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Ақтөбе қаласы № 8 жалпы білім беретін орта мектебі КММ 
Бастауыш сынып мұғалімі

Султанова Гульмира Кадыровна

Бөлім ҮІ. Қоршаған ортаны  қорғау

Педагогтің аты-жөні Султанова Гульмира Кадыровна

Күні: 17.02.2021 ж
Сынып: Қатысушылар саны:15 Қатыспағандар 

саны:0
Сабақтың тақырыбы Ит – адамның досы
Оқу бағдарламасына 
сәйкес оқыту 
мақсаттары

4.1.1.1 – шығарманың мазмұнын толық түсіну, кейбір тұстарын нақтылау, оқиғаның 
себеп-салдарын анықтау үшін сұрақтар қою және жауап беру;
4.1.3.1 – шығарманың тақырыбы және қорытынды бөлімі негізінде сюжеттің дамуын 
болжау, оның себебін түсіндіру.

Сабақтың мақсаты Өз ойымды білдіремін. Шығармашылық жұмысқа дағдыланамын.
Сабақтың барысы.
Сабақтың кезең
уақыт

Педагогтің әрекеті Оқушының әрекеті Бағалау

Басы 1.Психологиялық ахуал қалыптастыру.
«Жылулық сыйлаймыз» жылулық 
шеңбері
Жұмыс ережесін келісу
 Сабақта бір-бірімізді  
сыйлаймыз, тыңдаймыз!
 Уақытты  үнемдейміз!
 Нақты,дәл  жауап  береміз!
 Сабақта  өзіміздің 
шапшаңдығымызды, тапқырлығымызды  
көрсетеміз!
 Сабаққа  белсене  қатысып, 
жақсы ұпай бағаламыз!
2. Миға шабуыл  әдісі
Қызығушылығын ояту 
Хатты ашу, оқу.
Тыңда .

Психологиялық ахуал

Жаттығуларды 
орындау арқылы  
жаңа сабаққа назар 
аудару.

Оқушылар сұраққа 
жауап береді, 
жұмысты берілген 
түріне қарай 
орындайды.

ҚБ оқушылар бірін - 
бірі бағалайды

ҚБ: От шашу 
арқылы бір-бірін 
бағалау.

Ортасы  3.Дана  үкі  әдісі.
Пікіріңді айт.
Өзің қай жануарды асырағың келеді? 
Неге? Неліктен?
Суретте:  ит,  мысық, тотықұс, құлыншақ, 
балық  осылардан  таңдап  қайсысын 
асырағысы келетінін айтады.
Жаңа тақырып. 
4.«Қаламгер келбеті»айдары
Жазушы туралы мәлімет алады.
Дескрипторы:
Жазушы туралы мәлімет алады.

Берілген сұраққа 
жауап беріп, 
тапсырмаларды 
талапқа сай 
орындайды.

Форматив
ті бағалау.
Әр дұрыс жауапқа 
жұлдызша
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5.«Есіңе түсір» айдары
Б.Соқпақбаевтың қандай шығармаларын 
білесіңдер? 
«Балапан торғай», «Сол бір сапар», 
«Балалық шаққа саяхат», «Менің атым - 
Қожа»
Дескрипторы:
Б.Соқпақбаевтың шығармаларымен 
танысады.
6. «Оқылым » айдары
Оқулықпен жұмыс 101-103 бет
Түсініп оқы
Көшер кезде
(үзінді)
Дескрипторы:
Шығарманың мазмұнын толық түсінеді. 
Кейбір тұстарын нақтылайды.
Оқиғаның себеп салдарын анықтайды. 
Сұрақтарға жауап бере аладаы
7. «Жаңа сөздер сандығы» айдары
Середей – сорайған, ұзарған
Басына күн туған- қиыншылыққа тап 
болған.
Әңгімеге жоспар құру.
Майлыаяқ – ерке күшік.
Байланған ит.
Зарлы дауыс.
Аманат.
 Алыптар мен ергежейлілер әдісі
8.Сергіту сәті 9.«Ойлан,бөліс»айдары,
«Білгенге маржан» айдары
Ойын: «Күшікке сүйек жинау»

Дескрипторы:
Өз  ойын,  сезімін,  көзқарасын  өмірде 
болған,  өзге  шығармадағы  ұқсас 
оқиғалармен  салыстыра  отырып  пікір 
білдіреді.
Берілген тапсырмаларды орындайды.
Сұрақтарға  жауап  беріп,  өз  пікірін 
дәлелдейді.

Белсенді оқу 
тапсырмалары( ұжым
да) 

Жұмыс дәптеріндегі 
жазылым 
тапсырмаларын 
орындау

ҚБ: Бас бармақ  
арқылы бір-бірін 
бағалау.

Аяқталуы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану.
 Түйінді сөздер  әдісі 
10.«Ой толғаныс» айдары
Қб тапсырмасы
Шығармашылық жұмыстар орындау
 Ақындар: Өлең жазады, мақал 
құрастырады.
 Жазушылар:Ит туралы қысқа 
мәтін құрастырып жазады.
 Суретшілер:Ит суретін салады.

ҚБ: Бағдаршам 
көздері арқылы бір-
бірін бағалау.

3



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

 Зерттеушілер: Иттер туралы 
мәлімет.  
Дескрипторы:
Өлең жазады.
Мақал құрастырады
Иттің суретін сала алады
Иттер туралы мәлімет айтады
11.Өз ойыңмен бөліс
Мәтіннің негізгі ойын анықтаңдар.

Ит – жеті қазына
Итті иесімен қина

Дескрипторы:
Оқушылар мәтіннің негізгі ойын 

анықтайды.

Кері байланыс 12.Рефлексия «Күн» әдісі. Сабақтан алған 
әсерлерін сары, көк 
стикерге жазып, 
суретін іледі.

«Күн»

13.Бағалау
10 жұлдыз – 5.
7 жұлдыз- 4.
4 жұлдыз -3

14. Үй тапсырмасы
Ит туралы  қызық оқиға білсең, 
әңгімелеуге дайындал.
Жарнама 
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Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы
№ 162 орта мектеп директоры
Дуйсебаев Серик Жаманкулович

                                                       
Қазақстан тарихы пәнінен «Сақтар» бөлімі бойынша 

жиынтық бағалау тапсырмалары.  5 сынып
Бөлім тақырыбы: Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары

Тақырыптар Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары
Берел қорғандары

Оқу мақсаты 5.1.2.2- әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін түсіндіру;
5.2.2.1- археологиялық ескерткіштерді сипаттау;

Бағалау критерийі Білім алушы:
 Әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін түсіндіреді.
 Археологиялық ескерткіштерді сипаттайды.

Ойлау дағдыларының деңгейі Білу, түсіну
Қолдану

Орындау уақыты 20 минут
1тапсырма. Сақ қоғамындағы әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін сәйкестендіріңіз. (4минут).

1.Жауынгерлер 1. «Сегізаяқты», «екі өгізі барлар»

2.Абыздар 2. «Ратайштар», яғни «арбада тұрғандар»

3. Малшылар мен егіншілер 3. Тостаған мен айрықша бас киімі

Дұрыс жауап:
1- 2- 3-

2 тапсырма. Археологиялық ескерткіштерді салыстыра отырып, кестені толтырыңыз. (8минут)

            
                    Шілікті қорғаны                                           Бесшатыр қорғаны

Қорғандар Шілікті Бесшатыр
Археологиялық ескерткіш Қазақстанның қай аймағында 
орналасқан?
Археологиялық ескерткіш қай ғасырға жатады?
Археологиялық ескерткіш неше обадан тұрады?
Қорымдардан қандай заттар табылды?

3 тапсырма. Берел қорымына қатысты төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.(8минут)
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1. Берел  кезеңінің хронологиялық шеңберін көрсетіңіз: _________________________________
2. Берел мәдениетінің ерекшелігін атаңыз: 
_________________________________________________________________________________
3. №11 обаны зерттеген ғалым кім? __________________________________________________
4.Берел қорымындағы олжаларға қарап, сақтар мәдениеті жөнінде тұжырым 
жасаңыз:__________________________________________________________________________

Бағалау критерийі Тапсыр
ма №

Дескриптор Балл

Білім алушы
Сақ қоғамындағы 
әлеуметтік 
топтардың 
ерекшеліктерін 
сәйкестендіреді.

1 Жауынгерлердің ерекшеліктерін сәйкестендіреді. 1

Абыздардың ерекшеліктерін сәйкестендіреді. 1

Егіншілер мен малшылардың ерекшеліктерін сәйкестендіреді. 1

Археологиялық 
ескерткіштерді 
салыстыра отырып, 
кестені толтырады.

2 Шілікті патша қорғанының Қазақстанның қай аймағында 
орналасқанын көрсетеді.

1

Бесшатыр патша қорғанының Қазақстанның қай аймағында 
орналасқанын көрсетеді.

1

Шілікті патша қорғанының қай ғасырға жататынын көрсетеді. 1

Бесшатыр патша қорғанының қай ғасырға жататынын көрсетеді. 1

Шілікті патша қорғанының неше обадан тұратынын көрсетеді. 1

Бесшатыр патша қорғанының неше обадан тұратынын көрсетеді. 1

Шілікті патша қорғанынан қандай заттар табылғандығын 
көрсетеді.

1

Бесшатыр патша қорғанынан қандай заттар табылғандығын 
көрсетеді.

1

Берел қорымыныа 
қатысты сұрақтарға 
жауап береді.

3 Берел кезеңінің хронологиялық шеңберін көрсетеді. 1

Берел мәдениетінің ерекшелігін атайды. 1

№11 обаны зерттеген ғалымды атайды. 1

Берел қорымындағы олжаларға қарап, сақтар мәдениеті жөнінде 
тұжырым жасайды.

1

Барлығы 15
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Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы
№ 163 орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі

Жаманқұлова Қасиет Серікқызы

7 сыныпқа арналған 1 ші 
тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмасы

Sample questions and mark scheme
Tasks for the Summative Assessment for the term 1
 Listening.  https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1/how-to-spot-fake-
news  
( audio is not accessible, teacher reads the text twice)
 
Task 1. Listen and circle True (T), False (F) or Not Given (NG) for the statements 1-4.
 Fake news websites have variety 
of true stories.                                    True                        Not Given     
 The news site is fake, if the ‘About’
 page doesn’t give a clear 
description of the organization.                True       False     Not Given  [1]
 Your computer can get infected by virus
 through the fake news.           True       False     Not Given   [1]
 Fake news websites usually use Google
 Reverse Image program for the pictures.    True       False     Not Given        
                                                                                                               [1]
 Other websites can help you to check 
if the story is fake or not.                   True       False     Not Given  [1]
Task 2. Continue the sentence according to the listening. 
 Fake news websites write the story to….
 If you see the fake news in the site, you….
1. Total [6\___]
Reading.
Task 1. Read the blog posts and guess which comment follows each post.  Write a letter of the post to each  
comment. 
https://www.naukri.com/blog/what-are-your-hobbies-interview-questions/
What’s your hobby?
 I have only one hobby. I absolutely love cooking. I can merrily state that my kitchen is my playground in every 
sense! My mother has always been a wonderful cook, and I feel she is my inspiration.  Other than cooking, I like 
watching lifestyle channels and food shows. Also, in my free time I go to bakeries in my hometown and try different 
kind of cupcakes. Then I write a blog about it. Read more….

 I have a telescope. My hobby is looking at the moon, but sometimes I look at the planets, for example Mars  
and Jupiter. I want to discover a star someday. Except this, I take pleasure in listening to music. I never really thought  
that this was my hobby, but I’m beginning to comprehend that it is. It’s amazing how a hobby can lead one to so many 
more interests. Read more….

 My hobby is a needlework. I use my mom’s old sewing machine and thanks to some inspiring online video  
tutorials, I have been able to stitch clothes, bags, soft furnishings and some jewelries. Because of this hobby, I have a 
really  unique  wardrobe.  It’s  just  a  hobby,  but  I  really  enjoy  it.  You  can  see  my  handworks  in  this  website: 
https://www.dreamstime.com  Read more….
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 I am a bird-watching enthusiast. I love the outdoors and enjoy going for hikes during weekends. It’s great to connect  
with nature, enjoy some gorgeous views and get away from the city! Bird watching is a calming activity. Read more….

 Your work is great! Do you sell it?  ____                                               [1]
 So where is a good place to get one? ____                                             [1]
 Good luck! Oh, what would you name it? ____                                     [1]
 What is a good place to go? ____                                                            [1]
 Great! Can you teach me to make a bracelet? ____                              [1]
Task 2. Rate one of the blog by coloring the stars. Write a comment for the post that you rate. 
 F.e. I like sweets very much, that’s why I want to try Helena’s cakes.           [1]    
  2. Total [6\___]                   Writing.
1. Choose one of the following topics and write a blog. You should write at least 50 words using the topical 
words. 
1. My hobby and interest.
Example: Hi everyone!     I love learning new languages. I am a fluent speaker of 4 languages and I want to learn a few  
more….
2. The best mobile phone. 
 Example: Hello my friends I have an iPhone 7. I think it is the best mobile phone of all. Because…
_ _____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

                                                                                   3. Total [6\___]
Speaking. Pair work.
 Task 1. Choose one of the pictures and interview your partner. Ask your partner about his/her hobby and 
interests using the topical vocabulary.  Tell if you and your partner are interested in similar things. 
“Hobbies and Leisure time” 
https://en.islcollective.com/download/english-esl-worksheets/leisure-activities/38297

 

https://en.islcollective.com/download/english-esl%20worksheets/vocabulary/technology/technology/48986
https://en.islcollective.com/download/english-esl%20worksheets/vocabulary/technology/technology/48986
https://en.islcollective.com/download/english-esl-worksheets/leisure-activities/38297
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Ақтөбе қаласы «№ 73 ЖББОМ» КММ
Самалұлы Берік

Пәні: дене шынықтыру Мектеп: Ақтөбе қаласы «№73 ЖББОМ» КММ

Күні: 25.09.2020ж. Мұғалімнің есімі: Самалұлы Берік

Сынып: 6 а (қыздар) Қатысқандар: 10     Қатыспағандар: 0

Сабақтың тақырыбы:    Эстафеталық ойындар

Сабақ негізделген оқу 
мақсаты(мақсаттары)

6.1.1.1 Аз ауқымды арнайы спорттық қозғалыс  әрекеттерінің дәлдігін 
бақылауды және  икемділікті дамытуға арналған қимыл-қозғалысты дағдыларын 
қолдану.

Сабақтың мақсаттары
 

1 Оқушыларды қысқа қашықтыққа жүгіруді үйрету
2 Жүгіру кезіндегі эстафеталық таяқшаны беруді үйрету
3.эстафеталық таяқшаны жылдам беруге үйрету

 
Бағалау критерийлері
 

1 Оқушыларды қысқа қашықтыққа жүгіруді үйренді
2 Жүгіру кезіндегі эстафеталық таяқшаны беруді үйренді
3 Эстафеталық таяқшаны жылдам беруді меңгерді. 

 Тілдік мақсат Пәндік лексика және терминдер:

Таяқша, дәліз, финиш, сөре т.б

Сыныптағы диалог/айтылым үшін пайдалы тілдік бірліктер:

Таяқша, дәліз, сөре, ысқырғыш, мәре т.б

Талқылауға арналған сұрақтар:

Қауіпсіздік ережесін дұрыс сақталуы, эстафета таяқшасының дұрыс берілу 
техникасының қадағалануы.

Құндылықтар Жоғары жетістіктерге жете білу               

Пәнаралық байланыс Биология-дене қызуы және жүрек. Физика-итерілу қабілеті

Акт қолдану Смартфон, плакат т.б

Алдыңғы оқу 100 м жүгіру

Сабақтың барысы

Жоспарланған 
уақыт

Жоспарлаған жаттығулар          

 
10 мин

(Б) Фронталдық әдіс
Сапка тұрғызу.Сәлемдесу. Рапорт беру.
Такырыпты түсіндіру. Қауіпсіздік ережелері. Қозғалыстағы қыздырыну жаттығулары. 
Тыныс алу жаттығулары. ЖДЖ
Дескриптор:
Дене ағзасы сабақтың негізгі бөліміне дайын
(ҚБ) Мұғалім бағалайды, көмектеседі.

Сабақтың 
ортасы            
           27 мин

(Т) ағылмалы әдіс
Оқушыларды қысқа қашықтыққа жүгіруді  үйрету.
Тапсырма:
1 Эстафеталық ойында сайысқа түсу үшін дайындық жургізу.
2 Топта қысқа қашықтықта жүгіруді меңгеру.
3 Жүгіру кезіндегі эстафеталық таяқшаны беруді үйрету.
Дескриптор:
1 Эстафеталық ойында сайысқа түсу үшін дайындық жургізілді.
2 Топта қысқа қашықтықта жүгіруді меңгерді.
3 Жүгіру кезіндегі эстафеталық таяқшаны беруді үйренді.
 (ҚБ) Мұғалім бағалайды, көмектеседі.
 (Жж) ойын әдісі
Жүгіру кезіндегі эстафеталық таяқшаны беруді үйрету.
Тапсырма:
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1 Эстафета таяқшасын дұрыс бір-біріне беруді дәлізден шықпауды үйрету.
2 Эстафеталық таяқашамен 100 м аракашықтыққа жарысып жүгіру.
3 Эстафеталық ойында сайысқа түсу.
Дескриптор:
1 Эстафеталық  таяқшасын дұрыс бір-біріне беруді дәлізден шықпауды толықтай үйренді.
2 Эстафеталық таяқшамен 100 м аракашықтыққа жарысып жүгірді.
3 Эстафеталық ойында сайысқа түседі.
 (ҚБ) бір-бірін бағалайды.
(Ж) Жарыс әдісі
3.Эстафеталық таяқшаны жылдам беруге үйрету
Тапсырма:
1 Жүгіру кезіндегі эстафеталық таяқшаны жалғап серіктесіне беру.
2 Эстафеталық таяқшаны түсіріп алмай, бір-біріне кедергі жасамай жылдам жүгіру.
3 Оқшыларды  төрт-төрттен бөлініп,эстафеталық таяқшамен 100 м жүгіру.
Дескриптор:
1 Жүгіру кезіндегі эстафеталық таяқашаны жалғап серіктесіне беруді үйренді.
2 Эстафеталық таяқшаны түсіріп алмай, бір-біріне кедергі жасамай жылдам жүгірді.
3 Оқшыларды  төрт-төрттен бөлініп,эстафеталық таяқшамен 100 м жүгірді.
ҚБ) өз-өзін  бағалайды    

 
Аяқталуы
(3мин)
 
Рефлексия

Тақырыпты бекіту:
Тыныс алу жаттығулары.
Үйге тапсырма: Таңертеңгілік сергіту жаттығулары

ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА  «СЫН ТҰРҒЫСЫНАН 
ОЙЛАУ»  ТЕХНОЛОГИЯСЫН  ҚОЛДАНУ

Екібастұз қаласындағы Мемлекеттік тілде оқытатын дарынды 
балаларға арналған КММ «Зерде» мамандандырылған жалпы

 білім беру мектебі  бастауыш сынып мұғалімі  Айтимова Анар Бакашевна

«Мұғалімнің жаңа ұрпағы білім деңгейі жөнінен әлдеқайда жоғары болу керек. 
Ол үшін жаңа формацияның педагогы қажет” деген».Елбасы Н.Ә.Назарбаев

Ұстаз алдындағы басты мақсат – сапалы білім мен саналы тәрбие беру, оқушының талабы мен ағымына 
сай  қалыптасуына  ықпал  ету.  Баланы  жан-жақты  жетілдіруде  таным  баспалдақтарына  жетелер  дағды  – 
машықтарды қалыптастыруға жол ашатын оқыту мен тәрбие технологиясын жете  білу,  меңгеру,  біліктілігін 
арттыру.

Қазақ тілін оқыту – қиын да қызықты жұмыс. Қазіргі кезде қазақ тілін оқытатын мамандарға қойылатын 
талап  жаңа  технологиялық  әдістерді  қолдана  отырып,  сапалы  және  терең  білім  беру,  олардың  ойлау,  көру 
қабілеттерін жетілдіру, уақытты дұрыс пайдалану, әртүрлі әдістерді қолдану, сабақты мазмұнды да қызықты 
өткізу, мұғалімнің жеке басының интелектісін дамыту, оқу іс-әрекетін, өтілетін тақырып мазмұнын аша білу.  
Сонымен жеке тұлғаны дарынды, білімді  де білікті  етіп шығару мұғалімнің педагогикалық шеберлігі.  Яғни 
оқытудың жаңа инновациялық технологиясын қалыптастыру. Атақты ғалым В.М.Шепель «Технология, бұл – 
өнер, шеберлік, іскерлік әдістердің жиынтығы, жағдайдың өзгеруі» дейді.

Оқушының ойлау қабілетін байытуға игі ықпал ететін жаңаша оқытудың бір түрі – оқу мен жазу арқылы 
сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы.
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Сын тұрғысынан ойлау әдісі, оқытуда дамыған технологияға жатады. Бұл иллюстративті-түсіндірмелі, 
ішінара іздену. проблемалық, пікір-сайыс, ойын, шығармашылық, өзін-өзі дамыта оқыту әдістерінің жиынтығы. 
Сын тұрғысын оқу-тәрбие үрдісінде басқару мен ұйымдастырудың тиімділігі оқушылардың өз алдына белсенді 
дамуына негізделеді

Бұның мақсаты – барлық жастағы балаларды кез келген мазмұнға сын тұрғысынан қарауды үйрету. Кез 
келген қиыншылықтарды жеңуге, өз мәселелерін шешуге, әр түрлі жағдайларды сын тұрғысынан қарауға, екі 
ұйғарым пікірдің біреуін таңдауға, сапалы шешім жасауға үйрету қажеттігі айдан анық болып тұр.

Сын тұрғысында ойлау әдісі мұғалім қызметінде ұйымдастыра оқыту, оқушылардың жеке топпен жұмыс 
жасау негізінде білім алуымен ұштасады. Бұл стратегия оқушының жекелеген мүмкіндіктері мен қабілеттерін 
ашуға  бағытталады.  Бұл  әдістің  ерекшелігі  оқу  әдісінде  қолданылады.  Яғни  оқушылардың  ауызша  және 
жазбаша  тілін,  ойлау,  есте  сақтау  қабілетін,  әрбір  ақпаратқа,  сонымен  бірге  өзінің  және  басқаның 
шығармашылығына сыни қарауына, шығармашылық қабілетін дамытуға бағытталады.

Сын тұрғысынан ойлау-сынау емес,шыңдалған ойлау.Бұл технологияның ішкі құрылымында ерекшелік 
бар.

Бұл құрылым 3 деңгейден тұрады: қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой толғаныс.
СТО үйрету үшін мына төмендегі шаралар орындалуы шарт.
1.Сын тұрғысынан ойлауды тудыру үшін уақыт беру арқылы мүмкіндік жасау
2.Оқушыларға ойлануға рұхсат беру.
3.Оқушылардың әр түрлі идеялары мен пікірлерін тыңдау.
4.Үйренудегі оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдау.
5.Сенімділік.
Мұғалімнің іс-әрекеті:
— Топқа бөліп ой қозғайды
— Тақырыпқа қызықтырып бағыттайды
— Шығармадағы ең қажетті, құнды нәтижені анықтауды ұсынады.
— Шығарманың тілдік ерекшелігі туралы сұрақ тастайды
— Ойларын жазуды ұсынады
— Қорытындылауға бағыттайды
Оқушылар іс-әрекетіндегі өзгерістер
1.Бірлесіп жұмыс істеуге, шешім қабылдауға, өзі білмегенін үйренуге, білгенін ортаға салуға үйретеді.
2.Ұжымдық, жұптық, топтық жұмыс істеу дағдылары қалыптаса бастайды.
3.Білімді өз бетінше іздеуге, салыстыра болжауға, ойын еркін жеткізе білуге дағдыланады.
4.Оқушылар сабақтың басынан-бастап білімді игеруге белсене кіріседі, қызығушылығы артады.
5.Сабаққа енжар қатысып отырған оқушыларда ерекше белсенділік пайда болады.
6.Өзін-өзі бағалауға
7.Саралауға
8.Ғылыми жұмыспен айналысуға
9.Өз пікірін қалыптастыру «мен» деген рөлін көтеру.
«Сын  тұрғысынан  ойлау  стратегияларын»  өз  тәжірибемде  қазақ  тілі  мен  әдебиет  сабақтарында  жиі 

қолданамын.  Жаңа  сабақты өз  бетінше меңгеру  немесе  мағынаны тану  кезінде  түртіп  алу  немесе  INSERT 
стратегиясын пайдаланамын.

Ой  қозғау  стратегиясында  «Бұл  туралы  не  білетін  едік,  есімізге  түсірейікші?»  —  деп  2-3  минут 
оқушыларды ойлана білуге бағыттаймын.

Ой-толғанысында  оқушылар  өтілген  мәтіннен  не  әсер  еткенін,  қандай  ой  түйгенін  жазуға  үйренеді. 
Алғашқыда оқушылар мәтіннің мазмұнын қысқаша жазып келіп жүрді. Бірте-бірте мәтіндегі өзін толғандырған 
нәрсені де айта алатындай болды.

«ДЖИКСО»  әдісінде  мәтінді  топқа  бөліп  оқу  оқушылардың  жауапкершілігін  арттырады.  Өз  тобына 
келгенде оқығанын айтып беру үшін әлсіз оқушылар да әрбір сөйлемге мән беріп оқитын болды. Мұның өзі 
жауапкершілік.

«INSERT» стратегиясын мәтінмен жұмыс жүргізгенде қолданамыз.Оқушы ең алдымен тақырыпты өзі 
оқиды,  таныс  мәліметтерді  белгілейді,  өзі  білмеген  мәліметтерді  табады  да  кестені  толтырады,  білмегенін 
мұғалімнен сұрайды, нені білгісі келетінін айтады.

Білемін Білдім Білгім келеді
Әр оқушы кестені толтырып, білмеген сұрақтарын мұғалімге қояды.
Оқушы  өзін-өзі  дамытуына  білімінің  жеткіліксіз  екенін  сезініп,  білімнің  қажеттілігіне  деген 

қызығушылығы артады.
Мысалы «Кубизм» стратегиясында кубик фигураның атауы емес, оқытудың кезеңдері мен сатыларын, 

оъектіні танудың тақырыпты ашудың жолкөрсеткішін, алгоритімін бейнелейді.
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1-қыр Сипаттаңыз
2-қыр Салыстырыңыз
3-қыр Ассоциация құрыңыз
4-қыр Талдау жасаңыз
5-қыр Ұсынысыңыз
6-қыр Дәлелдеңіз
Мұғалім оқушыларға белгілі бір тақырыпты ашу үшін, мәселені шешуде бірігіп топқа қарай кубиктің әр 

қырын таңдап алады. Өтілетін тақырып әр қырынан ашылады, жан-жақты сипатталады, қорытындыланады.
«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының қай әдісін алсақ та оқушының белсенділігін, ойлау қабілетін, 

шығармашылығын жан-жақты дамытатынын көрудемін. Осы әдістерді үзбей қолдану – жеке оқушылардың 
шығармашылық  қабілеттерінің  ашылуына  жол  сілтеді.  Сабақтарымда  жиі  қолданатын  «Галлерияны 

аралауда» суреттерді  оқушылардың өздері  салатын болды,  эссе  мен  5  жол өлең  жазуда да  шығармашылық 
қабілеттері дами түсті.

СТО стратегиясын қазақ тілі сабақтарында пайдалану – оқушылардың ойлау қабілеті мен сауаттылығын 
арттыруға септігін тигізеді, оқушы мынандай нәтижеге қол жеткізеді.

Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз:
«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасы бойынша ол:

• шыңдалған ойлау.кез келген даму деңгейіне байланысты мәселелерге сыни көзбен қарау;
• күрделі мәселелерді шешуге, аса маңызды, жауапты шешімдер қабылдауға құштарлық;
• үйрету мен үйрену бірлігінен, үйренудің қызығушылығынан тұратын, үйренушінің сеніміне негізделген 
құрылым.
«Сын тұрғыдан ойлауды дамыту» технологиясы үш кезең бойынша қолданылады:

Оқытудың осындай жаңа педагогикалық технологияларын сабаққа ендіру бүгінгі таңда әрбір ұстаздың 
басты мақсаты болуы керек. Себебі, елімізге заман талабына сай қалыптан тыс ойлай алатын, шұғыл шешімдер 
қабылдай білетін, белсенді, шығармашыл азаматтар қажет. Сабақта тек білімділік мақсаттарды шешіп қоймай, 
балалардың жекелік қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың жолдарын қарастыруда дәстүрлі оқыту мен дамыта 
оқытудың айырмашылығын салыстыру кестесі арқылы көрсетуге болады. 

Мұғалім бұл жүйемен жұмыс жасағанда, үнемі оқушы санасында болып жатқан өзгерістерді бақылап, 
оның  дамуын  жан-жақты  зерттей  отырып,  өз  сабақтарын  соған  сай  өзгертіп  отыруы  тиіс.  Әйтпесе,  жаңа 
жүйенің құны болмайды.

Мына бір сызбаға назар аударайық.
Күнделікті д ә с т ү р л і с а б а қ т а р

Мұғалімнің әдістері Оқушының іс-әрекеті
Тақырыпты түсіндіреді Мазмұнын айтып береді
Кейіпкерлер туралы айтып береді Кейіпкерге мінездеме береді
Мәтіннің идеясын анықтайды. Оқулық бойынша мұғалімнің түсіндіргенімен байланыстырып айтады.
Мәтіннің көркемдік ерекшелігін мысалдар арқылы түсіндіреді Мәтіндегі негізгі сөздерді тауып, айтып береді, 
дәптерлеріне жазады
Тақырыпқа шығарма жазуды тапсырады. Шығарма жазады
Сабақты қорыту сұрақтары жалпы қойылады Жауап береді
Сто технологиясы с а б а қ т а р ы
Мұғалімнің әдістері Оқушының іс-әрекеті
Топқа бөліп, ой қозғайды Ұжыммен жұмыс жасайды
Тақырыпқа қызықтырып бағыттайды Мәтінмен өздері танысады
Мәтіндегі ең құнды нәрсені анықтауды ұсынады Әр түрлі әдістер арқылы мәтінді зерттейді.
Кейіпкердің ерекшеліктерін тануға бағыттайды Жеке кейіпкерлерді талдайды, өздерін олардың орнына қойып, 
қарайды, салыстырады.
Мәтіннің тілдік ерекшелігі туралы сұрақ қояды Әр түрлі әдістер арқылы шығарманың негізгі мазмұнын 
анықтайды.
Өз ойларын жазуды ұсынады Ойларын қорытып, оны қағаз бетіне түсіреді.Ойларын қорытуға бағыттайды. Өз 
тұжырымдамасын жасайды.
Осы кезеңдердің ұтымды өткізілуі мынандай нәтиже береді:
Осы оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау бағдарламасының жүзге тарта стартегиясы бар екені белгілі, 
демек сол әдіс – тәсілдерді жақсылап игеріп, ішінен қажеттілерін таңдау арқылы әр сабақтың мақсат-
міндеттерін тиімді де оңтайлы жолмен жүзеге асыруға мүмкіндік мол. Шығыс даналығы “Мәселе нені үйретуде 
емес қалай үйретуде” демей ме? Сондықтан мақсат пен мазмұн мемлекеттік бағдарламаларда айқын беріліп 
отырған қазіргі жағдайда бұл стартегиялардың маңызы зор.
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Сабақта оқушыға білім дайын күйінде беріле салмау керек. Мұғалім шеберлігі арқылы баланың білімді 
игеруге қызығушылығын ояту қажет. Ал ол сұрақ әр түрлі әдіс-тәсілдер арқылы баланың алдына жан-жақты 
мақсат қойып, іске асыруына жол көрсетеді.
Мен өз сабақтарымда, көбінесе қазақ тілі пәнінде стратегияларды оқу бағдарламасына сәйкес бірізді жүйелі 
түрде қолданып келдім. Сабақта қолданып жүрген әдістерім мынадай:
І – қызығушылықты ояту фазасында ой қозғау (шақыру).
ІІ – мағынаны ажыратуда түртіп алу жүйесі, 5 жолды өлең.
ІІІ ой толғаныс фазасында Венн диаграммасы, еркін жазу т.б. стратегиялар арқылы баланың дамуына, оның 
бойындағы жеке қабілеттердің ашылуына, шығармашылықпен ізденуіне жол саламыз.
СТО бағдарламасына қатысудың нәтижесінде сабақта жеткен нәтижелерім:
1. Сабағымда сабақтың жаңа құрылымы пайда болды.
Сабақтың жоспары:
1. Психологиялық дайындық.
2. Ой ашар.
3. Үй тапсырмасын тексеру.
4. Жаңа сабақ.
І. Қызығушылықты ояту.
а) Ой қозғау.
ә) Өзіндік жұмыс.
б) Түртіп алу ─ + ? v (INSERT)
ІІ. Мағынаны тану сатысы.
1. Топпен жұмыс.
2. Бес жолды өлең.
ІІІ. Ой толғаныс сатысы.
1. Венн диаграммасы.
2. Бағалау.
3. Үйге тапсырма.

Соның  ішінде  толғануды  тиімді  етуге  лайықталған  “Венн  кестесі”,  “Бес  жолды  өлең”,  “Көрнекілік 
арқылы баяндау”, “Семантикалық карта” сияқты стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне, ауыр жеңілдігіне қарай 
лайықтала  қолданылады.  Мәселен:  “Венн  кестесі”  арқылы  өз  ойынан  қорытып  сөз  шығару,  екі  затты 
салыстырып айырмашылығы, ұқсастығы туралы сөз ойлап табу оқушы үшін үлкен ойды қажет етеді. 

Бұл стратегиялардың қай-қайсысы болмасын оқушының ізденісін,қызығушылығын дамытады.
Пәнге деген өзгеше көзқарас қалыптасады.Әр сабақты оқушымен санаса отырып, жүйелі жүргізуде сын 

тұрғысынан ойлау бағдарламасының стратегиялық бағыттары ұстаздарға үлкен қолғабыс тигізеді.

Қорытынды
Оқыту технологиясының ең лайық деген технологияны таңдау ұстаз еркінде. 
Елбасы Н.Назарбаевтың «Біздің міндетіміз-бәсекелестікке лайық ұрпақ тәрбелеу»- деген ойын қолдай  

отырып, саналы, білімді, ұрпақты тәрбиелеуде ұстаздық рух, дана да, батыр да бас иетін ұлылық тілеймін.
Болашақтың бәсекесіне қабілетті ХХІ ғасыр шәкіртін тәрбиелеу білім беру саласының еш назарынан  

тыс қалған емес. Соған сай ұстаз- ізденімпаз ғалым, нәзік психолог, тынымсыз еңбеккер, білімпаз болғанда  
ғана қоғамның мықты да шығармашылығы жоғары жеке тұлғаны қалыптастырып, тәрбиелейтінімізге нық  
сенімдімін.

Қорыта айтқанда, сабақта тиімді әдіс –тәсілдерді, жұмыс түрлерін қолдану мұғалімнің біліктілігі мен  
әдістемелік  шеберлігіне байланысты. Қазіргі  таңда бәсекеге қабілетті үштұғырлы тілін  дамытуда, қазақ  
тілінің мәртебесін көтеруде, өз ойын, пікірін ауызша және жазбаша тілде көркем де анық, нақты етіп бере  
білу жолында «СТО» стратегияларын дамыту жұмыстары көмегін көптеп тигізері анық. 

Бүгінгі  өмірін  бала оқытып, білім беруге  бел  байлаған әр ұстаздың жан дүниесі  сеніммен тілектің  
шуағымен нұрлана түспек деп ойлаймын.
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ 
БОЙЫНША ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА ӘДІС-ТӘСІЛДЕР

Смайлова Балгаш Нуркуловна
Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, С.Торайғыров атындағы 

№ 30 жалпы орта мектебінің оқу ісі жөніндегі орынбасары.

Білім  беру  мазмұнын  жаңарту  білім  берудің  қазіргі  заманғы  үрдістерін  және 
қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіруге бағытталған.

Оқушылар  барлық пәндерді  оқу  кезінде  АКТ қолдану  дағдыларын дамытады. 
Ақпаратты  іздеу  және  өңдеу  барысында  ұжымда  идеялармен  алмасады,  өз 
жұмыстарын бағалайды және жетілдіреді, түрлі жабдықтар пен қосымшалардың кең 
ауқымын  пайдаланады.  АКТ  оқушы  білімінің,  оларды  тиімді  қолдану  бойынша  дағдыларының  дамуына 
жәрдемдеседі.

