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Жалпы  адамзаттық  құндылықтарды  меңгереміз

ШЕРІМҚҰЛ  ГҮЛДАНА  БАХЫТЖАНҚЫЗЫ 
Шымкент қаласы  № 136 ЖОББМ. Өзін-өзі тану пәні 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.

« 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.
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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 
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. 
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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.

Баланың бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Өз бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
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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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04.02.2021 жыл   № H00044

География пәнін оқытудың маңыздылығы

НУРМАГАМБЕТОВ НУРТАС ОРАЗАЕВИЧ 
Ақтөбе облысы, Темір ауданы, Қайыңды ауылдық округі

Бабатай негізгі орта мектебінің география пәнінің мұғалімі 

Қазіргі кезде еліміздің білім беру ісінде түбірлі өзгерістер болып жатқаны 
мәлім. Ал бүгінгі таңда мектептің, мұғалімнің ең қасиетті міндеті-рухани бай, 
жан-жақты дамыған жеке, дарынды тұлғаны қалыптастыру.

Жас ұрпаққа саналы тәрбие және сапалы білім беру деңгейі ең алдымен 
мұғалімнің  даярлығына,  оның  іс-тәжірибесінің  қалыптасып  шыңдалуына 
байланысты.

Мұғалім  -  баланың  жеке  тұлғасын  қалыптастырушы,  маңызды  тәлім-
тәрбие өнегесінің бастаушысы, жарқын үлгісі, бала қиялын самғатып, арманын 
көкке ұсындырушы басты тұлға. Бүгінгі жас өркеннің ертеңгі әлеуметтік –саяси 
қоғам  мүшесі  ретінде  қалыптасуында  тәлім-тәрбиенің  маңызы  зор  екендігі 
белгілі.  Ендеше  қоғамдағы  қол  жеткен  тәрбиелік  жақсы  дәстүр  атаулыны 
пайдаланып, биік адамгершілік қасиеттерге баулу, тәрбиелеу-мұғалімнің басты 
міндеті.  Мұғалім  жан-жақты  жетілген  білімді,  әдістемелік  шығармашылық 
шеберлік  иесі,  халықтық  дәстүр,  әдет-ғұрып  пен  салт-сана  ерекшеліктерін 
әлеуметтік  қарым-қатынастар  түрлерін  кәсіби  түрде  меңгеруі  тиіс.  Әсіресесе 
осы кәсіби білік дағдыларын шыңдауы оның ұстаздық тәжірибе жинақтауының 
ең басты алғы шарты болып табылады.

Географиядан берілетін білім мақсаттары: 
Негізгі  мектепте  географияны  оқыту  төмендегідей  мақсаттарға  жетуге 

бағытталған: 
- негізгі географиялық ұғымдар, географиялық қабық және оның
-жердің көлемі мен пішіні, оның географиялық маңызы;
- жер шарының халқы, адамзаттың негізгі нәсілдері;
- өзінің туған өлкесі мен Отанына деген патриоттық тәрбие;
-оқушылырдың табиғат заттары мен табиғи құбылыстар туралы көзқарасы;
-  әлеуметтік-  экономикалық  міндеттерді  географиялық  білім  негізінде 

шешу;
-  ақпараттық-коммуникациялық технологияны  қолдана  отырып, 

географиялық есептерді шешу.
Географиялық білімнің мазмұны: 
Мектепте географиялық білім берудің мазмұндық құрылымы: 
- Жер заңдылықтарын нақты түсіндіретін ғылыми білім беру; 
- географиялық қабық және табиғат кешендері туралы ілім;
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- географиялық зерттеу әдістері: бақылау, далалық зерттеулер;
- табиғи объектілер, жер, оның қабықтары. Материктер мен мұхиттар;
- әлеуметтік-экономикалық объектілер. Аймақтар, елдер,  облыстар, 

аудандар; 
- жердегі тіршілік барысын анықтайтын процестер мен құбылыстар; 
- табиғи процестер; табиғаттағы су айналымы; 
- ауа райы мен климаттың өзгерісі; 
- жер бетіндегі тараған негізгі нәсілдер мен халықтар. Жер шары халқының 

өсуі. Демографиялық саясат; 
- адамзаттың өмір сүруі мен өмірлік танымы; 
- адамның шаруашылық әрекеті, оның қоршаған ортаға бейімделуі;
- қазіргі заман географиясы; 
- әлемдік шаруашылық пен ұлттық шаруашылықтың өзара байланысы;
- адамзаттың жаһандық проблемалары.
География  сабағын  әңгіме,  баяндау,  тек  түсіндіру  арқылы  оқыту 

айтарлықтай  нәтиже  бермейді.  Оқушылардың  оқу  материалын  оқып-үйрену 
кезінде  таным  белсенділігі  жоғары  болатын  сабақтар  білім  мен  біліктілікті 
сапалы  түрде  меңгеруді  қамтамасыз  ете  алады.  Тиянақты  білім  беру,  оқу 
үрдісін  жандандыру түрлі әдіс-тәсілді  таңдай  білуге,  қолда  бар  көрнекілікке, 
құрал-жабдыққа, т.б.көптеген себептерге байланысты.

Мектеп  оқушыға  жыл  бойы нені  үйретеді,  нені  оқытады деген  сұраққа 
педагог  мамандар  «Табиғатты»  деп  жауап  береді.  Адам  өмірге  келгеннен 
өмірден  озғанынша табиғатпен  біте  қайнасып,  табиғатты  зерттеп,  табиғатты 
өлшеп,  табиғатты  жырлаумен  күн  кешеді.  Демек  табиғат  адам  өміріндегі 
бітпейтін өлшеусіз лаборатория болып табылмақ.

Осы  алып  лаборатория  —  «табиғатты»  география  пәнінен  ажыратып 
тастау  мүмкін  бе?  Жоқ.  Адам  ұғымындағы  бұл  екі  сөз  атауы  жағынан 
айырмашылық  жасағанымен  бірлескен  біртұтас  дүние.  Бұл  жерде  айтпағым, 
 бүкіл  оқу  жүйесі географияны  оқытады  дей  келе,  геогафия  пәнін  елеусіз 
тұрғыда  қарастыруға  мүлдем  болмайды  демекпін.  География  пәнін  оқыту 
барысында әрбір сабақты сарамандық жүйеде өтіп келемін.

Ал енді география сабағын сарамандық жүйеде оқыту дарынды оқушының 
қаншалықты тиянақты білім алуына жағадй туғызатындығына тоқталайық.

География пәнін 6-сыныптан бастағанда әр тарау, әр тақырыпты күнделікті 
оқушының әс-әрекеті арқылы жүргізіп отыру қажет.

Мысалы, «План және карта», «Атмосфера» тараулары оқушымен бірлесіп, 
әр  сабақта  картамен,  географиялық  алаңды  пайдалана  отырып  саамандық 
жүйеде  жұмыс  жүргізуге  болады.  Мұнда  топтық,  серуен,  картаны  оқу, 
георафиялық  алаңмен  жұмыс  жүргізу  оқушының  география  пәніне  деген 
қызығушылығын арттыра түседі.
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Жетінші сыныпта география пәнін оқытуды күрделендіре түсу керек.
Мысалы, әр тақырыпты мұғалім картадан оқып түсіндіреді. Бұл оқушының 

одан әрі қарай сол жаңа сабақты оқып түсінуіне жағдай туғызады.
Осы  жүйені  қалыптастыру  үшін  пән  мұғалімінің  теориялық  білімі 

жеткілікті және әр оқушыда атлас пен контур картасы болуы керек.
Ұлы Абай «Үш-ақ нәрсе – адамның қасиеті:  Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, 

жылы жүрек,-  дей отырып болашақ ұрапқтан арлы, білімдар,  ақиқатшыл әрі 
еңбекқор,  көпшіл,  жақсылықты  жанқиярлықпен  жақтаушы,  қайратын 
жалындатқан,  ақыл-парасатын  көрегендікке  бағыттаған  азаматты  аңсады. 
Лайымда, әр жас өрен ұлы Абай аңсағандай азамат атанса, халқымыз адамзат 
көшінде әркез ардақты орында болары хақ.

Ендеше  еліміз  тәуелсіздікке  қолы  жеткен  қазіргі  кезде  білім  беру 
жүйесіндегі  негізгі  міндет-ұлтымыздың  таным құндылықтарын  бойына 
сіңіріп,салт-дәстүр,әдет-ғұрып  мәйегін  ұрпақ  санасына  егу  арқылы  тәләм-
тәрбие беру.

Ұстаз қолында адам тағдыры,болашақ ел тағдыры тұрады.Заман талабына 
сай тәрбие беру-мұғалімнің басты міндеті.
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04.02.2021 жыл    № H00033

Сүйіспеншілік жолындағы өмір

ӘУБАКИР ЖАННИЕТ ОРАЗБЕКҚЫЗЫ 
БҚО, Бөрлі ауданы, Ақбұлақ ауылы "Ақбұлақ мектеп-бөбекжай-балабақша 

кешені "КММ. Өзін-өзі тану пән мұғалімі және әлеуметтік педагог

Құндылығы: Сүйіспеншілік
Қасиеттері: Шынайылық, жанашырлық, адамдарға риясыз қызмет ету

Мақсаты:Оқушыларға сүйіспеншілікпен өмір сүрудің мәнін 
түсіндіре отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу.
Міндеттері:
 Білімділік: Оқушыларды шынайы болуға үйрету.
 Дамытушылық: Оқушылар бойындағы жанашырлық 
қасиеттерін дамыту.
 Тәрбиелік: Оқушыларды адамдарға риясыз қызмет 
етуге тәрбиелеу.

