОМАНОВНА
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы
МКҚК «Күйкен» бөбекжайының тәрбиешісі

Тақырыбы: «Балабақшада экологиялық  тәрбие беру»            

Бүгінгі   таңда   жаппай   экологиялық   тәрбие  мен  білім  беру  мәселесі 
мемлекеттік деңгейде қойылып отыр. Экологиялық тәрбие беруді  негіздейтін 
құжаттар  мен  заңдар  қабылдануда.  Экологиялық  дағдарыстың  ұлғаюын 
мейлінше тежеу, табиғат пен қоршаған ортаны қорғау тәсілдерін балабақшада 
экологиялық тәрбие беру нәтижесінде ғана іске асырылады.

Осыған  орай,  балабақшамыздағы  экологиялық  тәрбие  берудің  басты 
мақсаты:  бала  бойында  азаматтық  көзқарас  пен  табиғатқа  баулу  болып 
табылады.  Қоршаған  ортамен  қарым  -  қатынаста  тәртіптілік,  ұқыптылық 
ережелерін  орындау,  табиғатқа  қамқорлық  таныту  қабілетін  дамытуға 
негізделеді. Бүгінгі таңда бүкіл адамзаттың алдында тұрған өмірлік маңызы бар 
ауқымды проблемалардың ішінде  табиғатты  қорғау  мен  табиғи  ресурстарды 
тиімді пайдалану мәселесіне ерекше көңіл бөлінуде. 

Табиғатқа  жанашыр  болу  адамзат  қоғамына,  оның  келешегіне 
жанашырлық  жасау  болып  табылады.  Айнала  бізді  қоршаған  табиғи  ортаға 
қамқорлық жасау, оның бойындағы бар байлықты адам игілігі үшін мейлінше 
ұтымды  пайдалану,  қорғау  және  көркейту  мәселесін  ойдағыдай  шешу  — 
бүгінде бүкіл дүние жүзі халықтарының алдында тұрған ортақ міндет. 

Өйткені бүкіл Жер планетасы, айналадағы табиғи орта адамзат үшін ортақ.
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Өсіп  келе  жатқан  жас  ұрпақ  отбасында,  мектепке  дейінгі  ұйымдарда, 
адамзат үшін пайдасы туралы, айналадағы табиғи ортаны көздің қарашығындай 
сақтау және онымен дұрыс қарым-қатынас жасау туралы мақсатты түрде ең 
алғаш  рет  ғылыми  мағлұмат  алады.  Міне,  сондықтан  балабақшадан  бастап 
балаларға экологиялық тәрбие беру өзекті мәселелердің бірі болып отыр.

Тәрбиенің  қай  саласы  болса  да  негізінен  ол  балаларға,  жасөспірімдерге 
арналады.  Ал  оларды  табиғатты  сезініп,  түсініп,  қадірлей  білуге  баулу 
экологиялық тәрбие жүргізу арқылы іске асырылады.

Мектепке  дейінгі  ұйымдарда  экологиялық  тәрбие  жұмысын 
ұйымдастыруға  ұсынылатын  материалдарда  балалардың  жас  ерекшеліктерін, 
психологиялық физиологиялық қабылдау мүмкіндіктерін ескеріп,  оны тәрбие 
процесінде тиімді пайдаланған дұрыс.  Балалардың отбасында өсімдіктер мен 
жануарлар  дүниесіне  деген  қызығушылығы,  оларды  сырттай  бақылауы, 
өсімдіктерді басып-жаншып сындырмау, өзен-көл суларын ластамау, қоршаған 
ортада тазалық сақтау сияқты адамға ғана тән табиғат қорғау іс-әрекеттерінің 
ата-аналардың  ықпалымен  жүргізілуі  балалық  шақтан  дағдыға  айналып, 
күнделікті өмірде орындауға тиісті міндеттерге айналуына мүмкіндік туғызады.

Балаға  табиғаттың  негізгі  ерекшеліктерін,  әр  жыл мезгіліне  байланысты 
қоршаған ортада, өсімдіктер мен жануарлар әлемінде болып жататын сан алуан 
өзгерістер  мен құбылыстарды көрсету,  сезіндіру,  байқату барысында баланы 
дамыту мақсаты көзделеді. 

Тіпті,  балалармен  жүргізілетін  барлық  педагогикалық  процестер,  ақыл-
ойын, тілін дамытуда пайдаланылатын ойындар, жұмбақ- мысалдар, әңгімелер, 
қолданылатын көрнекі құралдар мен ойыншықтар болсын, бәрі-бәрі табиғаттың 
жемісі екендігін ғалымдар әрқашан мойындаған.

Балабақшадағы экологиялық тәрбиенің мақсаты — табиғатты аялап, оны 
қамқорлыққа алып күту, табиғат жөнінде қарапайым білім бере отырып, тірі 
және өлі табиғаттағы құбылыстар жөнінде ұғымдар қалыптастыру.