Оқу бағдарламаларында оқу мақсаттарының жүйесі түрінде берілген күтілетін нәтижелер тұжырымдалған. 
Күнделікті білім беру үдерісі оқу мақсаттарына жетуге және оқушыларда алынған білім мен дағдыларды кез 
келген оқу және  өмір жағдайында  шығармашылық  пайдалануға дайындығынқа Мен өзімнің іс тәжірибемде 
«Сын  тұрғысынан  ойлау  технологиясын»  пайдалана  отырып,бағалаудың  қалыптастырушы  түрін  кеңінен 
қолданамын.  «Оқу  мен  жазу  арқылы  сын  тұрғысынан  ойлау»  бағдарламасының  стратегияларын  ұтымды 
пайдалану  оқушылардың  шығармашылық  қасиетін  анықтауда,  күшейтуде,  оқытудың  тиімділігін,  сапасын 
арттыруда ерекше маңызды. Бұл бағдарламаның мақсаты – барлық жастағы, соның ішінде бастауыш сынып 
оқушыларының кез келген мазмұн түсінікке сыни тұрғыдан қарап , ең керекті пікір, ұйғарым таңдауға, шешім 
қабылдауға,өзін-өзі  бағалауға  ,бірін-бірі  бағалауға  үйрету.  Оқушылардың  білім  деңгейін  көтеруге, 
шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға жетелеу. Сын тұрғысынан ойлау сынау емес, шыңдалған, бірін 
– бірі толықтырған ойлау. Ең бастысы жекелей, топта, сыныпта оқушылардың білім деңгейін көтеруге ретімен 
сұрыптап  қолданған  стратегиялардың  қай  –  қайсысы  болсын  сабақтың  сапасын  арттыруда  үлесі  зор  деп 
ойлаймын.
   Қазақстанда білімнің стратегиялық міндеттері ұлттық білім беру жүйесіндегі жетістіктерді сақтай отырып, 
оны әлемдік білім беру үрдісінің ең озық үлгілеріне сәйкестендіруге негізделеді.

Оқыту әдіс-тәсілдері:
Құндылықты-бағдарланған  тәсіл-оқушының  құндылықтар  жүйесін  қалыптастырушы  оқу-тәрбиелік 

үдерістің сәйкесінше формалары арқылы тұлғаның өзін-өзі танытуы үшін алғышарттар құруды көздейді.
Орта білім беру құндылықтары: қазақстандық отансүйгіштік және азаматтық жауапкершілік; құрмет; 

ынтымақтастық; еңбек және шығармашылық; ашықтық; өмір бойы білім алу.
Тұлғалық-бағдарланған тәсіл— педагогтің назарын оқушы тұлғасының тұтастығына, оның тек ақылойы, 

азаматтық  жауапкершілік  сезімінің  ғана  емес,  сондай-ақ  эмоционалдық,  эстетикалық,  шығармашылық 
нышандары мен даму мүмкіндіктерімен қоса рухани дамуы туралы қамқорлыққа шоғырландыруды көздейді.

Жүйелік-әрекетті  тәсіл— оқу-тәрбие үдерісінде оқушының өз  бетінше білім алуына бағытталып,  осы 
мақсатта мұғалімнің тиімді іс-әрекеттің түрлі формаларын қолдануын көздейді.

Коммуникативтік  тәсіл-бірінші  кезекте  оқушылардың  ауызша  және  жазбаша  сөйлеу  дағдыларын 
дамытуға, қарастырып отырған мәтін, қатысып отырған әңгіме мазмұнын түсініп, туындаған жағдаятқа сәйкес 
тілді қолданып үйренуге бағытталған.

Интегративтік тәсіл-оқу үдерісін жобалау және өткізу кезінде әр түрлі оқу пәндерінің мазмұнын өзара 
кіріктіру есебінен оқушыда әлемнің тұтас бейнесін қалыптастыруға жәрдемдеседі.

Бастауыш  білім  беру  мазмұнына  ортақ  тақырыптарды  енгізу  әр  түрлі  пәндік  салалардан  білімдерді 
кіріктіруге және сол арқылы алынатын білімдердің функционалдығына қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Зерттеу  тәсілі —  зерттеушілік  әрекет  дағдыларын  дамытуға,  ғылыми  таным  әдістерімен  танысуға 
жәрдемдеседі, оқушыларда танымдық қызығушылық қалыптастырады.

Интербелсенді әдіс
Интербелсенді әдіс– үйретуші мен үйренушілердің өзара әрекеттесуін оқытудың негізі деп танитын және 

сондай қатынасқа жағдай жасайтын әдістер. (inter – аралық, бiрнеше, action- әрекет дегендi бiлдiредi) Өзара 
әрекеттестiк әдетте, белгiлi  бiр мәселенi шешу, ол шешiмнiң тиiмдiлiгi  Бiз  оқытуды және бiлiм берудi,  егер 
сабақ  барысында  мұғалiм  мен  оқушы  арасында  өзара  әрекеттестiктiң  жоғары  деңгейiне  қол  жеткiзсе,  
«интерактивтi”  деп  атаймыз.  Интерактивтi  сөзi  –  ағылшын тiлiнен  аударғанда туралы әңгiмелесу,  талқылау 
түрiнде өтедi. Ең бастысы, мұнда мәселенi шешу процесi жауапқа қарағанда маңызды екендiгiн түсiну қажет. 
Бұл интерактивтi әдiстiң мақсаты – тек ақпаратты беру ғана емес, оқушыларға жауаптарды өз бетiнше табу 
дағдысын меңгерту екендiгiмен байланысты.
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Интерактивті негізде оқу мақсаты – білу емес, үйрене бiлу
 өзiне деген сенiмге тәрбиелейдi
 шешендiк өнерiн жетiлдiредi
 танымның мәнiн түсiнуге көмектеседi (яғни, кейде абсолюттi шындық болмайтынын)
 сыни ойлау дағдыларын дамытады
 өз пiкiрiне деген құқығын түйсiнуi артады
Интербелсенді оқыту- әрекетпен және әрекет арқылы оқыту, бұл ұстаным үлкен нәтижелерге жеткізетін 

тиімді жүйе деп есептелінеді, себебі адам санасында бірінші кезекте өзінің әрекеттері мен өз қолымен жасаған 
істер қалады. Кезінде көне қытай ғұламасы Конфуций (Күн-цзы) былай деген екен : «Маған айтып берсең – 
ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтармын, ал өзіме жасатсаң – үйренемін!» деген пікірі дәлел бола алады. 
Сондықтан интербелсенді оқыту оқушылардың оқу үдерісіндегі белсенді әрекеттерін үйренудің негізгі 
құралдары ән тәсілдері ретінде танылады.

Интербелсенді әдісте оқушылар төмендегідей білім, білік, дағды, машықтарға үйренеді:
 терең ойлану, жеке рефлексиялық қабілеттерді дамыту;
 — өз идеялары мен әрекеттерін талдау және оларға баға беру;
 — ақпаратты өздігімен түсініп, жан-жақты талдап, таңдап алу;
 — өздігімен жаңа түсінік пен білім құрастыру;
 — пікірталастарға қатысып, өз ойы мен пікірін дәлелдеу;
 — шешім қабылдау және қиын мәселелерді шешу;
Сол себепті интербелсенді оқытуда оқушылар келесі әрекеттерді атқаруға дайын болу керек:
 бірлескен жұмыс;
 — танымдық, коммуникативтік, әлеуметтік тұрғыдан белсенділік таныту.
Интербелсенді әдістемесінің жұмыс түрлері мен әрекеттері:
 — бірлескен жұмыстар (жұптық, топтық, ұжымдық),
 — рөлдік және іскерлік ойындар, пікірталастар,
 — ақпараттың әртүрлі көздерімен жұмыс жасау (кітап, лекция, интернет,
 құжаттар, мұражай т.б.)
 — презентациялар,
 — тренингтер,
 — интервью,
 — сауалнама т.б.
Интерактивті әдістерді қолдануда кейбір ережелерді  есте сақтау қажет:
• Бірінші ереже. Жұмысқа балалар толығымен қатысуы керек.
• Екінші ереже. Балаларды психологиялық тұрғыдан дайындау, сабақ барысында сергіту сәті, балаларды 

белсенділігі үшін марапаттау, баланың өзін — өзі көрсетуіне жол беру.
• Үшінші ереже.Кабинет  талапқа сай болуы қажет .
• Төртінші ереже. Жұмыс орнына назар аудару қажет. Оқу орны ыңғайлы және жайлы болуы қажет. Бала 

өз пікірін, көзқарасын білдіріп, дәлелдеп беруге мүмкіндік жасалуы қажет.
• Бесінші ереже. Оқу барысында процедураға және регламентке назар аудару қажет. Мысалы, белгіленген 

уақыттан асып кетпеу, бөгде кісінің пікірін сыйлау, сөзді бөлмеу, оның ар-ожданын сыйлау.
• Алтыншы ереже. Оқушыларды проблема шешу барысында топқа бөлуге мұқият қарау .
Интерактивтік әдістеме өзара қарым – қатынастың мол ауқымын қамтиды. Дегенмен, әдістемелік амал 

қандай болса да, оқушылардың өздерінің өмірлік тәжірибелерін білім берудің негізгі көзі саналады. Оқу 
процесінің барысында мынадай  қарым – қатынасқа түседі:

• Мұғаліммен (оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап  берген кезде);
• Өзге балалармен  (қосақталып жұмыс істеу барысында)
• Шағын топтармен (3-5 баламен);
• Балалардың үлкен тобымен (көбіне пікірталас, сынып болып әлдебір мәселені талқылау барысында);
• Балалардың  тобымен және халықпен (топ  әлеуметтік  сауалнама жүргізеді);
• Кейбір техника түрлерімен (мысалға , компьютермен);
Оқыту  мен  оқудың  бұл  тәсілі  оқытудың  сындарлы  тәсілімен  тығыз  байланысты,  себебі  оқушылар  

бірлесіп жұмыс істей отырып, пәндердің  аралығындағы мәселелерді  талқылайды, зерттейді. 
Оған дәлел: Ми неғұрлым белсенді жұмыс істеген сайын, оқу үдерісі соғұрлым қарқынды жүзеге асады 

деген Хәтти (2014)
Оқушылар тек тыңдаумен айналыспай, білім алуда белсенді әрекет етуі керек екенін көрсетеді. Белсенді 
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оқу аясында көңілді білім алады. Жаңарту және критериалды бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан  мұғалімдер өз 
шеберлігін көрсетеді. Мұғалімдер әр сабақ соңында оқушыдан күтілетін нәтижелерін анықтайды, яғни бүгінгі  
тақырыпқа деген  жаңаша түсінік  пайда болды ма, немесе жоспар іске асты ма деген сияқты, т.б.

Интербелсенді  әдістер  қолданылған  сабақтарда  сыныпты  екі  немесе  үш,  төрт  ұялы  топтарға  бөліп, 
барлығына бірдей бір тапсырма не әр ұялы топқа бөлек-бөлек тапсырма беруге болады.

Оқыту тәжірибесі  барысы пікірталасқа  негізделген және оқыту үдерісінде қолданылатын дидактикалық 
ойындар  сияқты  интербелсенді  әдістерді  пайдалану  тиімді  екенін  көрсетеді.  Соның  ішінде  дидактикалық 
ойындар оқушылардың білім алуға деген ынтасын, белсенділігін арттырып, алған білімдерін тәжірибеде дұрыс 
қолдануына көмектеседі.  Ойын барысында оқушылардың бойында жағдаятты (ситуацияны) бағдарлау,  яғни 
жағдайға  талдау  жасай  білу,  жағдаят  (ситуация)  кезінде  өзінің  атқаратын  рөлін  сезіну,  әңгімеге  қатысушы 
әріптестері арасында байланыс орнату, қарым-қатынас жасауда тілдік ұғымдарды дұрыс пайдалана білу сияқты 
қабілеттері жетілетіндігі байқалады.

Қорыта  келе,  мен  мақаламды  ақын  Міржақып  Дулатовтың   «Жалғыз  сүйеніш,  жалғыз  үміт  –  оқуда. 
Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та,  дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың 
арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні – қараң, келешегі — 
тұман» деген сөздерімен аяқтағым келіп отыр. ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. Мақсатты білім беру – тұлға дамуын 
жүзеге асыратын мәселе. Ал осы жалпыеуропалық стнадартқа сай  жаңа білім беру  —  жеке тұлғаның жан-
жақты дамуына әкелетін бірден-бір жол!

* * * * * * *

«БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ РУХАНИ – АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІНІҢ МАҢЫЗЫ»

Булекбаева Айымкул Маханбетовна
Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, С.Торайғыров атындағы

№ 30 жалпы орта мектебінің директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

Жаңа  кезеңдегі  білім  берудің  өзекті  мәселесі  жас  ұрпаққа   адамгершілік-рухани 
тәрбие беру.Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай  адамды қалыптастыру.

Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесіге болады, ал үлкен ағаш 
болғанда  оны  түзете  алмайсың»  деп  бекер  айтылмаған.  Сондықтан  баланың  бойына 
жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді 
сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасымен педагогтар шешуші роль атқарады.

  Тәрбие – қоғамдық үздіксіз үрдіс, қоғам мен жеке тұлғаның қарым – қатынасындағы басты жүйе. 
Оның негізі  өлшемі  өмірге  қажетті  тұлғаның жеке қасиеттерін  қалыптастыру.  Оқушы бойында саналы 

тәрбие мен байыпты мінез қалыптастыру, рухани дүниесі бай интеллекті тұлға тәрбиелеу ұстаздың мақсатқа 
бағытталған іс – әрекетіне байланысты. Халқымыздың ғасырлар бойы ұлан- байтақ жерін сыртқы жаулардан 
қорғауда ерлігімен көріне білген батырлары мен қолбасшыларын, халқының сөзін сөйлеп, ел қамын ойлаған 
шешен — даналарын мақтан еткен. Отанымызды қорғау, шежіреге толы тарихын білу, тілі мен дәстүрін сақтау, 
зерттеу  –  азаматтық  борышымыз.  Сондықтан  бар  халық  мақсаты  өзінің  өскелең  ұрпағына  тәрбие  беруде 
күнделікті  тұрмыс  кәсібін  ұлттық  арнада  ұйымдастырып,  рухани-  адамгершілік  тағылымымен  ұштастыра 
білген.

«Адамгершілік» — адам бойындағы «ізгілік», «сыйластық», «инабаттылық», «кісілік» сөздерімен мәндес. 
Халықтық педагогикада адамның жағымды мінез – құлықтарын осы ұғымдардан таратады. Мінез – құлық пен 
қарым-  қатынастағы  келесі  әрекеттерді  атап  өтуге  болады:  адамды  сыйлау,  ар-  ұятын  сақтау,  мейірімділік 
таныту, кішіпейілділік көрсету т.б.

Рухани  –  адамгершілік  тәрбие  –  белгілі  бір  мақсатқа  қол  жеткізе  білетін  мақсатты,  жүйелі,  ұлттық 
көзқарасты, сенімді, парасатты, мінез- құлықтағы адами тәртіп пен рухани дағдыны қалыптастыратын жалпы 
азамзаттық тәрбиенің құрамдас бөлігі. Адамгершілік тәрбиенің бүкіл жүйесі гуманистік мазмұнға толы, рухани 
негізде жеке адамның жан- жақты дамып жетілуіне бағытталған. Руханилықтың негізінде адамның мінез-құлқы 
қалыптасады, ар-ұят, өзін-өзі бағалау және адамгершілік сапалары дамиды. Мұның өзі мейірімділікке, ізгілікке 
шақырады. Рухани- адамгершілік тәрбие- бұл дұрыс дағдылар мен өзін-өзі ұстау дағдыларының нормалары, 
ұйымдағы  қарым-қатынас  мәдениетінің  тұрақтылығын  қалыптастырады.  Жеке  адамның  адамгершілік 
санасының дәрежесі оның мінез- құлқы мен іс әрекетін анықтайды.

Жаратылыстың барлығы екі қарама-қарсы нәрседен тұрады: ақ – қара, күн – түн, ыстық – суық, тәтті –  
ащы, жақсы -жаман...  Сол сияқты,  адам бойындағы барлық жақсы қасиеттер рухтан туындайды да,  барлық 
жаман қасиеттер нәпсінің көрінісі болып табылады. Адам денесі бір болғандықтан оның ішінде билік үшін 
үнемі осы екі қуаттың күресі жүріп жатады. Жақсыны, я жаманды таңдап жататынымыз да осыдан.

Адамның ішінде болмайды аласы,
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Оларды бұзатын нәпсінің таласы, – деп уақытында Шәкәрім айтқан.
Бұл екі таңдаудың қалау – қажеттіліктері мен азығы бар. Қайсысы қуаттырақ, қайсысы үстем болса, ақыл 

соның талабын қанағаттандырады, соған қызмет жасайды. Адамдардың жақсы-жаман болып жіктелуінің себебі 
де осыған байланысты. Асылында, жаман адам болмайды, бойындағы нәпсісі  рухынан үстем болғандықтан, 
барлық ақылы, білімі, қайрат -жігері мен өнері нәпсінің құлына айналғандықтан, жақсы іс-әрекеттер мен көркем 
амалдардың табылуы қиын. Рухтың мекені – адамның жүрегі. Жүректің жылуы, махаббат, ар – намыс, қайрат –  
жігер деген сезімдердің барлығы да осы рухтан туындайды.

Атақты педагог Сухомлинский; «Бала кезде үш жастан он екі жасқа дейінгі аралықта әр адам өзінің рухани 
дамуына қажетті нәрсенің бәрін де ертегіден алады. Ертегінің рухани тәрбиелік мәні зор. 

Ол  балаға  рухани  ләззат  беріп,  қиялға  қанат  бітіретін,  жас  баланың  рухының  өсіп  жетілуіне  қажетті 
нәрсенің мол қоры бар рухани азық – деп атап көрсеткен болатын. Мектебімізде «Білімді жағар шырақты» атты 
озаттар шыршасында «Қазақ халқының ертегілері-ұлттық тәрбие бастауы» тақырыбында ғы сахналандырылған 
қойылымдар мен аңыз бейнесіндегі көрсетілімдер оқушыларды жақсы ниетпен армандай білуге және оған қол 
жеткізуге ықпалы зор болды. «Өзін-өзі тану-өмірді тану» - деген болатын көне грек философы Сократ. 

Басты мақсат –әр адамның өмірден өз орнын табуына ықпал ету. Өмірдің қарапайым ақиқатына-ұлттық 
құндылықтарды меңгере отырып, баланы халқының адал ұлы мен қызы болуға нағыз адам деген ардақты атқа  
лайық болуға жастайынан үйрету. Атақты педагог Сухомлинский: «Бала кезде үш жастан он екі жасқа дейінгі 
аралықта әр адам өзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін де ертегіден алады. 

Тәрбиенің негізгі мақсаты- дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті, 
парасатты,  ар-ожданы мол,  еңбекқор,  іскер,  бойында  басқа  да  игі  қасиеттер  қалыптасқан  ұрпақ  тәрбиелеу. 
Ертегінің  рухани  тәрбиелік  мәні  зор.  Ол  балаға  рухани  ләззат  беріп,  қиялға  қанат  бітіретін,  жас  баланың  
рухының өсіп жетілуіне қажетті нәрсенің мол қоры бар рухани азық»-, деп атап көрсеткен. Руханилық жеке 
тұлғаның негізгі сапалық көрсеткші. Руханилықтың негізінде адамның мінез-құлқы қалыптасады, ар-ұят, өзін-зі 
бағалау және адамгершілік сапалары дамиды. Мұның өзі мейірімділікке, ізгілікке шақырады. 

Рухани-адамгершілік  тәрбие  —  бұл  дұрыс  дағдылар  мен  өзін-өзі  ұстау  дағдыларының  нормалары, 
ұйымдағы  қарым-қатынас  мәдениетінің  тұрақтылығын  қалыптастырады.  Жеке  адамның  адамгершілік 
санасының дәрежесі оның мінез-құлқы мен іс әрекетін анықтайды. Сананың қалыптасуы-ол баланың мектепке 
бармастан бұрын, қоғам туралы алғашқы ұғымдарының қалыптасыуна, жақын адамдардың өзара қатынасынан 
басталады. Баланы жақсы адамгершілік қасиеттерге, мәдениетке тәрбиелеуде тәрбиелі адаммен жолдас болудың 
әсері күшті екенін халқымыз ежелден бағалай білген. «Жақсымен жолдас болсаң- жетерсің мұратқа, жаманмен 
жолдас болсаң- қаларсың ұятқа», «Жаман дос, жолдасын қалдырар жауға» деген мақалдардан көруге болады. 
Мақал-мәтелдер, жұмбақ, айтыс, өлеңдер адамгершілік тәрбиенің арқауы. 

Үлкенді сыйлау - адамгершіліктің бір негізі. Адамзаттық құндылықтар бала бойына іс-әрекет барысында, 
әртүрлі ойындар, хикаялар, ертегілер, қойылымдар арқылы беріледі. Адамгершілік-адамның рухани байлығы, 
болашақ ұрпақты ізгілік бесігіне бөлейтін руханиет дәуіріне жаңа қадам болып табылады. 

Адамгершілік  тәрбиенің  нәтижесі  адамдық  тәрбие  болып  табылады.  Ол  тұлғаның  қоғамдық  бағалы 
қасиеттерімен  сапалары,  қарым-қатынастарында  қалыптасады.  Адамгершілік  қоғамдық  сананың  ең  басты 
белгілерінің  бірі  болғандықтан,  адамдардың  мінез-құлқы,  іс-әрекеті,  қарым-қатынасы,  көзқарасымен 
сипатталады.

Балаларыңызды   имандылыққа  тәрбиелеу  үшін,  олардың  ар-ұятын.  Намысын  оятып,  мейірімділік, 
қайырымдылық,  кішіпейілділік,  қамқорлық  көрсету  адалдық,  ізеттілік  сияқты  қасиеттерді  бойына  сіңіру 
қажет.Баланы  үлкенді  сыйлауға,  кішіге  ізет  көрсетуге,  иманды  болуға,  адамгершілікке  баулу  адамгершілік 
тәрбиесінің жемісі.
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ОТБАСЫ МЕН БАЛАБАҚШАНЫҢ БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ АЛАТЫН ОРНЫ 

Алматы облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласы
 "Нұрсая балабақшасы"  Психолог

 Молдаханова Камшат Даулетовна

 Білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа-адамгершілік-рухани тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, 
рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен басталуы керек.  

Еліміздің болашағы-жас ұрпақты тәрбиелеуде бірінші бесік-отбасы, ата-ана тәрбиесі болса, екінші бесік –
білім  беру  мекемесі.  Мектепке  дейінгі  кезеңдегі  тәрбие  -  адам  қалыптасуының  алғашқы  баспалдағы. 
Балабақшадағы  тәрбие  бала  табиғатына  ерекше  әсер  етіп,  оған  өмір  бойы  өшпестей  із  қалдырады.  Заман 
талабына лайық тәрбие мен білім беру жұмысын кешенді ұйымдастыру жаңа технологияларды, идеялар мен 
шығармашылық,  инновациялық  жаңашылдықты  қажет  етеді.  Жас  ұрпаққа  білім  беруді  жетілдіру  мәселесі 
толассыз  күн  сайын  өзгеріп  тұрған  әлеммен  бірге  жүрері  анық.  Балабақшада  берілетін  тәрбие  –  барлық 
тәрбиенің бастамасы, әрі жан – жақты тәрбие мен дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын  орын. Бала бойындағы 
жақсы  қасиеттер  мен  мүмкіндіктерді  ашып  олардың  өнегелі,  тәрбиелі  болып  өсуіне  балабақша  ошағының 
тигізер әсерінің маңызы зор.  

Балаға  отбасы   тәрбиесінің   орнын    ешнәрсе    алмастыра    алмайды. Отбасы    өмірге    сәби   әкеліп, 
оны    тәрбиелеп,    қалыптастыруда   және   ұрпақ   жалғастыруда   теңдесі   жоқ   орын.  Отбасының    балаға 
тәрбие   берушілік    қызметтінің   мақсаты   балаланың   жасын,    жеке   ерекшелігін,    психологиялық  
процестерін   ескере   отырып,    жарасымды  жетілген  ұрпақты   тәрбиелеу.      

Балабақша — бүлдіршіндерді болашақта ата дәстүрін сақтайтын инабатты да, ибалы үлкен-кішіні сыйлай 
білуге  үйрететін  тәрбие  орталығы.  Өмірге  келген  жас  ұрпақты  тәрбиелеу  ата-аналар  мен  балабақша 
тәрбиешілерінің қасиетті борышы. 

Бала үшін дүниеде ең жетілген, білімді де, мәртебелі адам – оның ата – анасы.  Ал, ең әдемі де жарық үй –  
оның туылған үйі. 

Жас баланың дамуында ата-ананың орыны ерекше, сондықтан ата-ана өз отбасында қолайсыз жағдайларды 
баланың көзінше тудырмауға тырысуы қажет. Отбасындағы ұрыс-керіс баланың жүйкесін тоздырады. Кейбір 
ата-аналар өз перзентін шектен тыс еркелетіп, баланың бетінен қақпай, көңіліне қарап тәрбиелейді. Ал мұндай 
көріністер баланың бойына кері қасиет пайда болуына тікелей жағдай тууына себеп болады. 

Ата-аналар балаға отбасылық өмірдің алуан түрлі, қыры мен сырын дүние жұмбақтарын танытып, тағылым 
талғамға, әдептілікке баулуға тиіс. Себебі, ата-ананың күнделікті өмір тіршілігіндегі еңбегі, адамның бейнелері,  
жақсы мінез-құлқы, дұрыс қарым-қатынасы – балаға үлгі. 

Баланың  алдында  барынша сабырлы  әрі  ұстамды  болуға  тырысу  керек,  ата-ана  өзі  үлгі  бола  отырып,  
баласын сабырлылыққа тәрбиелейді.  Әрбір ата-ана өз  баласы үшін-басты тұлға.  Сондықтанда да кез-келген 
бала алдымен үлгіні ата-анасынан алады. Бала әкеден ақыл, анадан мейір алады. Ата-ана баласымен пікірлесуде 
бейауыз сөздерді қолданбай, дөрекілікпен жеке басын қорламай, мейірімді, табиғи, жылы ақылды сөздер айтып 
өнеге бола білсе, тәрбие де табысқа жетеді, өйткені, жақсы сөз жан семіртеді.

Мектепке дейінгі  ұйымның педагогикалық ұжымы ата-аналармен бірлесіп,  баланы өсіріп  тәрбиелеудегі 
басты мақсат қоғамдық өмірге «түзу кірпіш қалау» екенін ескере отырып, ал осы мақсатты жүзеге асыру үшін, 
алдындағы қандай болмасын қиындықтарын жеңу, соған сәби кезінен төмендегі мынадай көзқарастарды негізгі  
ұстаныным ретінде қабылдау. 

Баланың ана тілін толық меңгеруі . ұлттық-сана сезімін тәрбиелеу, денсаулығын түзету, бала тәрбиелеудің 
әдіс-тәсілдерін білу жөніндегі дағдыларын қалыптастыру мектепке дейінгі мекемелерге берілген. Тәрбиенің сан 
алуан  келелі  мәселесін  шешетін,  қарапайым  дағдыларды  бала  санасына  орнықтыратын  алғашқы  білім 
баспалдағы  –  балабақша.  Балабақшада  халық  педагогикасын  бала  бойына  сіңіре  отырып  имандылыққа,  
адамгершілікке тәрбиелейміз. 

Мектепке дейінгі  тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті  мемлекеттік стандартының бес саласының әр 
бөлімдеріндерінің  ұйымдастырылған  оқу  іс-әрекеттерінде  салт-дәстүрдің  барлық  түрлерін  баланың  бойына 
сіңірудеміз. Мысалы: тұсау кесу, бесікке салу, тілашар т.б. 

Мектепке  дейінгі  ұйым  тәрбиешілер  өз  тәжірибелерінде  халық  ауыз  әдебиетінінің  ішінен  жиі  мақал-
мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, санамақтар, ертегілерді оқу іс-әрекеттерінде пайдаланады. Бүгінгі күнде 
жас ұрпақтың сана сезіміне өз елінің, жерінің тарихы мен мәдениеті туралы алғашқы ұғымдарды кішкентай 
кезінен қалыптастырамыз. 
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Баланың  өмірге  қадам  басардағы  алғашқы  қимыл-әрекеті  ойын.  Сондықтан  оның  мәні  ерекше.  Қазақ 
халқының  ұлы ойшылы Абай  Құнанбаев  «Ойын  ойнап,  ән  салмай  өсер  бала  бола  ма?»  — деп  айтқандай 
баланың өмірінде ерекше орын алады. Ойын мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының дамуына ықпал 
ететін тәрбие құралы. Ойын баланың барлық қабілетінің дамуына, айналасындағы дүние жайлы түсініктерінің  
кеңеюіне, тілінің дамуына, құрбыларымен жақындасуына көмектеседі. Өйткені бала нәресте шағынан бастап 
адалдыққа, батылдыққа, мейірімділікке, еңбек етуге тәрбиелеудің құралы ойын. Осыған орай бүгінгі күндері 
тәрбиешілер  алдында  балаға  білім.,  білім  дағдыларын  игеріп  қана  қоймай,  қабылдауын,  ойлауын,  қиялын,  
сезімін, ерік-жігерін жан-жақты етіп дамыту міндеттері тұр. 

Болашақ қоғамымыздың тағдыры да бала тәрбиесіне тікелей байланысты. Қоғамды дамытушы да, ілгері 
апарушы да осы жас жеткіншектер. 

Тәрбиенің  сан  қилы дағдыларын бала бойына дарытатын алғашқы білім баспалдағы –  балабақша,  жол 
сілтеп, жетелеп, үйретуші — тәрбиеші. 

Балабақшадағы тәрбие  –  қазақи  ұлттық сана,  ұлттық психология  қалыптасқан  парасатты,  адамгершілік 
қадір – қасиеті мол, физикалық және моральдық жоғары белсенді жеке адамды қалыптастырып шығару процесі 
болып  табылады.  Тәрбиелеу  мен  білім  берудің  әрекеті  практикалық  процесс  үстінде  қалыптастырылады. 
Тәрбиелеу  мен  оқытудың  міндеттері  баланың  осы  іс-әрекет  түрлерін  қалыптастыру  және  оны  белгілі  бір 
мақсатқа бағыттап отыруды көздейді.  Ойнау, еңбек ету, және білім алу барысында ақыл-ой, адамгшершілік, 
физикалық және көркем тәрбие, даму процесі қатар жүреді. 

Бала осы кезде белгілі дәрежеде білім алады, іскерлікке үйренеді, өзін қоршаған ортамен қарым-қатынас 
жасауға,  қоғамдық өмірдің  әдет  дағыларын игеруге  бейімделеді.Іс-әрекеттің  тап  осы түрлерін  ғана  дамыту 
арқылы тәрбиелеу білім беру міндеттерін шешуге,  бала дамуын дұрыс жолмен бағыттап отыруға мүмкіндік 
туады. Жақсы ойнап, еңбек ете білетін әрі оқуға қабілетті баланы ересек адамдар мен балалар қоғамында өмір  
сүруге қажетті қасиеттерді толық игерген тәрбиелі бала деп аталуы мүмкін. Жоғарыда аталып өткен іс-әрекеттің 
әрқайсысы бала дамуына өзіндік, өзіне тән үлесін қосады. Мысалы, тәрбиенің ең маңызды міндеті саналатын 
ақыл-ой тәрбиесінің өзі бала ойының: еңбегін және балалардың оқуын үнемі бағыттап отыру арқылы жүзеге 
асатыны бізге  балаларды тәрбиелеу тәжірибесінен  таныс.  Адамгершілікке  тәрбиелеу міндеттері  жөнінде де 
осыны айтуға болады. Бала өзін-өзі көрсете білсе, ендеше ойын, оқу еңбекте адамгершілікке тәрбиеленеді деген 
сөз. Өйткені, мұнда олардың өзара ересек адамдармен қарым-қатынасы қалыптасады. Іс-әрекеттің әрбір түрінде 
осылайша өзара ұштасып жататын педагогикалық мүмкіндіктерді ескере отырып, мектепке дейінгі ұйымдарда 
балалардың тіршілік әрекеттерін, тәрбиелік мақсатқа сай ұйымдастыра аламыз. Ойын, еңбек, оқу арқылы біз 
балаларға белгілі бір тұрғыдан ықпал жасай аламыз. Бірақ біз іс-әрекеттер ойын, еңбек, оқыту өзара ұштасқан 
жағдайда ғана баланың жеке басын дамытуда толық нәтижеге жете аламыз. Балабақшаның негізгі міндеті – 
баланың жеке басының бастапқы қалыптасуын қамтамасыз ету.  Бұл жас баланың ақыл-ойының дамуы мен 
даярлығы үшін қолайлы кезең. Осы кезеңде бала оқу мен тәрбиені қалыптастыруға, өз қызметін білуге, тілдік  
қатынастың қарапайым тәжірибесінде өзін-өзі таныта білуге, мінез-құлық мәдениетіне, жеке гигиеналық және 
салауатты өмір салтының негіздеріне бағдарланады.  

Жас ұрпақты кішкентайынан салт-дәстүрлер рухында баулу, құлағына сіңіру әдет-дағдысына айналдыру – 
парызды іс. Қазақ сөз өнерін қатты құрметтеген халық: «Жақсы сөз – жарым ырыс», «Жақсы сөз жан семіртер.  
Сонымен қатар балаға «сіз», «рақмет», «кешіріңіз», «өтінемін» деген сияқты сыпайылықты білдіретін сөздерді 
үлкендерге айтып жүруге үйрету, оған дағдыландыру ата-аналар мен тәрбиешілердің міндеті. 

Халқымыздың  дәстүрінде  қол  алысып  амандасуға  ерекше  көңіл  бөлген,  жас  баланы  сәби  кезінен 
үлкендермен қол алысып амандасуғы тәрбиелейді.  «Көкеңе қолыңды беріп амандас»,  «Ағаңның қолын ал», 
«Атаңа екі қолыңды бер» деп үйретеді. Ондай кезде үлкендер яғни аталар, әжелер «Ой азамат болыпты ғой!», 
«Таудай  бол!»  деп  баланың  қолын  алып,  сәлем  беруге  ынталандыратын  сөздер  айтып  ынтасын  тудырады.  
Баланы жастайынан осындай инабаттылыққа баулу, ол есейгенде сыпайы, әрі жеке тұлға болып қалыптасуына 
негіз болады. 

Қазіргі  таңда  үздіксіз  білім  беру  еліміздің  ертеңі,өсіп  келе  жатқан  жас  ұрпақ  білімінің  тереңдігімен 
өлшенеді. Қазақ халқының нағыз азаматын тәрбиелеп өсіру негіздерін қалыптастыратын тұңғыш мектеп- ол 
балабақша .

Барлық  білімнің  бастауы  –  балабақшада.  Ендеше  мектепке  дейінгі  білім  беру  саласының  басты 
міндеттерінің бірі – өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбие беру үрдісіне заманауи әдістерін енгізу.  Әрине  бұл 
үшін  мектепке  дейінгі  білім  беру  мекемелерінде  балалардың  жеке  басының  қалыптасуы  мен  дамуына 
педагогтардың заманауи инновациялық технологияларды қолдана білу сауаттылығына да байланысты. 

Мектепке дейінгі  мекеме балаларына  үздіксіз  тәрбие мен білім беру келешек ұрпақтың еркін дамуына, 
жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына тікелей әсер ететін балабақша тәрбиешілері. Қазіргі 
таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде тәрбиешілердің  ұстанымы ауысқан: ол балаларға басшы емес, 
білім беру қызметінің тең қатысушысы. 

Мұндай оқыту баланың интеллектуалды қабілеттілігін айтарлықтай шамада анықтайды, балаларға мінезін 
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қалыптастыруға, байланыс тілді, логикалық ойлауды,  дүниетанымды дамытуға, сыни ойлауды қалыптастыруға 
және жеке мүмкіндіктерді беретін дамытушы орта құруға мүмкіндік береді.  

Балабақша – барлық тәрбие мен білімнің ең алғашқы баспалдағы іспеттес. Мұндағы тәрбие мен білім бала-
лардың табиғи мінезін, қабілетін ерте жастан дамытады. Бала – болашағымыз, бала – қуанышымыз. Ендеше 
мектепке дейінгі үздіксіз тәрбиемен, біліммен қамту өзіміздің басты мақсаттарымыздың  бірі екенін қуана айта 
аламыз. 

«Бала  естігенін  айтады,  көргенін  істейді»  –  деп  қазақ  халқы  бекер  айтпаған.  Мектеп  жасына  дейінгі 
балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің маңызы зор.  Кішкентай сәбилеріміз  ата – анасының, тәрбиешісінің,  
достарының  мінезінен,  жүріс  –  тұрысынан,  сөйлеген  сөзінен,  істеген  ісінен  үлгі  алуға  тырысады. 
Балабақшаның балаға беретін тәлім – тәрбиесінің қаншалықты мықты болуы , сол балабақшада қызмет ететін  
педагогикалық ұжымға, нақтырақ айтар болсақ, тәрбиешіге  байланысты. 