Ресурстар:
(материалдар,  
дереккөздер)
1.bilim-all.kz
2.https://angime
ler.wordpress.c
om

Сабақтың барысы:
1. Ұйымдастыру кезеңі.
5 Т – ережесі:
1. Тәртіп.
2. Талап. 
3. Тыныштық.
4. Тазалық.
    5. Татулық.
Балалар ережені есімізге түсіріп, сыныптың тәртібін сақтап, 
оқып – білуге талаптанып, тыныштықты орнатып, тазалықты 
сақтап, бүгінгі күнімізді татулықпен өткізейік.
   2. Үй тапсырмасын тексеру.
1. №30 – сабақ. «Адам жасампаздығы – ізгілігінде» 
тақырыбын «көзқарас – себеп –мысал – қорытындылау» 
әдiсiмен талқылап, эссе жазыңдар.
2. Келесі сабақ. №31, Әзілхан Нұршайықов шығармасынан 
үзінді 
Сұрақтар: 
1. Мәтінде ана махаббаты қалай суреттелген? 
2. Бала анасына махаббатын қалай білдірді? 
3. Өздерің аналарыңа деген сүйіспеншіліктеріңді қалай 
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білдіресіңдер? 
4. Ата-ананың мейірімі мен қамқорлығының, риясыз 
сүйіспеншілігінің бастауы қайда деп ойлайсыңдар? 
5.Ата-ананың алдындағы перзенттік парызды қалай өтеуге 
болады?
3. Сабақтың дәйексөзі.
(Оқушыларға үш рет айтқызып, дәптерге жаздырту)
Өмір – теңіз
Жүзем онда демеңіз
Ізгіліктен жасалмаса кемеңіз
                                                                   Рудаки
Әбу-Л-Хасан Рудаки - тәжік классикалық әдебиетінің 
негізін салушы, философ.
Сұрақтар: 
 Ізгілік дегенді қалай түсінесіз? 
 Өмірде әділсіздік жасаған кезіңіз 
болдыма? 
 Қоршаған ортамен қалай қарым-қатынас 
жасайсыз? 
 Дәйексөзден қандай ой түйдіңіз?
4. Оқиға айту (Мұғалім сыйы).

“Жан жарасы жазылмайды”
Ертеде қарияның ашушаң, ұстамсыз баласы болыпты. Бір 
күні қария баласына бір қапшық шеге беріп: 
- Өзіңді ашу қысқан сайын ағаш бағанға шеге қағып, ашуың 
басылған кезде, суырып аларсың, - дейді. 
Бала бірінші күні - ақ бағанға он шақты шеге қағылғанын 
байқап, өзін - өзі ұстауға, ашуға бой бермеуге тырысты. 
Қағылған шегенің саны күнбе-күн азая бастады. Бала бағанға 
шеге қағылғаннан гөрі ашуын басқан жеңіл екенін түсінді. 
Ақырында бағанға бір шеге қақпаған күнге де жетті. Сонда 
әкесі баласын бағанға жетелеп келіп: 
- Жарайсың, балам! Бірақ бағанның шұрық-шұрық болғанын 
көріп тұрған шығарсың? Ол ешқашанда бастапқы қалпына 
келе алмайды. Адамға жүрегіне ауыр тиетін сөз айтсаң, оның 
көңіліне жара саласың, оның жан дүниесі осы баған сияқты 
шұрық-шұрық болады. Одан кейін қанша кешірім сұрасаң да, 
жан - жарасы жазылмайды. Ашуыңды ақылға жеңгізе біл, 
балам,- дейді. 
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Сұрақтар:
1. Әкесі баласын қалай ұстамдылыққа үйретті? 
2. “Ашуды ақылға жеңгізе біл” дегенді қалай түсінесіңдер? 
3. Сіз сол баланың орында болсаңыз, ашуланған кезде өзге 
туралы жамандық айтасызба? 
5. Шығармашылық жұмыс 
Тапсырма: Жағдаяттық талдау.
1   Жанар қандай да бір жарыссөзге түсерде, оның ойында 
тек қана қайткенде де қарсыласынан сөзден ұту ниеті ғана 
тұратын. Қанша ұтымды ойлар айтқанмен, ол жеңіліске 
ұшырып қалатын. Себебі не леп ойлайсыңдар?
2   Бір үйдің екі қызы бар. Ата – анасы екеуіне бірдей жағдай 
жасайды. Бірақ ағайынды екі қыздың бірі ылғи, ешнәрсеге 
көңілі толмай, көңілсіз жүреді. Ал екіншісі керісінше шат – 
шадыман. Себебі неде?
3   Самат қанша әуреленсе де, есепті шығара алмай қойды. 
Мектепке келе сала көршісі Зейнептің дәптерін сұрап, одан 
көшіріп алды. Алғашқыларын көшіріп, келесі есепке 
келгенде, Зейнептің қатесін байқап қалды. Бірақ Самат өз 
дәптеріне есептің шешуін дұрыстап жазды. Алайда ол бұл 
тұралы Зейнепке айтқан жоқ.
4 Сыныптас қыздар мереке қарсаңында би кешіне баратын 
болды. Олар кешке киетін көйлектері жайлы жарыса айта 
бастады. Айша ғана үнсіз. Би кешіне жеткен қыздар айна 
алдына жиналды. Бір - бірі қызыға қараған қыздар Айшаның 
жоқ екенін байқады...
6. Топпен ән айту.
«Мейірімді болайықшы ағайын» 
Сөзі: С.Қали. Әні Қ.Махан 
Көктем етіп көркейтсе де маңайын, 
Көріп жүрміз өкпешілдің талайын, 
Өшігуді қояйықшы өзгеге, 
Кешірімді болайықшы, ағайын! 

Көк нөсерін көл етсе де жауындар, 
Көк пен жерді сел етсе де дауылдар, 
Пейілдерді пенделікпен тарылтпай, 
Мейірімді болайықшы, бауырлар! 

Болашаққа қол ұстасып барайық, 
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Ақиқаттың ауылын іздеп табайық, 
Кішірейіп кетпес ғазиз басымыз, 
Кішіпейіл болайықшы, халайық! 

Ел болғанмен емеспіз ғой онша көп, 
Сонда дағы бөлінумен шаршап ек, 
Өзімізге қалайтұғын нәрсені, 
Тілейікші өзгеге де болса деп. 

Ұлттың қамын жүректермен ұғынып, 
Жұрттың жүгін көтерейік жұмылып, 
Қаратайық Қыбылаға жүздерді, 
Таратайық адамзатқа жылылық! 
7. Үйге тапсырма.
1. №31 – сабақ. Сөйлемдерді өз ойларыңмен аяқтап 
жазыңдар.
Ойымыз, сөзіміз, ісіміз сүйіспеншілікке толы болса...
Сүйіспеншілік адам өмірінің негізі болса...
2. Келесі сабақ. №32, Ақселеу Сейдімбек шығармасынан 
үзінді 
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 04.02.2021 жыл       № H00032

Бала тілін дамытудың маңызы

КУТКУЖИНА АЛМАГУЛЬ АСЫҒАТҚЫЗЫ 
Батыс Қазақстан облысы. Сырым ауданы Аралтөбе ауылы

"Балдырған" шағын оталығының тәрбиешісі

      Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту. 
Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды 
дұрыс айтуға үйрету;
- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;
- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды 
айта білуге үйрету.
Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері:
- Бала тілдік мәдениетінтәрбиелеу.
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 
дұрыс жеткізуге икемделеді. Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – 
сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы 
адамдармен еркін қарым - қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.
    Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 
жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 
балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 
жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 
жүреді.
     Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер 
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың 
сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл - 
ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 
ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі 
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 
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жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 
құлшынып өседі.
     Балалардың жас ерекшелігіне қарай топтарды үлкейген сайын тіл 
дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс түрлері біртіндеп күрделене 
береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа 
байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады.
     Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
   Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 
жүргізеді.
    Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 
әдістерге тоқталатын болсақ:
1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер, 
сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға 
қайталату.
2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын 
алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап, 
жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі 
қайталайды.
3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме, 
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын 
тыңдату.
5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел 
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді 
топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты 
бекіту.
     Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса 
нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 
жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде 
музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер, 
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біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы 
білуге көмектеседі.
    Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта 
алмайтын балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын - 
жаттығулар, тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту 
мақсатында А. Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
    Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы: 
«Қ» дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш
Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел, 
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы 
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған 
ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру 
мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ» 
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті» 
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол. 
Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып беріп, олардан 
әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы қария» 
әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн диаграмма әдісін 
қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін салыстырамын.
       Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік 
ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - 
мәтелдер арқылы да беріледі.
Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті, 
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің 
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
пайдаланамын.
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    Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің 
тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.
• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау)
Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін 
жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс 
сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.
• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше

Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 
сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор.
    Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр баланы 
жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді ойына, 
бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға қойған 
міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым жаңа 
сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін. Жоғарыда 
айтылған мүмкіндіктерге сай балалардың сөйлеу қабілеттерін тереңдетіп, 
шығармашылық қабілеттерін дамытуда айтқан әңгімесіне, өзі құрастырған 
қысқа әңгімелеріне бағыт - бағдар бере отырып, тіл байлығын, сөздік қорын 
дамытуды басты назарда ұстау керек деп ойлаймын. 
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04.02.2021 жыл  № H00036

Путешествие в страну математики

КЕНЖЕГАЛИЕВА БИБИГУЛЬ УМБЕТКАЛИЕВНА
Атырауская обл.пос Индерборск.ясли-сад «Айналайын»