Мектеп жасына дейінгі балаларға табиғат жайлы білім беру мәселесімен 
А.П.  Усова,  Н.Н.  Поддъяков,  Н.Ф.  Виноградовалар  өздерінің  ғылыми 
зерттеулерінде көтереді. А.П. Усова балаға табиғат туралы ұғым беру ісін екі 
теорияға  бөліп  қарады,  біріншісі  —  қарапайым,  яғни  балаға  білім  арнайы 
оқытусыз күнделікті ойын, еңбек іс-әрекеттерінде бақылау арқылы жүргізіледі. 
Екіншісі — балаға күрделі ұғым тек арнайы ұйымдастырылған оқыту үрдісінде, 
сабақ  кезінде ғана  беріледі  және екеуі  де  бір-бірімен байланысты жүргізілуі 
керек.  Бұлайша  берілген  білім  нақты  жүйелендірілген,  бала  ұғымына  сай 
келетін  табиғат  құбылыстарының  ерекшеліктерін,  жыл  мезгілдеріне 
байланысты  адамдар  өмірінде  болатын  өзгерістер  мен  олардың  іс-әрекеті 
жайында,  шынайы  түсінікті  қамтыған  жағдайда  ғана  нәтижелі  болады  деп 
көрсеткен.  
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«Умственное  воспита-  ние  детей  в  процессе  ознакомления  с  природой» 
атты еңбегінде Н.Ф. Виноградова баланың ақыл- ойын, тілін дамыту мәселесіне 
өте үлкен мән берген. Ол мектеп жасына дейінгі баланың ойының және тілінің 
дамуы  қоршаған  ортаны  табиғатты  қабылдауына,  бала  тілінің  жетілгендігі 
ақыл-ойдың даму нәтижесінен туындайды және тіл мен ой байланысты деген.

Сондықтан  да  балабақшада  тіл  дамыту  ісін  табиғатпен  таныстырумен 
байланыстырып  бақылау,  серуен,  топсеруен  кездерінде  жүзеге  асыруды 
ұсынды. 

Баланың  қоршаған  ортадан,  табиғат  құбылыстарынан  алатын  білімі, 
меңгеретін  дағдысы  экологиялық  тәрбие  берудің  алғашқы  негізі  болмақ. 
Тәрбиеші  мақсат  қоя  ұйымдастырылған  оқу   қызметінде (ойын,  топсаяхат, 
бақылау, серуен т.б.) арқылы мектеп жасына дейінгі  баланың қоршаған орта 
жайында  алғашқы  мағлұматтар  алып,  айналасындағыны  байқап, 
қызығушылықпен қарап, оны әңгімелеп айтып беруге талпынады.

Мектепке  дейінгі  балалық  шақ  кезеңінде  баланың  танымдық  дамуы 
эмоционалдық қарым-қатынастар арқылы қалыптасады. 

Әрбір  жеке  бала  —  қоршаған  ортаны  қызығушылықпен  қабылдайтын 
кішкентай  зерттеуші.  Бала  белсенді  әрекеттерге  талпынады.  Сондықтан  да 
бақылау мен зерттеу сияқты әдістер балаға неғұрлым жақын болып табылады.

Балабақшадағы серуен күн тәртібінің бір бөлігі болып табылады. Ол негізгі 
бес бөлімнен тұрады: бақылау, жеке жұмыс, қимылды ойын, табиғаттағы еңбек 
және дербес (еркін) ойындар. Бес бөлім бірін-бірі толықтырады. Серуен арқылы 
балаға айнала қоршаған орта туралы толық мағлұмат беруге болады. 

Бала  ауа  райын,  табиғатты,  күнді,  желді,  топырақты,  ағаштар  мен 
жануарларды, құстарды бақылай отырып, білімін жетілдіреді, өзі үшін жаңалық 
ашады.
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МАЗМҰНЫ

• ДАСТАН  ЖАНСАЯ  НҰРЖАНҚЫЗЫ
• ІЗБАСАР АҚБОТА ПОЛАТҚЫЗЫ
• КУЗЕНБАЕВА УМИТ РИЗУАНОВНА
• ЮСЕНОВА АСЕЛЬ ВАСИЛЬЕВНА
• ТАРЫБАЙ БОТАКӨЗ ЕГІНБЕКҚЫЗЫ
• ЕРҒАЛИЕВА ЖАНСАЯ СМАҒҰЛҚЫЗЫ
• ДЖУЛАЕВА РАЙХАН ЛЕСБАЙҚЫЗЫ
• АЯҒАНОВА НУРИЛА АБИЛКАСЫМКЫЗЫ
• ЧИМБАЕВА ГУЛАЙЫМ РАХМЕТОВНА
• МАРИКБАЕВА ЗИНА КАЛПАКБАЙҚЫЗЫ
• САТЫБАЛДИЕВА ГҮЛШАТ КЕНДЖЕБАЕВНА
• ОТЕСИНОВА УЛБОСЫН МЕНДИБАЕВНА
• УТЕСИНОВА АКНУР РОМАНОВНА
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