Тәрбиеші– киелі мамандық. Ол ертеңгі болашақты , болашақ иесін – ұлтын тәрбиелейді. Адам тәрбиелеу , 
оған ғылым негіздерінен мағлұмат беру, баланы өмір сүруге икемдеу, адами қылықтарды бойына дарыту – ол 
оңай шаруа емес. 

Тәрбиеші – суретші, әртіс, әдебиетші, ақылшы, дос және бала жанын бағамдар психолог. 
Осы бүлдіршіндеріміз әр мерекелік іс-шараларға белсене ат салысып өз өнерлерін көрсетуге тырысады. 

Балалардың ішінде әнші, биші, бояушы, сызушы балаларды байқауға болады. 
Кішкентай балалар тәрбиеші көмегімен киініп, жуынып, сүртінеді, бір -біріне көмектеседі, «рахмет, кешір, 

өтінемін»  сөздерін  айтып  отырады..  Осылайша  мейірімділіктің  негізі  қаланады  немқұрайлықтың  пайда 
болуына, құрбыларына, үлкендерге қалай болса солай қарауға мүмкіндігі жасалмайды. 

Тұрмыстық  қызметте  топтағы  ойыншықтарды  жинау,  оларды  күтіп  ұстау,  топты  таза  ұстау. 
Ұйымдастырылған оқу қызметіне қажетті ермексаз, тақтайша, қылқалам т. б дайындауға көмектесуі. 

Әрбір  жасалынған  істен  кейін  «Жарайсыңдар  балалар!  Тобымыз  немесе  ойын  алаңымыз  қандай  сәнді 
болып қалды, бәрекелді!» деген сөздерді есту арқылы жасаған еңбектерінің дұрыс екеніне көз жеткізеді.. 

Балабақша-келешек,ел басқарар, жер суына иелік етер, ел халқын гүлдендірер, мерейін өсіріп, мәртебесін 
биіктетер жасампаз жандарды шыңдап өмірдің ең басты сатысын қалайтын киелі ұя.  

Осындай маман иелерінің кәсіби шеберлігін арттыруда олардың маңдай тері еңбектерінің жемісін көруге 
көмегін  тигізетін  әдіскер  қауымының  атқарар  еңбегі  қашанда  ауқымды,  маңызды,қажетті  және  жауапты  іс 
болып қала бермек.  Педагогтарымыз үнемі, шығармашылық ізденіс жолында.. 

* * * * * 
КӨРКЕМ ЕҢБЕК ПӘНІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА БАУЛУ

Түркістан облысы Арыс қаласы Ақдала ауылы
С. Ерубаев атындағы мектеп. Көркем еңбек пәні мұғалімі

Талимбекова Маржан

Бүгінгі  күні  инновациялық әдістермен ақпараттық технологияларды қолдану арқылы оқушының ойлау 
қабілетін арттырып, ізденушілігін дамытып, қызығушылығын тудыру, белсенділігін арттыру ең негізгі мақсат 
болып айқындалады.

Бүгінгі  таңда  білім  беру  парадигмасы  «білікті  адамға»  бағытталған  білімнен  «мәдениет  адамына» 
бағытталған  білімге  көшуді  көздейді.  Бұл  білім  беру  жаңаша  ұйымдастыру-оның  философиялық, 
психологиялық,  педагогикалық  негіздерін,  теориясы  мен  тәжірибесін  тереңірек  қайта  қарауды  қажет  етеді. 
Сондықтан бүгінгі күні еліміздің білім жүйесінде оқыту үдерісін тың идеяларға негізделген жаңа мазмұнын 
қамтамасыз  ету  міндеті  тұр.   Ақпараттық және  педагогикалық технологиялар негізінде  оқытушының рөлін 
түбегейлі  өзгертуге  мүмкіндік  туды,  оқытушы  тек  қана  білімді  алып  жүруші  ғана  емес,сонымен  қатар 
оқушының өзіндік шығармашылық жұмысының жетекшісі және бағыт берушісі болып анықталды. 

Оқушының өз бетімен жұмыс жүргізуі - шығармашылық қабілетті дамытудың басты жолы. 
Бұл ізденіс, ойлау әрекетімен тікелей байланысты. Ол үшін балаға берілетін білім сабақтастықты қажет 

етеді.  Мысалы,  мәтін  тақырыбына  орай  айналадағы естілген  дыбысты,  адамдардың,  жануарлардың сыртқы 
пішініне әр түрлі сөздер арқылы қатысты сипаттама мәтін құрату, көркем мәтіннен сөздерді табу, оқушының 
тілін дамыту ғана емес, шығармашылықпен жұмыс жүргізуге де әсер етеді, яғни оқушы ізденеді, талаптанады, 
ойланады.  Сонымен  қатар  қайталау  сабағында  ән-музыка,  бейнелеу  түрлерін  көбірек  пайдалану,  оқушыға 
ұсынылған жаттығуда мәтін құрауға жиі көңіл бөлу де шығармашылық қабілетті арттырады. Жаттығулардың 
бір қатары оқушының танымдық белсенділігін дамытып, шығармашылық әрекетін қалыптастыруға негізделеді. 

Оқушының  өз  бетімен  ізденісіне  деген  қарым-қатынастық  машықтар  жүзеге  асырылып,  олар 
оқушылардың шығармашылық қабілетін жетілдіре түседі, яғни мәтін тақырыбын түсіну, ашу, ондағы негізгі 
ойды бөліп алу; шығармадағы негізгі кейіпкер, оқиға, құбылыс туралы өз пікірін тұжырымдау; өз ойын дұрыс 
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жазу,  айту  оқушының байланыстырып  сөйлеуін  қалыптастырып,  жетілдіруге,  сөз  қорын  молайтуға,  өзіндік 
көзқарасын орнықтыруға септігін тигізеді.

Оқыту мен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдер ретінде «Диалог арқылы оқыту», «Қалай оқу керектігін үйрету» 
деп қарастырамыз. Диалог негізінде оқыту мен оқу оқушылардың өзара сұқбаттасуы және мұғаліммен оқушы 
арасындағы диалогтің шәкірттердің өзіндік ой-пікірін жүйелеу мен дамытуна көмектесетін амал.

АКТ-ны пайдалану бұл оқушыларға интертақтамен жұмыс жасай білуге, ол арқылы сурет сала білуге, 
интернет  желісін  пайдаланып  ақпараттар  алуға,  сюжетті  суреттерді  анық  көруге,  видеороликтер  көруге 
дағдыландырады.

Қазақстанның көркеюі үшін оқушылардың таланты мен қабілетін ашып, оларды оқыту барысында дамыту 
өте  маңызды.  Мектепішілік  шаралар  өткізуде  әр  оқушының  талантын  байқаймыз,  ал  ешқандай  шараға 
қатыспайтын тұйық оқушылар  арасында әртүрлі  қызықты жарыстар өткізу  арқылы дарынын байқау болып 
табылады. Дамыта оқыту – дәстүрлі оқытуға соңғы уақыттарға дейін балама жүйе деп қарастырылды.

Оның  нәтижесінде  әр  оқушы  өзін  -  өзі  өзгертуші  субъектдәрежесіне  көтерілуі  көзделіп,  соған  оқыту 
барысында  лайықты  жағдайлар  жасау  үлкен  нәтиже  берді.  Дамыта  оқытуда  баланың  ізденушілік  –  ойлау 
әрекетін  ұйымдастыру  басты  назарда  ұсталады.  Ол  үшін  бала  өзінің  бұған  дейінгі  білетін  амалдарының, 
тәсілдерінің жаңа мәселені шешуге жеткіліксіз екенін сезетіндей жағдайға түсуі керек.  

Сабақта жаңа технологияларды, техникалық құралдарды жан- жақты қолдану, сабаққа керекті материалды 
ақпараттық кеңістіктен іздеу, мұғалімнің жұмысын жеңілдетіп,  оның уақытын үнемдейді,  жаңа ақпарат түрі 
көбейіп,  оқушылардың  қызығушылығын  оятуға  мүмкіндік  береді.  Электрондық  оқулықтарды  сабақта 
пайдалану  кезінде  оқушылар  бұрын  алған  білімдерін  кеңейтіп,  өз  бетімен  шығармашылық  тапсырмалар 
орындайды. Бүгінгі күні ақпараттар ағымы өте көп. Ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез келген педагог өз  
ойын  жүйелі  түрде  жеткізе  алатындай,  коммуникативті  және  ақпараттық мәдениеті  дамыған,  интерактивтік 
тақтаны пайдалана алатын, Онлайн режимінде жұмыс жасау әдістерін меңгерген мұғалім болу тиіс. 

Мен өз  тәжірибемде  ғаламтордан  тақырыптық бейнекөріністер  алып оған  талдау жасау жұмыстарына 
үлкен мән беремін. Осы арқылы оқушылардың тарихи түсініктері бір жерде ғана тоқталып қалмайды. 

Ақпаратты технологияларды пайдалану арқылы мектептегі сабақтарды жаңаша ұйымдастыру, мұғалімнің 
рөлі  мен  қызметінің  артуына  жағдай  жасау,  теориялық,  ғылыми  –  педагогикалық  және  психологиялық 
зерттеулерге  сүйене  отырып,  оқушылардың  құзыреттілігін  қалыптастыру,  ақпараттық  технологиялар  мен 
инновациялық  оқыту  әдістері  арқылы  оқушыларды  ізгілікке,  елжандылыққа,  саналыққа,  адамгершілікке, 
имандылыққа,  еңбексүйгіштікке  тәрбиелеу.  Инновациялық  әдістерді  баланың  білім  деңгейіне  және  жас 
ерекшелігіне қарай оқу үрдісінде пайдалану негізгі міндет болып табылады. 1.оқушылармен материалды игеру 
үрдісін психологиялық түрде женілдетеді.Пәнге деген танымдылық қызығушылығын тудырады. 

Оқушылардың көзқарасын кеңейтеді. Сабақ үстінде көрнекілікті қолдану мүмкіндігі өседі. Сабақ үстінде 
оқушының да мұғалімнің де еңбек өнімінің жоғарлауы болады. Қорыта келгенде Бүгінгі күні республикамызда 
білім  беру  жүйесінің  түбегейлі  өзгеріске  ұшырауы  анықталғаны  баршамызға  аян.  Оның  негізгі  факторы 
жаһандану  үрдісіндегі  білім  беру  саласында  жаңа  модельдердің  дүниеге  келуі,  білім  беру  үрдісінің 
ақпараттандырылуы болып табылады. Прогрессивті концепциялардың пайда болуы, білім беру үрдісінде алға 
кеткен мемлекеттердің тәжірибесімен танысу және соның нәтижесінде ұлттық білім беру моделін құрастыру 
бүгінгі  күні  өте өзекті  мәселе болып табылады,  өйткені  нарықтық экономикаға  негізделген мемлекетіміздің 
келешегіне  мамандар  қажеттігінен  туындайды.  Ақпараттық  және  педагогикалық  технологиялар  негізінде 
мұғалімнің рөлін түбегейлі өзгертуге мүмкіндік туды, мұғалім тек қана білімді алып жүруші ғана емес, сонымен 
қатар оқушының өзіндік шығармашылық жұмысының жетекшісі және бағыт берушісі болып анықталды.

Осыған орай сабақ беру үрдісінде қазіргі  күннің, яғни инновациялық әдістерді оқытудың интерактивті 
оқыту моделі болып табылады. «Ұстазы жақсының ,ұстамы жақсы» — деген бүгінгі тәуелсіз мемлекетіміздің 
ертеңі  біз  тәрбиелеп отырған жас ұрпақтың меңгерген біліміне,  алған тәжірибесіне байланысты екеніне еш 
күмәнім жоқ. Оқушылардың танымдық көзқарасын байыту ақыл - ой қабілетін жетілдіру, өзіндік ойлау және 
өмірлік ұстанымын қалыптастыру мұғалімнің шеберлігіне, шығармашылық қабілетіне байланысты.  
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КӨРКЕМ ШЫҒАРМАНЫ МӘНЕРЛЕП ОҚУҒА БАУЛУ ЖОЛДАРЫ

Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Байкенже ауылы 
№ 193 жалпы орта мектебінің  қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі  

Дүйсенова Турсуной Утебаевна

Жаңа ғасырда жаңа заманға лайық тұлға ретінде қалыптасқан, өз көзқарасын жүйелі талдай білетін, өз  
өміріне, қоршаған ортаға сын көзбен қарайтын жеткіншек жастарды даярлау – біздің ұстаздық парызымыз. 
Қазақ  әдебиеті  пәні  мұғалімдерінің  міндеті  білім  алушыларды  сөз  өнеріне  баули  отырып,  оқытудың 
шығармашылық  сипатын  күшейту,баланың  жеке  қабілеті  мен  әлеуметтік  белсенділігінің  дамуына  жол  ашу, 
шығармашыл, дарынды тұлға  қалыптастыру.  Шығармашыл тұлға  басқалардан өз  ісіне деген сенімділігімен, 
қиял  ұшқырлығымен,  танымдық  қызығушылығымен,  әдемілікті  сезіне  білуімен,  өзгеше  шабытымен 
ерекшеленеді. Т.Сабыровтың пікірінше: «адам өмірге өзіндік табиғи қасиеттерімен, қабілеттерімен келеді. 

Ал баланың бойындағы туа біткен қасиеттерді дамытатын – оқыту/оқу мен тәрбие. Неғұрлым баланың 
қабілеті мен талантын дамытуға ертерек көңіл бөлінсе, соғұрлым оны толық ашуға мүмкіндік туады.

Көркем  шығарманы  оқыту –  білім  алушының  сөз  қадірін  түсінерлік  ойлау  әрекетін  дамыту,  рухани 
дүниесін байыту,  эстетикалық талғамын жетілдіру,  адамгершілік  қасиетін  қалыптастыру.»  — деген  болатын 
әдебиет зерттеуші – ғалым, белгілі жазушы, ұлағатты ұстаз Қажым Жұмалиев.

Білім алушы әдебиет сабағында көркем шығарманы қабылдау керек. Бұл – оңай үрдіс емес.  Қабылдау 
деген сіз бере салғанды ол ала қоятын зат емес. Ол – білім алушының өзінің жан  қалауымен, жүрек сезімімен, 
рухани әрекетімен жүзеге асатын дүние. Қандай жақсы көркем шығарма болмасын білім алушы қабылдау үшін 
әрекет  жасамаса,  автордың  жай   күйзелісін,  шалқар  шабытын бойынан өткізіп,  көркем  суретті көз  алдына 
елестетіп,  келтіре алмаса бәрі бос сөз.Білім алушыдағы   осы  сезімді ояту – мұғалімнің қолында, яғни,  білім 
алушыға әдеби білім беру, әдеби, эстетикалық, адамгершілік қасиеттерін дамыту үшін мұғалім әдебиетті оқыту 
барысында әдіс – тәсілдерді орнымен қолдану қажет.

Білім алушылардың көркем әдебиетке қызығушылығын ояту – жас жеткіншектердің туған еліне, ана тіліне 
деген сүйіспеншілік сезімін қалыптастыратындығы белгілі. Бүгінгі таңда жастардың көркем әдебиетті оқуды 
әдетке  айналдырмағандығын  есепке  ала  отырып,  көркем  шығармаларды  оқудың  жаңа,  тиімді  жолдарын 
ұсынамын.

Егер мұғалім сабағын ерекше тартымды, білім алушының бәріне де түсінікті етіп өткіземін десе, ең әуелі  
білім алушылардың сол сабаққа деген қызығушылығын оята білуі керек. Қазіргі мектеп білім алушыларының 
талғамы терең. Себебі балалар күнде де, түнде де теледидар алдынан кетпейді, әйтседе әдеби кітаптарды да  
оқитын сауатты балалар да аз емес.Шәкірт қызығушылығын сабақта дамытып тәрбиелеуде мұғалімнің сабақты 
әр алуан түрде, жаңа технологиямен өтуінің маңызы зор. Адамның қызығушылығы сан алуан болуы мүмкін. 
Осылардың  ішінде  біреуі  ғана  басты  болады.  Мұндай  қызығушылық  көркем  әдебиет  әрекетіне  аса  қажет. 
Қызығушылық тұрақты қасиетке айналғанда ғана адам өз іс-әрекетінен жақсы нәтиже шығара алады.

Оқу бағдарламасы бойынша қажетті талапты орындап жүрген  білім алшылардың көркем әдебиетке деген 
қызығушылығы барма немесе оқығандары арқылы өмірлік дағдылар қалыптастыра алдыма деген сұраққа жауап 
ретінде  Л.Выготский:  «Мектепте  ғылымға  бағытталған  жұмысқа,  ережені  жаттауға  қабілеті  аз  адам,  өз 
қызығушылығын оятатын белгілі бір іс-әрекет саласында өте дарынды және қабілетті болуы мүмкін. 

Егер мұғалім бір нәрсені жақсы меңгертуді ойласа, оның қызықты болуын қамтамасыз етуі керек»,- деген 
сөзін алуға болады.

Білім алушылардың дүниетанымын кеңейтіп, ойын өрістетіп тіл байлығын жетілдіруде көркем әдебиеттің 
орны ерекше.  Мұғалім көркемсөз оқушы – ол тыңдаушысын толғандырып, балаларды өзімен бірге күлдіріп,  
қуанта білуі шарт.   Мұның бәрін мұғалім өзінің орындаушылық, көркемсөз оқу құралдарымен жүзеге асырады. 
Сонда  ғана  шығармадағы  әрбір  кейіпкер  «тіріліп»,  оларға  «жан  бітіп»,  тыңдаушының  жанына,  жүрегіне 
жақындай  түседі,  көркемдік  және  идеялық  жағынан  әсер  ететін  болады.  Сөйтіп,  ол  кейіпкерлер  өзіндік 
қасиеттерімен, өзіндік сапасымен қайта жанданады. Мұғалім мәнерлеп оқуға даярлану үшін алдымен сөйлеу 
техникасына  жаттығу,  дыбыстау  мүшелерінің  қызметін  дұрыс  меңгеру  керек.  Мұғалім  көркем  шығарманы 
мәнеріне келтіріп,  әсерлі  оқуы үшін алдымен өзінің   дыбыстау мүшелерінің қызметін жетік  біліп, әрбір тіл 
дыбысы қалай жасалады, қалай оқылады дегенге баса назар аударып жаттығуы қажет.  

Көркем шығарманы мәнерлеп оқу үшін,онымен алдын-ала танысып,сонан соң оқығанда ғана автордың 
идеясын жеткізе оқып шығуға болады.Әсіресе,поэзиялық шығармаларды жеткізуде мәнерлеп оқудың маңызы 
зор.Поэзияны  құлақпен  емес,жүрекпен,сезіммен  қабылдау  керек  десек,ол  шығармаларды  бала  қалай 
меңгереді,нені  сезді,неге тебіренеді,қандай көңіл күйде болады? Оны тексеру де  мұғалімге оңай соқпайтын 
мәселелер.Сондықтан мұғалім көркем шығарманы алдымен өзі оқып шығуы тиіс. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ 4-5 ЖАСТАҒЫ 
БАЛАЛАРДЫ ЕРМЕКСАЗБЕН МҮСІНДЕУГЕ ҮЙРЕТУ 

Шымкент қаласы  №20 Қазына бөбекжай - бақшасының 
тәрбиешісі Мықтыбаева Роза Сағындыковна

Тәрбие  тағлымы  баланың  нәрестелік  шағынан  бесік   жырымен  біртіндеп  іске  асырылып,  санасына 
орнығып отыратын ұзақ үрдіс. Сол себептен қоғам өміріндегі білім беру саласындағы әрбір жаңалық мектепке 
дейінгі тәрбиеге тікелей әсер етіп, тәрбие мазмұнын жаңарту ісіне ықпал жасап келеді.

Балабақшада  балаларды  тәрбиелеу  жұмысының  негізі,  баланың  өмір  шындығына  деген  эстетикалық 
қатынасын қалыптастыра отырып, әсемдік туралы ой-өрістерін дамыту, білім және қабілеттерін қалыптастыруға 
қажетті тәрбиелік жұмыстарды қамтиды. Балабақшада балалардың іскерліктері,  олардың қоршаған ортадағы 
заттар дүниесінің ерекшеліктерін танып, білуіне бағытталған іс-әрекеттердің бірі мүсіндеу.

«Баланы жастан» деп қазақ бекер айтпаса  керек. Дүниетаным, айналаға деген құштарлық, табиғатқа деген 
сүйіспеншілік, сұлулыққа деген еліктеушілік бала жастан адам бойына қалыптасады.

 Балалардың көркемдікті қабылдауы мен оны өз қолымен жасауға бағытталған әрекеттерінің арқасында 
мүсіндеу  өнерінің  мәнерлілігі,  көркемділігі  баланың  шығармашылық  белсенділігіне  сол  арқылы  олардың 
көркемдік талғамының дамуына зор ықпал етеді. Балалар қоршаған ортаны ермексаздан мүсіндеу жұмыстары 
кезінде  танып  білуге  мүмкіндік  алады.  Олар  қоршаған  ортадағы  түрлі  заттарды  көркем   мүсіндеу  тәсілін  
меңгеруге,  заттың  көлемін,  пішінін  бояулар  мен  түстер  арқылы  айқындай  білуге  жаттыға  отырып,  бұл 
дағдыларды  өз  қиялымен  пайдаланады.  Мүсіндеу  арқылы  заттардың,  адамның,  жануарлар  мен  құстардың 
пішінін  бейнелеу  тәсіліне  машықтанады.  Ермексаздан  бейненің  кескінін,  қимыл-қозғалыстарын,  өзіндік 
ерекшелік,  күнделікті  көргендерін  еске  түсіріп,  заттың  дене  құрылысын,  «бөлшектердің»  өзара  байланысы 
туралы  алғашқы  түсініктерді  алады.   Балаларды  бақшада  мүсіндеу  өнермен  таныстыру,  үйрету  олардың 
бойында  еңбек  дағдысын қалыптастыру,  шеберліктерін  ұштауға  мүмкіндік  берумен бірге  олардың пайдалы 
нәрселерді жасасам деген ынтасын оятады. Өз беттерімен жұмыс істеуге, ұйымшыл болуға, шығармашылықпен 
белсенділік көрсетуге жол ашады, еңбек етуге жігерлендіріп, әсемдік  талғамын арттырып, түс пен бояудың 
әдемілігіне құштарлық сезімін жетілдіреді. 

Олардың адамгершілікке, еңбекке тәрбиелеумен бірге, рухани жағынан да дамуына әсерін тигізеді.
«Құмырсқа және оның илеуін мүсіндеу» атты өткізілген  ашық  сабағымдағы іс-тәжірибеммен бөліссем. 

Сабақтың мақсаты: құмырсқа іс – әрекеті арқылы балаларды – еңбекқорлыққа бауырмалдыққа топпен жұмыс 
жасауға әр адамның өз міндетін жауапкершілікпен орындауға үйретеді.

Сабақты  дидактикалық ойынмен бастап, біз не туралы әңгілесетінімізді ойын арқылы білдірдім. 
«Ия-жоқ» ойынын ұйымдастыру арқылы балаларға сабақ тақырыбын айқындатып алдым. 
«Сиқырлы экраннан» құмырсқаның суретін, түрлерін  көрсетіп, орыс тіліне аудартып айтқыздым.
Құмырсқа және оның илеуін ермексазбен мүсіндемес бұрын құмырсқаның дене мүшесімен таныстырдым. 

Денесі бас,  көкірек және құрсақтан тұрады. Басы үлкен, жақтары жақсы жетілген, ауыз аппараты кеміргіш. 
Көпшілік түрлерінің құрсақ бөлімінде шаншары мен улы бездері жақсы дамыған. Көкірек бөлімі жіңішке, онда 
үш жұп аяқтары жақсы жетілген деп түсінік беріп өттім. 

Жұмыс барысында балалар құмырсқаны қалай  жасайтындарына өздері түсінік беріп, илеуінің де түсін 
таңдап  алды.  Ермексаз  кесектерін  жұмсартып,  құмырсқаның  басын  шарик  немесе  циллиндр  пішіндерді 
мүсіндеп алдық.

Сабақ соңында балалар «Құмырсқа» туралы тақпақтарын айтты.
Нәтижесінде   балалар мүсіндеудің  түрлі  ширату,  жалпайту,  пішіннің  шетін  шымшып  жалғастыру 

тәсілдерін қолдана отырып бейнелер жасауға үйрене білді.
Қорытындылай келе,  балабақшада мүсіндеуге үйретуге жүргізілген жұмыстар  балалардың мүсін өнеріне 

деген қызығушылығын арттыра отырып қол қимылдарының  дамуы мен қол еңбегінің негізі болып табылады.

 Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Отбасы және балабақша-2006,№4
2. Ю.Н.Хижняк «Как прекрасен этот мир»
3. Әдістемелік хабаршысы-2001ж
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРҚЫЛЫ 
ХИМИЯ САБАҒЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ТИІМДІ ТӘСІЛДЕР

Павлодар облысы Аққулы ауданы Қазы ауылы
Массив “Химик” Қазы ЖОББМ

Биология пәні мұғалімі Касымова Гульнара Жантеновна

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті-ұлттық және 
жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және 
кәсіби  шыңдауға  бағытталған  білім  алу  үшін  қажетті  жағдайлар  жасау,  оқытудың  жаңа  технологиясы  мен 
инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық 
желілерге шығу»,- деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері атап көрсетілген.

Қазіргі  таңда  химия  сабағында  инновациялық  әдіс-тәсілдерді  және  интерактивтік  әдістемелерін  сабақ 
барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпал тигізуде. 

«Инновация»  ұғымын  қарастырсақ,  ғалымдардың  көбі  оған  әртүрлі  анықтама  берген.  Қазақстанда  ең 
алғаш  «Инновация»  ұғымына  қазақ  тілінде  анықтама  берегн  Немеребай  Нұрахметов.  Ол  «Инновция», 
инновациялық  үрдіс  деп  отырғанымыз-білім  беру  мекемелерінің  жаңалықтарды  жасау,  меңгеру,  қолдану, 
таратуға  байланысты  бір  бөлек  қызметі»  деген  анықтаманы  ұсынады.  Осы  анықтамаға  сүйене  отырып 
химиялық білім жүйесін қалыптастыру үшін химиялық білім,  химиялық тәрбие,  химиялық сана,  химиялық 
мәдениет  керек екенін білу жалпы пән мұғалімдерінің міндеті. 

Химиялық білім берудегі құрамдас бөлігі, ол білім алушылардың табиғат пен тікелей қарым-қатынасынан 
туындайды. Сондықтан қазіргі таңда басты міндеттердің бірі инновациялық технологиялардың әдіс-тәсілдерін 
қолдану арқылы білім алушылардың  химиялық білімін көтеру,  саналы түрде пайдалану және жас ұрпақты 
жоғары деңгейдегі химиялық тәрбиеге баулу.

Білім алушыларды химиялық тәрбиеге баулу үшін-адамдардың айналадағы табиғи ортаға ілтипатпен қарау 
негізгі байлығы болып есептелінетін әрбір адамның денсаулығына қамқорлық жасау екендігіне көз жеткізеді.  
Сондықтан да қазіргі уақытта әрбір білім алушыны айналадағы табиғи орта жағдайына жауапкершілік сезіммен  
қарап, жануарлар мен өсімдіктерді қорғауға тәрбиелеу. Білім алушылардың химиялық мәдениетін тек сонда ғана 
жоғары сатыға көтеруге болады. Нақтылаудың бір жолы инновациялық технологияларды, оның ішінде сыни 
ойлау, саралап оқыту және ақпараттық технологияларды сабақтарда пайдалану. 

Осындай инновациялық технологиялар түрлерін әртүрлі  жолдармен химия сабағында пайдаланудың да 
өзіндік  ерекшеліктері  бар.  Қазіргі  кезде  балалардың  санасына  қоғам  байлығы  химиялық  хал-ахуалдың 
толыққанды  болуымен  анықталатындығын  сезіндіре,  ұғындыра  отырып  тәрбиелеу-химиялық  білім  беру 
мұғалімдердің  басты  міндеті.  Химия  сабақтарында  инновациялық  технологиясын  пайдалану  әрі  тиімді,  әрі  
бүгінгі заман талаптарының қажеттілігін қанағаттандырады.

Химиялық білім мен тәрбие беру аясында қоршаған ортаны сақтаумен қатар, оны жақсарту шараларында 
қамтылуы  тиіс.  Яғни,  табиғатпен  адам  және  табиғатпен  қоғам  арасындағы  үйлесімділікті  сақтап,  олардың 
маңыздылықтары мен құндылықтарының өсіп отырылуын ескеру қажет. 

Инновациялық технологияның түрлерін пайдалана отырып, модульдік жүйе арқылы оқытуда деңгейлік 
тапсырмаларды  дайындау  және  сыни  ойлау  арқылы  бұл  оқу  процесінің  негізгі  жетістіктері  мен  олардың 
арасындағы байланыстарды жүзеге  асыру.  Деңгейлік  тапсырмалар  білім алушылардың  психологиялық жас 
ерекшеліктері  мен  білім  қорларын  ескеріп  жасалады.  Сабақта  қолданылатын  түрлі  көрнекіліктер  білім 
алушыларды әр түрлі ойлау әрекетке бейімдейді. Сыныптағы білім алушылар өзінің шамасы жетерліктей қиын 
тапсырмамен жұмыс жасайды және өзінің  алдағы  уақыттағы  мақсаттарымен,  міндеттерімен  жақсы 
түсінеді.  Тапсырмалар  ауыр,  жеңіл  деген  болмайды.  Ғылыми-әдістемелік  мәліметтерге  сүйене  отырып, 
тапсырмалар үш деңгей бойынша даярланады. 

Сабаққа қойылатын өмір талабы мұғалімнен зор шеберлікті қажет етеді. Мұғалім білім алушы ізденісіне, 
пәнге  қызығуына  жол  ашатындай  іс-әрекеттерді  таңдап  алып,  білім  алушыны  шығармашылықпен  жұмыс 
жүргізуге үнемі баулып отыру керек. Сонда ғана білім  алушы шын мәнінде ойлау қабілеті бар жеке адам болып 
қалыптасады.  Жаңа  инновациялық  технологияларды  сабақта  жиірек  қолданып  отырса,  білім  сапасы  да 
көтерілетіні сөзсіз. Мұндай сабақтар пәнді оңай игеруге, білім алушылардың жалықпауына, ғылымды тереңірек 
меңгеруіне жол ашады.  Әрбір ұстаз, өз алдында отырған жас жеткіншектердің білімді, қабілетті болып өсуіне 
күш салады,  яғни  біздің  жауапкершілігіміз  өте  жоғары.  Сол мақсатта  оқытудың тиімді  инновациялық әдіс-
тәсілдерін пайдаланамыз.

Бүгінгі  оқытудың басты міндеті  мұғалімнің білім беру және білім алушының білім алу  қызметтерінің 
біріккен түрі екенін көруге болады. 
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Нақтырақ айтса, оқу процесіне екі жақ та бірдей жауапкершілікпен белсене кіріскенде ғана қазіргі мұғалім 
мен білім алушы арасындағы қарым-қатынас серіктесе істейтін қызметке айналды. 

Қазіргі заман талабы, керісінше әр білім алушы сабақ кезінде жаңа білім қосып қана қоймай, соны көбіне 
өзі  игеріп, ізденіп, талдап пікір таластыру деңгейіне жетіп,  үнемі  даму үстінде болын қалайды. Сондықтан  
мектепте химия пәнін оқытуда білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, өзіндік жұмыс жасау 
қабілетін жетілдіруге лайықтап өзгертуді талап етеді. Бұл талап химияны сыни ойлау арқылы деңгейлеп оқыту 
әдістемесін қолданған кезде ғана жүзеге асатындығы дәлелденген. 

Химия  пәнін  жаңа  инновациялық  жүйе  арқылы  оқытуда  интербелсенді  тақтаны  қолдана  отырып 
деңгейлік тапсырмаларды орындау жүйелі жүргізілсе, білім алушының шығармашылықпен ойлау қабілеттерінің 
дамуы, өзіндік жұмыс жасау дағдысын жетілдіруге жағдай туады. 

Химия пәнін мемлекеттік білім беру стандартты талаптарына сай инновациялық жүйе арқылы оқытудың 
әр түрлі  әдіс-тәсілдерін қолданып ұйымдастырылуы оқушылардың жеке және топта жұмыс жасау қабілетін 
арттыруға ықпалы зор.

Қорыта айтқанда, білім алушыға білімді терең меңгеруде сыни ойлау арқылы деңгейлік тапсырмаларды 
пайдалану білім алушының өзіндік жұмыс жасау қабілетін, химия пәнін оқуға деген ынтасының жоғарлауына 
мүмкіндік береді.

* * * * *

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ ОЙЫН АРҚЫЛЫ ТІЛІН ДАМЫТУ

Шымкент қаласы  № 20 «Қазына» бөбекжай-бақшасы 
Педагог-психолог  Балабаева Лаура Калдыбаевна

  Тіл-адамзат қоғамында қатынас, сөйлесіп пікір алысудың құралы ретінде қызмет атқаратын құбылыс. Тіл 
мен қоғам өзара тығыз байланысты, біріншіден, тілсіз ешбір қоғам өмір сүре алмайды. 

     Тіл –оны жасаушы халықтың тарихы, шежіресі, бүкіл өмірінің жаңғырығы мен ізі, арманы мен алдағы 
үміті, қайғысы мен қуанышы, күллі рухани өмірінің үні естіліп тұрады. М. Жұмабаев тілдің осы бір қасиеттері 
жайында былай дейді ,  «Қазақ тілінде қазақтың сары сайран даласы,  біресе желсіз түнде тымық,  біресе 
құйынды екпінді тарихы,  сар далада үдере көшкен тұрмысы,  асықпайтын,  саспайтын сабырлы мінезі –  бәрі 
көрініп тұр».

Сонымен,  тіл-  адам қоғамының рухани өмірінде объективті тіршілік ететін,  қарым-қатынас қызметін 
атқаратын, ой қаруы болып саналатын аса құнды құбылыс. «Тіл –адамдық белгісі , жұмсайтын қаруының бірі».

1995-1996 оқу жылына арналған «Бастауыш мектеп бағдарламасында »  бастауыш сыныптарда қазақ тілі, 
ана тілі пәндерінің бала тілін дамытудағы жетекші ролін ерекше атап өткен.  Бастауыш сыныптарда оқылатын 
қазақ тілі пәнінің көздейтін мақсаты – оқушылардың ауызша және жазбаша тілін дамыту.      Төменгі сынып 
оқушыларының келекшекте алатын білімі мен ойының даму дәрежесінне байланысты болып отырады. «Тіл» 
немесе «тіл дамыту» -пән аралық түсінік:  ол лингвистикалық,  психологиялық және әдістемелік әдебиеттерде 
кездеседі.  Лингвистика тіл және оның даму заңдарын зерттесе,  психалогия адамның бір –бірімен қатынаста 
ойын,  еркін,  сезімін және пікірін жеткізу үшін тіл материалдарын қолдану процесі-  сөйлеуді зерттейді. «Тіл» 
дегеніміз белгілі бір ұлттың ішкі заңдылықтарын қалыптасып, жүйеге түскен қатынас құралы екені белгілі. Ал 
даму күрделі түрде көшу деп түсіндереді. Психика даму үшін жаңа мен қатар бұрыннан қалыптасқан негіздер 
болуы шарт. Қазақтың көрнекі психологі М. Мұқанов психиканың дамуында көнеден қалған негізді инвариант ( 
лат. - өзгерілмейтін ) оған тіркелетін жаңааны «өзгеріліші » деп атады.

Бұл туралы М. Мұқанов былай дейді. «Психиха үнемі өзгеріске ұшырайды, бірақ оның құрамы бәрі бірдей 
өзгермейді, оның және аз мөлшерде дамуға ұшырайтын қасиеті бар. Сонымен қатар, аз өзгерілетін қасиеттері  
( инвариант) психалық дамыдың тірегі және негізгі шарты болып есептеледі».

Тіл дамыту мәселесінеде де осыны айтуға болады. Яғни баланың сөздік қоры игерген тіл единицаларының 
негізінде ( су, сушы, сулық, суару ) молаяды.