 Воспитатель русской группы

Цель: развитие познавательной деятельности детей.                               
Воспитательные задачи:                                                                                   
Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 
выполнять её самостоятельно.                                                                          
Воспитывать интерес к математическим занятиям.                                    
Развивающие задачи: Создавать условия для развития логического 
мышления, сообразительности, внимания.                                                  
Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи.
Образовательные задачи:
1. Закрепить умение различать понятия: выше - ниже, шире - уже, толще 
-тоньше и т.д.                                                                                                                  
2. Продолжать учить составлять арифметические задачи и записывать их 
решение с помощью цифр. Учить выделять в задачи условия, вопрос, ответ.        
3. Продолжать учить детей анализу и синтезу, конструктивному мышлению: 
строить из простейших геометрических фигур.                                                          
4. Упражнять в счёте в пределах 10 в прямом порядке, в умении различать 
количественный и порядковый счёт в пределах 10.                                                   
5. Закреплять знания о последовательности дней недели, времён года, месяцев 
года, части суток.
Основная образовательная область: познание (формирование элементарных 
математических представлений)
Интегрированные образовательные области: коммуникация, социализация, 
физическая культура.
Методы и приемы
Методы: игровые, практические, словесные, наглядные, поисково-
исследовательские.
Приемы: сюрпризный момент, вопросы, указания, художественное слово, 
поощрения.
Демонстрационный материал: «телеграмма», цветок, иллюстрация двери, 
игрушка-гномик, картинки предметов.
Раздаточный материал: карточки с заданиями, конверт с геометрическими 
фигурами, ручки, карточки с циферблатами.
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Словарная работа
 Предварительная работа с детьми: отгадывание загадок, решение 
конструктивных задач, наблюдение за календарём, индивидуальные занятия.
Структура
1.Организационный момент                                                                                 
2.Введение в игровую ситуацию.                                                                                  
а Приглашение в путешествие                                                                                      
б Постановка детской цели - отыскать сокровища старого замка
3. Разминка
4.Актуализация знаний                                                                                                  
а) Работа с четными палочками «Смоделируй парусник».                                        
б) отсчет от1до 10
5.Затруднение. (Отсчет от1 до 10 на тат.языке).
6.Введения знания в систему знаний.
а) Игра « Отгадай-ка. Счет зверей по загадкам»                                                         
б) Работа в тетради игра «Назови и запиши соседа числа»                                       
в) Физминутка «Змей-Горыныч»                                                                                  
г) Дидактическая игра «Геометрическое лото»                                                           
д) Игра «Засели гномика в домик»                                                                               
е) Рисование по клеткам.                                                                                              
ё) Решение задач на сложение и вычитание.
7. Итог занятия. Обсуждение с детьми цели.                                                               
Ход занятия.       
Дети стоят в кругу вместе с воспитателем и произносят слова, сопровождая 
движениями:
В круг широкий вижу я                                                                                                 
Встали все мои друзья.                                                                                                 
Мы сейчас пойдем налево,                                                                                            
А теперь пойдем направо,                                                                                              
В центре круга соберемся                                                                                              
И опять назад вернемся.                                                                                              
Друг на друга посмотрели                                                                                  
Улыбнемся, подмигнем,                                                                                         
Заниматься мы начнем.
Дети сегодня мы начнём занятие с того, что вспомним правила поведения на 
занятии. Я начну, а вы закончите:
Ты сиди за партой стройно и веди себя …(достойно)                                             
Парта — это не кровать и на ней нельзя… (лежать)                                              
Ответить хочешь, не шуми, а только руку… подними
Воспитатель: Ребята, сегодня утром в детский сад в нашу группу доставили 
телеграмму от Феи из страны «Математики».(Воспитатель читает).
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- «Дорогие дети, я приглашаю вас в путешествие по морю, к острову Чудес, на 
поиски сокровищ старого замка. В пути вас ждут интересные задания. Вы 
должны будите показать свои знания, умения, сообразительность. Желаю вам 
удачи. Фея!»
Воспитатель: Ну, а сейчас прежде чем нам отправиться в путешеатвие 
мы проведём разминку: Если стол выше стула, то стул…?
Дети: Ниже стола.
Воспитатель: Если линейка длиннее карандаша, то карандаш….?
Дети: короче линейки.
Воспитатель: Если верёвка толще нитки, то нитка…?
Дети: Тоньше верёвки.
Воспитатель: Если сестра старше брата, то брат…?
Дети: Младше сестры.
Воспитатель: Молодцы! Команда готова. А на чём же мы отправимся в 
плаванье? (На паруснике). Для того чтоб построить парусник необходимо 
вспомнить какие бывают геометрические фигуры. На столе разложены 
геометрические фигуры.
(Работа с палочками)
Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что геометрические фигуры можно не только 
начертить или нарисовать, но и выложить с помощью счетных палочек. Надо из 
палочек выложить парусник, который состоит из геометрических форм.
Приступаем к строительству. Готовы? Отсчитайте 3 палочки и постройте1 
треугольник, отсчитайте ещё 2 палочки и постройте ещё один треугольник, 
отсчитайте ещё 2 палочки и рядом выложите ещё один треугольник. А теперь 
отсчитайте 3 палочки и с верху по середине выложите треугольник, так чтобы 
получился парус. Что получилось?
Воспитатель: Какие фигуры выложили из палочек для строительства 
парусника.
Дети: Треугольники. Сколько треугольников у вас получилось? (4)
Воспитатель: Вот и готов волшебный парусник. Молодцы, вы оказались 
умелыми строителями. Итак, отправляемся, приготовились. А для того чтобы 
отправиться начнём ребята мы с вами отсчёт от 1 до 10(дети выполняют). А 
ещё мы с вами умеем считать на татарском языке (от 1 до 10). Давайте 
посчитаем 1-бер, 2-ике, 3-өч, 4-дүрт, 5-биш, 6-алты, 7-җиде, 8-сигез, 9-тугыз, 
10-ун. Вот мы и в море.
Воспитатель: Но чтобы в дороге нам не было скучно ответе на несколько 
вопросов:
1)Какой сегодня день недели?
2)Назовите соседей среды?
3)Назовите день недели перед пятницей?
4)Назовите выходные дни недели?
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5)Ребята, какое сейчас время года?
6)Сколько месяцев в каждом времени года? Назовите их.
Дети: отвечают….
Воспитатель: Мы быстро продвигаемся вперёд и уже подплываем к 
волшебному острову, на нём растут необыкновенные цветы, на которых – 
задания Феи. Что бы нам достигнуть цели необходимо выполнить все задания.
1 задание. «Отгадай-ка»
Это загадки на сообразительность:
- Сколько спинок у трех свинок (3)
-Сколько рогов у двух быков (4)
-Сколько домишек у ста муравьишек (1)
- На столе лежало 3 яблока и 4 апельсина. Сколько всего овощей лежало на 
столе?
- На дереве сидели 4 птицы:
2 воробья, остальные вороны.
Сколько ворон? (2)
Воспитатель:
2 задание. «Назовите соседей числа 2, 5, 7, 9». Впишите их в пропущенные 
бусинки.
Дети выполняют задания на листочках.
Воспитатель: Очень хорошо! Ребята наши бусинки с числами это будет наш 
подарок для Феи. Ну а мы двигаемся с вами дальше.
3 задание. Ребята мы с вами проплываем остров геометрический фигур. Нам 
Фея предлагает поиграть в «Геометрическое лото».
Воспитатель. Ребята давайте посмотрим, что в ваших «конвертах»!
В.Ребята назовите сколько и какие геометрические фигуры в конвертах. (1 б. З. 
Треугольник, 1 м. К. Круг, 4 м. К. Треугольника, 2 м.з.круга, 1.м.з.круг, 4 м. к. 
треугольника).
- На какие группы мы можем разбить эти фигуры? (к.з.-по цвету, треугольники 
и круги- по форме, большие и маленькие- по размеру).
Давайте Соня у нас будет работать у доски, а остальные- у себя за столами.
Физминутка для детей с элементами дыхательной гимнастики:
Дорогие дети на нашем пути к острову Чудес мы с вами повстречали 
сказочного героя Змея-Горыныча и давайте представим, что мы Змей – 
Горыныч. Повторяйте вместе со мной движения и дышите словно Змей – 
Горыныч.
Раз — «крыльями» мы вверх махнули
И при этом все вздохнули.
Два — три нагнулись, «крыльями» мы пол достали,
А четыре — прямо встали и сначала повторили.
Воздух сильно мы вдыхаем
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При наклонах выдох дружный
Но колени гнуть не нужно.
Воспитатель: Молодцы! Наш парусник плывёт дальше. Проплываем лес, в 
котором живут маленькие гномики. Дом в котором они живут необычный- на 
каждом этаже живут соседи числа, которые в сумме дают число- номер дома. 
Но вот беда они расстроены, потому что не могут отыскать своего соседа. 
Ребята давайте поможем гномикам.
4 задание. «Засели гномика в домик»
Дети: Выполняют задания с карточками точек. Состав числа 8
Воспитатель: Молодцы, заселили гномиков в домик. За это они нам сказали 
спасибо, а мы отправляемся дальше.
Воспитатель: Вот мы и подплыли к острову. Но где клад мы пока не знаем. Что 
бы узнать, где клад, необходимо выполнить следующее задание Феи.
5 задание. «Нарисуй маршрут карты» Рисование по клеткам под диктовку 
воспитателя, слушайте и рисуйте (1км - 1 клетка).
Сначала 3 км. вправо, потом 5 км - вниз, 1 км направо, 2 км - вверх, 3 км. 
вправо, 3 км. вверх и 6 км. направо. (Диктуя маршрут, воспитатель делает паузу 
между этапами, чтобы дети успели закончить отрезок чертежа).
Воспитатель: Умники, задание выполнили, идём по карте. Я горжусь вами. Мы 
пришли. Ой, посмотрите дверь, но она закрыта, и мы не можем туда попасть. 
Поэтому Фея задаёт нам самое трудное задание. Необходимо решить задачи на 
сложение и вычитание.
1 задача: Семь весёлых поросят у корытца стоят. Два ушли в кровать ложиться, 
сколько свинок у корытца? (7-2=5)
2 задача: Пять цветочков у Наташи, И ещё два дал ей Саша. Кто тут сможет 
посчитать. Сколько будет два да пять? (5+2=7)
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы очень хорошо справились с заданием. 
Посмотрите, Фея нам передала ключ. Откроем дверь! Открываем.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, там учебник математики. Дети! Эта самая 
важная книга. По ней мы с вами научимся решать задачи, примеры. Вот мы и 
нашли клад, выполнив все задания Феи. А еще Фея вам дарит на память 
раскраску своего математического замка.
А теперь нам пора возвращаться в детский сад.
Воспитатель: Закройте глаза. Давайте дадим отсчёт от 1 до 10 на татарском 
языке. 1-бер, 2-ике, 3-өч, 4-дүрт, 5-биш, 6-алты, 7-җиде, 8-сигез, 9-тугыз, 10-ун.
Дети: Отсчитывают.
Воспитатель: Вот и закончилось наше путешествие, мы и вернулись в детский 
сад. Воспитатель хвалит детей и вспоминают, что интересного они узнали, в 
какие игры играли, делают вывод, что отыскали самый важный клад это 
учебник математики. Что больше всего им понравилось. Спасибо, молодцы!
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04.02.2021 жыл   № H00037

Үй құстары. Р дыбысы мен әрпі

МОЛДАШЕВА ӘСЕЛ 
БҚО, Орал каласы № 5 ЖОББМ. Логопед

Сыныбы: 2 
Пәні: «Тіл дамуының кемшіліктерін түзеу»
Өткізген: Молдашева Әсел
Сабақтың тақырыбы: Үй құстары. Р дыбысы мен әрпі.
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: Оқушылардың үй құстары туралы түсініктерін кеңейту. Тіршілік 
ету ортасын, қоректенуі туралы мағлұмат беру. Р дыбысымен таныстыру.
Түзетушілік:Фонематикалық есту қабілетін дамыта отырып, ұсақ қол 
моторикасын жетілдіру, сөйлеу кезіндегі дұрыс тыныс алуын қалыптастыру. 
Тәрбиелігі: Оқушыларды үй құстарына қамқор болуға, оларды күте білуге 
үйрету, сонымен қатар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, 
ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Әдіс-тәсілдері: Түсіндіру, әңгіме, сұрақ-жауап, дидактикалық ойындар түрінде.
Көрнекілігі:   «Р» дыбысының профилі, «Р» дыбысының артикуляциялық 
кескіні, айна, суреттер, интерактивті тақта, тапсырмалар.

Сабақ барысы:
І. Ұйымдастыру кезеңі
- оқушылармен амандасу.
- оқушыларды түгендеу.
- сабаққа қызығушылығын арттыру.
ІІ. Психологиялық дайындық

Күндей жадырап,
Айдай арайлап,

Жұлдыздай жарқырап.
Судай таза, мөлдір көңілмен,

Бүгінгі сабағымызды, 
Бастаймыз!

ІІІ. Негізгі бөлім
1. Мимикалық жаттығулар (күліп тұрған бейне, ашуланып тұрған бейне т.б. )
2. Артикуляциялық жаттығулар(күрекше, сағат,ат шауып келеді,тәтті тосап 
т.б.)
3. Тыныс алу жаттығулары(құс ұшыру, допты айналдыру  т.б. )
ІV. Өткенді пысықтау
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-  Логопед  оқушылармен  бірге  үйге  берілген 
тапсырманы қайталайды.
(  «Л» дыбысы басында,  ортасында,  соңында 
келетін сөздер жаттап келу.)
 Лақ
 Лимон 
 Леген
 Лента 
 Алмұрт 
 Балық
 Қалам
 Жылан
 Маймыл
 Гүл
 Піл
 Үстел 
V. Жаңа сабақ
- Балалар мен сендерге бір жұмбақ жасырайын!         
Қызыл бұжыр айдары бар,                                

Қоқиланған айбары бар.
Ауық-ауық азан салып,
Өңеш керген айқайы бар.         (Әтеш) 

VІ.  Мақсатқа  сай  ойнау  «Алтын 
қақпа!»

Шарты:  Алтын  қақпаның  ішінде 
алтын сандық бар сол сандыққа жету 
үшін, біз бірнеше кезеңдерден өтуіміз 
керек,  ендеше  сол  кезеңдерге 
дайынбызба?
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І – кезең. Тас қақпа
VІІ. Дәптермен жұмыс                 
1 – тапсырма. 

Берілген суреттерді ата және жасырын тұрған дыбысты дәптеріңе жаз!            
Дәптерге «Р» әрпін жазып үйренейік.              
Олар бас әріп және кіші әріпке бөлінеді. 
VІІІ. Карточкалармен жұмыс
2 – тапсырма

Берілген суреттерді пайдаланып «Р» дыбысы 
басында, ортасында, соңында келетін 
суреттерді ретімен орналастыр!

ІІ – кезең. Күміс қақпа

ІХ. Ұсақ қол маторикасын дамыту
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1 – тапсырма. 

Берілген суреттегі құстың атын тап, және сөздегі дауысты, дауыссыз 
дыбыстарды асық арқылы белгіле!

Х. Логоритмикалық жаттығу
2 – тапсырма
Сергіту сәті. Би қимылдарын жасайды.

ІІІ – кезең
1 – тапсырма.

Берілген суреттегі түрлі-түсті пішіндерді түстеріне қарай сәйкестендір
2 – тапсырма.
Дидактикалық ойын: Қандай құстың даусы?
(Әтеш, тауық, үйрек)
ХІ. Қорытынды.
3 – тапсырма.
1. Бүгінгі сабағымызда біз қандай құстармен таныстық?
2. Үй құстарын атап өтейік?
3. Үй құстарының қандай пайдасы бар?
4. Бүгін біз қандай дыбыспен таныстық?
5. «Р» дыбысы қандай дыбыс?
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ХІІ. Үйге тапсырма.
4 – тапсырма. Алтын сандық тапсырмасы.

Берілген суреттегі құстың атын тап, және түрлі-түсті пішіндерді түстеріне 
қарай сәйкестендір!
ХІІІ. Бағалау. Мадақтау
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05.02.2021 жыл  № H00049

  Ата-аналардың бала тәрбиесіндегі жауапкершілігі

МУХАМЕТЖАНОВА  МАРЖАН  КАЙРОЛЛИНОВНА 
Солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданы

Ақтас негізгі мектебі" КММ   Әлеуметтік ұстаз

«Ел  болам  десең  бесігіңді  түзе»,  «Тәрбие  –  тал  бесіктен»  деп  дана 
халқымыз айтқандай парасатты, зерек, кішіпейіл, адал, адамгершілігі мол ұрпақ 
ұлтымыздың басты құндылығы. Саналы да білімді жас ұрпақ болашағымыздың 
кепілі.  Бала  тәрбиесінде  ең  маңызды  рөл  атқаратын  әрине  ол  отбасы  екені 
мәлім.  Сәби  күнінен  ананың  әлдиімен  ақ  бесікте  тербетіліп,  асыл  әженің 
ертегісін тыңдап тәтті ұйқыға батып өскен әрбір қазақ топырағының перзенті 
жаман  болмайтыны  анық.  Сәби  дүние  келгеннен  бастап  салт-дәстүріміз 
бойынша жоралғыларын жасап, ұлттық құндылықтарымызды санасына сіңірсек 
ұлтымыздың ұлы азаматы болары сөзсіз. 

Тәлім – тәрбие беруде салт-дәстүріміз бен әдет-ғұрпымызды пайдалану ең 
бір  оңтайлы  тәсіл.  Себебі,  баланың  қырқынан  шығару,  ақ  бесікке  жатқызу 
тазалыққа, бесік жыры мейірімділікке, тұсау кесер адалдық пен адамгершілікке, 
сүндетке отырғызу мұсылмандығын тануына өз септігін тигізеді. 

Сондықтан  әр  ата  –  ана  балаға  тәрбие  берумен  қатар  сол  берілген 
тәрбиенің ұрпақ болашағы үшін маңызды екенін ескерген жөн.

Қай елде, қай кезде болмасын, бала тәрбиесін ерекше дамытушы да, ілгері 
апарушы да-балалар, яғни бүгінгі ұрпақ-ертеңгі елдің болашағы.

Бала  тәрбиесі  ата-ана  үшін  күрделі  де,  жауапты міндет.  Баланы  өмірге 
бейімдеуде мектеп,  ұстаз  және ата-ананың орны бөлек.  Бала  өмірінің  басым 
бөлігі отбасында өтеді. Отбасы - адамзат бесігін тербеткен ұя болса, баланың 
бас  ұстазы  –  ата-ана.  Ата-ананың үйдегі  іс-әрекеті  балалардың көз  алдында 
өтеді. Сондықтан бала мектеп табалдырығын аттағанға дейінгі оның алғашқы 
ұстазы  –  ата-анасы.  Отбасындағы  тәрбие  әрбір  мүшенің  өзін-өзін  сақтау, 
ұрпақты жалғастыру, өзін-өзі сыйлау қажеттігінен туындайды. 

Отбасында  адамның жеке  басының қасиеті  қалыптасады.  Баланы дұрыс 
тәрбиелеу  отбасында,  алдымен,  жанұя  жағдайы,  онда  қалыптасқан  он, 
моральдық-психологиялық ахуал, татулық пен өзара түсінік, сүйіспеншілік пен 
сыйластық,  ауызбіршілік,  отбасы  мүшелерінің  бір-біріне  деген  құрмет 
сезімдері,  яғни, отбасындағы кіршіксіз таза,  мөлдір көңіл-күйі тікелей ықпал 
етеді.
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Ата-ананың бала тәрбиесіндегі міндеттері:
1. Балаңыздың сынып жетекшісімен тығыз байланыста болуы;
2. Сабақтан  келген  балаңың  күнделікті  күнделігін  тексеріп,  

                көмек көрсету;
3. Мектепішілік ата-аналар жиналысына қатысу; 
4. Сыныптың ата-аналар комитетінің төрайымымен байланыста болу;
5. Балаңыздың мектептегі жағдайын жасау барысында өз еркінізбең оқу- 

                тәрбие іс-шараларына қаржылық көмек көрсету;
6. Мектептегі ашық есік күні балаңыздың сабағына қатысу;

Бұдан  басқа  сыныпта,  мектепте  болатын  кез-келген  жұмыстарға 
мектепішілік  іс-шараларға,  сынып  жетекшілердің  ең  бірінші  қолдап,  демеу 
көрсететін-сынып  оқушыларының  ата-аналары.  Осыған  байланысты  сынып 
жетекші  ең  бірінші  сынып  ата-аналар  төрайымымен  және  сынып  ата-
аналарымен тығыз байланыста болуы керек. Кез келген мәселенің жауабы ата-
аналармен шешімін табуға тиісті.  Осы жоспарды барлық сынып жетекшілері 
бұл  мәселені  бірлесіп  дұрыс  жолға  қоя  білсе,  көптеген  жұмыстарымыздан 
жеңілдіктер  байқалар  еді.  Осыған  байланысты  көптеген  ата-аналар  сынып 
жетекшінің ай сайын өткізетін ата-аналар жиналысына келмей де жатады.