Оқу  –  тәрбие  процесінің  міндеті  балаға  тек  білім  беру  ғана  емес,  сонымен  қатар,  әр  түрлі  дағдылар 
қалыптастыру болып табылады.  Дағды адам әрекетінің қай-  қайсысынада да  ерекше маңыз  алады.  Ол іске 
шапшаң, шұғыл кірісуге мүмкіндік береді. Дағдының нәтижесінде адам санасы қызметті түпкілікті, шешуші 
кезеңдерінде жұмылдырылады. Бұл жұмыстың табысты болуын қамтамасыз етеді. Тіл дамытудың мазмұны мен 
салалары.  Коммуникативтік  (  қарым-қатынастарды  зерттейтін  )  лингвистика  саласындағы  қазіргі  ғылыми 
зерттеулердің нәтижелері  тіл  дамытудың көптеген теориялық және практикалық мәселерін,  оның ішінде ең 
алдымен тіл меңгертудің мазмұнын жаңаша құру қажеттілігін көрсетуде.Қазіргі  тіл білімі күні бүгінгі  дейін 
лингвист  зерттеушілердің  назарынан  қағыс  қалып  келген  адамдардың  тіл  саласында  қызметі.  Тіл  арқылы 
қарым-қатынасқа  т  түсуі,  коммуникативтік  және  танымдық  мәні  бар  міндеттерді  ойдағыдай шешуде,  өзара 
түсінісуге септігін тигізетін тәсілдер мен құралдарға ерекше көңіл бөлуде.
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Қазақ мектептеріндегі оқытылатын ғылым негіздері ана тілі арқылы жүргізіліп, оқушының дүниетанымын, 
ой-өрісін,  тіл  байлығын,  ауызша  және  жазбаша  сөйлеуін  дамыту  қазақ  тілінің  қалыптасқан  заңдалықтары 
арқылы жүзеге асырлады . Сондықтан бастауыш сыптарында ана тілінің заңдалықтарын жете меңгеріп, әдеби 
тіл нормаларында еркін сөйлеп, сауатты жаза білу міндеті қойылып отыр. Өткені тілдамыту- сайып келгенде ой 
дамыту.

Тіл дамыту –ана тілі әдістемесінің аса жауапты да күрделі саласының бірі. Оның күрделі болуының себебі,  
бала  тілін  дамыту  міндетін  жүзеге  асырушы  мектепте  жүргізілетін  пәндер  қазақ  тілі  мен  әдебиетке  ғана 
болмай , оның сөйлеу әрекетіне де тікелей тәуелді.

Мектепке  дейінгі  тәрбие  жұмыстарында  жүргізілетін  тіл  дамыту әдістемесі  –  балаларға  білім  жүйесін 
меңгертуге, тілге деген икемділігі мен дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін әдіс-әдістері мен формалар,  
принциптер мен оқытудың мазмұны жайындағы ілім . Жалпы әдістеме ғылымының бір саласы. Басқа ғаламдар 
сияқты тіл дамыту әдістемесі де теориялық ғылымдардың соңғы жетістіктеріне негізделе дамиды.

Тіл  мәдениетінің  негізгі  зерттеу  объектісі  –сөз,  сөздің  дұрыс  айтылуы,  сауатты  жазылуы.  Нәтижеде 
айтатын деген ойдың айқын да анық, әсерлі де көркем жетуі.

Сөздің мәнерлігі дегеніміз –адамның сөйлеу кезіндегі эмоциялық қалпын білдіре алуы, яғни әрбір сөйлемді 
өзінің  сазымен  айта  алуы.  А  Макаренко  бұл  жөнінде:  «...сіздің  сөзіңізден  өзіңіздің  еркіңізді,  сіздің 
мәдениетіңізді, сіздің жеке ерекшелігіңізді сезіне алатындай болуы керек» ,-деген болатын.

Мәнерлеп сөйлеу ,  дыбыстарының қырын сындырып айту ежелгі  ауыз  әдебиеті  үлгілерінен,  шешендік 
сөздерден келе жатқан заңдылық. Сөзді қандай қатесіз жазу қажет болса, оны құлаққа жағымды, әуенді, мәнерлі 
етіп айту да сондай қажет.

Тілдің  тіл  болуы  үшін  ең  қажетті  фактор  –ойлау,  пайымдау  екені  белгілі.  Адамның  ми  қабатында 
жинақталған ой тіл арқылы сыртқа шығады, сөйлеу арқылы неше мәрте айтылса да белгілі бір сөйлеу жүйесіне  
бағынбаса, түсініксіз болады. Ой тілге әсер етеді, тіл сөзге әсер етеді, сөзден сөйлеу пайда болады.

     Тіл дегеніміз- сөздік белгілердің жүйесі . Ал белгі –шындық пен болмысты білдіретін бөлшек. Тіл 
арқылы ойымызды басқа біреуге жеткіземіз. Ақыл –ой жетістігі болып табылатын , ақиқат, өмірдің бейнелуін 
қамтамасыз ететін  ең  жоғарғы таным-түйсік  адамға ғана тән  және ол-сөйлеу актісімен тікелей байланысты 
форма.  Яғни  адамдар  бұл  бейнелерді  қалыптастыруда  тілді  пайдаланады,  бір-бірімен  қарым-қатынасқа  тіл 
арқылы түседі, бейненің бар болмасын суреттеу үшін, бір-біріне жеткізу үшін тілдік блоктарды түзеді.

Тіл мен сөйлеу жайындағы ғалымдардың пікіріне келсек , ерекше концепция- Ф-де Соссюрдің тұжырымы . 
Оның пікірінше,  тіл  дыбыстың өзі,  дыбысталу.  Яғни,  тіл-барлық дыбыстық таңбалардың жиынтығы болса, 
сөйлеу –дыбысталудың жиынтығы. 

     Тіл адамның миымен , санасымен бірге өзі қалыптасатын процесс, ал сөйлеу әркімнің өзі дамытып 
отыратынпроцесс.

Тіл –псикалық құбылыс, ал сөйлеу –психофизикалық құбылыс
Осылайша, тіл мен сөйлеудің ара жігін ажырата келіп, олардың өзара тығыз байланысты екенін де атап 

өтеді.
Қазақ лингвистикасында тіл мен сөйлеуге қатысты мәселелерді анықтап , олардың айырмашылықтарын 

көрсетуге тырысқан тілші-  Т. Р.  Қордабаев. Ол: «сөйлеу дегеніміз-  тілді қатынас жасау процесінде өз ойын 
басқаларға білдіру, басқаның ойын білу мақсатында қолдану деген сөз»,- дей келіп, тіл мен сөйлеу бір-бірімен  
ажырамас бірлікте –деп көрсетеді.

Дидактикалық принциптер әр  пәнді  оқыту әдістемесінің теориялық негізі  болып саналады.  Қазақ тілін 
оқытумен байланысты тіл дамыту жұмысы да мынадай дидактикалық принциптерге негізделе жүргізіледі.

1.Сөйлеу мен ойлаудың бірлігі  принципі арқылы оқушы тілмен ойлау бір-бірімен байланыста екендігін 
ұғады. Тілсіз ойлаудың болмайтындығы, әрбір ой тіл арқылы ғана көрінетіндігін, яғни сөйлеуді ойлаудан бөліп 
алудың мүмкін еместігін түсінеді. Бұл принцип арқылы оқушының ойлау әрекетін дамыта отырып, түрлі ой 
қортындыларын жасай білу дағдыларын қалыптастырылады. Яғни, бір нәрсені екінші затпен салыстыру, талдау,  
жинақтау,  қорытындылау,  жүйелеу,  белгілі  затты белгісізбен  салыстыру тағы да  басқа  түрлі  ойлау  әрекетін 
үйренудің нәтижесінде ой арқылы білім жүйелерін меңгереді.

Мұғалім  бұл  принциптерді  негізге  ала  отырып,  қазақ  тілінің  бағдарламалық  материалдарын  мұқият 
қарастырып, әр тақырыпты оқытумен байланысты түрлі тапсырмалар беріп, оны оқушы қалай орындады, одан 
қандай қорынтынды шығарады, ол тапсырманы, жаттығуды орындауда неге сүйенеді, қандай ойлау әрекеттерін 
жасады деген мәселерге көңіл бөлінеді.

Сондай-ақ, бұл принципті іске асыруда екінші басты мәселе –оқушылардың орфографиялық ережелерді 
саналы меңгерудін қалыптастырып, дұрыс сөйлей білуге, сауатты, қатесіз жазуда дағды беру. 

Мысалы, орфография мен орфоэпияға қатысты ережелерді, дәлірек айқанда, айтылумен жазылуы түрліше 
келетін сөздер бар.   Тіл дамыту жұмысында ауызекі  сөйлеу мен жазба тілінің бір-  бірімен байланыстылық 
принципі де басты орын алады. Адам бірімен –бірі сөйлеу тілі арқылы тікелей қарым-қатынас жасайды. Сөйлеу 
тілі арқылы адам екінші бір адамның айтқан сөзін есиді, тыңдайды, әрі оны –пікір алысып сөйлеседі. 
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Адам осындай сөйлесу барысында тілдің түрлі көркемдік тілдік құралдарын пайдаланады. Мысалы, мақал-
мәтел, теңеу, салыстыру, әсіелеу, сөзге екпін түсіріп айту, ерекше үнмен, ырғақпен айту, ымдау тағы да басқа 
әрекеттер арқылы сөйлеу процесінде екінші бір адамға ойын жеткізеді.

Ал жазбаша сөйлеу –графикалық жазу таңбалары арқылы іске асады. Жазбаша сөйлеу тілінде адам ойын 
жай сөйлеммен де, құрамалас сөйлем түрімен де бере алады. Демек, жазбаша сөйлеу тілінде белгілі  жүйел 
байланыс болады. Адам сөйлеммен ойын жүйелі беруде тілдегі түрлі жалғау, жұрнақ , түрлі тыныс белгілерін 
( нүкте, қос нүкте, үтір, сызықша тырнақша, леп белгісі т.б), синоним, омоним, теңеу, салыстыру сияқты тілдік  
құралдары пайдаланады.  Ауызекі  сөйлеу  тілін  жақсы меңгерген,  оған  жаттыққан  оқушы ойын  жазбаша да 
дұрыс,  жүйелі  бере  алады.  Сондықтан  бұл  екі  процесс  бір-бірімен  бірлікте,  байланыста  қаралғанда, 
жүргізілгенде ғана дұрыс нәтиже береді.

Елімізде болып жатқан түбегейлі өзгерістер, мемлекеттік жаңа құрлымдардың өмірге келуі, Қазақстанның 
егемендігінің нығаюы, осының бәрі туған тілімізге деген ескі көзқарастарды қайта қарап, жаңаша негізінде 
құруды талап етіп отыр. Сол себепті тілді оқытуда да, оның қадыр-қасиетін шәкірттерге түсіндіріп, ұлылығы н 
кеңдігін оларға ұқтырғанымызды да алдынан өмірдің, өзі ұсынған соны идеяларды батыл басшылыққа алып 
бүгінгі  қоғам мүддесіне лайықты жан –жақты жетілген, бойында ұлттық сана мен психология қалыптасқан 
парасатты азамат тәрбиелеп өсіру –отбасының, балабақшаның, барша халықтық міндеті . Замана алға қойған 
бұл міндеттерді өз мәнінде шешу үшін мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру мазмұнын түбегейлі жаңарту 
көзделуде. Қазіргі өмірдің өзінен туындап отырған талаптарды орындау, жаңалыққа жаршы болу үзілісіз тәрбие 
негізінің бастау бұлағы-мектепке дейінгі ұйымдардан басталғаны орынды.

Бала  тәрбиесінің  негізгі  отбасында  қаланатындықтан,  халқымыздың  ғасырлар  бойы  ұрпақтан-ұрпаққа 
мирас  болып  келе  жатқан  отбасылық  бала  тәрбиесі  дәстүрлерін,  фольклорлық  мұраларын  балабақшада 
педагогикалық процесті ұйымдастыруда кеңінен пайдалану мүмкіндіктері бар. Халық даналығынан туындаған 
нақыл, әңгіме, ертегі, мақал-мәтел, жұмбақ-жаңылпаштар баланың ой-өрісін, тілін дамытып , дүние танымын 
жетілдіруге  ықпал  етері  сөзсіз.  Балаға  бұл  рухани  мұраларды  игерту  белгілі  бір  жүйеде,  олардың  жас 
ерекшелігіне сай түсінігіне лайықты, басқа тәрбие жұмыстарымен сабақтас болуы тиіс. Осыған орай «Адамдық 
асыл мұрат»,  «Балалар өмірі  –ұрпақтарға  өнеге»,  «Ақ дастархан»,  «Еңбек  түбі  -зейнет»,  «Жер  байлығы ел 
байлығы»  тақырыптарында  көбірек  жұмыс  жүргізген  абзал.  Мұнан  –баланың  сәбилік  шағынан  бастап, 
имандылық-инабаттылыққа  жататын  жағымды  мінез-құлық  ережелердің  қарапайым  негіздері  –тазалық, 
әдептілік,  ізеттілік,  жомарттық,  кішпейілділік,  еңбексүгіштік  қасиеттеріне  баулып,  бойларына  сіңіру.  Туған 
еліне, жеріне ұлттық құндылықтарды мұраларды мақтаныш тұтусезіміне басқа халықтарға достыққа тәрбиелеу 
болып  табылады.  Ең  бастысы  балалардың  тілін  дамыту,  көркем  сөйлеуге  және  есте  сақтау  қабілеттерін 
қалыптастырады.

Өтілетін  әрбір  тақырып  жайында  ұғымдарын  кеңейтіп,  сөздік  қорын  байыту.  Үй  ішіндегі  адамдардың 
аттарын атап айтуға  үйрету:  әке,  шеше,  ата,  апа,  сөздерін тиянақты меңгерту.  Өзі  отбасы мүшелері  туралы 
«Біздің үй-ішіміз », «Бұл мен», «Менің атам», «Отбасындағы мереке», тақырыптарындағы суреттер көрсетіп, 
әңгімелестіру, 3-4 сөйлем құрату.

Қазақ  мектебінің  бастауыш  сыныбында  грамматикалық  ойындар  арқылы оқытуға  байланыста  алынған 
ғылыми қағидалар мен тұжырымдар қазақ тіл білімі мен қазақ тілін оқыту әдістемесін теориялық тұрғыдан 
толықтырады, қазақ тілін грамматикалық ойындар арқылы оқытуға арналған басты талаптар мен ұстанымдар 
қазақ тілін оқыту техналогияларын дамытады.

Балалардың білуге деген ынтасы мен мүмкіндігін толық пайдалану және оларды оқу барысында үздіксіз 
дамытып отыру, сабақта алған білімдерін практикда қолдану дағдыларын қалыптастыру үшін сабақта ойын 
түрлерін пайдалану қажет.

Грамматикалық ойындардың тиімділігін балалардың сабақтың әр кезеңіндегі орны мен міндетін, мақсатын 
дәл анықтап, оны қолданудың практикасын болашақ бастауыш сынып мұғалімнің жетік меңгеруін, шеберлік 
танытуын,  ойынға  қажетті  материалдарын  алдын-ала  дайындап  алуға,  ойын  үрдісіне  оқушыларды белсенді 
қатыстыруын талап етеді және іріктеліп алынған ойын түрлері мен оны сабақта қолданудың тиімді жолдары 
мектеп мұғалімдеріне сабақ барысында да, сабақтан тыс уақытта да пайдалануына үлгі болады дей аламыз.
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ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ ОЙ-ӨРІСІН ДАМЫТУ

Шымкент қаласы № 20 «Қазына» бөбекжай бақшасы 
ортаңғы тобының тәрбиешісі 

Мыктыбаева Айгул Базарбайкызы

Балаларды  мектепке  дейінгі  жастан  бастап  баланың  болашақ  тұлға,  өз  елінің  азаматы  ретінде  негізі 
қаланады. Ұстаздардың алдында тұрған басты мақсаттардың бірі — Отанға, туған елге, туған жерге, өз халқына 
деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу. Бұл адамгершілік қасиеттер күнделікті өмірдегі қоршаған ортамен таныстыру 
арқылы қалыптасады.

Адам мәдениеті ойын арқылы дамиды, демек балалық шақтан бастап, қартайған кезге дейін адамды ойын 
жетелеп  отырады.  Ал  бүгінгідей,  динамика  ғасырында,  оқу  процесінде  ойын алдыңғы орында,  яғни,  ойын 
технологиясы арқылы баланың оқу ынтасын арттыру жеңіл болмақ.

Ойын дегеніміз не? Ойын — қоғамдық тәжірибені қалыптастыру бағытындағы іс-әрекеттің бір түрі, яғни 
тәртіпті, өзін-өзі басқаруды жетілдіреді. Адам тәжірибесіндегі кең тараған дамыту ойынының қызметі: ойынға 
тарту, рахат беру, демалдыру, қызығушылығын тудыру. Ұлы классик педагогтар Я.А.Коменский, И.Песталоцци, 
А.Макаренко,  Н.К.Крупская,  В.А.Сухомлинский және қазақ халқының ағартушы педагогтары А.Құнанбаев, 
Ы.Алтынсарин,  М.Жұмабаевтар,  ойынның маңызын айта келе,  ойын дегеніміз -айқын,  білімге құмарлық пен 
еліктеудің маздап жанар оты. Міне, ойын тынысы кең, алысқа меңзейтін, ойдан-ойға жетелейтін, адамға қиялы 
қанат бітіретін осындай ғажайып нәрсе, өмір тынысы дейді.

Оқытудың ойындық әдісі ерте кезден бастап күні бүгінге дейін қолданылып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып 
келеді. Педагогикалық ойынның маңызы зор. Ойын біріншіден, білу және үйрену, екіншіден, адамның ойнай 
отырып, өзіндік білім алуы өмір тәжірбесін жинақтауға көмектеседі. Ойынның кәсіптік, әуестену, оқу-жаттығу 
ойындары сияқты түрлері бар.  Ол дем алу,  көңіл көтеру бола тұра оқуға,  шығармашылыққа,  емдеуге,  адам 
қарым-қатынасының типтерінің модельдеріне, еңбекте көрініс табады.

Ойынды ерте заманнан үлкендердің іс-тәжірибесін жеткіншек ұрпаққа жеткізу үшін пайдаланған. Ойын 
халық педагогикасында,  мектепке дейінгі  және мектептен тыс мекемелерде кеңінен пайдаланылады.  Қазіргі 
мектепте ойын әрекеті ойын пәнінің тарауын және тақырыбын түсіну үшін өздік технология ретінде, жалпы 
технологияның элементі ретінде, сабақ немесе оның бір бөлігі ретінде, сыныптан тыс жұмыстың технологиясы 
ретінде қолданылады.

«Ойын  педагогикалық  технологиялары»  ұғымы әртүрлі  педагогикалық ойындар  түрінде  педагогикалық 
үрдістің әдіс-тәсілдерін ұйымдастыруды қамтиды. Жалпы ойыннан педагогикалық ойынның ерекшелігі - оқу-
танымдық бағытта сипатталған, педагогикалық қорытындыға ие нақты оқыту мақсаты қойылады. Оқу әрекетіне 
қызығушылық сезімін ояту мақсатында сабақ ойын түрінде ұйымдастырылады.

  Дидактикалық тапсырманың табысты орындалуыойын қорытындысымен байланыстырылады. Ойын – 
адамдардың қарым-қатынасы,  кәсіби және жанұялық өмірдің мектебі  болып табылады.  Адам ойын арқылы 
өзінің бір нәрсені үйреніп жатқанын білмейді. Ойын түрінде оқыту жалықтырмайды, қызықты және ерікті түрде 
жүреді. Н.Ф.Талызина «Алты жасарлар ойнай отырып, логикалық қабылдау арқылы оқуды және математиканы 
таным қызығушылығын меңгереді.  Бұдан бірте-бірте ойыннан кейін оқу әрекеті  орын алады» -  деген пікір 
айтты.

В.В.Давыдов  оқушыларда  танымдақ  проблемалық  міндеттерді  шештірудің  жолдарын  іздестіру  арқылы 
шығармашылық тәжірибені меңгертуге болады, яғни соның нәтижесінде білім-білік, дағды дүниеге көзқарасын 
қалыптастыруды  көздейді.  Н.К.Крупская  өз  еңбектерінде  бала  өмірінде  ойынның  маңызының  зор  екенін 
көрсеткен. Балалар бір-бірімен ойнау арқылы қарым-қатынас жасауға, ұйымшылдыққа, еңбекке, мұқиятшылдық 
жағдайы ойын мазмұнына қарай шамалы уақытта ғанак өрінетін дәлелдер. ПсихологА.С.Выготский:«бала ойнау 
барысында өзінің кішкентай екеніне қарамастан оның ойлауы, іс-әрекеттері көп жағдайда ересек адам сияқты 
көрінеді»- дейді.

Я.А.Каменский  «ойынды  рухани және  дененің  даму  қозғалысы»  -  деді.  Ойындар  баланың жасына, 
халықтың әдет-ғұрпына сәйкес болу керектігін айтты.  К.Д.Ушинский  сабақ  үйрету  барысында  ойын 
элементтерін орынды қолдану оқушылардың білім алу процессін жеңілдетеді– деді.

Жоғарыда айтылған мәселелерді  теория  және практика жүзінде ұлы педагог  Сухомлинский В.А.  терең 
және жан-жақты қарастырған.

Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті–ойын, сондықтанда оның мәні  ерекше.  Қазақ 
халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев: «Ойын ойнап, ән салмай, өсер бала бола ма?»деп айтқандай баланың 
өмірінде ойын ерекше орын алады. Жас баланың өмірді тануы, еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктері 
осы ойын үстінде қалыптасады. 
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Ойынды  зерттеу  мәселесімен  тек  психологтар  мен  педагогтар  ғана  емес,  философтар,  тарихшылар, 
этнографтар және өнер қайраткерлері мен бала тәрбиесін зерттейтін ғалымдар да шұғылданды. 

Көптеген балалар жазушылары бала ойынының психологиялық мәнін және ойынға тән  ерекшеліктерді  
көркем бейнелер арқылы суреттегені де мәлім. Ойын мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының дамуына 
игі  ықпал  ететін  жетекші,  басты  қүбылыстың  бірі  деуге  болады.  Бала  ойын  арқылы  өзінің  күш-жігерін 
жаттықтырады, қоршаған орта мен құбылыстарды ақиқат сырын ұғынып, еңбек дағдысына үйрене бастайды. 
Былайша айтқанда болашақ қайраткердің тәрбие жолы, тәлімдік өнегесі ойыннан бастап өрбиді. 

Ойын  мен  еңбектің  бір-біріне  ұқсас  сипаттарыкөп,  сондықтанкейбір  педагог-ғалымдар  «жақсы  ойын  - 
жақсы жұмыс сияқты да, жаман ойын- жаман жұмыс сияқты»деп қарап, бұлардың арасында айырма шамалы 
дегентүйін жасайды. Өйткені, әрбір жас кезінде ойын тиісті дәрежеде ақыл мен қажыр-қайрат жұмсауды керек 
етеді. Белсенді іс-әрекет пен күш-жігер жұмсалмаған ойын, жақсы ойын болып табылмайды. 

Жақсы ойын да жақсы жұмыс та көңілді қуанышқа толтырып, рахатқа бөлейді. Демек, осы жағынан ойын 
мен  жұмыстың  ұқсастығы  байқалады.  Баланың  ойыныңда  да  белгілі  дәрежеде  тиісті  жұмыстағыдай 
жауапкершілік болуға тиіс. Олардың негізгі айырмашылығы тек мынада: баланың ойыны нақты материалдық 
рухани байлықты көздемейді, ал жұмыс ондай игілікті өндірудің негізгі жолы екені айқын. 

Баланың қуанышымен реніші ойыңда айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшелігі 
мынада:  олар  ойланады,  эмоциялық  әсері  ұшқындайды,  белсенділігі  артады,  ерлікқасиеті,  қиял  елестері  
дамиды, мұның бәрі баланың шығарымпаздық қабілеті мен дарынын ұштайды.

* * * * *

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДА БІЛІМ БЕРУДІ ДАРАЛАНДЫРУ

Шымкент қаласы  № 20 «Қазына» бөбекжай - бақшасының 
тәрбиешісі  Оралбекова Сандугаш Турдиевна 

Егемен ел болып, тәуелсіздігімізді еншілеп, еңсеміз тіктеліп, өркениет көшінің алдыңғы қатарына шыққан, 
бәсекелестікке қабілетті,  дамыған алдыңғы қатарлы 50 елдің қатарына қосылуды мақсат жайдары еліміздің  
жарқын болашағы – жас ұрпақ. 

Тұңғыш Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың 
тағдыры ұстаздардың қолында» деген болатын. Ұстазы  білімді  болса  ғана,  осы мақсатқа-еліміздің терезесі  
тең елге айналуға, мойын бұрамыз. 

Қоғам барған сайын күрделене түсуде. Жаңа ғасырға сай өзгеше қабілет, қасиетке ие ұрпақ қалыптасып 
келеді.  Ал осының барлығы тікелей  білім-ғылым саласына байланысты.  Сондықтан  білім беруді  жетілдіру, 
ақпараттандыру,  білім алушылардың танымдық,  шығармашылық қабілетін арттыру, оқу дағдысын жетілдіру 
мәселелері  көтерілуде.  Педагогикалық инновация,  жаңа  педагогикалық  технологияға  негізделген сабақтың 
дәстүрлі емес типтері, жаңа ақпараттық технологияны пайдалану тірек-сигналдар технологиясы, проблеманы 
оқыту, интерактивті оқыту, интеграция, модульдік оқыту тағы басқа қайысын алсақ та жас жеткіншекті, жеке 
тұлғаны білімімен, біліктілікпен қаруландырудың түрлі құралдары болып табылады. 

Бүгінгі күнде ең алдымен, балаға оның қажеттілігі мен қызығушылығына  көңіл аударуды күшейтіп, әр 
баланың жеке тұлғалық қасиеттерінің барлық байлығын дамытып, оны толық ашуға мүмкін болған жағдайды 
құру қажет.  Осыған байланысты қазірде алдымызда тұрған міндет балағаға белгілі  бір білім жүйесін терең 
меңгертіп  қана  қоймай,  оқу  белсенділігін  арттырып,  олардың  әрқайсысының  шығармашылық  қабілетін 
айтарлықтай дамыту болып табылады. Сондықтан балалардың сабаққа қызығушылығын арттырып, әр сабақты 
дұрыс ұйымдастыру әр ұстаздың педагогикалық шеберлігіне байланысты. Өміріне құр ғана сабақ болып қоймас 
үшін,  ол қызықты болуы керек.  Осыған қол жеткенде ғана білім ордаларымыз бала үшін рухани ошағына,  
жетпес қазынасына айналатыны сөзсіз.

Жоғарыда айтылғандарды негізгі ала отырып интеграцияға ерекше мән беруді жөн көрдім. Интеграциялық 
оқытуды жүзеге асыру, оның ғылыми деңгейін арттыру, тұтастай алғанда балалардың танымдық әрекетіне тән 
дағдыларды қалыптастыру, тіл мәдениетін дамыту міндеті күн тәртібіне қойылған мәселелердің бірі екендігіне 
дау  жоқ.  Осыған  орай  интеграция,  интеграциялық  оқыту  мәселесі  сан  қырынан  зерттелуде.  Оқыту  мен 
тәрбиелеудегі пәнаралық байланыс мәселесін және білім берудегі интеграцияны әр түрлі негізде жасауға Н.В.  
Малахов, И.А. Лошкарева, В.Н. Максимова, тағы басқалар зор үлес қосты. Қазақстандық педагогика да жалпы 
білім  беретін  мектептегі  оқу-тәрбие  үрдісіндегі  интеграция  мәселесінің  педагогикалық  негізін  Б.Т.Набиева, 
А.Ерімбетова, А.А.Әбдиева тағы басқалар сипаттады. 

Жалпы  білім беру бағдарламасының    негізгі құрлымына сай, мектепке дейінгі ұйымда педагогикалық 
жұмысы білім беру салаларының мүмкіндіктерін, тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін 
ескере отырып, білім беру салаларының кіріктірілген қағидаларының негізінде құрылуы қажет. 
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М.В Крулехт,А.Г Погоберидзе, М.В Лазереваның зерттеулерінше интеграциялау қағидаларын жүзеге асыру 
арқылы  балаларда  әлемнің  біртұтастығын,  өзін  ойын  еркін  жеткізуге  және  қарым-қатынас  дағдыларын,  
шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. 

Кіріктірілген   қағидасы  білім  беру  мазмұнының  таңдау  мен  талдауын  қажет  етеді,  сондай-ақ  балаға  
қоршаған орта құбылыстарын қабылдауға мүмкіндік береді. 

Ең бірінші «интеграция» түсінігін  анықтау маңызды.  Интеграция  терминін   жалпы ғылыми  терминдер 
қатарына жатқызады. Отандық ғылымда 1980 жылдан  бастап, бұл терминді  белсенді  түрде қолдана бастады. 

Философия, педагогиканың   ізімен алға  ілгерілей бастады. «Интеграция» түсінігі  «байланыс», «қарым-
қатынас», «кешенді әдіс», «жүйе», «біртұтастық» ұғымдарымен мағыналас. Бұл ұғымның мағынасы жыл өткен 
сайын тереңдей түсті. 

Қазіргі  уақытта  философтар  интеграцияны  байланыс  жасау  арқылы  қалыптасқан  қандайда  бір  кері  
түсініктердің шешімінің нәтижесі ретінде қарастыруда. В.С Безруковтың пікірінше, педагогикалық интеграция 
бұл  педагогикалық  мақсатта,  педагогикалық  әдістермен  қатынас  және  байланыс  жасауды  орнықтыру.  Ол 
педагогикалық теория және тәжірибе шеңберінде жүзеге асады.

Интеграция  -  жалпы мағынада біріктіру,  өзара  түсінісу-  әртүрлі  элементтердің  немесе  бөліктердің  бір 
«тұтас»  болып  бірігуі.  Жеке  элементтерге  қарағанда,  тұтастардың  артықшылығы мен  мүмкіншіліктері  көп. 
Интеграциялық қызмет педагогикалық процесті қызық әрі мазмұнды етеді.

Интеграция  мектепке  дейінгі  білім  беруде  балаларға  білім  беру  компонентерінің  жалпылама  ықпалын 
тигізеді, бұл әр қайсысына бөлек ықпал жасағаннан әлде қайда белсенді және қолайлы, білім беру барысында 
жақсы  нәтижелерге  әкеледі.  Интеграцияның  ішіне  бастапқы  мақсаттарды  жүзеге  асыру  және  тәрбиелеу 
тапсырмалары  және  айналадағы  дүниеге  көзқарасын  толықтай  қалыптастыру  негізінде  жеке  тұлға  ретінде 
қалыптасуы;  мазмұнын  жүзеге  асыру  ғана  емес  формальды  максаттарымен  тәрбиелеумен  дамыту 
тапсырмалары;  әр  түрлі  бөлімдердің  (түраралық  интеграция)  және  бөлім  ішінде  (ішкітүрлі  интеграция) 
байланыс компонентерін нығайту; тәсілдердің өзара әрекеттесуі және тәрбиелік тәсілдері және балаларға білім 
беру жұмыстарын тікелей уйымдастыру (методикалық интеграция); балалар шығармашылық түрлерінің синтезі; 
үлкендер мен балалардың және балалардың өзіндік жұмысына интеграция түрлерін енгізу.

Интеграцияның  басты бағыты баланы дамыту  дәрежесінде  әр  түрлі  элементтердің  (бөліктердің)  бір 
«тұтас» болып бірігуі, бала дамуының әр түрлі бағыттарының катогория түсініктерінің бірігуі, педогогикалық 
үрдісті қызық және мазмұнды қылады. 

Білім  беру  саласының  интеграциясының  дәрежесінде  бір  білім  беру  саласының  мақсаттары  мен 
тапсырмалары мен екінші білім беру саласының мақсаттары мен тапсырмалары арасында байланыс болады.

Интеграциялық тапсырмаларды шешу барысында, бала үлкендердің көмегімен ассоциялық байланыстарды 
«тізбектеп» және қандайда да бір белгіні  еншілейді,  тек өзі  ғана емес,  басқа ерекшеліктер жүйесінде және 
интеграциялық білім беру саласын байланыстырып, талдаудың негізі болады.           

Жүйелі зерделеу нәтижесінде білім беру саласын жан-жақты танып басты талдамаларды қолдана отырып 
(бала көреді, естиді, сезеді), мектепке дейінгі бала бір білім саласын танудан екінші білім саласын тануға онай 
қайта  бағдарлана  алады.  Неғұрлым  маңызды  белгілерін  бөлу  үрдісі  сәтті  болса,  соғұрлым  баланың  білім 
саласында  тұспалдауы  кеңірек  болады.  Нақты  бір  немесе  басқа  білім  саласын  толығырақ  және  тереңірек 
танығанда керек белгілерді талдауда бірталай жеңілдетеді. 

Бірақ  педогогикалық  тәжірибеде  жаңартпашыл  құбылыс  ретінде  тәжірибеге  енгізуде  теориялық, 
методикалық дәлелділігінің әлсіз болғандығынан қиындықтар туғызады.  Көптеген зерттеулерде педагогикалық 
әртүрлі аспектілер қаралады: Мектепке дейінгі білімнің мазмұны, үлгі ретінде бейнелеу қызметі және бейнелеу 
өнері арасындағы байланыс, басқа өнер түрлерімен және қоршаған орта туралы түсініктерінің қалыптасуымен 
байланысты жағдайына байланысты әр түрлі білім беру аумағына интеграцияның әдіс-тәсілдерін өңдеу қажет. 
Интеграция  тәсілі  интеграцияның  қағидаларын  жүзеге  асыруға  мүмкіндік  береді.Білім  беру  аймағына 
тәрбиеленушілердің артықшылықтары мен ерекшеліктерін ескерілуі тиіс. 

Біріктіру - білім беру аймағындағы барлық элементтердің жинағы; 
Үйлестіру - білім беру аймағындағы психологиялық – педагогикалық міндеттердің шешімін анықтайды. 
Қорыта  келгенде  айтатыным,  баяндамада  өн  бойында  сөз  болып  отырған  интеграциялық  сабақтар 

балаларды  жалықтырмайды,  жұмыстың  түрі  өзгеру  барысында  біртұтастықпен  тақырыпты  жан-жақты 
дамытады.  Әрине  ол  тәрбиешінің  шеберлігіне  оқу  материалдарын  өткізуге  сабаққа  мұкият  әзірленуіне 
байланысты. Интеграция – іс әрекетті алмастыру және бір пәннен басқасына білімді жай келтіру емес, қазіргі  
ғылыми білімнің тендециясын бейнелейтін жаңа дидактикалық эквивалентті құру процесі болып табылады.
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Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ: ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан 
халқына жолдауы - Астана, 2014 жылғы 
17 қаңтар,- http://www.akorda.kz/kz/page/page_215740_ 
2. Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептері педагогтерінің біліктілігін арттыру 
курстарының бағдарламасы - Алматы, 2012. 
3. Бекбосынов М. «Интеграция әдісін сабақта қолданудың тиімділігі», - Қазақ тілі мен әдебиет орыс мектебінде, 
2009 №1. 
4. Жайлауова М. Әбуова А. «Пәнаралық байланыс»,- Бастауыш мектеп 
2010 ж.

* * * * *
Жамбыл облысы Қордай ауданы Ауқатты ауылы 
№ 9 орта мектебінінің  бастауыш сынып мұғалімі

Булегенова Мария Сугуровна

Қысқа мерзімді жоспар

Сабақ Мектеп:№9 ОМ Қордай ауданы

Мұғалімнің аты:  Булегенова Мария Сугуровна

Сынып:1 А Пәні. Жаратылыстану

Ортақ тақырып:
Бізді қоршаған әлем.

Бөлім:5 
Табиғат физикасы

Сабақтың тақырыбы:
Біз қалай қозғаламыз?

Сабақ тақырыбы Біз қалай қозғаламыз?

Осы сабақ арқылы 
жүзеге асатын оқу 
мақсаттары

1.5.1.1 түрлі денелердің қозғалысынан мысалдар келтіру;
1.5.1.2 қозғалыстың адам өміріндегі және табиғаттағы маңыздылығын анықтау

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады:

 Адамның  және табиғаттағы денелердің әртүрлі қозғалыс жасайтынын 
білу,қозғалыстың маңыздылығын түсіну

Оқушылардың көпшілігі орындай алады:

 Қозғалыстың адам өміріндегі маңыздылығын ,түсіндіру, салыстыру, 
мысалдар келтіру

Кейбір оқушылар орындай алады:

 Қозғалыстың маңыздылығын дәлелдеу, тәжірибе жүзінде іске асыру, өмірмен 
байланыстыра ой-тұжырым жасау.

Бағалау критерийлері 1.түрлі денелердің қозғалысынан мысалдар келтіреді;
2.қозғалыстың адам өміріндегі және табиғаттағы маңыздылығын анықтайды

Тілдік мақсат Тәжірибе жасау, әңгімелесу барысында тірек сөздерді қолдану дағдыларын 
қалыптастыру 

 Түйінді сөздер мен сөз тіркестер
Әсер ету, басқару, айналдыру, қозғалыс, пулть,көліктер,адамдар.