Ата-аналар кодексінде былай жазылған:
-Ата-ана ерекше жағдайда ғана емес, тәрбиемен ұдайы айналысуға 

міндетті;                -Баланы тәрбиелеу үшін ата-ана өзіміз тәрбиелі болуымыз 
керек.                           Тәрбие беру-ақыл айту емес;                                                   
-Баланы жақсы көргендізінізді мейірімді, жылы сөзбен жеткізіп отырыңыз;         
-Мектептегі жағдайды жақсарту мақсатында ұсыныстар айтуға құқыңыз бар.

Ата-аналарға арналған этикалық кодексте:
1. Мектеп білім ошағы екенін есте ұстаңыз.                                                       

2. Мұғалімнің қоғамдағы рөлін бағалаңыз,қолдау көрсетіңіз.                                   
3. Бала тәрбиесі тек мұғалімнің ісі емес,ортақ іс екенін ұмытпаңыз.                       
4. Мектеп туралы,мектепте болған жағдай туралы анық-қанығына көз жеткізбей 
тұрып ,бөгде орындарға таратпаңыз.                                                                            
5. Мектеп – балаңыздың екінші үйі екенін түсінсеңіз,өзіңізді де сол үйдің 
мүшесімін деп есептеңіз.                                                                                               
6. Мектепішілік және сыныптағы ата-аналар жиналысынан қалыс алмаңыз.         
7. Өз балаңыздың мектептен тыс уақыттағы өміріне аса үлкен 
жауапкершілікпен қараңыз.                                                                                           
8. Балаңыз сапалы білім алсын десеңіз оған мектепке қажетті құрал-
жабдықтарын уақытылы әперіңіз.                                                                                
9. Балаңыздың денсаулығы мен жеке басының тазалығына және киіміне 
жауапты қараңыз.                                                                                                           
10. Өз уақытымен балаңыздың оқу процесін,күнделігін,дәптерін қадағалап 
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отырыңыз.                                                                                                                        
11. Егер мектепке сабақ уақытында келсеңіз, сынып жетекшісін немесе 
балаңызды арнайы күту орнында күтіңіз.                                                                    
12. Өз мүмкіндігіңізге қарай мектепте өтілетін, қала көлемінде өтілетін 
мерекелік шараларға,байқауларға қатысыңыз.                                                            
13. Өз еріктерімен әрбір ата-ана мектепке ұйымдастырушылық,ақпараттық 
және материалдық көмек көрсете алады.

Ата-аналар  бала  тәрбиесіне  уақыт  жетпейді  деп  қиналады.  Меңінше 
жоспарлай  білсе,  уақытты  жеткізуге  болады.  Үлкендер  уақытты  босқа 
жұмсамаса,  баламен  жүйелі  жұмысқа  уақыт  табылады.  Мысалы:  дүкенге, 
базарға, қонаққа, теледидарға, телефонға кететін уақыттарды үнемдесе.

Бала тәрбиесін бүгін емес, ертеңге қалдырсаңыз кеш болады. Балаға бүгін 
берілуі  тиіс  тәрбиені  кейінгі  қалдырмаңыз.  Тәрбиеде  із  қалдыратын  алтын 
уақыт қайталанбайды. Өсіп кеткен балаға дер кезінде берілмей қалған тәрбие 
жұғымсыз, дәмді тамақ сияқты болатыны бар.

Өмірде  көп  игіліктер  келіп,  кетіп  жатады.  Ал  адам  үшін  ең  өміршең 
байлық, зор құндылық – отбасының балаға деген сезімі.

Әр адамның өмір сүру тәжірибесі  әр түрлі.  Дегенмен кез келген отбасы 
нәресте дүниеге келген күннен бастап, күнделікті дағдысына, уақыт кестесіне 
өзгеріс  енгізгені  жөн.  Сонда  баламен  шұғылдануға  күн  сайын  бір-екі  сағат 
уақыт табылатын болады.

Бала  тәрбиесіндегі  ең  басты  шарт  –  күнделікті,  тұрақты,  нақты, 
сабақтастықты үзбеу. Балаларымыз – болашағымыз. Ал болашағымыз бапты, 
бақытты болғанға не жетсін.

Қашан, қай жаста болса да бала тәрбиесін назардан тыс қалдыруға 
болмайды. Кеш те болса, жалғастыру керек. Алайда, бала өскен сайын 
тәрбиелеу тәсілдері де қиындай беретіні жасырын емес.                                           
-Қателігін түсіне білетін,                                                                                               
Дұрыс жүріп, күтіне білетін,                                                                                         
Үлкенді сыйлап, кішіні сүйетін,                                                                                    
Білімді жинап, дүниені шолатындай, - балаларыңыз, үлкен азамат болып өссің!

Сөз соңын ұлы ұстаз Макаренконың: "Баламен шындап сөйлесу үшін орын 
мен уақытты таңдай біліңіз.

Кіре  берістегі,  жол-жөнекей  айтылған  сөз  бала  көңілінде  керекті  із 
қалдырмайды деген", - парасатты ойымен түйіндегенді жөн көрдім.
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05.02.2021 жыл    № H00050

Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер

АМАНҒАЛИЕВА ГҮЛМИРА СӘНЖАНҚЫЗЫ 
Атырау облысы  Қызылқоға ауданы «№ 9 ЖББОМ» КММ

Бастауыш сынып мұғалімі

Пән:жаратылыст
ану

Мектеп:

Сынып:   Мұғалімнің аты-жөні:  
Сабақ тақырыбы Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктер
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 

4.2.1.5 төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктерді 
ажырату
4.1.2.2 алынған  нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар:төменгі және жоғары сатыдағы 
өсімдіктерді анықтайды, сызба  арқылы көрсетеді;
Көптеген оқушылар:төменгі және жоғары сатыдағы 
өсімдіктерді  кестеге салып  ажыратады;
Кейбір оқушылар: төменгі және жоғары сатыдағы 
өсімдіктерді ажыратып, алынған нәтижені  диаграммаға  
салады;

Бағалау 
критерийлері

1.Төменгі және жоғары сатыдағы өсімдіктерді анықтайды.
2.Төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктерді 
ажыратады, нәтижесін  сызба, кесте, диаграмма  түрінде 
ұсынады.

Тілдік мақсаттар Төменгі сатыдағы өсімдіктер
Жоғары сатыдағы өсімдіктер
Балдырлар
Мүшелері болмайтын өсімдік болуы мүмкін бе?
Тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жеміс.

Құндылықтарды 
дарыту

 «Ойлан, жұптас, пікірлес» әдісінде тақырыпты талдау 
кезінде бір-бірінің пікірін құрметтеу, өзгелердің   пікіріне 
құрметпен қарап,  ынтымақтастықта жұмыс жасау жүзеге 
асырылады.

Пәнаралық 
байланыстар

 ҰЖ.«Ойлан, жұптас, пікірлес» әдісінде  мәтінді оқып, 
талдау  кезінде  «әдебиеттік оқу» пәнімен байланыс 
жүргізіледі. ӨЖ.«Көрсет және әңгімеле» әдісінде 
математика пәнімен  сызба, кесте, диаграмма құрастыру 
кезінде байланыс жүргізілді.
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4 мин

2  мин

Дескриптор:
-суреттерді салыстырады;
-төменгі және жоғары саты өсімдіктерінің 
мүшелерін анықтайды;
-төменгі және жоғары саты өсімдіктерінің 
мүшелерін  атайды;
2-тапсырма

  
Дескриптор:
- өсімдіктердің  мүшелерін анықтайды;
- өсімдік мүшелерін атайды;
- қандай сатыдағы өсімдіктерге 
жататындығы талқылайды;
- қорытынды ой айтады;
3-тапсырма 
kk.m.Wikipedia.org  сілтемесі  арқылы 
тапсырманы орындайды.
Дескриптор:
-уикипедия сайтынан  төменгі және жоғары 
саты өсімдіктерінің қайсысы  көп 
таралғандығын  анықтайды;
-бір-біріне түсіндіреді;

Қалыптастырушы бағалау тапсырмасы. 
  ӨЖ. «Нақтыла» әдісі

kk.m.Wikipe
dia.org 
смартфон
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2 мин

9  мин

Дескриптор:
-төменгі  саты өсімдіктерін  тауып жазады;
-жоғары  саты өсімдіктерін анықтап, кестеге 
жазады;

Өзін-өзі бағалау.  «Бас бармақ» әдісі

 төменгі және жоғары саты  өсімдіктерін 
анықтай алдым  

 төменгі және жоғары саты өсімдіктерін 
анықтауда қателіктер жібердім 

   төменгі және жоғары саты 
өсімдіктерін анықтауда қиналдым 
Сергіту сәті:
Біз гүлдерше өсеміз,
Жапырағы жайқалған.
Сабақтары салалы,
Желмен бірге ырғалған.
2-бағалау критерийі:Төменгі және жоғары 
сатыдағы өсімдіктерді ажыратады, 
нәтижесін  сызба,кесте, диаграмма түрінде 
ұсынады.
ТЖ. «Толықтыр»  әдісі
Тапсырма бойынша саралау.
1-топ  Сәйкестендір.
қайың                         жоғары  сатыдағы  
өсімдік
балдыр                       төменгі сатыдағы 
өсімдік
бәйшешек
Дескриптор:
- төменгі және жоғары саты өсімдіктерін 
ажыратады;
-сызық арқылы сәйкестендіреді;
2-топ  Қай өсімдіктер көп таралған:жоғары 
сатыдағы ма, төменгі сатыдағы ма? 
Неліктен?