 Талқылауға арналған сұрақтар:
- Қозғалыстың адам өміріндегі алатын орны қандай?
- Таңертеңгілік жаттығуларды не үшін жасаймыз?
- Қозғалыстың жүзеге асуына не себеп болады?
- Әртүрлі заттарды қозғау үшін қандай қимылдар жасаймыз?
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Құндылықтарды 
дарыту

Жауапкершілігі мол, белсенді азаматтық ұстанымын қалыптастыра отырып, өмір 
бойы білім алуға және өзін-өзі жетілдіруге дайындау 

Пәнаралық байланыс Дене шынықтыру: белсенді қимыл-қозғалыстар жасау - салауатты өмір салтын 
ұстанудың бір бөлігі
Дүниетану: адамның тірек-қимыл қозғалысы

АКТ қолдану 
дағдылары 

«Тұсау кесу»рәсімінің бейнежазбасы,
htt://www.youtube.com/watch?v=QI_r2prvu7o

Бастапқы білім Табиғаттағы заттар мен нысандар әртүрлі қозғалатынын біледі. Мысал келтіріп 
айтады. Бастапқы білімі бар.

Жоспар

Жоспарланған
 уақыт есебі

Басы Психологиялық ахуал
«Шаттық шеңберін» құрып, жүрекше сыйлап бір-біріне сәттілік тілек айтады.
Сыныпты топқа бөлу.
-Бір-бірімізге жүрекше сыйлағанда  қандай  ортақ іс-әрекетте болдық? (Қозғалыста)
1топ -Қозғалыс
2топ-Көліктер-
3топ-Жануарлар
4топ-Адамдар
Бүгінгі оқу мақсаты:
-адамның қандай қозғалыстар жасайтынын білесің;
-денелердің қалай қозғалатынын анықтайсың;

Ортасы

1.«Суретті сөйлет» Т
Оқулықтағы суреттер бойынша жаттығу түрлерін анықтау.
Суреттерге қара.Балалар қандай жаттығулар жасап жатыр?Қай дене мүшелерін 
қозғап жатыр?

Дескриптор: 
- жаттығу түрлерін атайды, анықтайды;
- тірек сөздерін  қолданады
Кері байланыс:Бағдаршам
ҚБ:Жұлдызшалар
2. «Ойлан тап» Ж.Ж
Суретке мұқият қара. Біз заттарды қалай қозғаймыз? Ойыншықтар –өз бетімен 
қозғалама?Адамдар заттарды қозғалысқа келтіру үшін оларға қалай әсер етеді?

    

32



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

Кейбір дене мүшелері қозғалысқа келеді.Мысалы,қол мен аяқ. Оларды бүгуге,жазуға 
және айналдыруға болады
Дескриптор
-Адамдар заттарды қозғалысқа келтіруге әсер ететінін түсінеді.
-Денеміздің  қозғалуға икемділігін дәлелдейді.
Кері байланыс:Бағдаршам
ҚБ: Жұлдызшалар
4.«Сен білесің бе?» айдары 
Пульт-алыстан басқару құралы
Ең алғаш пульт арқылы қозғалатын ойыншық 100 жылдай бұрын пайда болды.Ол-
қайықтың моделі еді.

5.Зерттейік Т
- Денелерді қасына жақындамай қалай қозғауға болады?
- Асықты  қалай қозғады?
- Теледидарды қалай басқарды?
Олар жанасадыма, әлде қашықтақтан басқарды ма?

Дескриптор:
 тәжірибе жасайды
 қашықтықтан басқару сөзінің мағынасын 
түсінеді
 кестені дұрыс толтырады

33



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

Кері байланыс:Бағдаршам
ҚБ: Жұлдызшалар
7. Дәптермен жұмыс Ж.

Дескриптор:
-ұқсас суреттерді табады
- қозғалыс түрлерін қажетті түспен бояйды
Кері байланыс:Бағдаршам
ҚБ: Жұлдызшалар

Соңы 

Жамбыл облысы Қордай ауданы Ауқатты ауылы 
№ 9 орта мектебінінің  бастауыш сынып мұғалімі

Калиева Мөлдір Канатовна

Қысқа мерзімді жоспар

Пәні: Жаратылыстану Мектеп: №9 ОМ

Ортақ тақырып:  Менің мектебім. Мұғалімнің аты: Калиева М.К
Күні: 15.03.2019 ж.
Сынып: 1 Қатысқандар: Қатыспаған

дар:
Сабақ тақырыбы  Жануарлардың қандай түрлері болады?

Осы сабақ арқылы 
жүзеге асатын оқу 
мақсаттары

1.2.2.2 жабайы және үй жануарларын ажырату;
 1.1.1.1 қоршаған әлем құбылыстары, үдерістері мен нысандарын зерттеудің 
қажеттілігін түсіндіру. 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады:

Жабайы және үй жануарларын  ажыратып, төлдерін атайды.
Оқушылардың  көпшілігі орындай алады:
Үй жануарларының  күтіп баптау жолдарын айтады.
Кейбір оқушылар орындай алады:
Үй жануарларының тұратын жерін зерттей отырып  анықтайды.

Бағалау 
критерийлері

Жабайы және үй жануарларын ажыратады.
Қоршаған әлем құбылыстарын зерттейді.

Тілдік мақсат Жануарлардың негізгі сипаттамаларын атайды.
 Түйінді сөздер мен сөз тіркестері:
 Үй жануарлары – домашние животные – pets
Жабайы жануарлар – дикие животные – wild animals
Төл – детеныш – animal babi 
 Талқылауға арналған сұрақтар:
 Жануарлардың қандай түрлері болады?
 Қандай үй жануарларын білесіңдер?
 Қандай жабайы жануарларды білесіңдер?
 Үй жануарларын қалай күтіп баптайды?
 Үй жануарларының пайдасын білесіңдер ме?
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 Жабайы аңдардың тіршілігі туралы не айтып бере аласың?

Құндылықтарды 
дарыту

Бала бойында жануарларға қамқорлық көрсету арқылы еңбексүйгіштік дағдыларын 
дамыту. Мейірімділікке тәрбиелеу.

Пәнаралық 
байланыс

Дүниетану – жануарларды қолға үйрету.

АКТ қолдану 
дағдылары 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv3SIBpyi0o сайттары  арқылы АКТ-ны 
қолдану дағдыларын бала бойында қалыптастыру.  

Бастапқы білім Кейбір жануарлардың атауларын біледі. 
Үй жануарларын күту жолдарын біледі.

Жоспар
Жоспарланған 
уақыт есебі
Басы  Психологиялық ахуал

Күн күліп тұр мағанда
Күн күліп тұр сағанда
Шуағы кетті таралып
Сыйлаймын оны саған да!
«Гүлмен тілек» топқа бөлу.
Гүлдердің түсі бойынша топтасады.
Сабақтың оқу мақсатын хабарлау.
Жабайы жануарлардың үй жануарларынан айырмашылығымен танысамыз.
Үй жануарларын қалай күту қажет екенін білеміз.    

 1. Жаңа ақпарат МК .Ұ                                            
«Миға шабуыл». 
Видео көрсетілім.
- Сендер бұл жануарларды білесіңдер ме?
- Олар туралы не айта аласыңдар? 
- Оларды қалай топтастыруға болады?
3. Жабайы және үй жануарлары      дегенді қалай түсінесіңдер?
4. Қандай  айырмашылықтарын  білесіңдер?
5. Жабайы аңдар немен қоректенеді?
6. Үй жануарлары немен қоректенеді
Есте сақта:

Табиғатта өз бетінше тіршілік ететін 
жануарларды жабайы жануарлар деп 
атаймыз.Адамдар күтіп – баптайтын жануарлар 
үй жануарлары деп аталады

 «Сәйкесін тап» әдісі.Ө.
«Жабайы»                «Үй жануарлары»
Топқа бөлгендегі гүлдердің астындағы  жасырынған жануарлар суреттерін тиісті 
бағанға тақтаға магнитпен жабыстырады.
Дескриптор: 
1.Жануардың атын атайды.
2. Жабайы және үй жануарларын анықтайды; 
3. Жабайы және үй жануарларын ажыратады;  
Кері байланыс: Қаламсап ортада
ҚБ: Жұлдызша
 

2.«Ойлан, жұптас, бөліс».Ж
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Суреттегі төлдердің атын атап енелерін табамыз. Немен қоректенетінін және адамға 
қандай азық түлік беретінін айтамыз.
Дескриптор: 
1.Үй жануарларын атайды.
2.Төлдерін анықтайды.
3.Қажетті қорек түрлерін анықтайды.
Кері байланыс: Қаламсап ортада
ҚБ: Жұлдызша

Сергіту сәті. «Қызыл гүлім - ай»
Қимыл – қозғалыстарды қайталайды.

3.Семантикалық карта.Т
Зерттеу жұмысы

 Алдын – ал әзірленген белгілі үй жануарлардың, олардың қораларының,азықтарының, 
бағып күтуге арналған құралдардың суреттерін табады.
І – топ.
Үй жануарларының құралдарын сәйкестендіреді.
ІІ – топ.
Қораларын дұрыс табады.
ІІІ – топ.
Адамдар үй жануарларына не істей алатынын сәйкестендіреді.
Дескриптор: 
1.Жануарларды күтіп – бағу жолдарын зерттейді.
2.Үй жануарларын бағып – күтуге қажетті құралдарын атайды.
3.Жануарларды күтіп – бағудың қажеттілігін зерттейді.                   
 Кері байланыс: Қаламсап ортада
ҚБ: Жұлдызша

Соңы 
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Жамбыл облысы Қордай ауданы Ауқатты ауылы 
№ 9 орта мектебінінің бастауыш сынып мұғалімі

Ахметова  Асель Сагинбаевна

Краткосрочный план урока 
 

Предмет: 
Естествознание
Урок: 13

Школа: № 9

Дата: 7.12.2020 ФИО учителя: Ахметова А. С.

Класс: 2 Количество 
присутствующих:  25

 Количество    
отсутствующих:             

Раздел (сквозная тема): Живая природа.

Тема урока: Почему болят зубы?

Цели обучения в 
соответствии с учебной 
программой:

2.2.3.5. определить важность ухода за зубами в сохранении 
здоровья.
2.1.2.3 .уметь фиксировать результаты наблюдения с помощью 
условных знаков.

Цели урока: Учить  ухаживать за зубами для сохранения  здоровья.

Ход урока:

Этап урока/ 
Время

Действия педагога Действия ученика Оценивание

1.Начало урока. 
0-5 мин

1.Создание положительного эмоционального 
настроя:
 Добрый  день  друзья!  Я  рада  видеть  вас  в 
хорошем  настроении,  в  добром  здравии. 
Улыбнитесь  друг  другу,  поздоровайтесь  и 
подумайте о чём-нибудь хорошем. Я искренне 
надеюсь,  что  наш  урок,  не  испортит  вашего 
настроения, а сделает его ещё лучше. Давайте 
сегодня поработаем немножко и  станем чуть-
чуть мудрее. Вы готовы? Тогда начнём.

Мы – умные! Мы – дружные! 
Мы – внимательные! Мы – старательные!
Мы отлично учимся и всё у нас получится! 

Приветствуют  учителя. 
Организуют  свое 
рабочее  место, 
проверяют  наличие 
индивидуальных 
учебных 
принадлежностей

Учащиеся становятся в 
круг,  держась  за  руки, 
учитель  произносит 
слова  шёпотом,  а 
учащиеся повторяют их 
хором вслух.

ФО
Оценивание 

эмоциональног
о состояния
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2. Середина 
урока. 
5 – 35 мин

2. Введение в тему.
Когда  мы едим – они работают,
Когда мы не едим – они отдыхают.
Не будем их чистить  - они заболевают. ( зубы)
Как  вы  думаете,  о  чём  мы  сегодня  будем 
говорить на уроке? Что бы вы хотели узнать о 
зубах?
Эти тридцать два брата в доме живут
И конфеты и печенье и мясо жуют
Что это за братья? И чей это дом?
Зубки - наши братья, ими мясо мы жуем!
3.Актуализациязнаний. Целеполагание
Вы узнаете сколько у человека зубов, какую 
работу выполняют наши зубы. На какие виды 
делятся, какие профилактические мероприятия 
проводятся по уходу за зубами.
Разгадайте ребус: 100 матолог 
-Кто такой стоматолог?  
-Чем занимаются люди этой профессии?
-Как вы думаете сколько раз в год нужно 
посещать стоматолога, для профилактики 
зубов?

4. Работа по теме урока
Вступительное слово педагога.
У человека 32 зуба. 28 зубов вырастает до 14 
лет. Остальные 4 зуба, которые называются 
зубами мудрости, появляются после 17 лет.
К 3 годам прорежутся все молочные зубы. Их 
только 20. Молочные зубы «живут » мало, 
несколько лет. Затем они постепенно выпадают, 
а на их месте вырастают постоянные зубы. В 
зависимости от того, какую работу выполняют 
наши зубы, все они разделяются на три вида: 
резцы, клыки и коренные зубы.

 (К) Проблемный вопрос.
- Почему болят зубы и зачем нужны здоровые 
зубы?
 Приём: «Полезные и вредные продукты»
1 группа. Отобрать полезные продукты и 
рассказать об их пользе.
2 группа. Отобрать вредные продукты и 
рассказать об их вреде.
5.Физминутка «Чистим зубки»
Чистим зубки вверх и вниз,
Ну, микробы, берегись!
Чистить будем дважды в сутки!
Чистить долго – три минутки!
Зубы наши – частые, 
Твердые, клыкастые.
6. (К,И ) Работа по картинке
Резцы – Они находятся вверху и внизу прямо 
посередине. Именно с этим типом зубов 
происходит первый контакт пищи. Этими 
зубами мы откусываем небольшие кусочки 
пищи.Например, когда едим яблоко, хлеб.

Учащиеся слушают 
учителя, отвечают на 
вопросы.

Формулируют тему 
урока, определяют цель 
урока, отвечают на 
вопросы учителя

Работают в группах, 
выполняют задания под 
руководством учителя.
Учащиеся отбирают 
полезные продукты, 
рассказывают об их 
пользе. Отбирают 
вредные продукты, 
рассказывают об их  
вреде. 

ФО

ФО
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Жамбыл облысы Қордай ауданы Ауқатты ауылы 
№ 9 орта мектебінінің  мұғалімі

Абдыкалыков Б.М 

Краткосрочный план по физической культуре

Раздел долгосрочного плана: 
Раздел 6

Школа: СШ №9

Дата: ФИО учителя: Абдыкалыков Б.М.

Класс: 5 Количество присутствующих: 

Тема урока Баскетбол: Передача мяча одной рукой от плеча.

Цели обучения, которые 
достигаются на данном  
уроке 

Закрепление и обобщение изученного  материала 

Цели урока А) Обучение техники передачи мяча одной рукой от плеча.
Б) Развитие ловкости, быстроты, скоростно-силовых качеств.
В)  Соблюдение  техники  безопасности  при  выполнении  физических 
упражнений.

Критерии успеха Ученики  могут  продемонстрировать  и  освоить  как  минимум  три  ключевых 
навыка, необходимых для участия с другими в группе в различных физических 
упражнений.

Языковые цели Мяч-доп- ball
Ознакомление с терминами баскетбола, применение трехязычие.

Привитие ценностей Воспитать  трудолюбие,  дисциплинированность,  самостоятельность, 
ответственность, патриотизм.

Межпредметные связи  математика, история, и самопознание, английский язык 

Навыки использования 
ИКТ  

Показ слайдов по проекту (передача мяча одной рукой от плеча)

Предварительные знания Умеют выполнить передачу передача мяча одной рукой от плеча.
Как вы можете активизировать уже имеющиеся знания?

                                                                       Ход урока

Запланированные
 этапы урока

Запланированная деятельность на уроке Р
е

Начало урока
15м.

1. построение поинтересоваться о самочувствие учащиеся.
2. сообщение цели обучения.
3. рапорт 
4. разминка 
А)повороты на месте 
Б) Ходьба 
- на носках 
- на пятках
-на внешней и внутренней стороны стопы
В) Бег (темп средний)
- с высоким подниманием бедра 
Захлестыванием голени
- бег с ноги на ногу
- приставными правым, левым боком

 
С
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- бег спиной 
- ОРУ на месте

Середина урока 
           25 м.

Общее построение. выполнение команд учителя: Становись! Равняй-с! Смирно! 

Задание обучающимся: 
Разбейтесь в пары по желанию на пару один мяч, начинаем работать в парах. 
1. Передача мяча одной рукой от плеча.
Для выполнения ее игрок поддерживая мяч левой рукой, перевод его на правую руку 
(при передачи с права) к правому плечу, одновременно поворачивая в ту же сторону 
туловища  изгибая  ноги.  Затем  отпускает  левую  руку  и  выпрямляя  правую, 
захлестывающим движением кисти направляет мяч к цели. Ноги при этом разгибается. 
туловище поворачивается помогая выполнению передачи. если мяч нужно передач на 
дальнее расстояние, то руку с мячом при замахе отводят над плечом дальше назад, а 
стоящую сзади ногу резким толчком выносят вперед.

Конец урока
5м.

В конце урока учащиеся проводят рефлексию: 
- что узнал, чему научился
- что осталось непонятным 
- над чем необходимо работать 
Домашнее задание.

Дифференциация – каким образом 
Вы планируете оказать больше 
поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 
способными учащимися?

Оценивание – как Вы планируете 
проверить уровень усвоения 
материала учащимися?

Здоровье и соблюдение 
техники безопасности

Разно-уровневые задание и с 
выявленных групп учащихся в 
зависимости от их возможности. 

Умеют и знают как правильно 
выполнить  передачи мяча одной 
рукой от плеча.

Каждодневные утренние 
зарядки, специальные пробежки 
или тренировки.  

Выполняют движения. 
Достигают  личностно-  значимых 
результатов  в  физическом 
совершенствовании.   

Знают, как ходьба. бег и прыжки 
влияют на формирование 
выносливости.
Будут сохранять равновесие на 
повышенной опоре. 
Будут применять навыки 
самоконтроля дистанции при беге. 
Рассказывают о необходимости 
разминки и заминке тела при 
выполнении физических упражнений. 

Форма учащихся и дозировка по 
времени.  Умеют  правильно 
выполнять бег.

Умеют  воздействовать  на 
организм  с  целью 
восстановления  основных 
функциональных систем. 
Имеют  навыки  формирования 
собственной  культуры 
здорового образа жизни. 

Рефлексия по уроку

Были ли цели урока/цели обучения 
реалистичными? 
Все ли учащиеся достигли ЦО?
Если нет, то почему?
Правильно ли проведена 
дифференциация на уроке? 
Выдержаны ли были временные 
этапы урока? 
Какие отступления были от плана 
урока и почему?

Цели обучения на уроке были реалистичными. 
Все учащиеся достигли цели обучения.
Дифференциация была проведена правильно. 
Отступлений от временных этапов не было.
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Общая оценка
Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)?
1:Задачи, поставленные на уроке, решались в рациональной последовательности и были выполнены 
полностью.
2:У школьников возникало чувство удовлетворения после каждого верно выполненного передачи мяча, что 
повышало их двигательную активность. У слабых ребят появилась уверенность в своих силах, создалась 
положительная мотивация к обучению.
Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об обучении)?
1: В плане обучения поспособствовало бы улучшению нестандартное оборудование.
Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на что 
необходимо обратить внимание на последующих уроках?
Все учащиеся присутствовали на уроке в спортивной форме, опоздавших не было.
В целом учащиеся относились к уроку с интересом, проявляли активность.

  
Алматы облысы Сарқан ауданы Екіаша орта мектебі

Мектепалды даярлық мұғалімі
Мукышева Шолпан Балтабековна

Білім беру саласы: « Әлеумет »
 ҰОҚ түрі: « Қоршаған ортамен танысу » 
Тақырыбы: «Мамандықтың бәрі жақсы » 
Мақсаты: Мамандықтар және ересектердің еңбегі туралы біледі .  
Билингвальді компонент: Мамандық - профессия, мұғалім - учитель, құрылысшы - строитель, дәрігер - врач. 
Ресурстар: Тақырыпқа сай кейсфоталар, зертханалық жұмысқа қажетті құралдар, текшелер. 
Кіріспе бөлім. Шаттық шеңбері 
Мейірімді жүрекпен, Ақ пейілді тілекпен 
Неткен ашық күн бүгін, Сәлемдесіп алайық 
Бір жадырап қалайық. 
 Жұмбақ жасыру. 
Кірпіштен үй салады. Ол адам кім болады?                   Құрылысшы 
Сауықтырар сырқатты, Жылы үнмен тіл қатты.                  Дәрігер 
Мектептің жүрегі, Білімнің тірегі.                                           Мұғалім
-Балалар сендер өскенде қандай мамандық иелері болғыларың келеді? 
-Құрылысшы, Дәрігер, Мұғалім, « Ғажайып қалташалар » арқылы үш топқа бөлінеді. 
Негізгі бөлім. 1 - тапсырма: « Менің сүйікті мамандығым . » (сыни ойлау, 4к ): 
кері байланыс. Әр мамандықтардың суреті ілінеді. 
Өлең шумақ оқылады .
 Шарты: Әр топ өз мамандығына байланысты іс - қимыл түрінде мамандығын кейіптендіреді. Сұрақ - жауап 
(4K , командамен жұмыс)
 Балалар бір - бірлеріне жетелеуші сұрақтар қоя отырып тапсырманы қорытындылайды.
2- тапсырма:         Зерттеу жұмысы ( командалық жұмыс ) 
( Бала үні ), ( жанама бақылау ), саралау тәсілі:( командалық жұмыс ) 
1. Құрылысшылар     -       « Үй құрастыру » 
2. Дәрігерлер               -       Дәрілердің түрлері , пайдасы туралы айтады . 
3. Мұғалімдер             -        Оқу құралдарын сәйкестендіреді .
 Сергіту сәті                Дидактикалық ойын : 
«Сипаттап көр» (сырттай бақылау) 
Шарты:    Көңілді шаршы лақтырылады. Шаршыда түскен санмен сәйкестендіріп, мамандықтардың қажетті 
құралдарын сипаттайды . Топтар бір - бірлеріне кері байланыс береді. 
Қорытынды. Еңбектің наны тәтті , Жалқаудың жаны тәтті . 
Барлық мамандық түрлерін үлкендердің еңбек етуінен көріп тұрмыз. 
 Рефлексия.  Түсіндім, Жартылай түсіндім, Түсінбедім. 
Әр бала қалаған түстерін алып, стикерлерін жапсырады.
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Алматы облысы Сарқан ауданы 
Екіаша орта мектебі КММ 

Бастауыш сынып мұғалімі Есеркеева Айнаш Тайтелевна

Күні: 
Сынып: 1 «А»
Дүниетану

Мектеп:Екіаша орта мектебі
Мұғалім:Есеркеева Айнаш Тайтелевна
Қатысқандар саны:           Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы Біз қалай тамақтанамыз?

Сабақтың мақсаты 1.1.4.2 тамақтану режимін сақтаудың қажеттілігін түсіндіру
Ежелгі және қазіргі заман адамдарының тамақтану ерекшеліктері туралы біліп, 
тамақтану ережесін сақтаудың маңызын түсінетін боласыңдар.

Оқу мақсаттары Барлық оқушылар: ежелгі және қазіргі заманғы адамдардың тамақтану ерекшелігі 
туралы білу;

Оқушылардың басым бөлігі: тағам және сусын түрлерін ажыратып үйрену.

Кейбір оқушылар: бұрынғы мен қазіргі кезеңді елестету тәсілдерімен танысy.

Ресурстар Түрлі тағамдардың атауы жазылған үлестірме парақшалар, «Тағам және сусын» 
тапсырмасы бойынша А4 көлеміндегі қағаздағы тағам түрлерінің суреттері, 
«Орындап көр» тапсырмасына арналған шикізаттар(дүкен),интер белсенді 
тақта,балмұздақ таяқшалары;

Пәнаралық байланыс Сауат ашу,жаратылыстану;

Тірек сөздер: тағам- еда– food; сусын – напиток – drink.

Алдыңғы оқу Бәйтерек- өмір ағашы

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

         Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет

Мұғалімнің іс әрекеті 

Сабақтың басы
Ынтымақтастық 
атмосферасын 
қалыптастыру
2 минут
1 мин.

Ұйымдастыру кезеңі
Қайырлы күн достарым,
Қайырлы күн болсын!
Бүгінгі күніміз ,
Сәттілікке толсын!

А В С Д  дәрумендері арқылы топтастыру

Ой қозғау

5минут

Әр  топқа тапсырма беріледі
Тапсырмаларды орындау  арқылы тақырыпты анықтату
Бағалау критерийлері:
Ежелгі адамдардың тамақтануы туралы айту.
Қазіргі адамдардың тамақтануы туралы айту

Ежелгі адамдар мен қазіргі адамдардың тамақтануындағы  айырмашылықтарды айту

Дескриптор
Ежелгі адамдардың тамақтануы туралы айта алады.
Ежелгі адамдардың өмірі жайлы біледі.
Қазіргі адамдардың тамақтануы туралы айта алады;
Қазіргі адамдардың тамақты дайындауы туралы біледі;
Ежелгі адамдар мен қазіргі адамдардың тамақтануындағы  айырмашылықтарды айта 
алады;
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Сабақтың ортасы
8 минут

1.Оқылым
Тірек сөздерді таныстыру

Сергіту сәті

Қызықты тапсырмалар
8 минут

Аяқталуы

16 минут

әуенге билету

Әр топқа тапсырмалар беру
Бағалау критерийлері:
Суреттер жапсыру арқылы тағам түрлерін табу;
сусын неден дайындалатынын анықтауға сереттерді табу;
тағам неден дайындалатынын анықтап,суреттерін жапсыру.
                             Дескриптор
Суреттерден тағам түрлерін тауып жапсыра алады;
Сусын дайындайтын суреттерді таба алады,жапсырады;
Тағам айындайтын суреттерді таба алады,жапсырады;

Орындап көр.  «Дүкенге саяхат»
Дүкеннен қажетті заттарды алып ас мәзірін дайындау(әуен ойнап болғанша 
орындайды)
Бағалау критерийлері
Дүкеннен таңғы асқа қажетті заттарды алу;
Дүкеннен түскі асқа қажетті заттарды алу;
Дүкеннен кешкі асқа қажетті заттарды алу;
                       Дескриптор
Дүкеннен таңғыі асқа қажетті заттарды таңдап алады;
Дүкеннен түскі асқа қажетті заттарды таңдап алады;
Дүкеннен кешкі асқа қажетті заттарды таңдап алады

Дүкенде қандай заттар қалды?
Неге ол заттарды алмадыңдар? 
(Оқушылар ойын тыңдау)

Дәптермен жұмыс
Алғашқы адамдар мен қазіргі заман адамдарына  тиісті тағамдарды сәйкестендіру

Жасырын ұяшық  (жасырылған суреттерді) ашу арқылы әр тағамға сипаттама 
береді(нан,қымыз,жемістер)
Қымыз туралы не білеміз?
Нан туралы қандай өлең білесіңдер?
Жемістердің қандай пайдасы бар? 

Сабақтың соңы
2 минут

                Рефлексия

Бүгінгі сабақтан не білдік?
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ВОСКОБОВИЧТІҢ ДАМЫТУШЫ ОЙЫН 
ТЕХНОЛОГИЯСЫНДАҒЫ КЕЙІПКЕРЛЕР ЖӘНЕ  ОЛАРДЫҢ РОЛІ

  
Алматы облысы Сарқан ауданы Екіаша ауылы 

«Балдәурен» бөбекжай бақшасы
Тәрбиеші: Атекеева Сағадат Бейсембековна

Вячеслав Вадимович Запорожьеде дүниеге келген. Вячеслав Вадимович 
Воскобовичтің өзі мойындайтынындай, өзінің балалары мен ұлдары оны педагогикаға 
«жетелеген». 90-жылдардың басында   В.Воскобовичтің техникасы дүниеге келді. 
Вячеслав Вадимович Санкт-Петербургтегі семинарларға шақырылды.                              

Воскобовичтің тәрбиелік ойындарының сипаттамалары:
1. Көпфункционалдылық
Әр ойында сіз көптеген білім беру және тәрбиелік міндеттерді шеше аласыз. Өзі білмеген нәресте сандарды 
немесе әріптерді біледі; түсін, формасын таниды және есте сақтайды; қолдың ұсақ моторикасын жаттықтырады; 
сөйлеуді, ойлауды, зейінді, есте сақтауды, қиялды жақсартады.
2. Ойынға қатысушылардың кең ауқымы
Сол ойын үш және жеті жастағы балаларды, кейде тіпті жоғары сынып оқушыларын қызықтырады. Бұл мүмкін, 
себебі онда кішкентайларға арналған бір-екі сатылы жаттығулар да, ересек балаларға арналған көп сатылы 
күрделі тапсырмалар да бар.
3. Керемет «кесу»
Балаларға арналған ертегі сюжеті әрі қосымша мотивация, әрі делдалдық оқытудың моделі болып табылады. 
Жігіттер төртбұрыштармен, үшбұрыштармен және трапециямен емес, мұзды көлдің мұзымен және Юка 
өрмекшісінің түрлі-түсті өрмелерімен ойнауға қуанышты, тұтас пен бөліктің байланысын игермей, кереметтер 
гүлінің құпияларын бірге шешеді Kid Geo. Жаңа, ерекше әрдайым балалардың назарын аударады және есте 
жақсы сақталады.
4. Шығармашылық
Ойындар балаға жоспарларын шындыққа айналдыруға мүмкіндік береді. «Ғажайып жұмбақтар», түрлі-түсті 
«өрмекші торлар» «Геоконт», икемді «Ойын алаңы» бөлшектерінен көптеген қызықты нәрселер жасауға 
болады. Автокөліктер, ұшақтар, кемелер, көбелектер мен құстар, рыцарьлар мен ханшайымдар - бүкіл әлем! 
Ойындар балаларға ғана емес, ересектерге де шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік береді.
5. Құрылымдық элементтер
Әр ойынның өзіндік ерекше дизайн элементтері бар 3-7 жастағы балалардың интеллектуалды және 
шығармашылық дамуына бағытталған «Ойын ертегі лабиринттері» ойынының технологиясын (авторлары 
Воскобович В.В., Харко Т.Г.) дамыту үшін әдістемелік қолдау жасалды..                                                                      
Технологияның негізгі принциптері                                                                                               
Ойын және ертегі «Ойынның ертегі лабиринттері» технологиясының бірінші қағидасы - мектеп жасына 
дейінгі балаларды ойынға үйрету. Оның ерекшелігі - бұл ойында баланың оқу процесі іс жүзінде құрылады. 
«Ойынның ертегі лабиринттері» - бұл белгілі бір сюжетті (ойындар мен ертегілер) жүзеге асыру арқылы ересек 
адамдар мен балалардың өзара әрекеттесу формасы. Сонымен қатар, ойын мазмұнына тәрбиелік міндеттер 
кіреді.
Әдістемелік ертегілер қосымша ойын мотивациясын тудырады. Сұрақтар, тапсырмалар, жаттығулар, 
тапсырмалар жүйесі олардың сюжеттеріне органикалық түрде енеді. Бұл өте ыңғайлы - ересек адам ертегі 
оқиды, бала оны тыңдайды және сюжет барысында сұрақтарға жауап береді, есептер шығарады және 
тапсырмаларды орындайды.                                       
Ақыл  Воскобович технологиясының 
екінші қағидасы - осындай  ойын әрекеттері, нәтижесінде зейін, есте сақтау, қиял, ойлау, сөйлеудің психикалық 
процестері дамиды. Ойындардың үнемі және біртіндеп күрделенуі («спираль түрінде») оңтайлы қиындық 
аймағында балалардың белсенділігін сақтауға көмектеседі. Әр ойында бала әрқашан қандай-да бір «объективті» 
нәтижеге қол жеткізеді.                                                                              
Воскобовичтің ойындары, ең алдымен, оларды дамытуға бағытталған, ал «Ойынның ертегі лабиринттері» 
технологиясының тұжырымдамалық ережелерінің бірі - балалардың ауызша емес интеллектісін дамыту. 
Ойынның ертегі лабиринттері» технологиясының авторлары балалардың ерте мәжбүрлі дамуын қолдаушылар 
емес. Барлық материалдар сезімтал, яғни оларды ескере отырып, мектеп жасына дейінгі балалардың қабылдауы 
үшін ең қолайлы психологиялық сипаттамалары.
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Құру
«Ойынның ертегі лабиринттерінің» үшінші қағидасы - мектеп жасына дейінгі балалардың ерте шығармашылық 
дамуы. Ойын шығармашылықтың көрінуіне жағдай жасайды, баланың шығармашылық қабілеттерін дамытуды 
ынталандырады. Ересек адам бұл табиғи қажеттілікті балаларды біртіндеп ойын әрекетінің күрделі түрлеріне 
тарту үшін қолдана алады.                                                                                                                                        
Дамушы орта - күлгін орман  Шын мәнінде, бұл дамып келе жатқан сенсомоторлы аймақ. Ол фанерадан, 
кілемнен жасалған, қабырғаға боялған, матадан жасалған. Бала мұнда өз бетінше әрекет етеді: ол ойнайды, 
салады, алған дағдыларын жаттықтырады бірлескен іс-шаралар ересек адаммен. Күлгін орманда ертегі 
кейіпкерлері бар.   Әр ойын Күлгін орманда белгілі бір аумақты алады және өзіне тән сипатқа ие
Ойындардың мысалдары
1. «Теремки Воскобович» - негізгі даму. Текше бар, теремок бар. Текше үйге салынған - слог алынады. Мұндай 
құрылыс балаларға дыбыстардың буында бірігу принципін түсінуге көмектеседі. Теремки текшелерімен 
біріктіріліп, сөздер жасалады. Барлығы жиынтықта 12 текше, 12 теремков бар - өте ықшам, ыңғайлы дизайн.
Мақала шеңберінде барлық ойынды сипаттау мүмкін емес. Тек екі текшеге тоқталайық - көгілдір және жасыл, 
оқуды үйренудің бірінші кезеңінің текшелері деп аталатындар. «Көк» және «жасыл» түстер - дауыссыз 
дыбыстың жұмсақтық пен қаттылықтың нышандары - кейінірек балаларға нұсқау болады. Осы текшелердің бес 
жағында не бар? Жұптар: хат және оның бейнесі. Мұнда әзілкеш А әрпін көрсетеді, оның аты - Арлекин. Егер 
қалжыңбасушы О әрпін білдірсе, онда оның аты - Орлекин. Ал егер сіз оны болжасаңыз? - Урлекин. Алтыншы 
жағында хат орналасқан жерде ишарат бар. Ярлекин, Ырлекин, Юрлекин және т.б. - ертегі кейіпкерлері, олар 
балаға танысынан гөрі уақытты қызықтырады.
Кейіпкерлер, текшелердің түсі, камералар, әріптер, камералардың жанындағы биіктік, терезелердің пішіні, 
тыйым салынған жұлдыздар, тотықұс Эник және тағы басқалар - мұның бәрі бастапқыда Теремкиде қойылған 
ойын сәттері. .
«Теремки» ойын құралын мектеп жасына дейінгі балалармен де, мектеп оқушыларымен де қолдануға болады.
2. «Хат конструкторы». Оның модуль элементтерінен алфавиттің кез-келген әрпін қосуға болады. Мұндай 
құрылыс балаға хаттың моторлық бейнесін есте сақтауға және болашақта Р мен N, B және V, C және O-ны 
шатастырмауға көмектеседі.
3. 1 және 2 оқулары... Оқу ойындары. Бала бұрыштарды кезек-кезек иіп, әр түрлі сөздерді қабылдайды. Шағын 
«патчта» 4 сөз оқылады, ал ойында - жүзден астам.
4. «Табыт» кілемі,арқандар (төсенішке «жабысқақ»). Мектепке дейінгі мекемелерде кең таралған білім беру 
ойын кешені - кілем принтері фланелеграфты ауыстырады. Кілем әр түрлі тапсырмаларды ойын түрінде шешуге 
мүмкіндік береді.
Ертегідегі түрлендіру операторының «жұмысының» шағын мысалы:
«Орманда екі ағаш өсіп жатты - біреуі биік, екіншісі аласа. (Ұзын және қысқа арқанды кілемшеге бір-біріне 
жақын орналастырамыз). Биік ағаш мақтанғанды «Мен ең биік ағашпын. Мен ең мықтымын. Аласа ағаш биік 
ағаштың көлеңкесінде күрсініп, үнсіз тұрды. Жел ашатын адам әйтеуір сол ормандарда жүрді. Ол қандай 
ағашты көрді? Жоғары. Ол оны жан-жаққа бұра бастады (кілемшеде көрсетілген). Соңында ағаш сынып, аласа 
тамырдың тамырына жығылды (біз I әрпін алу үшін ұзын арқанды бүгіп аламыз). Биік ағаштың айқайлай алған 
соңғы сөзі: «Көмектес және-мен-мен ...». Ұзақ, ұзақ уақыт бойы соңғы дыбысты орман жаңғырығы көтерді ». 
Қандай дыбыс? - І дыбыс. Ал біз қандай әріп құрастырдық? - І хат.Дыбыс пен әріп - ертегі арқылы, сурет 
арқылы, балалардың қолдары арқылы.
5. GEOCONT қарапайым деп аталады - қалампырдан тұратын планшет. Қалампырлар арқылы түрлі-түсті 
серпімді белдеу геометриялық фигуралардың контуры алынатындай етіп созылады. Тапсырмалар балалардың 
жасына байланысты әр түрлі:
Кішкентайлар өздерінің геометриялық фигураларын жасайды,
Егде жастағы мектеп жасына дейінгі балалар фигураны үлгі бойынша «созады».
Рас, геометрия сөзі байыптылықты тудырады, сондықтан балалар үшін бұл Кид Гео, Кроу Метр және Слава ағай 
туралы ертегі.
Ойынды нағыз викторинаға айналдыруға болады: егер бала сұраққа дұрыс жауап берсе, онда кедергі (алаңға 
созылған серпімді жолақ) жойылып, әрі қарай ойнауға жол ашады.
6. Воскобовичтің алаңы - Клондайк Солитери, Мәңгілік Оригами, үйеңкі жапырағы - мұның бәрі Воскобович 
алаңының синонимдері. Бұл өте қарапайым көрінеді: үшбұрыш төртбұрышты мата негізіне жабыстырылған. Бір 
жағынан - қызыл, екінші жағынан - жасыл.
Квадратты әртүрлі пішіндерге бүктеуге болады: балалар жасыл төбесі бар үйді немесе қызыл орамдағы 
кәмпитті оңай жасай алады, ал үлкен балалар үйде жасырылған геометриялық пішіндерді ажырата алады. 
Трапеция анасы, әкесі Төртбұрыш және атасы Төртбұрыш балаға мәселелерді шешуге көмектеседі. 
Қосымша опциялар - 1.000.000 (!).