ноутбук

Екі, жемісі, 
жоғары, 
мүшелері, 
тамыр, 
сабақ, 
төменгі, 
жапырақ, 
гүлі, 
Өсімдіктер 
____топқа 
бөлінеді. 
Олар 
_______саты
дағы 
және_____са
тыдағы 
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кестені толықтырып, қорытынды ой айтып, 
талқылайды. Үшінші топ  уикипедия сайтынан  
төменгі және жоғары саты өсімдіктерінің қайсысы 
көп таралғандығын анықтап, түсіндіреді. Саралау 
бойынша тапсырма «Толықтыр» әдісі арқылы 
жүргіздім.  Топтар төменгі және жоғары саты 
өсімдіктерін сәйкестендірді, тірек сөздер арқылы 
мәтінді толықтырып жазды, сұраққа жауапты берді, 
ғаламтор деректері арқылы өз жауаптарының 
дұрыстығын тексеруге жұмыс түрлерін орындауға 
бердім. «Көрсет және әңгімеле»  әдісінде қарқын 
бойынша саралау жүргіздім. Төменгі және жоғары 
саты өсімдіктерін сызба, кесте, диаграмма арқылы 
көрсетеді. «Серпілген сауал» әдісі арқылы 
оқушылардың бүгінгі сабақ бойынша  түсінгендерін  
тексердім 

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)? 
1:  Ширату тапсырмасы оқушыларға  жаңа сабақтың тақырыбын ашуға ықпал 
етті.
2:  Оқушылардың өздігінен ғаламтордан  деректерді  іздеуі сәтті шықты.
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да 
ойланыңыз)? 
1:Сабақты игерту кезіндегі  әдіс –тәсілдердің дұрыс таңдалуы.
2: Оқушылардың сабақта белсенділік көрсетуі, алынған тапсырмалардың 
дұрыс іріктеп берілуі.
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу 
қажет?
Сабағымда  топтық, жұптық,өзіндік жұмыс жасау барысында кейбір 
оқушылардың өз ойын толық жеткізе алмағандығын аңғардым.
Оқушылар берген  кері байланысты басшылыққа ала отырып,  келесі 
сабағымда оқушы өз ойын толық жеткізетіндей тапсырмалар таңдап, 
түрлендіру жолын жоспарлаймын.
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05.02.2021 жыл       № H00051

Химия пәнін оқытудың тиімді әдістері

 СУЛЕЙМЕНОВА АЙНУР БЕКДАУЛЕТОВНА 
Алматы облысы, Панфилов ауданы  Үлкеншыған орта 

мектебі КММ-нің химия пәнінің мұғалімі 

Химияны оқыту методикасының зерттейтін  объектісі  –  сол пәнді  оқыту 
әрекеті.Химияны  оқыту  методикасы  ғылыми  оқыту  әрекетін  методикалық 
деңгейде  зерттейді.Барлық  жеке  пәндерді  оқыту,  солардың  ішінде  химияны 
оқыту  методикасы  дидактиканың  ашқан  жаңалықтарына  сүйенеді,  оларды 
ӛзінің методологиялық негізі ретінде пайдаланады.

Химияны оқыту  әдістері,  ғылыми зерттеу  әдістерімен  ұштасып жатады, 
оқушылардың химия объектілерін танып-білу әрекетінің ерекшеліктерімен де 
сипатталады. Химиялық орта білім беру бір-бірінен бӛліп қарауға болмайтын 
үш  орындалатын  міндеттен  тұрады.  Ол  оқытудың  білімдік,  тәрбиелік  және 
дамытушылық мақсаттары деп аталады.Химия пәнінің білімдік, тәрбиелік және 
дамытушылық мүмкіндіктері, химиялық орта білім берудің негізгі міндеті аға 
ұрпақтардың  жинақтаған  тәжірибесі  негізіндегі  білімді  логикалық  және 
дидактикалық ӛңдеуден ӛткізіп, түсінікті етіп беру. 

Қазіргі кездегі оқытудың мақсаты жеке адамды жан-жақты және кешенді 
оқыту, тәрбиелеу және дамыту. Қазақстан мектебінің алдына қойылып отырған 
мақсаты инновациялық оқыту технологиясы арқылы оқу мен тәрбие жұмысын 
дамыту,  еліміздің  әлеуметтік-экономикалық  жағдайын  жақсарту  бағытында 
ӛскелең ұрпаққа жүйелі, нақты білім беру болып табылады.

Пәнді  оқытуда  қолданылатын  жаңашыл  әдістерді  қолдану  тиімділігі 
тӛмендегідей;  -  Интербелсенді  әдіс-тәсілдерді  пайдаланып,  оқушылардың 
танымдық қызығушылығын және білім сапасын арттыру; - Интербелсенді әдіс-
тәсілдің  дәстүрлі  білім беруге  қарағанда оқушыларда алған білімді  жүйелеу; 
-Интербелсенді  әдіс-тәсілдерді  пайдаланғанда  мұғалімнің  уақытын  үнемдеу 
және тиімді қолдануға мүмкіндік береді. 

Оқушыларға химиядан жүйелі білім беруде сабақ басты орын алады. 
Сабақ  -  өте  күрделі,  жан –жақты,  кӛп қызмет  атқаратын педагогикалық 

үрдіс. Сабақ мақсат қоюдан басталады. 
Қазіргі кезде сабаққа қойылатын мақсаттың үш түрі белгілі, олар: жалпы 

педагогикалық  (тәрбиелеу  мен  дамыту),  дидактикалық  (оқи  білу  дағдысын 
меңгеру), әдістемелік (химия пәні бойынша білім мен іскерлікті қалыптастыру, 
дүниетанымдық  кӛзқарастарды  түсініп,  қорытындылар  жасай  білуге  үйрету) 
мақсаттардың ортақтығы негізінде іске асырылады.
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Сабақта  оқытудың  барлық  формасында  жақсы  нәтижеге  жету  үшін  бір 
формадан  екінші  формаға  ауысып  отыру  оң  нәтиже  береді.  Жаңа  сабақтың 
материалын оқуда ұжымды жүргізіледі. Оқытудың түрлі формаларын қолдану 
оқушылардың  белсенділігін,  Өз  бетінше  жұмыс  істеу  және  таным  қабілетін 
арттырады.Қазіргі сабақ оқушылардың ӛзіндік жұмыстарынсыз болмайды. 

Ол- оқушылардың алдына қойған мақсаттарын орындау қызметі. 
Өзіндік  жұмыстарды  орындау  арқылы  оқушылар  кӛрсетілген 

бағдарламалық  білімді,  жаңа  біліктер  мен  дағдыларды  игереді,  Өзіндік 
шығармашылық қабілетін  дамытады,  ғылыми танымдық  әдістерді  меңгереді. 
Химия пәні бойынша сабақтың бес типін кӛрсетуге болады:

1.Жаңа білім мен дағдыны меңгеру сабақтары.                                                  
2.Сарамандық білімді, дағдыны, іскерлікті жетілдіру және қалыптастыру 
сабақтары.                                                                                                                        
3.Білімді жүйелеу, қайталау, қорытындылау, жалпыламалау сипатындағы 
сабақтар.                                                                                                                          
4.Білімді бақылау, тексеру, есепке алу сабақтары.                                                     
5.Аралас құрама комбинациялы сабақтар.                                                                   
Химия сабағындағы оқушылардың өзіндік жұмыстары сан алуан сарамандық 
сабақтар, сарамандық тәжірибелерді орындаулары, есептерді шешуі, 
формулалар бойынша реакциялардың теңдеуін құрастыру, жаттығуларды 
орындау, бақылау және тексеру жұмыстарын орындау, оқулықпен жұмыс, 
анықтамалар және әр түрлі қосымша әдебиеттермен жұмыс, сарамандық 
жұмыстардың есебін жазып орындау, танымжорық материалдарын өңдеу т.б.     

 Оқушылар ұжымы бір тақырып не бір жоспар бойынша екі-үш адамнан 
құралған шағын топқа біріктіліп, бӛлініп жұмыс жасайды. Мұнда да оқушылар 
сарамандық  жұмыстарды  бірлесіп  орындап,  есептерді  бірлесіп  шешеді, 
стендтер әзірлейді,  кӛрме ұйымдастырады, конкурстық немесе олимпиадалық 
есептерді шешеді, зерттеу жұмыстарын жүргізеді.  Химиялық танымжорықтар 
оқытудың өмірмен,  өндіріспен және қоғамдық құрылыстың сарамандығымен 
байланысын жүзеге  асырады.  Өндірістік  танымжорықтар мектепте  оқылатын 
теориялық  материалды  өндіріс  тәжірибесімен  байланыстыруға  мүмкіндік 
береді.  Өндірістік  танымжорықтар  оқушылардың  әр  жақты  жетілуіне 
жәрдемдесе отырып, олардың политехникалық ой-ӛрісін де дамытады.

Өндірістік технология мен еңбек құралдарымен, ӛндірістің жалпы ғылыми 
ұстанымдарымен  де  танысады.Ӛндірістік  танымжорықтардың  саяси-идеялық 
маңызы аса зор, ӛйткені, олар егеменді еліміздің ӛндіріс құрылыстарының даму 
қарқынын, ғылымымыздың, техникамыздың барлық табыстарын біле отырып, 
ұлттық  мақтаныш  сезімін  тудырып,  отан  сүйгіштікке,  халықтар  достығына 
тәрбиелейді.Химия  оқыту  үрдісінде  арнайы  таным  жорықтар  басым 
болғанымен жалпы ӛндірістік танымжорықтардың маңызын ұмытпаған жөн.
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Өндірістік  танымжорықтар  сабақ  үстінде,  үйірме  сабақтарында  және 
сыныптан  тыс  жұмыстарда  кеңінен  пайдалануға  болатындай  материалдарды 
жинақтауға  мүмкіндік  береді.  Химияға  деген  қабілеттіліктерді  дамыту  үшін 
мүмкіндігінше оқушылардың ӛзіне тапсырмаларды кӛбірек етіп беріп,  оларға 
химиялық  проблемаларды  шығармашылықпен  шешу  тәсілдерін  біртіндеп 
түсіндіру қажет. Химия ғылымы мен химия ӛнеркәсібінің мәні – осы саладағы 
жүмыстардың  жемісті  болуы  –  сынақ  тәжірибе  жасай  білуді,  бақылаған 
құбылыстарды ой жүгірте талдай білуді оқытудың алғашқы қадамынан бастап-
ақ дамыту қажеттілігін талап етеді. Химикке тән осы сияқты және бұдан басқа 
да,  мысалы  тәртіптілік,  зейіндік,  жұмысқа  ептілігі,  жинақылық  тәрізді 
қасиеттер  тек  оқушылар сынақ  тәжірибе  жасауды сынақ  тәжірибелік  теория 
негізінде оқып-үйренумен ұштастырған жағдайда ғана ойдағыдай қалыптасады. 
Осының  нәтижесінде  әрбір  оқушыда  ақыл-ой  және  сарамандық  іс-әрекеттің 
дараланған сипаты қалытасады, бірте-бірте ақыл мен естің химиктің қызметіне 
тән арнаулы қасиеттер дамиды, әдеттегі  ғана емес, сонымен бірге теориялық 
және  сарамандық  мазмұндағы  жаңа  мәселелерді  шеше  білу  шеберлігі  пайда 
болады.  Сонымен  қорыта  келсек,  сабақтағы  ең  басты  және  оны анықтаушы 
көрсеткіші  оның  мазмұны,  дүниетанымдық  бағыттылығы,  мұғалімдердің 
педагогтық  шеберлігін  арттыру  жөніндегі,  істі  ұйымдастырудың  әдістемелік 
жағы болып табылады. 
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№ H00042        04.02.2021 жыл