46

https://thestrip.ru/kk/kinds-of-makeup/konspekt-sovmestnoi-deyatelnosti-vospitatelya-s-detmi-chtenie/


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

Көптеген мектепке дейінгі мекемелер күлгін орман түрінде «тік» дамытушы ортаны құрайды. Шын мәнінде, 
Күлгін орман - бұл сенсорлық қозғалыс бұрышы, онда бала өз бетінше әрекет етеді: ересек адаммен бірлескен 
іс-әрекетте алған дағдыларын ойнайды, салады, машықтандырады; зерттеумен, экспериментпен айналысады.
Үйде сіз күлгін орман түрінде емес, дамушы ортаны жасай аласыз және жасай аласыз. Ересектерге баланың 
назарын ойынға аударудың өзіндік жолын анықтау керек. Бүгінгі күні «Воскобовичтің дамып келе жатқан 
ойындары» логотипімен ондаған ойындар, оқу құралдары, ойын дамыту кешендері ұсынылған.                              
Воскобовичтің тәрбиелік ойындарының ерекшеліктері                                                  ойындар балалардың 
қызығушылықтары негізінде дамиды осындай ойын құралдарымен жұмыс жасау кезінде балалар шынайы рахат 
алады және өздері үшін жаңа мүмкіндіктерді ашады. көптеген ойындар ертегілері бар арнайы әдістемелік 
кітаптармен бірге жүреді, онда әртүрлі пәндер интеллектуалды тапсырмалармен, сұрақтармен және 
иллюстрациялармен өрілген. ертегілер-тапсырмалар және олардың қайырымды кейіпкерлері - ақылды қарға 
метр, ержүрек гео бала, айлакер, бірақ қарапайым адам, көңілді магнолик - баланы ойын арқылы сүйемелдеу, 
оған математиканы, оқуды, логиканы ғана емес, сонымен қатар үйрету адамдар арасындағы қатынастар.        
Воскобовичтің ең танымал ойындары  « геоконт» -.«Геоконтактпен» ойындар нәтижесінде балалар қол 
мен саусақ моторикасын, сенсорлық қабілеттерін (түсін, пішінін, көлемін игеру), ойлау процестерін (ауызша 
модель бойынша тұрғызу, симметриялы және асимметриялы фигураларды салу, іздеу және орнату үлгілері) 
дамыйды ), шығармашылық.
«Воскобович алаңы» немесе «ойын алаңы» 2 түсті (2-5 жас аралығындағы балаларға) және 4 түсті (3-7 жас 
аралығындағы балаларға)
ойын екі жағынан 3-5 мл арақашықтықта жабыстырылған 32 қатаң үшбұрыштан тұрады икемді мата негізінде 
бір-бірінен. бір жағынан «квадрат» жасыл және сары, екінші жағынан көк және қызыл ойын «метрлік қарғаның 
құпиясы немесе алаңның таңғажайып өзгерістері-приключениялары туралы» әдістемелік ертегімен жүреді. 
онда «квадрат» өмірге келіп, түрлі бейнелерге айналады: үй, тышқан, кірпі, мысық, қайық, аяқ киім, ұшақ, 
кәмпит және т.б. бала кітаптағы суреттерден квадратты қалай бүктеу керектігін көрсететін фигураларды 
жинайды және сол заттың көркем бейнесі беріледі.
 «Керемет кресттер» бұл кірістірілген ойын. кірістірулер шеңберлер мен кресттерден жасалған. кресттер 
геометриялық пішіндер түрінде кесектерге кесіледі. бастапқы кезеңде балалар кесілген фигураларды бір бүтінге 
жинауға үйренеді. содан кейін тапсырма күрделене түседі: «фигуралар альбомындағы» (қоса берілген) 
схемаларға сәйкес, бала алдымен жолдарды, мұнараларды, содан кейін айдаһарларды, кішкентай еркектерді, 
сарбаздарды, жәндіктерді және тағы басқаларды жинайды.
ойын зейінді, есте сақтауды, қиялды дамытады, шығармашылық шеберлік, «Сезім» (кемпірқосақтың 
түстерін, геометриялық фигураларды, олардың мөлшерін ажырату), сызбаларды «оқу», бөліктерден 
біртұтас тұтастықты құрастыру.
 «Математикалық себеттер» - бұл нұсқаулық балаға санауды тура мағынада «түртуге», сандардың құрамын 
түсінуге, сондай-ақ қосу мен азайтудың мағынасын түсінуге көмектеседі. нәресте белгілі мөлшерде 
саңырауқұлақ ендірмелерін басқа ойықтары бар себеттерге салуы керек.
ертегі сюжеті бойынша, бала кішкентай жануарлармен бірге: кірпі-бір, қоян-екі, тышқан-үш және басқалар, 
саңырауқұлақтарды себеттерге жинайды, санайды, жануарларға бірдей мөлшерде саңырауқұлақ таратады және 
кімнің себеті бар, кімнің жоқ екенін тексереді. жануарлар саңырауқұлақтарды жинайды, ал нәресте кім көп 
жинады, кім аз жинады.
«Көңілді хаттар» - бұл акробат сықақшылары түріндегі орыс алфавитіндегі дауысты дыбыстар бейнеленген 
карточкалар: бірінші сықақшы әріп тәрізді бүгіліп а және оның аты - арлекин, тағы бір мысқылдаушы хатты 
бұрап алды туралы және оның аты - Орлекин, кезінде- урлекин болып көрінеді, сонымен қатар ярлекин, 
ырлекин, юрлекин және т.б.
карточкалармен ойнау және әзілқойлардың аттарын айту, бала әріптермен танысады, сөздерді дыбыстық 
талдау жаттығулары; зейінді, есте сақтауды, ойлауды, қиял мен сөйлеуді дамытады.
Воскобовичтің ойындары бойынша баламен сабақ кезінде неге назар аудару керек:
Дайындық. балаға ойын ұсынбас бұрын, нұсқаулықпен және ойынның өзін оқып шығыңыз.
Сөйлеу. негізінен балалар өз қолдарымен жұмыс істейді және аз сөйлейді. сабақтар кезінде баладан не істеп 
жатқанын, басқасын емес, осы фигураны неге таңдағанын сұраңыз, одан ертегі тапсырмасын қайталап беруін 
немесе өз сюжетін ойлап табуын сұраңыз.
Статикалық. ойын материалдарымен жұмыс істегенде, бала көбіне бірдей отырады. балалардың жас 
ерекшеліктерін ескеріп, оларды ұзақ отырудан алшақтатқан жөн.
Табандылық. Воскобовичтің нұсқаулықтарымен ойнау үшін табандылық қажет, бұл әр баланың көңілінен шыға 
бермейді.                                                                                Сабақтың материалы. Воскобовичтің әдісі тек ойын 
емес. Бұл қиял, ертегі және мектепке керемет дайындық. Мұны өзіңіз тақтаймен жасаңыз ...
Қазіргі заманғы ойыншықтардың көпшілігі бір реттік және пайдасыз, олар баланы тез зеріктіреді және ақшаны 
ысырап етуге айналады. Воскобовичтің ойыны болсын! Сүйікті әке өз балаларына арнап жасаған, олар көп 
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функциялы, барлық дерлік балалар үшін қызықты, оларды құруға және қиялдауға мүмкіндік береді. 
Воскобовичтің техникасы балалар даму мекемелерінің оқытушылары арасында да, балалардың дамуына бей-
жай қарамайтын қарапайым ата-аналар арасында да өте танымал.
Ойын технологиясының үш «киттері»
Бүгінгі күні Воскобовичтің әдістемесіне 50-ге жуық ойын кіреді. Олардың әрқайсысы - баланы оқуды көңілді 
әрі жеңіл ететін әмбебап шығармашылық құрал. Бұған барлық кейіпкерлердің басты кейіпкерлері балаларға 
сандарды, пішіндерді және әріптерді есте сақтауға көмектесетін ертегілерінің арқасында қол жеткізілді. 
Осылайша, барлық ойындар үш маңызды принцип бойынша дамиды: қызығушылық - білім - шығармашылық.   
Ертегіден ертегіге дейін
Балалардың ертегілерді қалай жақсы көретіндігін біле отырып, оларды арнайы оқу құралдарында қолданды. 
Оларды ата-аналарымен бірге оқи отырып, балалар өздерінің сүйікті кейіпкерлерінің таңғажайып оқиғаларына 
қанық болады.
  Воскобовичтің әдісі тек ойын емес. Бұл қиял, ертегі және мектепке керемет дайындық. Балаңызбен бірге 
кейіпкерлердің жаңа приключенияларын ойластырыңыз, және даму сізге тек қуаныш әкелсін.

* * * * *

ЖҮЗ ЖАСАҒАН БӘЙТЕРЕК

Алматы қаласы  Түрксіб ауданы  
№ 61 ЖББМ  қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі

Жуманова Сайлау Нурдаулетовна

Өмірде адам баласы танып болмаған, болжай да алмайтын құбылыстар аз емес. Белден соң бел, адырдан 
соң адыр, менің де басып жүрген топырағыма ұлылардың қаны мен тері сіңіп, онда ізі жатқанын мен білемін.  
«Мен шыңырауда тудым, қараңғы қапаста өстім, осы заманды жетпіс жыл аңсадым» -деген Жамбыл баба сөзін 
еске алып, «жүз жасаған бәйтерек» заманынан өзгеріске ұшырай қоймаған тек ақ бұлттардың ішінен ой тересің.

Әйтпесе,  Ұлы  Отан  соғысын  да,  Кеңес  дәуірі  мен  социалистік  қоғамды  да  көрмегендей-ақ,  түк 
болмағандай қаз-қатар тұрған мына үйлер, ғимараттар, мына дала «мен қазақ елін жырға кенелткен Жамбылды 
тудырдым, белін будырдым, атын әлемге әйгіледім»-деп тұрмаған сияқты.

Жамбыл- эпик әрі айтыс ақыны, абыз, жырау, жауынгер жыршы, шын мағынасындағы заңғар поэзияны 
жасаушылардың  бірегейі.  Жамбылдың  құдіреті  оның  осындай  асқан  шеберлігімен  ғана  емес,  халық 
поэзиясының  бұтақ  жайған  алып  бәйтерегі  болуымен  де,  халық  ақындарының  жаңа  көшін  бастаған 
даралығымен де әлемді таңқалдырған. Қазақта «Бәйтерек» атауына ие болған тамырын тереңге жіберген, көп 
жыл жасаған, ыстықтағанға сая болатын, шаршағанға демеу, жүргіншіге тоқтау болатын үлкен саялы, қасиетті 
ағаш бар. Яғни, Жамбыл Жабаевтың «жүз жасаған бәйтерек» аталу себебі осыған келіп саяды.

Жамбыл аласапыран заманда, керең дүние кедейдің үнін естімейтін кезде өмірге келген. Ылғи ақын әрі  
батыр Шапыраштыдан Сүйінбайдай, Жамбылдай ақындардың туылмауы мүмкін емес еді. Жарық дүниеге көзін 
ашқанда алдында Сүйінбайдай ақынның болуы Жамбылдың ең ұлы бақыты еді. Жамбыл батаны Сүйінбайдан 
алды,  отыз  бес  жыл  ұлы  ақынның  өнегесін  үйренді.Сүйінбайсыз  сөз  бастамады,  Сүйінбайды  пір  тұтты. 
Ұстазының « Шындықты айт, әділдікті жырла. Көне,тозығы жеткен жолға түспе, жаңа,даңғыл жолға түс. 

Өлеңің бүкіл халық сүйіп тыңдайтын өлең болсын. Сенің көңіліңнің асылы патшаының қазынасынан да 
бай болсын»,- деген өсиетін бұлжытпай орындады, сөйтіп ұстазының орнын басты.  « Атың Жамбыл болса, 
көкірегің даңғыл болар, шырғанақтан сөз келсе, шырқаушының өзі боларсың түбі»,- деген екен Бөлтірік шешен.

Намысын  кекке  жаныған,  көптің  көкейіндегісін  таныған  Жамбыл байдан  гөрі,  жүрегі,  ары,пейілі  таза 
кедейді жарқыным деп таниды, солардың туын көтереді. Жамбыл өмірінің адам таңқаларлықтай ғажайыптары 
аз емес. Ол- Абайдың құрдасы. Дүниеге екі рет келген адам. Тоғыз ай,тоғыз күнде ана құрсағынан туды,тоқсан 
жасқа  келгенде  замана  құрсағынан  қайта  туды.Екі  дәуірде  өмір  кешті.  Кеңес  үкіметі  тұсында  Жамбылдан 
мәртебесі биік ақын болған жоқ.Оның сөзі ұранға айналып өзі халық поэзиясының атасына айналды. 

Ол өзгелер секілді поэзияға есіктен кірген жоқ, шаңырақтан түсе салды.Жаңа сипаттағы, жаңа мазмұндағы 
халық поэзиясының көшін бастады, көсеміне айналды. Қайта туды. Қайта түледі.  Қанатты бүркіттей биікте 
қалықтады, жыр кемесінде шалықтады, дәуір шындығын анықтады,ел бірлігі мен халық тағдырын жырлаудан 
жалықпады. Айтқан сөзі ем болды, тарыққанға дем болды. Жыры аққан сел, соққан жел болды. Оның құдіреті  
осындай халық поэзиясын жаңа арнаға салған даңғылдығында, ешқашан қайталанбайтын Жамбылдығында.

Жүрегі жүз жыл жырлап өткен ақынның өмір бойғы мұрасын жинап, жазып алып, кейінгі ұрпаққа жеткізе 
алғанда не болар еді? Ал, заты қазақ жырауларының байтақ мұрасы хатқа түсіп, сақталғанда ше? 

Неше том болар еді? Кітапханаларға сияр ма еді, симас па еді? Осындайда Әбділда Тәжібаевтың: «Қазақ  
жыраулары миллиондаған жыр шумақтарын жатқа білген. Эпосты жырлаудың алдында сан түрлі тақырыптарды 
шолып, толғысқа түскен. Содан соң барып эпостың өзіне көшкен. 
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Қазақ жырауларының желісінің өзі бірнеше күнге созылған»,-деген сөзі еске түседі.
«Ал Жамбылдың «Манасты» он жеті күн, «Көрұғлыны» қырық күн айта алады, барлық қазақ эпосын жатқа 

біледі,  бір  басында  миллионнан  астам  ұйқас  бар  дегенге  сенбеске  шарам  жоқ.  Жамбыл  түсінде  де  өлең 
шығаратын болуы керек, бұл ғажап екен! Мен үш күнде Жамбыл университетінен өттім, Жамбыл тайниктерін 
аштым,мұны  көрген  кісіде  арман  жоқ»,-  деп  Жамбылды  қайта-қайта  құшақтап,  сақалынан  сүйіп  аттанған 
Леонид Сергеевич Соболев еді. «Жамбылдың ұлтынанмын» -деп Үндістандағы сапарында өзін таныстырған 
Мұхтар Әуезов еді.

«Мен шыңырауда тудым, қараңғы қапаста өстім, осы заманды жетпіс жыл аңсадым» -деген Жамбыл баба 
сөзін тағы еске алдым. Ұлы Отан соғысынан кейін де ұлтыңның көрмегені жоқ! Өмірдің ойпаңын да, өрін де  
көріпті,  соқпағымен  де,  даңғылымен  де  жүріпті.  Ең  бастысы  бабалар  аңсаған  арман  ақиқатқа  айналыпты. 
Бабалар аңсаған арманның не екенін мен түсінгендеймін...

* * * * *

ГУМАНИТАРЛЫҚ БЕЙІНДЕГІ СЫНЫПТАРДА 
ФИЗИКАНЫ  ОҚЫТУДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
                                     

Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Жігерген ауыл әкімшілігі
Диқан жалпы орта білім беретін мектебі

Көшербай Қайырбек Өмірбайұлы

     Түйін
     Гумaнитaрлық бейіндегі сыныптaрдa  физикaны сыныптaн тыс жұмыстaр ұйымдaстырудың ерекшелігі – 
оқушылaрдың  өз  бетінше ерікті  түрде жұмыс жaсaуы. Оқушылaрдың қызығушылығы бойыншa жұмыстың 
әртүрлі формaлaрын ұйымдaстыру сонымен қaтaр жеке қaбілетін қaлыптaстырып дaмыту. Физикa пәні бойыншa 
сaбaқтaн  тыс  жұмыстaрды ұйымдaстырудың бaсты мaқсaты физикa бойынша сaбaқтармен  тығыз  байланыс 
болып  тaбылaды. Бұл бaйлaныстың екі жaғы бaр.  Біріншісі  – физикa пәні бойыншa бaрлық сыныптaн тыс 
жұмыстaрдa оқушылaрдың сaбaқтан aлғaн қaбілеті  мен білімі мaңызды орын aлaды. Екіншісі – сыныптaн тыс 
жұмыстaрдың  бaрлық  әдістемесінде  ғылымғa  қызығушылығы  бaр  және  іс  жүзінде  іске  aсыра  aлaтын 
оқушылaрдың  физикaғa деген қызығушылығын aрттырып, білімін тереңдете түсіндіруге қaжеттілік тудыру.

КІРІСПЕ
      Сыныптан тыс жұмыстарды  ұйымдастыру тәрбиелік және білімділік жағынан мағынасы зор. Оқушылардың 
өз  бетінше  жұмыс  істеуіне,  белсенділікке,  әртүрлі  есептерді  шығарудың  түрлі  тәсілдердермен  шығаруға 
мүмкіндік  береді.  Физикадан  сыныптан  тыс  сабақ  өткізудің  әртүрлі  әдіс  –  тәсілдерін  топтастыра  аламыз.  
Оларға:  физикалық,  физика  техникалық  үйірмелер,  конференциялар  мен  кештер,  баяндамалар,  физикалық 
олимпиадалар  мен  конкурсттар,  бағдарламан  тыс  экскурциялар.Осы  бағдарламаларға  сүйеніп  жұмыс 
жоспарларын құрастыра аламыз.

Тәжірибелік бөлім
      Гуманитарлық бейіндегі  сыныптарда физиканы оқытудың  оқытуда сыныптан тыс жұмыстарды  
ұйымдастыруды оқушыларға қызықты етіп өткізу ол – мұғалімге байланысты. Мұғалім барлық жұмыс 
жоспарын құрастырып, жоспар бойынша оқушылармен жұмыс жасау қажет.  
Сыныптан тыс жұмыстар ұйымдастырудың басты міндеттері:                                                                                        
-оқушылардың танымдық және шығармашылық белсенділігін дамыту;                                                    
-сабақтан тыс іс- әрекеттің барлық түрлерінің тәрбиелік әсерін арттыру;                                             
 -оқушының тұлғасын жан- жақты дамыту;                                                                                
-оқушылармен жұмыста даралау мен саралауды жүзеге асыру;                                          
-білімнің практикалық бағыттылығын күшейту, оқушылардың  білімдерін жетілдіру.                                                 

     Сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі формаларын мынадай түрлерге бөлуге болады:                
          Жеке дара жұмыс- оқушыларды жеке оқыту, сыныптан тыс физиканы және техникалық оқуға 
үйрету.Олардың негізінде оқушылар –құрастыру, моделдер мен құралдар жасау,деманстрациялық және 
зертханалық тәжірибелер үйрету, өте қиын есептерді шығаруға көмектесу ,үйге берілген эксперименттік және 
зерттеу жұмыстарына жетекшілік ету.  
      Топтық жұмыс – жүйелік жұмыс, шағын оқушылар тобымен жұмыс жасау.Оқушылардың қызығушылығын 
оятып, жаңа біліммен тәжірибелік игеруді қалыптастыру.
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       Көпшілік жұмыс- ұжымдық жұмыс, оқушылармен өткізілетін дәрістер, кештер, конференциялар, физика 
апталығы, олимпиадалар мен сайыстар, көрмелер .
     Физикалық сыныптан тыс іс- шаралардың ішіндегі  «Қызықты физика және астрономия » апталары қызықты 
өтетін  іс  –шара деп  айта  аламыз.Сабақтан  тыс өтетін  ойын –сауық шарасы ретінде өтетін  шараның басты 
мақсаты оқушылардың физиканы жан- жақты зерттеуге ынталандыру болып табылады. Іс- шараның мазмұнына 
ғана емес, қызықты болып оқушыларға белгілі ой қалыптастыру .
     Сонымен қатар гуманитарлық сыныптардағы сыныптан тыс  жұмыстардың ең маңыздысы – эксперименттік 
жұмыстар болып табылады.  Бұл эксперименттік  жұмыстар арқылы оқушылардың әлем туралы түсініктерін 
кеңейту, шығармашылық қабілеттерін дамытады .  Эксперименттік жұмыстар ешқандай арнайы дайындықты 
және  материалдық  шығындарды  қажет  етпейді.Сонымен  бірге  эксперименттік  жұмыстарды  заман  талабы 
бойынша компьютерлерде орындауға болады. Оқушылардың экспериметтік дағдылары дамыған сайын ауызша 
нұсқау азаяды және мұғалімнің нақты тұжырымымен аяқталады .  
    Гуманитарлық бейіндегі сынып оқушыларының физиканы оқыту технологияларының теориялық негіздері, 
олар  мыналарды  қамтиды:  оқушылардың  оқу-танымдық  іс-әрекетінің  ерекшеліктері  (эмоционалды-сезімдік 
қабылдау,  көбінесе  көрнекі-бейнелі  ойлау,  бейнелі  есте  сақтау  және  ақпаратты  өңдеу),  оларға  сәйкес  жеке 
технологияларға қойылатын талаптар айқындалады; оқыту технологиясының нақтыланған құрылымы; пәннің 
ерекшелігін және оқыту бейінін ескеруге мүмкіндік беретін оқыту технологиясын құру процесінің моделі оның 
мазмұнымен нақты толтырылған кезде көрінеді; жеке-модульдік принциптердің нақтыланған номенклатурасы: 
физика-ғылымның  гуманитарлық  әлеуетін  ескеру  принципі,  жалпы  дидактикалық  дәрежеден  жүйелілік 
принципі жеке-педагогикалық дәрежеге ауыстырылды, өйткені ол физика-ғылымның ерекшеліктерімен тығыз 
байланысты. 
Гуманитарлық  бейіндегі  сыныптарды  физиканы  оқытуда  оқушылардың  сыныптан  тыс  жұмыстарын 
ұйымдастыру тәжірибелер мен бақылаулар өткізудің маңызды бөлігі болып табылады.  Оқушылардың сонымен 
бірге техника құрастыруға да бейіндіктерін байқауға болады . 

Қорытынды
    Сыныптан тыс іс-шараларды ұйымдастырудың мазмұны мен формалары балалар үшін қызықты болуы керек, 
олардың  тәжірибелерінде,  сезімдерінде,  жағымды  эмоцияларында  жауап  табуы  керек. Оқушылардың 
физикалық эксперимент бойынша өзіндік жұмысына үлкен мән беріп, оларды теориялық және практикалық 
тұрғыдан маңызды заңдылықтарды іздейтін зерттеушінің жағдайына қою керек. Жеке, топтық және ұжымдық 
жұмыстың  терең  байланысы  болуы  керек.  Оқушылардың  ойлау  қабілетін  дамытып,  өз  беттерінше  жұмыс 
жасауға мүмкіндік береді. Сыныптан тыс жұмыстарды оқушылардың қабілетіне назар аударып  оларды дұрыс 
бағытта сол сілтеу басты міндетіміз болып табылады.

* * * * *
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Қызылорда облысы Жаңақорған кенті
Аудандық Әлшекей атындағы өнер мектебінің 
сольфеджио пәнінің мұғалімі Ақымова Марияш 

Пәні: Сольфеджио, 1- сынып
Сабақтың тақырыбы: «Жаттығулар» диктант

Сабақтың мақсаты:
Білімділігі:  Оқушының білім алудағы қызығушылығымен музыкаға деген сауатын 
аша отырып, оқушы санасын  жетілдіру, жеке тұлға ретінде өсіп қалыптасуына өз 
ықпалын тигізу.

         Дамытушылығы: Тақырыпты меңгеріп, ырғақтық жаттығуларымен жұмыстану, эстетикалық ой – 
өрістерін, есту, есте сақтау қабілеттерін дамыту, 2/4 өлшемінде дирижерлау кестесін меңгеру.
Тәрбиелілігі: Қазақ халқының музыка өнерімен сусындап, сүйсіну.
Сабақтың түрі: Аралас сабақ
Сабақтың жоспары:
                 Балалар музыка мектебі оқушыларының эстетикалық және музыкалық қабілеттерін дамыта отырып, 
пәнаралық байланыс арқылы және әртүрлі әдістерді пайдаланып жұмыстану.
Сабақтың барысы:
    1. Ұйымдастыру кезеңі: Әуелі балалардың дауыс интонациясы мен дауыс желбезегін До мажор  (С -dur) 
үндестігінде жұмыстанып қалпына келтіру.  До мажор гаммасын айту, тоникасын, кілт жанында анықтау, 
тұрақты және тұрақсыз сатыларын әндету,  2/4 өлшемінде дирижерлау. Есту және есте сақтау қабілеттеріне 
жаттығулар, музыкалық есеп арқылы оқушы санасын ұштау. 
Диктант До мажор әндету (опевание) І және V бақышта
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Үй тапсырмасы: Мажор мақам жүйесін қайталау (балалардың өз қалауларынша)  әр оқушының дауыс  
инотнациясын  қадағалау, тұрақты дыбыстарды тұрақсыз дыбыстардың тұрақты дыбыстарға шешілуін айтқызу, 
әр дыбыстың биіктігін дұрыс айтуын қадағалау. 
Оқушы үй тапсырмасын тексеру № 40 ,№41 дирижерлап оқу. Қайталау теориялық сұрақтар. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Қорытындылау: Сергіту сәті. Берілген дыбыстарды  слухпен табу, музыка арқылы оқушы санасын жетілдіру. 

Қойылатын  сұрақтар:
 Нота жақтауы дегеніміз не ? 
 Нота  дегеніміз не ?
 Соль кілті дегеніміз не ?
 Нота дегеніміз не ?
 Акцент дегеніміз не?
 Метр дегенміз не ?
 Өлшем дегеніміз не 
 Такт дегеніміз не?

Үйге тапсырма:
До мажор гаммасын әндету. Дәптердегі әуендерді қайталау, ырғақтарын соғ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
 «Сольфеджио» Я.Якубяк,  В.Флис. 1972 ж
 Калинина Г.Ф. «Сольфеджио» рабочая тетрадь 1 класс Москва  2013г.
 Баева Н.  Зебряк Т «Сольфеджио» для 1 классов №296 Москва «Кифара» 2003г. 
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ДОМБЫРА

  Қызылорда облысы Жаңақорған кенті
Аудандық Әлшекей атындағы өнер мектебінің 

оқушысы Икрам Нұрсұлтан Абайұлы
  

Домбыра – қазақтардың тұрмысында кеңінен тараған музыкалық аспап. Қазақ 
домбырасы бұл – қатты ағаштан жасалған, екі ішекті шерпелі аспап. Домбра өзінің 
маңыздылығын бүгінгі күні де жоғалтқан емес. 

Көптеген  музыканттар  өздерінің  компазицияларына  домбыраның 
дыбысталуын қосады. 

Домбыра  кәсіби  кезбе  әншілердің  серігі  болған.  Біран-сал,  Ақан  –Сері,  Мұхит,  Жамбыл мен  Әмренің 
бейнелері  осы  домбыраның  сүйемелдеуімен  байланысты.  Ал  көне  Хорезмнің  қазба  жұмыстары  кезінде 
күйдірілген саздан істелген шекті аспаптарда ойнап тұрған музыканттардың мүсіншелері табылған. 

Ғалымдар  хорезмдік  екі  ішекті  аспаптары  казақ  домбырасына  ұқсастығын  анықтаған.
Түрі жағынан домбыра ұқсас аспаптар сақ, ғұн және басқада тайпалардың ескерткіштерінде кездеседі.Марко 
Поло өз еңбегінде бұл аспап көшпелі –түркі жауынгерлерінде болған, ол кезде оларды ежелгі Русьте татарлар 
деп атаған. Олар шайқас алдында осы аспапта ойнаған. 

Домбыра туралы аңызда былай деп айтылады. Ерте заманда Алтайда екі алып ағайындылар өмір сүрген. 
Кіші  інісінде  домбыра  болған,  ол  домбыра  тартқанды  жақсы  көрген.  Домбыраны  тартқан  кезде  барлығын 
ұмытып кететін. Ал ағасы болса ызақор, атаққұмар болған. Бір күні ол атын шығару үшін суық, ағынды өзеннің 
үстінен өтетін көпір тұрғызбақ болады. Ол тастарды жтнап көпір тұрғыза бастайды. Ал інісі болса домбыра 
тарта  береді.  Осылайша  күндер  өте  береді.  Інісі  ағасына  көмек  көрсетуге  асықпайды.  Ағасы  ашуланып, 
домбыраны тартып алып, жартасқа соғады. Керемет аспап сынып қалады, бірақ дартаста оның ізі қалып қояды.

КҮЙ ҚҰДІРЕТІ

Музыка  аспаптарында  орындалатын  шығармаларды  аспаптық  музыка  деп 
атайды.Қазақтың  домбыра,  қобыз,  сыбызғы,  шертер  сияқты  ұлттық  музыкалық 
аспаптарында орындалатын әуен-саз күй деп аталады.

Бізге жеткен ең көне күйлер – күй атасы Қорқыттың шығармалары.
Күй – бағдарлы мазмұны бар, көркемдігі жоғары аспаптық жанр. Онда табиғат  

құбылыстары  («Алатау»,  «Саржайлау»,  «Көбік  шашқан»),  тарихи  оқиғалар  («Ел 
айырылған»,  «Жеңіс»),  халық  мерекелері  («Тойбастар»,  «Балбырауын»),  жан-
жануарлар («Аққу», «Қоңыр қаз», «Көкала ат»), аңыз-ертегілер («Мұңлық-Зарлық», 
«Қос  мүйізді  Ескендір»),  жеке  адамдар  («Байжұма»,  «Абыл»),  адам  сезімдері 
(«Қуаныш», «Сағыныш»), т.б. түрлі оқиғалар мен құбылыстар суреттеледі.

Күйлер  тақырыбы  мен  мазмұнына  қарай  аңыз-күйлер,  тартыс күйлер, 
тарихи күйлер,  арнау күйлер,  лирикалық күйлер,  психологиялық күйлер  болып 
жіктеледі.

Қазақтың аспаптық музыкасы ХVІІІ ғасырдың соңында жоғары деңгейге көтерілді. Бұл кезде Байжұма,  
Баламайсан,  Есжан,  Байжігіт,  Ұзақ,  Боғда,  Махамбет  сияқты күйшілердің  атағы  халыққа  кеңінен  мәлім 
болды. ХІХ ғасырда ежелгі күйшілік өнердің одан әрі өрістеп дамуына Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет,  
Тоқа, Абыл, Есір, Ықылас, Байсерке, Қазанғап, Сейтек, Дина, Сүгір сияқты күйшілік өнердегі ірі тұлғалар 
елеулі үлес қосты.

Домбыра күйлері орындалу мәндері мен құрылымдылық ерекшеліктеріне қарай төкпе және шертпе деп  
аталатын екі үлкен түрге бөлінеді. Төкпе күйлер тұрақты екпін мен өлшемде, оң қолдың тұтас сілтенуімен 
орындалады.  Ал  шертпе күйлер  көбінесе  жалғыс  дауысты  болып,  оң  қол  саусақтарының  ұшымен 
орындалады. 

Қазақтың ең көне күйлерінің көпшілігі – қобыз күйлері. Ежелгі түркі тектес халықтарда қобыз күйлері 
жыраулар өнерінен бастау алады. Жыраулар жырды қобызбен сүйемелдеп отырған. 

Қобыз күйлерінде бұрынғы бақсы сарындары да көп кездеседі. Бұл өнерді дамытуға Кетбұға, Кербала, 
Айрауық, Көккесене, Ықылас және Жаппас Қаламбаев, Дәулет Мықтыбаев сынды ұлы күйшілер зор үлес 
қосқан. 

Қазақтың  ежелгі  аспаптық  музыкасы  аса  бай  көркемдік  тереңдігімен  ерекшелігімен,  рухани 
мәдениеттің құнды қазынасы ретінде ұрпақтан ұрпаққа жалғаса бермек. 
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Қазақтың  халық  аспаптық  музыкасының  бүгінгі  күнге  жетуіне  атақты  домбырашылар  Дина  
Нүрпейісова, Оқап Қабиғожин, Науша және Махамбет Бөкейхановтар, Лұқпан Мұхитов, Қали Жантілеуов,  
Ғылман Хайрошев, Төлеген Аршанов Смағұл Көшекбаевтардың сіңірген еңбектері ұшан-теңіз.

Домбыра  –  қағып,  шертіп  ойнайтын  ішекті  музыкалық  аспап.  Қазақтың  ән-күй орындаушылық 
дәстүріне байланысты домбыра аспабының бірнеше түрі бар, олардың тек сырт пішіні ғана емес, ішек және  
перне саны да әр қилы болып келеді. 

Қазір домбыраның екі түрі  кездеседі.  Негізінен 2 ішекті болып келеді.  3 ішекті  домбыралар да бар.  
Қазақстанның  батыс  өңірі,  Арқа  мен  солтүстік-шығыс  өңірлерінің  домбыралары  ел  арасында  көп 
пайдаланылады.

Қобыз  –  ысқышпен  ойналатын  ішекті  музыкалық  аспап.  Мойны  имек  келетін  бұл  аспап  сол  қол 
саусақтары тырнақтарының сыртын ішекке тигізу арқылы ойналады. Аспатың шанағы терімен қапталып,  
ысқыштары мен ішектері  жылқының қылынан жасалады. Ертеде қобызды бақсылар құдіретті  кш ретінде 
пайдаланған. Бүгінде қобыз аспабында ойнау шеберлігінің күрделенуіне байланысты төрт ішекті қобыз да  
пайда болды. Бұл қобыздың ішектері сымнан жасалады.

* * * * *

Оразбай атындағы №115 НОМ
Култаева Калмира

Пәні: математика Мектеп: Оразбай атындағы №115 НОМ

Мұғалімнің 
аты-жөні:

Култаева Калмира

1 сынып Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтың 
тақырыбы

Қосу амалына берілген есептер

Сабаққа негізделген 
оқу мақсаттары

1.5.1.5 қосу мен азайтудың белгісіз компоненттерін табуға берілген есептерді талдау 
және шығару; есепті сызба, сурет, қысқаша жазбаша түрінде модельдеу

Күтілетін нәтиже Барлық оқушылар: есептің құрылымын біледі

Оқушылардың басым бөлігі: есепті сурет, қысқаша жазба түрінде модельдейді және 
шығарады;

Кейбір оқушылар: есептер құрастырады және шығарады, есепті шығару үшін тірек 
сызбасын таңдайды.

Бағалау критерийі Оқушылар: қосуға арналған есептерді талдауды және шығаруды меңгерту, есепті 
шығаруға арналған сызбаны таңдауды үйрету

Тілдік мақсат
Негізгі сөздер мен тіркестер: есеп, шарты, сұрағы , шешуі, жауабы

Сыныптағы диалог/жазылым үшін пайдалы тілдік бірліктер: ауызша сұрақтарға 
жауап беру арқылы сөйлеу дағдалары дамиды

Талқылауға арналған тармақтар:
1) Есептің негізі бөліктерін ата
2) Белгісіз бүтінді табу үшін не істейміз?

Құндылықтарды 
дарыту

Рухани жаңғыру «Туған жер» жобасы

Пәнаралық 
байланыс

Жаратылыстану, көркем еңбек
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АКТ қолдану Интербелсенді тақта

Алдыңғы оқу Есептің құрылымын біледі, есепке сәйкес сызба сызады

Жоспарланған уақыт Жоспарланған жаттығулар

Сабақтың басы
10 мин

Қызығушылығын ояту: Қол ұстасу арқылы психологиялық ахуал орнату
Оқушыларды топқа бөлу
1 – топ «Теңдік»
2 – топ «Теңсіздік»
3 – топ «Теңдеу»
Бізде қонақта «ТИІН»
Оқушылардан тиін туралы не білетіндерін сұрау, пікірлерін, ойларын тыңдау
«Миға шабуыл» әдісі: «Дұрыс, бұрыс» ойыны арқылы өткен сабақты пысықтап, 
жаңа сабақтың тақырыбын ашу
 Бұтақта 10 торғай отыр еді. Тағы 2 торғай ұшып келді. Бұтақта барлығы 
12 торғай болды (дұрыс)
 Сыныпта 10 ұл, 8 қыз бар. Сыныпта барлығы 17 оқушы бар. (бұрыс)
 Омар 6 қызыл және 4 көк шаар сатып алды. Омарда барлығы 10 шар 
болды (дұрыс)
 Себетте 10 алма және 7 алмұрт бар. Себетте барлығы 15 жеміс тұр 
(бұрыс)
 Өзенде 8 үйрек және 4 қаз жүзіп жүр. Өзенде барлығы 12 құс жүзіп жүр. 
(дұрыс)
 Саматтың 15 теңгесі бар еді. Ол 10 теңгесіне дәптер сатып алды. 
Саматтың 5 теңгесі қалды (дұрыс)
 Саябақта 10 терек, 9 қайың өсіп тұр. Саябақта 19 ағаш өсіп тұр (дұрыс)
 Балықшылар 10 шортан пен 4 жайын ұстады. Балықшылар барлығы 12 
балық ұстады. (бұрыс)
 10 – 6 = 3 (бұрыс)
 18 – 5 = 13 (дұрыс)
 10 + 7 = 17 (дұрыс)
 2 + 7 = 9 (дұрыс)

Сабақтың ортасы
20 мин

Мағынаны тану Сабақ есепті талдау мен шешуге бағытталған. Бұл сабақта 
оқушылардың есептің құрамдас бөліктерін, яғни шарты, сұрағы, шешуі және 
жауабы түсінігін бекітеді. Есепті шешу тәсілдері сызбалар негізінде құрылады.
«Кір жинау» әдісі  . Оқушылар берілген суреттерді өздері таңдап, сол бойынша 
есептер құрастыру. Есептің шартын бірінші оқушы таңдап алынған суреттерге 
байланысты құрады. Екінші оқушы есептің сұрағын айтады және келесі оқушы 
есептің жауабын табады. Есептің сызбасын слайдты пайдалана отырып түсіндіру. 
Бүтінді табу үшін бірінші бөлік пен екінші бөлікті қосу арқылы табатынымызды 
ұғындыру

Топтық жұмыс. Берілген есеп бойынша сәйкес сызбаны тауып, есепті шығару.
Нұргүл мен Самат қолдан бұйым жасау үшін қарағай бүршіктерін терді. Нұргүл 
10 бүршік, ал Самат 8 бүршік терді. Балалар барлығы қанша бүршік терді?
1) Топтық жұмыста балалар қарағай бүршіктерін есептің шарты бойынша 
жапсыру тапсырмаларын орындайды.
2) Логикалық тапсырма. Осы есепті шарты бойынша 3 үлгі сызба берілген. Сол 
сызбаны дұрыс таңдап таба білу тапсырылады
Сергіту сәтін өткізу
Орнымыздан тұрамыз,
Алақанды ұрамыз.
Бiр отырып, бiр тұрып,
Тез шынығып шығамыз.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Довгелевич Нина Михайловна, Нуркенова Базиля Тулеуовна
учителя начальных классов 

г.Караганда КГУ «ШЛ №66»

В настоящее время проектная деятельность органично вписывается в школьную жизнь на всех ступенях 
обучения,  в  том числе  начальную школу.  Работа  над  проектом рассматривается  как  одна из  возможностей 
приблизиться к естественным условиям формирования опыта продуктивной деятельности ученика.

Начальная  ступень  школьного  познавательную  должна  обеспечить  познавательную  мотивацию  и 
интересы учащихся,  готовность и способность  к  сотрудничеству и совместной деятельности с  учителем и 
одноклассниками, сформировать познавательные универсальные учебные действия как основу умения учиться.  
И именно проектная деятельность может помочь начальной школе достичь данных целей.

Использование  проектной  деятельности  дополняет  уже  существующую  традиционную  систему 
образования. Проектная деятельность основывается на различных задачах из жизни и осуществляется в виде 
комплекса  взаимосвязанных заданий.  Для того чтобы разработать  проект  и добиться в  проделанной работе 
успеха,  ученикам необходимо пользоваться различными источниками информации и добывать необходимые 
знания для решения целого комплекса проблем Однако полноценная проектная деятельность в начальной школе 
не  соответствует  возрастным  возможностям  младших  школьников.  Перенос  способов  работы  из  основной 
школы в начальную неэффективен и даже вреден, если не подготовить для этого необходимую почву. Задача 
начальной школы – вооружить младших школьников средствами и способами будущей проектной деятельности, 
которой  они будут  заниматься  в  основной  и  старшей  школе.  В  этом учителю поможет  четко выстроенная  
система проектных задач, внедренных в образовательный процесс.

Переход от образования, которое направленно только на приобретение знаний, к образованию, которое 
формирует  умение  применять  полученные  знания  и  имеющиеся  умения  в  жизни,  на  практике  требует 
принципиально новых подходов в преподавании математики.

 Работа  с  проектом  способствует  формированию  у  учащихся  функциональной  грамотности.  В 
преподавании  математики  важно,  чтобы  работа  с  проектом  была  встроена  в  традиционную  учебную 
деятельность  и  ориентирована  на  развитие  умений  решать  проблемы,  достигать  поставленных  целей, 
применять знания.

Учащиеся вместе обсуждают и формулируют цель работы над заявленной в проекте темой, план своих 
действий,  промежуточные  и  итоговые  результаты  работы.  Некоторые  из  этих  проектов  направлены  на 
организацию  сотрудничества  со  взрослыми.  Учебная  программа,  которая  последовательно  применяет  этот 
метод,  строится  как  серия  взаимосвязанных проектов,  вытекающих из  тех  или  иных жизненных задач.  От 
ребёнка  требуется  умение  координировать  свои  усилия  с  усилиями  других.  Чтобы  добиться  успеха,  ему 
приходится  добывать  необходимые  знания  и  с  их  помощью  проделывать  конкретную  работу.  Идеальным 
считается тот проект, для исполнения которого необходимы различные знания, позволяющие разрешить целый 
комплекс  проблем.  При  работе  по  методу  проектов  необходимо  учитывать  психолого-физиологические 
особенности  младших школьников.  Темы проектов учащихся  этого  возраста  должны быть тесно связаны с 
предметным содержанием.

Чтобы разработать свой проект, учащиеся могут использовать любые источники информации: различные 
книги  с  материалом на  данную тему,  энциклопедии,  электронные  ресурсы,  видеокассеты и  многое  другое.  
Взрослые также могут активно включаться в работу с детьми и помогать им как в поиске, так и в разработке  
проекта. Итогом работы будет являться презентация оценивается не только учителем, но и учащимися: идет  
совместное обсуждение работ учеников, выявление их плюсов и минусов. Учитель также предлагает учащимся 
дать своему однокласснику рекомендации и советы для дальнейшей работы над проектом. Помимо этого, перед 
учителем стоит задача направить беседу таким образом, чтобы были обсуждены и отмечены умения каждой из  
групп общеучебных умений (коммуникативные, организационные, интеллектуальные).

Каждый проект должен быть доведён до успешного завершения, оставляя у ребенка ощущение гордости 
за  полученный результат.  После  завершения работы над  проектом детям нужно предоставить  возможность 
рассказать о своей работе, показать то, что у них получилось, т. е.  показать свою презентацию и услышать  
похвалу в свой адрес.  Хорошо, если на представлении результатов проекта будут присутствовать не только 
другие дети, но и родители.

Проектная деятельность, внедренная в образовательную систему начальной школы, позволяет не только 
приобщать детей к  конкретным знаниям,  но и позволяет расширить кругозор учащихся,  усилить интерес  к 
изучаемой  теме,  а  также  воспитать  в  детях  качества,  необходимые  для  жизни  в  обществе,  такие  как: 
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коммуникабельность, общительность, эмоциональная отзывчивость и умение сотрудничать. 
Проектная деятельность способствует формированию ключевых компетенций учащихся, подготовке их к 

реальным условиям жизнедеятельности, выводит процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий 
мир. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные знания, создаёт условия 
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 
поиск и систематизировать нужную информацию.

* * * * *
г. Актобе 

общеобразовательной средней школы № 66 имени Шакарим Кудайбердиулы 
 Учитель русского языка и литературы 

Ешекенова Шынар Сагынаевна 

Тема: Применение диалогового обучения на уроках русского языка. 
Цель: показать, как посредством применения заданий диалогического обучения можно активизировать 
самостоятельную познавательную деятельность учащихся на уроке
 Задачи:
-Создать доброжелательную психологическую атмосферу в коллективе.
-Вызвать интерес к теме. 
-Выяснить, что учителя знают о диалогическом обучении
-Раскрыть понимание применения диалогического обучения на уроке. 
-Вызвать желание применять диалогическое обучение на своих уроках.
Результаты обучения:
Учителя знают три типа беседы, определённые исследованиями   Мерсера.
Учителя умеют определять эти типы бесед при выполнении заданий.
Учителя умеют задавать открытые и закрытые вопросы при проведении различных типов бесед.
Ключевые идеи:
Обучение и преподавание на основе диалога предполагают подход, при котором диалог между учениками, 
между учеником и учителем помогает учащимся построить и развить своё собственное мышление. Диалог в 
обучении или учебный диалог – своеобразная форма общения, важнейшая сторона деятельности и учителя, и 
ученика, в которой царит атмосфера сотрудничества, взаимопонимания, взаимодействия. Это взаимодействие, 
осуществляющееся в форме речи, в ходе которого происходит информационный обмен между партнёрами и 
регулируются дела между ними. Диалог, неотъемлемой частью которого является беседа, способствует 
интеллектуальному развитию учащихся и их результативности в обучении.   
 Ход проведения:
Приветствие. Психологический настрой «Большой палец»
-Какое у вас настроение?
-Вам нравится опаздывать на работу?
-Наша школа классная?
-Вам нравится отпуск?
-Вам интересен ваш предмет?
-Вы любите участвовать в коучингах?
-Вам нравится быть лидером?
С отличным позитивным настроение начинаем наш мастер-класс.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Меня зовут Аманжолова  Гульдана Аманжоловна. Я учитель русского языка 
и литературы в классах с казахским языком обучения СОШЛ№53. В 2013-2014 учебном году  я прошла  третий 
(базовый) уровень по Программе, разработанной НИШ. Стараюсь активно внедрять идеи Программы в своей 
работе. Выступаю с докладами на заседаниях МО, педсовете, участвую в конкурсах, провожу открытые уроки, 
мастер-классы.
Свое основное выступление я хочу начать со слов Генри Форд «Собираться вместе -это начало. Оставаться 
вместе -это прогресс. Работать вместе -это успех». В своей работе я внедряю все идеи  7 модулей, но особый 
акцент делаю на модуль «Новые подходы в преподавании и обучении», одной из ведущих идей Кембриджской 
Программы, а именно «Диалоговое обучение». Так как я являюсь учителем русского языка, то главной задачей 
ставлю перед собой не только научить детей читать, писать, применять грамматические правила, а научить 
детей говорить, развить их  коммуникативные навыки.
В ходе обучения между учениками происходит процесс обмена знаниями, формируется интеракция между  
учеником и учителем, основа всему этому –диалог.
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2 Стадия вызова. Определение темы.
Работа в парах. Угадай героя «Стикер» (участники друг другу задают вопросы)
-Что такое диалог?
-Заслушивание ответов каждой группы.
 3. Стадия осмысления. Работа с ресурсом.
 О пользе объединенного диалога учеников в классе можно наблюдать в следующих случаях:
- каждый ученик может получать возможность высказывать свою мысль по теме;
-слушает, обсуждает, анализирует идеи других;
-пытается доказать свою идею, спорит;
-учитель может дать каждому ученику оценку, может определить их уровень.
Диалоговое обучение-это способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-
либо (компьютер), с кем-либо (человек).
Оно основано на идеологии сотворчества, сотрудничества учителя и ученика
Использование на уроках диалогового обучения способствует формированию умения определять и отстаивать 
свою позицию, развивает умения ораторского мастерства и лидерские качества.
Диалоговая форма обучения также является хорошим диагностическим средством и имеет большую 
воспитательную силу. И наша задача- взрастить высокие духовные качества в молодом поколении.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что диалог на уроке — это особая коммуникативная атмосфера, 
которая помогает ученику развивать свои интеллектуальные и эмоциональные свойства личности, это способ 
отношений, это форма взаимодействия, позволяющая искать истину вместе. В диалоге проявляются важнейшие 
формы человеческих отношений, такие как взаимоуважение, взаимообогащение, сопереживание, сотворчество. 
В дружественной атмосфере учащиеся обогащают друг друга новыми мыслями, раскрывают свой творческий 
потенциал. Использование на уроках диалогового обучения способствует формированию умения определять и 
отстаивать свою позицию, развивает умения ораторского мастерства и лидерские качества.
Важность диалога в классе
Результаты  научных исследований  показывают, что диалог занимает  центральное  место на уроке. На 
сегодняшний  день существует  достаточно  доказательств, которые указывают  на то, что  совместная беседа  
учеников  в классе  приносит существенную пользу, поскольку:
-Позволяет ученикам  выражать своё понимание темы;
-Помогает  им осознавать, что у людей могут быть разные идеи
-Содействует  аргументированию учениками своих идей
-Помогает учителям понять, на какой стадии находятся их ученики в процессе  своего  обучения.
 
Особенностью большинства  обсуждений в классе является то, что учитель  управляет  темой  разговора, 
уместностью и правильностью  того, что  говорят  ученики и тем,  когда и как  ученики  могут говорить.  
 Обсудите в группе о диалоговом обучении. Составьте кластер по теме.
Защита кластеров. Взаимооценивание групп.
 Рекомендации учителям:
-не задавать слишком много вопросов за один раз
-не отвечайте на вопрос сами, дайте время на обдумывание
-не задавать вопросы в угрожающей форме
-следите за последствием ответов
 Составить вопросы для бесед:
1-я группа: беседа – дебаты;
2-я группа: кумулятивная беседа;
3-я группа: исследовательская беседа.
Заслушивание групп. Взаимооценка групп  аплодисментами
 Стадия рефлексии.
-Заполните  бланки
 Заключительное слово коуча:
-Спасибо всем за прекрасную работу, проходившую в атмосфере взаимного доверия, сотрудничества и 
взаимодействия.

* * * * *
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СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОДАРЁННЫХ 
ДЕТЕЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

 г.Алматы 
Школа - лицей 131 им Б.Момышулы 

 учитель начальных классов  
Касенова Айгуль Сахипкереевна 

Одарённый  ребенок…  Сколько  ожиданий,  надежд,  сомнений  и  тревог  связано  с  этими  словами. 
Одаренный, т. е. наделенный определенным даром, способный к какой-либо деятельности более, чем другие, и, 
следовательно, обладающий выдающимися способностями

Задача  учителя  -  во-первых,  увидеть  способности  у  каждого  учащегося,  благодаря  которым  у  него 
появляется потребность в их реализации, и, во-вторых, умело их развивать и применять на практике. Опытный 
педагог  уже  на  первом  этапе  обучения  может  заметить  у  учеников  определенные  способности,  благодаря 
которым  они  будут  выделяться  среди  своих  сверстников.  Так,  например,  у  одного  ученика  проявляется 
нестандартность мышления, у другого - отличная долговременная память, у третьего - неординарный подход и 
оригинальность  в  решении  различных  учебных  задач.  Кто-то  обладает  большей  способностью 
абстрагироваться, а кто-то не имеет себе равных в воображении и фантазии. Такие ученики, как правило, имеют 
высокую мотивацию к изучению предмета. Учитель, наблюдая за учениками во время урока при выполнении 
различного  рода  учебных  задач  во  всех  видах  речевой  деятельности  (монолог,  диалог,  письмо,  чтение), 
постепенно замечает быстрое осмысление и переосмысление информации у одних; запоминание, удерживание 
в памяти и вспоминание полученной информации у других; а концентрация внимания и легкость  усвоения 
материала свойственны третьим.

Одаренный  ребенок  -  это  ребенок,  который  выделяется  яркими,  очевидными,  иногда  выдающимися 
достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности.

Одаренность может проявляться:
1. как одаренность явная (проявленная), которая «у всех на виду». Специалисты утверждают, что число 

таких явно одаренных детей составляет примерно 1-3% процента от общего числа детей;
2. как одаренность возрастная, т. е. в одном возрасте ребенок показывает явную одаренность, а потом, по 

истечении нескольких лет эта одаренность куда-то исчезает;
3. как одаренность скрытая (не проявленная), т. е. одаренность, которая по каким-то причинам не проявила 

себя в учебной или иной деятельности данного ребенка. Детей со скрытой одаренностью примерно 20-25% от 
общего числа учащихся.

 Все маленькие дети наделены с рождения определенными задатками и способностями. Однако не все они 
развиваются.  Нераскрытые  возможности  постепенно  угасают  вследствие  невостребованности.  Процент 
одаренных (с точки зрения психологов) с годами резко снижается: если в десятилетнем возрасте их примерно 
60-70%, то к четырнадцати годам - 30-40%, а к семнадцати - только 15-20%.

Вот почему учителя  начальных классов должны создавать развивающую, творческую образовательную 
среду, способствующую раскрытию природных возможностей каждого ребенка.

 Кого считают одаренным?
Специалисты выделяют несколько категорий детей, называемых обычно одаренными.
1. дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта;
2. дети с высоким уровнем творческих способностей;
3. дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности
4. дети, хорошо обучающиеся в школе
5. дети, которые любят спорт, игры, хорошо развиты физически, энергичны.
Каждая из этих категорий отражает определенное отношение к пониманию одаренности как психического 

явления.
Выявление,  поддержка,  развитие и  социализация одаренных детей  становятся  одной из  приоритетных 

задач современного образования.
Проблема  одаренности  в  системе  образования  на  организационном  уровне  обычно  решается  путем 

создания специальных школ для одаренных и талантливых детей или специальных классов для одаренных. Но 
существует возможность и другого решения - не удалять одаренного ребенка из естественной для него среды, 
обучать и воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстников, создав условия для развития и реализации 
его выдающихся возможностей.
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Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные подходы в организации 
педагогической  деятельности.  С  одной  стороны,  каждый  ребенок  «одарен»,  и  задача  педагогов  состоит  в 
раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка. С другой стороны, существует категория 
детей, качественно отличающихся от своих сверстников, и, соответственно, требующих организации особого 
обучения, развития и воспитания.

 Выявление одаренных и талантливых детей – достаточно продолжительный процесс.
Для эффективного выявления одаренных детей необходим комплексный подход к процедуре исследования. 

Центральные фигуры в педагогическом процессе - педагог и ребенок. Исходя из этого, наблюдения педагога, его 
критерии выявления одаренных детей наиболее ценны. В педагогическом процессе воз растает роль педагога 
как диагноста, где самый главный его инструментарий педагогическое чутье, интуиция и опыт.

Одаренность бывает:
1. академической (способность учиться): у детей незаурядный интеллект, они обладают хорошей памятью 

легко и быстро схватывают школьный материал.
2. интеллектуальной (умение анализировать, мыслить): задают много необычных вопросов, рассудительны 

не по годам, ясно мыслят, остро реагируют на все новое, неизведанное.
3. художественной (музыкально-художественной): дети любят музыку, легко запоминают мелодии и ритмы, 

поют с большим чувством и удовольствием, пытаются научиться играть на музыкальном инструменте, любят 
рисовать  и  лепить  умеют  видеть  прекрасное  и  необычное  рядом,  с  помощью  рисунками  лепки  пытаются 
выражать свои эмоции и чувства» с удовольствием рассматривают художественные произведения искусства

4.  творческой  (не  шаблонное  мышление):  дети  интересуются  разными  механизмами  и  машинами, 
используют испорченные приборы для создания новых поделок, конструируют модели.

5. психомоторной (спортивная):  дети энергичны и все  время хотят двигаться,  любят спортивные игры, 
часто в  них выигрывают,  хорошо развиты физически,  координированы в  движениях,  ловко управляются со 
скакалками и мячами.

Признаки одаренности связаны с высоким уровнем выполнения деятельности. Такой ребенок стремится 
завершить начатое дело. Причем он не просто создает, а создает новое, меняет привычное. Он часто критичен к 
результатам своего труда, стремится к совершенству. Одаренные дети опережают других в количестве и силе 
восприятия окружающих событий и явлений: они больше улавливают и понимают. Они больше видят, слышат и 
чувствуют, чем другие в тех же условиях, могут следить одновременно за несколькими событиями. Они редко 
попадают  впросак.  Из  поля  их  восприятия  не  выпадают  интонации,  жесты,  позы  и  модели  поведения 
окружающих людей. Одаренного ребенка нередко сравнивают с губкой, впитывающей самую разнообразную 
информацию.  Одаренные  дети  обычно  обладают  отличной  памятью.  Большой  словарный  запас, 
сопровождающийся  сложнымисинтаксическими конструкциями,  умения  ставить  вопросы  чаще  всего 
привлекают внимание окружающих к одаренному ребенку. Маленькие вундеркинды с удовольствием читают 
словари  и  энциклопедии,  придумывают  слова,  которые  должны,  по  их  мнению,  выражать  их  собственные 
понятия и воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей.

Среди  основных  задач  воспитательно-образовательного  процесса  школы  стоит  работа  с  одаренными 
детьми,  имеющих  все  возможности  проявить  себя,  раскрыться,  развивать  свои  способности  в  процессе 
обучения в условиях необязательных занятий, индивидуальной работы с педагогами.

Одаренный, талантливый ребенок - это, прежде всего ребенок. Как и другим детям, ему нужны ласка, 
любовь, внимание и помощь близких. Создать среду, которая обеспечит успешное развитие ребенка, уважение 
его точки зрения, любопытства, поощрение его интересов, даже если эти интересы не всегда понятны взрослым, 
- задача педагогов и родителей. Всегда важно найти время радоваться ребенку. Не стоит забывать о том, что 
одаренном ребенку нужен тот же опыт в общении и деятельности, что и всем, но только в большей мере.

Одаренному ребенку нужна и дисциплина, и возможность делать ошибки и брать на себя ответственность. 
Следует  помнить,  что  одаренный  ребенок  уже  в  очень  раннем  возрасте  склонен  к  очень  серьезным 
размышлениям, интересуется глобальными проблемами, о которых часто говорят взрослые, устанавливает для 
себя высокие критерии, стремится к совершенству, в любом вопросе доходит до самой сути.

Одаренный ребенок проявляет понимание к другим людям, очень чувствителен несправедливости, крайне 
критичен  к  взрослым,  которые  идут  на  компромисс  с  совестью  во  избежание  конфликтов,  склонен 
самонаблюдению и постоянно оценивает, что хорошо и что плохо в нем самом. Одаренный ребенок не выносит 
глупости,  особенно  когда  она  маскируется  чьим-то  авторитетом.  Он  стремится  быть  творческим, 
изобретательным и, как результат, ищет необычные, новые способы выполнения обычных дел. Такой ребенок, 
конечно же, проявляет склонности к занятиям наукой и искусством. 

* * * * *
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г. Актобе 
общеобразовательной средней школы № 66 имени Шакарим Кудайбердиулы 

 Учитель русского языка и литературы 
 Русланова Аружан Руслановна 

Краткосрочный план урока по русской литературе  10 класс              
Тема урока: И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»
Цели: Сформировать знания о социально-психологической характеристике персонажа; 
- дополнить и расширить знания учащихся о писателе и его творчестве;
- развить интерес к творчеству, к жизни и деятельности писателя
Тип урока: усвоение новых знаний;
Оборудование: презентация, иллюстрации, портрет писателя
Методы и приемы: ГР, ДО, КТ, саморегуляция
 

Этапы урока Действия учителя Действия ученика

Орг. момент
создание 
благоприятного 
климата, способст-о  
взаимному сотрудн-у 
для обучения

Приветствие.
Позитивный настрой на урок.
Проверка посещаемости класса.

Готовность учащихся к уроку.
Ребята собираются в группы, выбирают 
организатора .

Проверка домашнего 
задания

Беседа по прочитанному циклу рассказов 
«Записки охотника»
 

Вступают в беседу, высказывают свое 
мнение о теме и сюжете рассказа, 
дополняют друг-друга

Вызов
мотивизация  ученика к 
учебной деятельности;

Что вам подсказывает название
 «Отцы и дети»?
В романе большую роль играют споры 
героев, конфликты между персонажами.

Ведется беседа по вопросам

Осмысление
вызвать устойчивый 
интерес к пересмотру и 
оцениванию своих ЗУН 

В романе «Отцы и дети» нашел отражение 
исторический процесс смены поколений.
Композиция романа «Отцы и дети» – 
моноцентрическая: в центре находится 
главный герой, а все «формальные» 
элементы произведения направлены на 
раскрытие его характера.
Таким образом, мы сначала знакомимся с 
героем, а затем становимся свидетелем 
того, как под влиянием обстоятельств 
(дуэль с Павлом Петровичем Кирсановым, 
ссора с Аркадием, любовь к Анне 
Сергеевне Одинцовой и т.д.) меняются его 
взгляды и убеждения.
Конфликт в романе двуплановый: 
внешний и внутренний. Внешний конфликт 
обнаруживается на уровне отношений 
героев: между его нигилистическими 
убеждениями (теорией) и требованиями 
натуры (жизнью).
Речевая характеристика.И.С.Тургенев 
уделяет большое внимание речевой 
характеристике  героев. Так, например, 
представитель старшего поколения Павел 
Петрович Кирсанов говорит языком 
Александровского времени, употребляя 
устаревшие слова «эфто» (вместо «это»), 
«принсип» (вместо «принцип»), а также 

Кирсанов Аркадий Николаевич – 
молодой дворянин, приятель и ученик 
Базарова. Но, в отличие от Базарова, его 
увлечение нигилизмом поверхностно. А.К. 
привлекают в этом учении ощущение 
свободы, независимость от традиций и 
авторитетов, право на самоуверенность и 
дерзость. Герой не задумывается над 
сутью «нигилизма». Кроме того, А.К. 
добродушен, бесхитростен, прост и очень 
привязан к дворянским ценностям, образу 
жизни и т.д.
Кирсанов Павел Петрович – дядя 
Аркадия Кирсанова, аристократ, 
придерживается либеральных взглядов. 
Ему 45 лет, «весь облик…,изящный и 
породистый, сохранил юношескую 
стройность и…стремление вверх, прочь от 
земли…»
Кирсанов Николай Петрович – 
дворянин, отец Аркадия Кирсанова, 
вдовец. Н.К. – человек слабый, но добрый, 
чуткий, деликатный и благородный. Этот 
герой стремиться осуществить в жизни 
свой романтический идеал – трудиться и 
искать счастье в любви и искусстве. Н.К. 
пытается не отстать от времени. Он, в 
меру своих сил, преобразовывает имение, 
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использует витиеватые обороты: «А вот 
извольте выслушать», «Чувствительно 
вам обязан», «Вам все желательно 
шутить».
Представитель молодого поколения 
Базаров, напротив, говорит просто, иногда 
даже грубо: «Тамошние ученые дельный 
народ», «Всякий человек сам себя 
воспитать должен – ну хоть как я, 
например», «Дрянь, аристократишко». 
Кроме того, будучи по образованию 
медиком, он часто использует в речи 
медицинские термины и латинские 
выражения.
ЖАНР«Отцы и дети» – роман в жанровом 
отношении многоплановый. Наличие 
семейно-бытовой темы позволяет назвать 
его семейным, использование в качестве 
замысла общественно-исторического 
конфликта – социальным, глубокое 
исследование человеческих характеров – 
психологическим, а освещение 
философских проблем – философским. 
Чаще всего, учитывая степень 
разработанности указанных аспектов, жанр 
«Отцы и дети» определяют как роман 
социально-психологический.
Оценка романа в русской критике     
Роман «Отцы и дети» вызвал 
неоднозначную оценку современников 
И.С.Тургенева.
Критик М.А.Антонович назвал Базарова 
болтуном, циником и обвинил Тургенева в 
том, что он оклеветал молодое поколение, 
тогда как, на самом деле, « "отцы и дети" 
одинаково правы и виноваты». 
Д.И.Писарев в статье «Базаров (1865) 
выступил в защиту главного героя романа. 
Он заметил, что это «человек сильный по 
уму и характеру», хотя и чрезвычайно 
самолюбивый. Проблема Базарова, по 
мнению Писарева, заключается в том, что 
он сплеча отрицает те вещи, которые не 
знает или не понимает.
В центре повествования - фигура Базарова. 
Все сюжетные линии тянутся к нему: в 
романе нет ни одного сколько-нибудь 
значительного эпизода, в котором бы не 
участвовал Базаров. Через 
взаимоотношения с героями автор 
раскрывает характер Базарова.
Заключение. «Отцы и дети» не только 
лучший роман Тургенева, но одно из самых 
блистательных произведений XIX века. В 
романе нашли отражение не только 
социальные, но и общечеловеческие 
проблемы.
Именно в «Отцах и детях» И.С.Тургеневу 

устанавливает новые отношения с 
крестьянством. У него есть жена – 
молодая девушка Фенечка и маленький 
ребенок.
Базаров Евгений Васильевич – 
разночинец, студент-медик, «нигилист». 
Это дерзкий, циничный, сильный человек. 
Он уверен в правоте своих идей, не 
признает других мнений, идет напролом.
    Сначала Б. гостит у своего друга 
Аркадия Кирсанова. Здесь он доказывает 
свои идеи, словесно сражаясь с дядей 
Аркадия – Павлом Петровичем 
Кирсановым, дворянином и либералом.
    Позже герой едет в губернский город, 
где знакомится с помещицей Анной 
Сергеевной Одинцовой. По ее 
приглашению живет некоторое время у 
нее в усадьбе, но, после неудачного 
объяснения Одинцовой в любви, Б. 
уезжает. Он, вместе с Аркадием, едет к 
своим родителям, куда направлялся с 
самого начала..
Одинцова Анна Сергеевна – 
аристократка, которую полюбил Базаров. 
В О. проявляются черты, свойственные 
новому поколению дворян: отсутствие 
снобизма и высокомерия, свобода 
суждений и демократизм. О. умна и горда. 
Ее умерший старик-муж оставил О. 
огромное наследство. Это позволяет 
героине жить независимо и делать то, что 
ей вздумается. Только О. давно уже ничего 
не хочется. Она говорит Базарову: «Я 
очень устала, я стара, мне кажется, я очень 
давно живу…Воспоминаний много, а 
вспомнить нечего, и впереди, передо мной 
– длинная, длинная дорога, а цели нет…
Мне и не хочется идти».
Ситников – псевдонигилист, считающий 
себя учеником Базарова. Он пытается, так 
же, как и его кумир, быть свободным и 
дерзким. Однако его подражание выглядит 
комичным. «Нигилизм» С. понимает как 
преодоление своих комплексов. Он 
стыдится, например, своего отца-
откупщика, который наживается на 
спаивании народа, страдает от 
незначительности и никчемности своей 
личности. А «нигилизм» позволяет герою 
почувствовать свою значительность, 
причастность к «великому» делу
Кукшина Авдотья Никитишна– 
эмансипированная помещица и 
псевдонигилистка. К. очень резка в своих 
оценках и непримирима во взглядах. Она 
интересуется положением женщин во всем 
мире («женским вопросом»), увлекается 
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удалось впервые создать положительный 
тип деятеля.

естественными науками. Эта героиня 
развязна, вульгарна, глупа. Кроме того, 
неряшлива и неопрятна. У К. несчастная 
женская судьба: она некрасива, не 
пользуется успехом у мужчин, брошена 
мужем. В «нигилизме» она находит 
отдохновение, ощущение занятости 
«важным делом». В романе этот образ дан 
в сатирических тонах.

Оценивание 
результатов урока и 
определение уровня 
понимания темы 
учениками.

СО и ФО деятельности учащихся
Оценивают свои знания, активность своей 
деятельности

Рефлексия

Рефлексия по вопросам:
С каким произведением вы познакомились?
О чем оно?
Что нового вы узнали о писателе?

Отвечают на вопрос учителя, 
воспроизведя изученное в течении урока. 
Заполняют стикеры: выражают свое 
настроение и мысли по ходу урока

Задание на дом
 

Дочитать роман Тургенева  «Отцы и дети»
Саморегуляция своих знаний по теме, 
активизируя мышление развивают 
творческие способности.

Ақтөбе қаласы 
№ 69 жалпы білім беретін орта мектебінің тарих пәні мұғалімі 

Жамантаева Раушан Сагингалиевна 

6 сынып Қазақстан тарихы

Тақырыбы Кіріспе

Мақсаты
Оқушыларға оқытудың  жаңа  әдіс-тәсілдерін үйретіп, өз бетінше  және топпен  
жұмыс  істеу дағдыларын қалыптастырып дамыту

Күтілетін нәтиже
Оқушылар Ежелгі Қазақстан тарихы не  оқытатынын біліп түсінеді. Топпен жұмыс 
жасауға дағдыланады.

7 модульдің 
қолданылуы

АКТ”, “Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер”, “Оқыту үшін  бағалау және оқуды  
бағалау”, “Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету”,  “Оқытуды басқару және көшбасшылық”.

 

Қолданылатын әдіс-
тәсілдер

Кім жылдам,Миға шабуыл,Жигсо, Ойлан тап,Эссе

Қолданылатын 
ресурстар

Флипчарт, маркерлер, портреттер, тақта, стикерлер, ноутбук

Сабақ барысы Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының іс-әрекеті

Ұйымдастыру кезеңі
 
 
 
 
 
 
 
 

Оқушыларды сапқа тұрғызып, 1-4 дейін санау 
арқылы  топқа бөлу

Алтын ереже құру  қажеттігі туралы айту.
Әр топқа бағалау парағын таратып беру.
Фигуралармен бағалау әдісімен бағалау үшін 
фигуралар  таратып беру
«Сандарды бейнеле» ойыны
арқылы психологиялық ахуалды жақсарту

Оқушылар топқа бөлініп, өз 
топбасшыларын сайлайды.

Топ ішінде тәртіп ережелері 
талданып , сол арқылы сыныптың 
алтын ережесін құрады.
Бағалау парағы арқылы 
топбасшылар өз топ мүшелерін 
бағалап отырады.
Фигуралар  арқылы топтар өзара 
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Тренинг

бағалайды.
Әртоп өздеріне берілген сандарды 
дене мүшелерімен,қимылымен 
бейнелеу.

Білу
Миға шабуыл
Интерактивті тақтаға 
«Қайталау–оқу 
айнасы»   әр түрлі  
деңгейдегі сұрақтар 
беріледі,
 

Интерактивті тақтадағы сұрақтар арқылы 
оқушылардың кезекпен жауап беруі сұралады.

Оқушылар интерактивті тақтадан 
кез-келген ұяшықты таңдайды 
да,топ мүшелері кезектесіп жауап 
береді. Оқушылар еске түсіреді, 
талдайды.