Мектепке дейінгі ұйымда ағылшын тілін оқыту  

МҰРАТОВА НҰРЖАМАЛ ХАЖЫМҰРАТҚЫЗЫ
Қызылорда облысы,Шиелі ауданы білім бөлімінің 

№ 9 «Жансая» бөбекжай-бақшасы КМҚКТәрбиешісі

     Қазақстан  Республикасының  президенті   Нұрсұлтан   Әбішұлы 
Назарбаевтың   «Болашаққа  бағдар:  рухани  жаңғыру»  атты  бағдарламалық 
мақаласында  көзделген  басты  мақсат  –ол  әлемдегі  ең  дамыған  30  елдің 
қатарына  қосылу.  Елбасымыз  өз  сөзінде  ұлттық  сананы  жаңғыртудың  алты 
басым бағыттарын атап көрсетті. Болашақ ұлттың табысты болуының басты 
шарттарының  бірі-  бәсекеге  қабілеттілік  екендігі,  үштілділікті  меңгерудің 
маңыздылығы  баяндалды.Осы  мақсаттар  мен  шарттарды  басшылыққа  ала 
отырып, көптілділікті жаңарту үдерісін мектепке дейінгі жастан бастау керек. 
     Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының алдында күрделі міндет тұр. Ол 
саналы  ойлайтын  ертеңгі  күні  қоғамда  өз  орнын  табатын  жеке  тұлғаны 
тәрбиелеп  шығару.Үштілділікті  балабақшаға  енгізу  мақсатында  көптеген 
жұмыстар жүргізілді. Әр түрлі әдіс-тәсілдер қолданылып, баланың тез әрі жеңіл 
қабылдауына  тиімді  жолдар  қарастырылды.  Сол  әдіс-тәсілдердің  бірі  –ойын 
әрекеті.
    Мектепке дейінгі балалардың үштілділікті меңгеруі үшін, жан-жақты дамуы 
үшін  ойынның  рөлі  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,  күлдіріп,  шат  шадыман  күйге  бөлейді.  Мектепке 
дейінгі  балалалық  шақ  –  ертегі,  қызықты  ойындар,  әңгімелер  мен  өлеңдер 
әлемі.  Бұл  жаста  балалардың  балабақшадан  мектепке  ауысу  үрдісі  жүреді, 
жетекші  әрекет  түрінің  өзгеруі,  яғни  ойын әрекетінің  оқу  әрекетіне  ауысуы 
болады. Ойын әдісінің кеңінен қолданылуы ойынның бала қуанышының көзі 
ретінде ғана айқындалмайды, сонынмен қатар ол оқыту міндеттерін шешудің ең 
негізгі  жолы  болып  табылады.  Ұлы  педагог  В.Сухомлинский  «Ойынсыз, 
музыкасыз,  ертегісіз,  шығармашылықсыз,  қиялсыз  толық  мәніндегі  ақыл-ой 
тәрбиесі болмайды» дейді, демек балалармен 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  оқу 
қызметтерінде  жандыжансыз  табиғатқа  деген  сүйіспеншілік,  үлкендердің 
еңбегіне  қызығу  мен  сыйластық  сияқты  адамгершілік  сапалары 
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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 
тіршілік  етеді».  Ойынды  балалар  өмірін  ұйымдастырудың  формасы  ретінде 
пайдалана отырып алдымен солардың ортақ мүддесін бағыттап және дамытып 
отыру,  балалар  ұжымын  топтастыруға  күш  салу  керек.  А.С.  Макаренко 
ойынның  балалар  өмірін  ұйымдастырудағы  ролін  жоғары  бағалай  келіп, 
тәрбиешінің ролі туралы былай деп жазды: «Мен де педагог ретінде олармен 
аздап  ойнауға  тиіспін.  Егер  мен  тек  қана  үйретіп,  талап  етіп,  айтқанымды 
істетіп тұрсам, онда мен, бәлкім, пайдалы, бірақ жақындығы жоқ бөгде күш 
қана  боламын.Мен  міндетті  түрде  аздап  ойнауға  тиіспін-,  деп  атап  кеткен. 
Ағылшын  тілін  ерте  жастан  оқытудың  мақсаты  –  мектеп  жасына  дейінгі 
балалардың ағылшын тілінде қарым - қатынас жасай алу негіздерін меңгеруі 
болып табылады. Ерте жастан ағылшын тілін оқыту сәбилердің коммуникативті 
даму біліктілігін арттырады, қызығушылығын оятуға мүмкіндік береді, бірден 
көп тілдерде сөйлеуге мүмкіндік алады. Ал, әлемдік тіл ретінде бейресми түрде 
орныққан  ағылшын  тілін  меңгеру  ұлттың  бәсекеге  қабілеттілігін  шыңдай 
түседі. Баланың шет тіліндегі сөздерді қабылдауының оң ыңғайын жасау керек. 
Сол оң жағдай  жасаудың бірден -  бір тәсілі  ойын болып табылады.  Ойын - 
баланың білім - білік дағдысын қалыптастыратын тәрбие құралы. 
    Мектепке дейінгі жаста ойын әрекеті жетекші әрекет екенін ескере отырып, 
балалар  өзінің  жеткен  нәтижесін  ертерек  көру  үшін  ұйымдастырылған  оқу 
қызметтерде көбіне сөйлеу қабілетін дамытуға бағытталған ойын формасында 
өткізу өте тиімді. Ойын тілді әр жаста тез меңгеруге өте жақсы жағдай жасайды 
әрі көмектеседі. Ойындарды мектепке дейінгі балаларының оқу қызметтерінде 
белгілі  бір  жүйемен  пайдалану  қажет.  Ойындардың  оқыту  мазмұнына, 
танымдық  іс-әрекет  сипатына,  ойын  құрылымына  сәйкес  жіктемелері  бар. 
Ойындардың  жіктемесі  оқушылардың  жас  ерекшеліктеріне,  ойын  сипатына, 
дене қасиеттерін, қимылдық әрекеттерді дамытуға, ойындардың педагогикалық 
мүмкіндіктеріне сәйкес жасалады. Балалармен жұмыс тәжірибесінде ағылшын 
тілін  оқытуға  бағытталған  әр  түрлі  ойындарды  кеңінен  қолдануға  болады: 
ережеге  негізделген  ойындар,  рөлдік,  білім  тереңдету  ойындары, 
лингвистикалық ойындардың әр түрлі нұсқалары. Ойынды оқу қызметінің әр 
кезеңінде  пайдалануға  болады.  Мысалы,  ұйымдастыру  бөлімі  кезінде 
фонетикалық рифмовка алуға болады. Бұл кезеңде балалардың оқу қызметіне 
қызығуын жоғалтып  алсақ,  олардың тілді  әрі  қарай  меңгеруі  қиынға  түседі. 
Сондықтан,  оқу  қызметі  арасында  ойын  элементтерін  қолдану  баланың 
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қызығуын, белсенділігін, ойлау қабілетін дамытуға, жаңа тақырыпты пысықтау 
кезеңін сапалы өткізуге материалды толық меңгеруге ықпал жасайды. 
     Ағылшын тілін оқытуда ең негізгі орын фонетика екенін ескере отырып, 
фонетикалық  әдісті  белсенді  қолдану  маңызды  болып  табылады.  Балаларды 
дұрыс  айту  жаттығулары  шаршатпауы  үшін  және  де  ұйымдастырылған  оқу 
қызметінде  көңілді  әрі  қызықты  өтуі  үшін  фонетикалық  жаттығулар  ойын 
түрінде қолданылғаны жөн деп ойлаймын. Мысалы, фонетикалық жаттығуды 
әр түрі тіл ұстартуға арналған тақпақтар айтқызу, ертегі айтып беру, ойындар 
ойнату  арқылы  жасатуға  болады.  Жаңа  сөздер  енгізгенде  4  -  5  жастағы 
балалардың  психофизиологиялық  ерекшеліктеріне  аса  зор  мән  беріледі.  Бұл 
жаста  балалардың  сөйлеуі  сезім  мүшелерінің  заңдылықтарына  бағынады. 
Ашық, түрлі - түсті көрнекілік кіші жастағы балаларды оқытудағы таптырмас 
көмекші болып есептеледі. Жаңа сөзді суретпен, немесе әсем көрнекіліктермен 
байланыстыра  отырып түсіндірсе,  оны белгілі  бір  іс  -  әрекетте  қолданылып 
көрсетілсе бала өте тез меңгеріп кетеді. Бала бір суретті қайталап көре беруден 
жалығады, сондықтан көрнекіліктерді тез - тез ауыстырып тұрудың да маңызы 
зор.  Ұйымдастырылған оқу қызметтерінде    5 -  7 жастағы балаларға саусақ 
ойындарын кіріктіріп өтуде оң нәтиже береді. Себебі саусақ ойындары арқылы 
баланың ұсақ қол моторикасы және ой -  өрісі  дамиды.  Мысалы:  Балалар өз 
саусақтарының  әр  қайсысына  өз  отбасы  мүшелерінің  атауын  беріп,  бөліп 
ойнайды.
     Бұл жерде отбасы мүшелерінің ағылшын тілінде атауын біліп қана қоймай, 
отбасы деген ұғымның ажырамас бөлік екенін ұғынады. 
The Family (саусақтармен ойын)                                                                                 
This is our mother,                                                                                                         
This is our feather,                                                                                                         
This is our brother tall,                                                                                                   
This is our sister,                                                                                                          
This is our body,                                                                                                               
Oh, how we love then all! 
     Ағылшын тілін  оқытуды мектепке  дейінгі  мекемелерден  басқа,  отбасы 
ортасында да жүзеге асыруға болады. Бұл үшін педагогикалық білімнің болуы 
міндетті емес, жай ғана үй жағдайында балалармен дидактикалық ойындарды 
ұйымдастырып  өткізу  ғана  жеткілікті,  мысалы  ас  дайындау,  немесе  серуен 
кезінде  белгілі  бір  заттарды  ағылшын  тілінде  атауын  қайталату.  Мектепке 
дейінгі  ұйымдарда  ата  -  аналармен байланыста  ашық ұйымдастырылған  оқу 
қызметтеріне,  ертеңгіліктерге,  пікір  алмасу  мақсатында  дөңгелек  үстелге 
шақырылады,  сауалнамалар  жүргізіледі,  ақыл  -  кеңестер  және  үйге  жеке 
тапсырмалар  беріледі.  Ағылшын  тілінде  жұмбақтар,  сөзжұмбақтар,  лото, 
лингвистикалық  ойындар,  бөлмедегі  жиһаздарды  орнына  қою,  дүкендерді 
аралау,  телефонмен  сөйлесу,  т.  б.  түрінде  де  ойналады.  Шығармашыл 
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тәрбиешінің бала көңілі мен зейінін өзіне аударуға қолданатын ойын түрі-ол 
дидактикалық ойын. 
    Дидактикалық  ойын  –  баланың  қызығушылығына  негізделген  оқыту 
тәсілдерінің  бірі.  Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  ойын  баласы  екенін 
ескере  келе,  дидактикалық  ойындардың  жүйелі  қолданылуы  жақсы  нәтиже 
береді.  Педагогикалық  процесте  ойын  балалар  іс-әрекетінің  басқа  да 
түрлерімен,  бәрінен  бұрын  еңбекпен,қимыл  қозғалыспен  оқу  үстіндегі 
оқытумен  әсіресе  бала  тілін  дамытумен  өзара  тығыз  байланыста  болады. 
Ағылшын тілін меңгертуде ұйымдастырылған оқу қызметтерінде балалардың 
ақылойын  дамытудың  көп  тараған  формалары  дидактикалық  ойындар  олар: 
әртүрлі  лото,  доппен  ойналатын  ойындар,  кеспе  қағаздарын  пайдаланатын 
ойындар,  шаршы  ойындары,  сенсорлық  ойындар  т.б.  Доптың  ритмикалық 
соғылуымен  бірге  санау  бір-бірімен  тығыз  байланысты  көру,  ұстау  және 
қозғалу анализаторларының дамуына көмектеседі. Ойынның осы түрлері ойын 
материалын  түрлендіруге  зор  мүмкіншілік  береді  және  лексикалық 
материалдарды  жақсы меңгеруге  көмектеседі.  Ойындарды ұйымдастырылған 
оқу қызметтерінде ғана емес, тыс уақытта да ойнауға болады. Бұл балалардың 
демалатын уақыты. Ойынның негізгі мақсаты – сөздерді, сөйлемдерді ағылшын 
тілінде  дұрыс  айтуға  балалардың тілдерін  жаттықтыру.  Неғұрлым көп  естіп 
білуге ынталанған балалардың еске сақтау қабілеті соғұрлым жоғары дәрежеде 
дамиды. Ал ерте жастан балаға көңіл аудармай оның жан-жақты дамуына көмек 
жасамасақ оның ақыл-ой, қабылдау, есте сақтау қабілеті баяу дамиды. Себебі, 
баланың  дамуы  кішкентайынан  бастап  қалыптасқандықтан,  тілді  үйрету 
мәселесін  де  ерте  бастаған  тиімді  екені  айтылуда.  Іс-тәжірибеде  балаларға 
ағылшын тілін үйретуде мазмұны күрделі емес, шағын драмалық ойындарды 
пайдаланған  дұрыс  болады.  Драмалық  ойындарда  балалар  ертегілердегі 
рольдерді  жаттайды  және  ерекше  күндерге  арналған  ертеңгіліктерде  осы 
рольдерді  орындайды.  Сонымен  қатар  көрнекілік  принципіне  үлкен  мән 
беремін. 
    Алғашқы әсер өте айрықша болу үшін ойыншықтар, суреттер, фотосуреттер, 
схемалар мен басқа да көрнекі құралдарды пайдаланудың маңызы зор.Мектепке 
дейінгі  балаларды шетел тілінде  сөйлеуге  үйрету  процесінде көрнекіліктерді 
пайдалану  –  өткізілетін  ұйымдастырылған  оқу  қызметтерінде  нақты 
жағдайларына  байланысты  болуы  тиіс.  Мысалы,  «Жануарлар»  тақырыбын 
оқытқанда  суреттерге  қарағанда,  ойыншықтарды,  техникалық  құралдарды 
пайдаланып,  баланың  жан-жақты  дамуына  септігін  тигізеді.  Драмалық 
ойындарды  мектепке  дейінгі  балалардың  оқу  қызметтерінде  белгілі  бір 
жүйемен пайдалану қажет.Ойындардың оқыту мазмұнына, танымдық іс-әрекет 
сипатына,ойын  құрылымына  сәйкес  жіктемелері  бар.Ойындардың  жіктемесі 
оқушылардың жас ерекшеліктеріне,ойын сипатына,дене қасиеттерін, қимылдық 
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әрекеттерді  дамытуға,  ойындардың  педагогикалық  мүмкіндіктеріне  сәйкес 
жасалады.
 Ойындарды оқыту мазмұнына сәйкес түрлері:
 1.  Ойын  –  саяхаттар.  Олар  ертегіге  ұқсас,  фактілер  немесе  оқиғаларды 
бейнелейді.  Бірақ  олар  ерекше  түрде  ашып  көрсетеді,  қарапайым  жұмбақ 
арқылы, қимылдық – оңай жолмен, қажеттілер – қызық жолмен беріледі.
 2.  Ойын  –тапсырмалар.  Бұл  ойындардың  негізін  заттар  мен  әрекет,  сөздік 
тапсырмалар  кұрайды.  Ойын міндеттер  мен әрекеттері  бір  нәрсені  болжауға 
негізделеді. Ойын – болжамдар. Бұл ойындар, Не «болар еді…?», «Мен не істер 
едім, егер…?» деген сұрақтарға негізделеді. Ойынның дидактикалық мазмұны 
балалардың алдына проблемалық міндет пен ситуацияны қоюда ерекшеленеді. 
Мұндай  ойындар  білімді  нақты  жағдайда  қалыптастыра  байланыс  есептерін 
тағайындауды талап етеді.
 3.  Ойын  –  жұмбақтар.  Жұмбақтың  негізгі  ерекшелігі  логикалық  астарын 
болуында,  олар  баланың  есі  әрекетін  белсендіріледі.  Жұмбақтар  салыстыру, 
теңеу  және  сипаттау  арқылы  ұғымның  қасиеттерін  ажыратуға  тәрбиелейді, 
оқушы  қиялының  дамуына  әсер  етеді.  Жоғарыда  атап  көрсетілген  ойын 
түрлерін  балалардың  таным  белсендігін  жандандыруға,  үштілділікті  жетік 
меңгеруге, өздігінен ойлау қабілетін дамыту тәсілі ретінде қолдануға болады.   
    Ойын кез - келген оқу материалын қызықты да тартымды қылып, балалардың 
көңіл  -  күйін  көтеруге,  өздерінің  жұмыстарына  қанағаттануға  және  өтілген 
тақырыпты  жеңіл  меңгеруге  көмектеседі.  Тақырыпты  ашу  барысында  ойын 
арқылы  дамытуға  арналған  тапсырмалар  жүйелі  қолданылып, 
ұйымдастырылып отырса  сонда  ғана  педагогтың  тақырып мақсатын ашуына 
мүмкіндік береді. Ал, дұрыс таңдау үшін балалардың психологиялық және жас 
ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін білу керек. 
    Қорыта келгенде, ойын әрекетінсіз ағылшын тілі лексикасын баланың есінде 
қалдыру  тиімділігі  аз  және  ақыл  ой  күшін  көп  қажет  етеді.  Оқу  үрдісіне 
енгізілген ойын ағылшын тілі ұйымдастырылған оқу қызметтерінде оқытудың 
бір түрі ретінде қызықты, жеңіл және жанды болуы керек. Ойын оқу үрдісін 
жеңілдететінін ескеру қажет. Ағылшын тілі мұғалімінің ұйымдастырылған оқу 
қызметіне  қойған  мақсатына,  міндетіне,  шартына  байланысты  ойын  түрі 
өзгертіліп отырылуы қажет. Ойын арқылы кез-келген оқу материалын қызықты 
да тартымды қылып, балалардың көңіл-күйін көтеруге, өздерінің жұмыстарын 
қанағаттануға  және  білім  үрдісін  жеңіл  меңгеруге  көмектеседі. 
Ұйымдастырылған  оқу  қызметі  барысында  ойын арқылы дамытуға  арналған 
тапсырмалар  жүйелі  бағытталып,  ұйымдастырылып  отырса  сонда  ғана 
мұғалімнің ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекеті  мақсатына  жеткізуіне  мүмкіндік 
береді.  Дамыған  отыз  мемлекеттің  қатарына  кіру  үшін  білімді  ұрпақ 
тәрбиелейік. Себебі, Қазақстанның болашағы білімді ұрпақтың қолында.  
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