 

Түсіну
Алғашқы қоңырау»  
Постермен   өткен 
тақырыпты қорғау
 

Осы көрстелген жаңа тақырыпты оқушыларға 
жинақтау үшін  жаңа материалдарға байланысты 
ресурстар беру, өз бетерінше дайындық 
жасату.Кітаппен жұмыс жасату Постер арқылы 
тақырыптарын қорғату

Оқушылардың мақсаты 
мұғалімді тыңдау, өз ойлары мен 
пікірлерін айту

Постер арқылы бар білімдерін  
топпен талқылап отаға  топтан 
оқушы шығып, тапсырманы постер 
арқылы қорғайды және өз 
пікірлерін ортаға салады., бір-
біріне түсіндіреді, тақырыпты  
жинақтайды

Қолдану
Жигсо пайдалану

Оқушылар көлемді мәтінді әрқайсысы жеке-жеке 
топ ішінде оқып шығып топпен талқылайды, 
сосын топтар құрамы өзгертіліп, құрамында әр 
бастапқы топтан бір белсенді оқушы бар жаңа 
(сарапшылар тобы) топтар құрылды.Құрылған 
сарапшы топ берілген  тапсырмаларды біріге  
талқылап орындайды Осыдан кейін олар өз 
топтарына қайта оралып, өздерінің  бұрынғы 
топтағы достарына кезекпен өз жанұяларында 
түсінген материалдарын  тиянақты түрде 
жеткізіп, үйрет керек

Оқушылардың мұндағы мақсаты 
берілген тапсырманы өздері 
талқылап , өз ой-пікірлерімен 
санаса білу

Топпен жұмыс жасау

Талдау
Ойлан тап

Әр топқа тапсырма бойыншатапсырмалар 
таратылады

Әр топтан оқушы шығып 
жаттығулар орындайды

Жинақтау
Эссе

Білім туралы топ бойынша Эссе жазу, 
жинақтайды, бір-бірін бағалайды

Оқушылардың мақсаты берілген 
тақырыпқа арнап өз ойларын 
жеткізу

Бағалау
Бағалау шкаласы мен 
бағалау парақтарын 
тарату

Әр топқа бағалау парақтарын тарату, бағалау 
шкаласын тақтаға ілу керек

Әр топ бағалау парақшасын 
өздерін бағалайды

Рефлексия

Екі жұлдыз , бір тілек

Стикерлерді толтыру
Оқушылар бүгінгі сабаққа деген ойынын стикерге 
жазып, тақтаға іледі (2 мин)
ББҮ кестесін толтыру

Оқушылар кері байланыс арқылы 
өздерінің сабақтан алған 
әсерлерін, ұсыныс, тілектерін 
жазады.

Үйге тапсырма Өлеңді мәнерлеп оқу.

«Менің Отаным Қазақстан»тақырыбына кітапша , 
альбом жасау.
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ТАРИХ ПӘНІНЕН БІЛІМ БЕРУДІҢ САПАСЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ

Ақтөбе облысы Темір ауданы 
«Шұбарши жалпы орта білім беретін мектебі» КММ 

тарих пәні мұғалімі 
Бакешова Жанна Мусаевна 

Білім туралы заңды білім берудің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым 
мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды өалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған 
білім  алу  үшін  қажетті  жағдайлар  жасалған.  Ол  үшін  «Жаңа  технологияларын  енгізу,  білім  беруді  
ақпараттандыру,  халықаралық  ғаламдық  желілерге  шығу»  деген  міндеттер  қойылады.  Демек,  оқу  ағарту 
саласында  өзекті  мәселенің  бірі  оқушыны  сапалы  қарым-қатынасқа  даярлап,  тұлғаның  коммуникативті 
құзіретін қалыптастыру. 

Оқушының  тілдік  қарым  –  қатынасын  жетілдіру,  дамыту  арқылы  қоғамға  жан–жақты  дамыған, 
белсенді,өз бетімен жасампаздықпен ойлай алатын және өз ойын шығармашылықпен жеткізіп, шебер қарым-
қатынас жасай білетін,тілдік қатысымды тиімді қолданатын бастауыш сынып оқушыларының коммуникативтік 
қабілеттерін дамыту қажет. 

Ақпараттық  –  коммуникативтік  құзіреттілікті  орта  кәсіптік  білім  беру  жүйесіне  енгізгенде  оқыту 
материалдарының  педагогикалық  мазмұндылығы  мен  әркімнің  өздігінен  оқып  үйренуіне  жағдай  жасаудың 
маңызы зор. 

Қашықтан оқыту – бұл әдеттегі күндіз немесе сырттай оқудан көп айырмашылығы бар оқытудың жаңа, 
арнайы формасы.  Ол  оқушы мен  мұғалімнің,  оқушылардың  өзара  қарым-  қатынасының  өзгеше  формасын, 
өзгеше оқу құралы мен әдістемені,  оқытуды ұйымдастырудың өзгеше түрін ұсынады. Сонымен қатар  оның 
құрамы кез-келген  оқыту  формасында,  кезкелген  оқыту жүйесінде бар  компоненттерден,  оқытудың  барлық 
түрінде,  әлеуметтік  қажеттілікті  өтейтін  мақсаттардан;  оқу  орнының  түріне  қарай  қолданыстағы 
программаларды қамтитын мазмұннан; әдістемелерден, ұйымдастыру формасынан, оқу құралдарынан тұрады. 

Біз үшін қашықтықтан оқытудың маңыздылығы – білім берудің біртұтас ақпараттық жүйесін құру арқылы 
студенттердің  білім  деңгейін  көтеру.  Сонымен  қатар  әлемдік  ақпарат  кеңістігіне  жол  ашып,  оқушылардың 
ғылыми және шығармашылық ізденістерін арттырып, білікті маман дайындап, оны өз игілігімізге жарата білсек, 
ұтар тұсымыз да сол болмақ. 

Бүгінде, информация өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу әлемдік экономиканың ең 
негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу кез келген маманның жеке және кәсіби табысының негізгі 
көзі болып қала береді. Білімнің адамнын жұмысқа тұру мен өмір сүру деңгейіне тигізетін әсері бұрынғыға 
қарағанда анағұрлым күшейе бастады. Әрине, білімге қойылатын талаптар да өзгеріске ұшырады: әрбір жанның 
негізгі білімі мен оның тұрақты жаңарып отыруымен қатар қазіргі маман информациялық қорларды табысты 
пайдаланып, заң және экономика негіздерін де игеруі тиіс. 

Қазіргі мамандардан шығармашылық тұрғыдан ойлай білуі, соның негізінде шешім қабылдауы және өмір 
бойы  оқып  үйренуі  талап  етіледі.  Қашықтықтан  оқытуды  ұйымдастырудың  келесі  тәсілі  компьютерлік 
телекоммуникацияны,  электрондық  почта,  телеконференция,  аймақтық  және  интернет  желісінің  ақпараттық 
қорларын пайдылануды ұсынады. Бұл қашықтан оқытудың кең тараған әрі арзан түрі. 

Қашықтан оқытудың әсерлі  болуы оқушылармен бірге интернетпен жұмыс істейтін мұғалімге тікелей 
байланысты.  Бұл  мұғалім:  қазіргі  заманғы  ақпараттық  және  педагогикалық  технологияны  меңгерген, 
оқушылармен бірге желідегі жаңа оқу-танымдық ортада жұмыс істеуге психологиялық тұрғыдан дайын болуы 
керек.  Сонымен қатар  әлемдік  ақпарат  кеңістігіне  жол  ашып,  оқушылардың ғылыми  және шығармашылық 
ізденістерін арттырып, білікті маман дайындап, оны өз игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ.

Бүгінде, информация өңдеу мен халықаралық деңгейде еңбек түрлерін бөлу әлемдік экономиканың ең 
негізгі ерекшеліктері болып отырған кезде, білім алу кез келген маманның жеке және кәсіби табысының негізгі 
көзі болып қала береді. 

Білімнің адамнын жұмысқа тұру мен өмір сүру деңгейіне тигізетін әсері бұрынғыға қарағанда анағұрлым 
күшейе бастады. Әрине, білімге қойылатын талаптар да өзгеріске ұшырады: әрбір жанның негізгі білімі мен 
оның тұрақты жаңарып отыруымен қатар қазіргі маман информациялық қорларды табысты пайдаланып, заң 
және экономика негіздерін де игеруі тиіс. Қазіргі мамандардан шығармашылық тұрғыдан ойлай білуі, соның 
негізінде шешім қабылдауы және өмір бойы оқып үйренуі талап етіледі. 

Функциональдық  дайындау  тұжырымдамасынан  жеке  тұлғаны  дамыту  тұжырымдамасына  ауысу.  Бұл 
ауысудың  негізі  тек  приоритеттер  ауысуы  ғана  емес,  мұнда  мамандарды  мемлекетгік  тапсырыс  бойынша 
дайындаудан жеке тұлғаның талаптарын қанағаттандыруға көшу жүзеге асырылады. 
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Жаңа тұжырымдама әрбір нақты адамның өз мүмкіндіктерін есепке ала отырып, соны іс жүзінде көрсету 
мен  жетілдіру  арқылы  білім  беруді  жекелеп  жүргізудің  сипат  алғанын  көрсетеді.  Бұл  оқушылардың  және 
мұғалімдердің өздерінің әртүрлі жеке мүмкіндіктеріне сәйкес алуан түрлі білім беру бағдарламаларын жасау 
арқылы іске асырылады.  Білім беруді  жетілдірудің осы бағытындағы маңызды фактор болып оқушылардың 
қазіргі және болашакта қолданылатын информациялық коммуникациялық технологияларды (ИКТ) пайдалану 
арқылы оқуға деген өз ынтасын (мүмкіндігін), өздерінің жеке басының когнитивті іс-әрекет жасауға икемділігін  
қалыптастыру ісі саналады. 

Мұғалімдер  мен  оқушылар  жаңа  білім  игерудің,  өзіне  қажет  әдістердің,  жаңа  ақпараттық 
технологиялардың куәгері немесе қатысушысы боларда, дискуссияға қатысарда, тамаша бір әдістеме немесе 
лабараториялық  жұмыс  көрерде  осы  интерактивті  теледидардың  маңызы  зор.  Қашықтан  бұл  формасының 
мамандар дайындау мен квалификациясын көтеруде маңызы зор, бірақ қазіргі таңда бұл өте қымбат технология 
болып табылады. 

* * * * *
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАНЫҢ ТАНЫМДЫҚ 

ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ОЙЫН АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ

Қостанай облысы Амангелді ауданы Байғабыл ауылы 
"А.Нұрманов атындағы жалпы білім беретін мектебі" КММ 

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу тәрбиешісі 
Қошанова Гульшат Сатеновна 

 
Елбасымыз - Н. Ә. Назарбаев өз жолдауында «Бізге қоғам қажеттіліктеріне сай келетін осы заманға лайықты 
азамат, азаматша тәрбиелеу-балабақшадан басталады» деген болатын.
Сондықтан да бүгінгі өскелең ұрпаққа уақыт талабына сай білім беруді одан әрі жетілдіру мәселесі, толассыз 
күн сайын өзгеріп тұрған әлеммен бірге қатар жүрері анық. Балабақшада берілген тәрбие - барлық тәрбиенің 
бастамасы әрі жан - жақты тәрбиемен дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын орын. Қазақстан Республикасының 
білімді дамыту тұжырымдамасында «Мектепке дейінгі тәрбие- үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. Ол 
баланың жеке бас ерекшелігін ескере отырып дамытатын орталық» делінген. Демек, бала - біздің болашағымыз 
болса, баланың болашағы біздің қолымызда. Сондықтан да заман талабына сай жан-жақты, білімді жас ұрпақты 
тәрбиелеуде таным ұғымына үңіліп, оны дамыту жұмыстарын қолға алдым.
Құзырлылық – бұл адамның белгілі бір мәселелерді шеше алу қабілеттілігі. Ол адамның білім-білік дағдысына 
орай қабілеті, сол сияқты өз қабілетіне сенімділігі мен оны пайдалана білу деңгейіне байланысты мотивациясы. 
Маман құзырлығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым ол өз қызметіне ерік-күш, материал, уақыт, жүйке сияқты 
ресурстарды аз жұмсай отырып, нәтижеге жете алатындығы дәлелдеген қағида. Яғни, педогог құзырлығы оның 
кәсіби қызметінің басты шарты болуы тиіс. Өзін- өзі басқару мен өзін-өзі бағалауға үйрету – біліктілікті 
жетілдіру жүйесіндегі педогогтың кәсіби құзырын қалыптастыру, бір жағынан мұғалімнің ішкі жеке 
ресурстарын дамытуға бағытталса, екінші жағынан, ол мемлекет пен балабақша сұраныстарын 
қанағаттандыруы тиіс.
Латын тілінен аударғанда «құзырлық-өз ісін жетік білу, танымы мол, тәжірибелі» деген мағынаны білдіреді. 
Белгілі бір саладағы құзырлықты меңгерген тұлға өз саласына сәйкес білім мен біліктілікпен қаруланған, 
қандай да бір негізі бар ой- тұжырым және тиімді әрекет жасай білуі тиіс.
«Адам ұрпағымен мың жасайды» -дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен адамзат баласы мың емес 
миллиондаған жылдар жасап келеді. Еліміздің тірегі білімді, рухты ұрпақ.
Бүгінгі қоғам алдында тұрған ең жауапты міндет - тәуелсіз мемлекетіміздің уығы боп қадалатын қоғам 
мүшелерін, яғни жас ұрпақты тәрбиелеу, тиянақты білім беру.
Сондықтан бүгінгі таңда тәрбиешінің алдында тұрған міндет: табысты және тиімді әрекетке дайын, өзінің 
пікірін білдіруге және өзінің іс-әрекетімен өмір сүріп отырған қоғам үшін жауапкершілігін түсінуге қабілетті 
,отбасындағы, қоғамдағы ролін сезінетін құзырлы тұлғаны қалыптастыру.
«Құзыреттілік - бала іс-әрекетінің әмбебап тәсілдерін меңгеруінен көрінетін білім нәтижесі,ал құзырет дегеніміз 
алға қойған мақсаттарға жету үшін ішкі және сыртқы ресурстарды тиімді іске асыруға дайындық»
Бүгінгі қоғам мүлдесіне лайықты, жан-жақты жетілген, бойында ұлттық сана, ұлттық дәстүр қалыптасқан, 
инабатты да иалы, мейірімді, адамгершілігі мол, рухани бай азаматты тәрбиелеп өсіру- балабақшаның бірден–
бір міндеті. Бұл міндеттің жүзеге асырылуына үлес қосатын тәрбиеші-педогог екені белгілі. Ол өзінің кәсіби 
шеберлігі, біліктілігі, құзыреттілігі арқылы баланың бойына тәрбие, білім нәрін сіңіретінін біледі. «Егер бала 
бір нәрсеге ұмтылса, сол нәрсеге баланың денесі, жаны, ақылы, сезімі, қайратты - бәрі бірге жұмсалады»,- дей 
келе, «ақылы, ішкі, сезім, қайрат қатынасатын болғандықтан... үшеуін бірдей тең тәрбие қылу - тәрбиешінің 
міндеті», - деген ойды М. Жұмабаев анық айтп көрсеткен . Бұл ойды түйіндесек, балалардың өмірінде мектепке 
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дейінгі ұйымның, оның ішінде тәлім-тәрбие беріп отырған тәрбиеші-педогогтың алатын орны маңызды да 
ерекше.
Тәрбиеші – педогог жас ұрпақтың рухани жетекшісі. Сондықтан да оның кәсіби біліктілігін атап айтсақ:
- оқу – тәрбие процесін заман талабына сай жүргізілетін, әдіс- тәсілдерді түрлендіріп отыратын, дамымалы 
білім ортасынан сіңісіп кете алатын маман болуы.
- мектепке дейінгі далалардың физиологиялық, психологиялық ерекшеліктерін жан-жақты білу;
- балалардың ойын, оқу, еңбектегі ерекшелігін ескере білетін біліктілігінің қалыптасуы;
- педогогикалық жаңа әдіс- тәсілдерді меңгеріп, жаңаша жұмыс істейтін білуге қабілеттілігі;
- жаңа технологияларды меңгерген, кәсіби құзыреттілігі жоғары шебер, адамгершілік, кісілік қасиеттері басым 
маман болуы.
Мектеп жасына дейінгі ұйымдардағы педогог-тәрбиешілер үшін стандартта арнайы талаптар жүйесі және 
педогог сипатын бақылаушы технологиялық карта белгіленген:
- Кәсіби құзыреттілігі;
- Бала жасына сай анатомо – физиологиялық, психологиялық, дәрігерлік білімнің болуы;
- Әр балаға жеке білім беру бағытын әзіреуі;
- Отбасымен іс- әрекет ұйымдастыруы;
- Салауатты өмір маңызын түсінуі;
- Сауатты, эмоционалды, мәнерлеп сөйлеуді;
- Тілдік минимум шегінде мемлекеттік ана тілі және басқа тілде қатынас жасай алуы;
- Балаларға білім берудің тиімді тәсілдерін меңгеруі;
- Эстетикалық талғамының жоғары болуы;
- Шығармашылық қабілетін қандай да бір іс-әрекетте көрсету;
- Бала пікірін құрметтеу;
- Эмоциялық қолайсыздықтарды жеңе білу;
Осыған орай, қазіргі таңда балабақша тәрбиешілеріне келесі бірыңғай әдістемелік талаптар қойылады:
1. Педогог баланың өмір мен денсаулығына, баланың психологиялық–физиологикалық ерекшеліктеріне сәйкес 
өз іс-әрекеті нәтижесінің сапасына жеке жауаптылықта болады.
2. педогогикалық білімі, талдау және зерттеу дағдысы бала да
- Әр баланың табиғи  қабілетін ескере отырып,  балаға көмекші әрі сүйемелдеуші болу
- Оқыту мазмұнын жаңғырта отырып, тиімді әдіс- тәсілдерді  кеңірек қолдану
- Адамгершілік қасиеттерін күнделікті өмірдегі қоршаға ортамен таныстыра отырып тәрбиелеу
- Баланың өмірін сақтау және денсаулығын нығайту, толыққанды дене бітімін дамыту.
- Баланың сөйлеуін және ана тілін, қарым-қатынас мәдениетін дамыту, сауат ашу негіздерін меңгерту
- Бүлдіршіндердің адамгершілік құндылық бағдарын адамның оң мінез-құлқы, нормасы, тәртіптік ережесін 
қалыптастыру
- Өз Отаны мен туған өлкесіне сүйіспеншілігін, мемлекеттік рәміздерге құрметпен, қоршаған орта, отбасы, 
түрлі ұлт өкілдеріне адамгершілікпен қарауға тәрбиелеу.
- Балалардың қоршаған дүние, өзі және әлеуметтік ортасы туралы алғашқы түсініктің тұтас бейнесін 
қалыптастыру
- Баланың танымдық дамуы, интеллектуалдық іс-әрекет тәсілдерін қалыптастыру, танып-білуге 
қызығушылығын арттыру.
- Балалардың бойында эстетикалық сезімді дамыту, бейнелеу, көркемдік-тілдік, музыкалық іс-әрекетінде 
шығармашылық қабілетін дамыту.
Бала бақшадағы алғашқы таным ол көруден, сезінуден басталады.Оны бала бойына қалыптастырудың тиімді 
жолы-ойын арқылы жеткізіп, қалыптастыру.

* * * * *
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕДЕГІ БАЛАНЫҢ 
ТАНЫМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН  ДАМЫТУ

Қостанай облысы Амангелді ауданы Байғабыл ауылы 
"А.Нұрманов атындағы жалпы білім беретін мектебі"КММ 

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу тәрбиешісі 
 Абдрахманова Салтанат Жамбыловна  

Ойын – бала табиғатымен егіз, өйткені бала ойынсыз өспейді, жан-жақты дамымақ емес. Ойын – бала 
миын жаттықтыратын әрі тынықтыратын негізгі жаттығу.
В. А. Сухомлинский «Ойынсыз ақыл - ойдың қалыпты дамуы жоқ және олай болуы мүмкін де емес. Ойын - 
дүниеге ашылған үлкен жарық терезе іспеттес, ол арқылы баланың рухани байлығы жасампаз дүние туралы 
түсінік алады. Ойын дегеніміз – ұшқын, білуге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты» - деген.Ойын-  бала 
бойында танымды қалыптастыруға апаратын бірден-бір жол деп санаймын.
Танымдық құзыреттілікті қалыптастырудың бағыттары:
- түсіндіру, суреттеу, «ойын» технологиясы арқылы оқыту.
- оқыту принципі, әдіс- тәсілдеріне сүйене отырып білім беру.
- сабақтан тыс өткізілетін шаралар, жекелей жұмыстар, қосымша үйірмелер арқылы әрі қарай дамыту.
Жоғарыда аталынып өтілген мақсат, міндеттерді алға қоя отырып, 3 таңдап алған бағытта балалармен жұмыс 
істей отырып, болашақ ұрпақтан алда күтер үмітіміз көп.
«Денсаулық құзыреттілігі» бойынша:
- Салауатты өмір салты ережелерін білетін, саптық және спорттық жаттығуларды ересектердің көрсетуімен 
жалпылай барлық баланың орындай алатындығын
«Коммуникативтік- тілдік құзыреттілігі» бойынша:
- Барлық баланың «үлкенге ізет, кішіге құрмет» көрсете білу керек екендігін ұғынып, ересектерге «сіз» деп 
сөйлеп, ешбір ересектен жасқанбай сұрақтары мен өтініштеріне жауап беретін, қарым-қатынасқа түсе 
білгендерін
- Тілдің барлық дыбыстарын дұрыс айтып, сөздерді өзгертіп, басқа сөздермен сәйкестендіре алатын сөздік қоры 
дамыған, заттардың аттарын толық дерлік айта білетін, әңгіме құрап, ертегінің мазмұнын сипаттай алғандарын
«Танымдық құзыреттелік бойынша:
- Заттардың белгілері мен сипаттамалық ерекшеліктерін сезу, есту, иіс сезу арқылы қабылдап, оларды 2-3 
сөйлем арқылы жеткізгендерін
- Уақыт, кеңістік, себеп-салдарлық, мөлшерлер туралы қарапайым ұғымдарды түсіне білгендерін
- Табиғатта өзін-өзі ұстаудың бірнеше нормасын меңгерген, ересектер мен бірге өсімдіктер мен жануарларға 
қамқорлық жасайтын, жаңа ақпарат алудың қажеттілігін түсінетін
«Шығармашылық құзыреттілігі» бойынша:
- Музыкалық бейнелерді жасап, аспаптармен ойнай білетін, дауысын пайдаланып ән айту жолдарын меңгерген
- Бейнелеу іс-әрекетіне қажетті негізгі техникалық дағдылар мен іскерлікті меңгеріп, әр түрлі кескінді орындай 
білетін
«Әлеуметтік құзыреттілік» бойынша:
- Эмоционалдық көңіл-күйді түсінетін, құрдастармен бірге тұрақты ойын бірлестіктеріне қатысатын, 
ересектермен танымдық тақырыпта әңгімелесетін, өз қылығын ертегі кейіпкерлерінің іс-әрекетімен бағалай 
білетін дүниетанымы кеңінен дамыған, қабілетті жеке тұлға ретінде қалыптасқан, жан жақты білім ала отырып, 
тәрбиеленген ұрпақтардың өсіп- өніп жетілетіндіктеріне сенімімді артып, осындай дәрежелерге көшпен бірге 
жететіндігімізге сенемін.
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының базалық оқу жоспарына сүйене отырып, балабақша 
қабырғасында тәрбиеленіп жатқан ұрпақты оқыту, дамыту, тәрбиелеу басты мақсат болғандықтан. Балалармен 
оқыту, білім беру жұмыстары үздіксіз орындалып отырады.

Танымдық iзденiмпаздықты дамытудағы оқыту әдiстемесiнiң негiзiн Я.А. Коменский қалады. Ол: «Таным 
бастамасы – сезiмнен, бала сезiне бiлмесе, оның ой – өрiсiнде ешқандай өзгерiс болмайды. Оқытуды зат туралы 
сөзбен емес, сол затты бақылау арқылы шәкiрттiң ойын дамыту керек», - деп жазды.
Психология ғылымында «құзыреттілік» ұғымына қатысты нақты түсініктер қалыптасқан. Сонымен қатар бұл 
ұғым іс-әрекетті жүзеге асыруда білім, білік, дағдыны қамтиды (А.Н.Журавльев, Н.Ф.Талызина, Р.К.Шакурова 
және т.б.). Олай болса психология ғылымында «құзыреттілік» танымдық (когнитивтік), пәндікпрактикалық 
және жеке өзіндік тәжірибелер жиынтығы ретінде түсіндіріледі. Жас ерекшелігіне қарай балалардың 
құзыреттілігі өткен кезеңдегі психикалық деңгейіне, мәдени-рухани, этникалық және әлеуметтік–экономикалық 
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формалардың әсер ету дәрежесіне тікелей байлаысты болады. Осылайша ересек топтағы балалардың 
қалыптастыру мүмкіндігі анықталады. Білім беруді жаңарту негіздерінің бірі ретінде құзыретттілік тұрғыдан 
келуді жақтаушылар күтілетін нәтижелер тұжырымдамасыз құруда. Бұл тұрғыдағы көзқарасты Б.Д.Эльконин өз 
еңбегінде былай көрсетеді:
«құзыреттіклі» ұғымым тек танымдық (когнитивтік) және технологиялық құраушы ғана емес әрі мотивациялық, 
әлеуметтік және мінез-құлықлың, яғни оқыту нәтижелерін (білім, білік, дағды), құндылық бағдар жүйелерін 
қамтиды:
құзыреттілік – алған білім, білік, тәжірибе мінез-құлық тәсілдерін нақты жағдаятта, нақты іс-әрекет жағдайында 
жұмылдыру қабілеті;
құзыреттілік ұғымында «нәтижеден» қалыптасатын білім мазмұны интеграциясы; құзыреттіліктер тек білім 
беру мекемелеріндегі оқыту үдерісінде ғана емес, яғни дәстүрлі және дәстүрден тыс білім алу жағдайында 
қалыптасады.
Мектепке дейінгі жаста баланың зейіні қабылдауына тығыз байланысты. Затты, бөлшектерді ерекшеленуі, 
эталонмен салыстыру - барлық перцептивтік әрекеттер назарды қосады және оның дамуына әкеледі.
Мектепке дейінгі балалықта зейіннің екі түрі де дамиды. Еріксіз зейін - жаңа жануарлар, құрт-
құмырстқалардың, гүлдердің түрлері туралы сарала білімдерді қорытуына байланысты.
Ерікті зейін мақсатты әрекет барысында дамиды. Әрекет мақсаты жобалайтын нәтижеге бейнесі ретінде барлық 
әрекеттің соңына дейін назарды ұстайды.
Балалардың зейінін сабақта ұйымдастыру бейнелерге, дыбыстарға, дауыстың өзгеруіне, ғажайып интонацияға 
тіреніп ерікті назарды «еріксіз» бейімделуге қызықтырады.
Ересектерде зейін тірегі нақты қойылған тапсырмалар, жарысу уақыты, дисциплиналық талаптар, сұрауға уәде 
болады. Бірақ оларға да назарды түсті, ерекше «еріксіз» белгілермен тарту керек.
Зейін қабілетін дамытуға арналған келесі: «5 айырмашылық тап», «Ұқсастықтарын тап», «Тауып ал да, сыз» 
ойындарды қолдануға болады.
Мектепке дейінгі жас-біздің биографиялық естің басы. Көбі 3 жасқа дейінгі оқиғалары естерінде жоқ,ал 3 
жастан кейін көбінің есінде сақталған. Ол өскен есте сақтау беріктілігінің көрсеткіші. Бірақ бала есі бірнеше 
ерекше айырмашылықтары бар. Біріншіден, ол еріксіз. Екіншіден, есте сақтау жағдайлы еске кітап сюжеті ғана 
түспейді,сонымен барлық жетектейтін объекттері, барлық жағдайды қабылдау сюжеті түседі.
Жан гипотезасы бойынша біздің жадымыз басқаға беру қажеттілігінде пайда болады. Балаға осындай қажеттілік 
ойында қалыптасады.
5 жаста сөздің жүргізіші рөлі күшейтіледі, бала бәрін есіне түскен бойымен айтпай, кезекпен дұрыс айта 
бастайды. Алты жасар бала мазмұндау кезінде «анда тағы басқалар болған,бірақ мен ұмытып қалдым» дегенді 
көреді. Өзін басқару ақыл-ой әрекетінде таратылады. Еріксіз есте сақтауда логикалық байланысқа сүйенеді. 
Әрекеттер мен бейнелер - олардың жадының негізі. Қайталанатын қозғалыстар мен ритмді соғу тақпақты 
немесе әнді жаттауға көмектеседі. «Суретті еске сақта», «Зообаққа саяхат», «Қалай болғанын еске түсір», «Еске 
түсір де, суретін сал» ойындар сияқты еске сақтау қабілеттерін дамыту үшін қолдануға болады.
Қиял қабілеттерін дамытуға «Бояулар», «Үрлемелі шар», «Әңгіме құр», «Суретті ата» ойындар өткізуге болады.
Мектепке дейінгі жаста барлық үш ойлау дамиды және қызметін атқарады: көрнекі-әрекеттік, бейнелік және 
сөздік-логикалық. Олардың әр қайсысы өзіндік қарым-қатынас пен байланысты орнатуға, заттардың сипатын 
жалпылауға көмектеседі.
Ойлау қабілетін дамытуға арналған ойындар: «Ұқсастығын тап», «Сурет құрастыр», «Қатармен қой»., т.б.  
Мектепке дейінгі жас - тілдің қарқынды даму кезеңі. Әнгімелесу функциясымен қатар тіл ойлау тәсілнің 
функциясын атқарады.
Мектепке дейінгі балаға үлкен адамның сөйлесуі корекциялауға мүмкіндік береді және барлық танымдық 
процестерін дамытады: назарын аударуға, қабылдауын және есте сақтауды айқындауға,талқылауды  құруға және 
шынвалықтан қиялын бөлуге. Психологтардың көбі баланың тіл дамуы оның психологиясының дамуының 
жүргізуші сызығы деп санайды. Бірақ тілдік қарым-қатынас түрінің басым болуы баланың әрекет түрлерін 
тоқтатады (ойын, конструкциялау, сурет салу). Нақты ситуацияларды талдау.
Қорыта келе, мектемке дейінгі мекемедегі баланың танымдық құзыреттілігін дамытуда біртұтас кеңістікті 
қолдану керек. Яғни, балаларды жан-жақты, барлық танымдық қасиеттерді дамытуымыз керек.
Жеке тұлғаның қалыптасуында ең тиімді жол жаңа тұлғаны қамтитын, қабілет, білім, икем, дағды, тәжірибе, 
көзқарас болып табылады.
Балаларды жеке тұлға ретінде қалыптастыру, олардың ақыл - ойын жүйелеу, ойлау қабілетін жетілдіру, дәлдікке 
үйрету, шындыққа тәрбиелеу мақсатында сауаттылыққа баулу – бүгінгі күн талабы. Осыған орай мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытудың негізгі мазмұны білім беру қызметінің нәтижесі ретінде баланың құзыреттілігін 
қалыптастыруға бағытталған болса, тәрбиеші баланы жігерлендіруші, жол көрсетуші, қуат беруші болып 
табылады.

* * * * *
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНДА 
БАЛАНЫҢ ЖЕКЕ ТҰЛҒАСЫН ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ

Қостанай облысы Амангелді ауданы Байғабыл ауылы 
"А.Нұрманов атындағы жалпы білім беретін мектебі"КММ 

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу тәрбиешісі 
Курамысова  Арайлым  Туржановна 

Бала тәрбиесінің негізі — бұл оның отбасы. Осы шағын әлеуметтік топ — бала үшін өмір мектебі.
Отбасындағы ата-ана баланың өмірлік  ұстазы және тәрбиешісі. Баланың болашағы, білімі, мәдениеті 

отбасындағы ата-ананың еңбегіне, тәлім-тәрбиесіне байланысты. Бала тұлғасы, оның қызығушылығы, дамуы, 
тұлғалық әлеуметін ашу педагог пен отбасын арасындығы қатынас стратегиясының орталығы болып табылады. 
Ата-ананың басты қуанышы — бала. Серіктестік пен ынтымақтастық негізінде отбасы мен мектепке дейінгі 
білім беру ұйымдарында балаларға қойылатын біркелкі талаптармен біріңғай білім беру кеңістігі құрылады. 
Ата-ана отбасындағы жетекші тұлға, бала тәрбиенің қамқоршысы, өнегесі, нәтижесі. 

Ата-ананың тіршілігіндегі көрген қызығының ең  қымбаттысы ол — перзенті. Отбасы баланың тәрбиесі 
мен оның әлеуметтенуінде, тұлғаның көзқарасының қалыптасуына, сондай-ақ интеллектуалдық, эмоционалдық 
және  еріктік  сапаларының  дамуында  шешуші  рөл  атқарады.  Балалардың  әлеуметтенуі  мен  қоғамның  жаңа 
мүшелерінің  дайындығы  қамтамасыз  етіледі.  Отбасы  әлеуметтік-адамгершілік  тәжірибені  ұрпақтан-ұрпаққа 
жеткізіп  келеді,  отбасында  балаға  ата-ананың  махаббатын,  ата-анаға  деген  сенім,  оларға  ұқсауға  ұмтылу, 
отбасының жалпы психологиялық ахуалы сияқты әлеуметтік ақпаратты берудің тамаша жүйесі қалыптасқан 
ата-аналар отбасындағы ересектердің үлгісі тәрбиелік қызметтің нәтижелілігін анықтайды. 

Әрине осы келешек ұрпағымызды тәрбиелеу алдымен отбасынан бастау  алары сөзсіз, ал оны әрі қарай  
отбасымен бірлесе жалғастыратын, балаға білім мен тәрбие беретін ең бірінші жаңа орта балабақша. 

Қазіргі   кезде отбасы тәрбиесі мәселесі әлемдік деңгейде қарастырылуда. Оған «Балалар құқығы туралы 
Конвенция»,  Қазақстан  Республикасының   «Білім  туралы  заңы»,  «Балалардың  құқығы  туралы  заңы»,  « 
Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы» сияқты құжаттар дәлел 
бола алады. Үкіметтен қолдау тапқан «Білім тұжырымдамасы» үздіксіз білім беру жүйесінің    алғашқы сатысы 
балабақшадан бастап, мектеп аяқтағанға дейінгі балаларды оқыту, тәрбиелеу мәселесін жоспарлы түрде шешіп, 
отбасына  педагогикалық көмек беруді мақсат етеді.

Сондықтан балабақшадағы педагогикалық ұжым үшін күнделікті оқу тәрбие үрдісінде балабақшадағы  
бала өмірін ұйымдастыруға ата- ананы кіріктірудің маңызы зор. Өйткені көзі ашық, көкірегі ояу әр тәрбиеші 
өздерінің  алдарындағы  кішкентай  бүлдіршіндерді  жан-жақты үйлесімді  дамытып,  оларға  сапалы білім  мен 
саналы тәрбие беру, тек ата-аналармен тығыз шарт ол балабақша мен ата ана талаптарының бірлігі екендігін  
жақсы түсінеді. Ата-аналармен өзара қарым қатынас құру тәрбиешілерге біршама қиыншылық тууғызу мүмкін. 
Мұндай  жағдайға    кездескен  тәрбиеші  өзінің  теориялық  білімін,  іс-  тәжірибе  алмасу  барысында  көрген 
білгендерін, өз тәжірибелі педагогтардың тәжірибелерін жинақтап, саралап, ой түйіп, оны өз іс-тәжірибесінде 
қолдануға  тырысады. Мысалы мен өз тобымдағы ата-аналармен жұмыс жүргізудің  жылдық жоспарынқұрғанда 
жұмыс жоспарын ең алдымен төмендегі мына мақсаттары мен міндеттерді шешуге бағыттаймын.

Мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеу міндеттерінің, құралдарының және әдістерінің бірлігін, 
мектепке дейінгі білімберу мекемесінде, отбасында және қоғамда баланың тәрбиеленуі мен жеке тұлғасының 
дамуындағы сабақтастыққа байланысты, сезімдерге санаға және мінез-құлыққа ықпал ету бірлігін көздейді.

Балабақшада  ата-аналармен  өткізілетін  түрлі  іскерлік  ойындары  да,  тренингтерде  ата-аналарды 
балабақша өміріне қатысуға қызығушылық   тудырады, белсенділіктерін арттырып, «Кел, танысайық!»,  «Ата-
аналар  шуағы»  тақырыбында өткізілген  тренингтер,  «Қазіргі  заман  ата-анасы  қандай   болу керек?»  деген 
іскерлік  ойын  түрлерінен  кейін,  олар  бір-бірін  жақсы  танып,  өздерінің  өзара  ынтымақтастықта  болу, 
балабақшадағы оқу-тәрбие үдерісіне оң нәтиже беретіндіктеріне көз жеткізеді. 

Бала  тәрбиелеуде ата-аналарға  қажетті  іскерліктерін   дамытуда,  ата-аналар  мен  отбасының мүшелері 
үшін өткізілетін түрлі ойын-сауық кештері де тақырыптық сипатта болады. Мысалы: «Біз өнерлі отбасымыз», 
«Әкем,  анам және мен»,  «Шебер қолдар отбасы»,  тақырыптары бойынша өткізілген  спорттық,   музыкалық 
кештер   балабақша мен ата-ана арасындағы қарым-қатынасты жандандырудың бірден бір жолы. 

Осындай  кештерге  қатысу  арқылы әр  ата-ана тәрбиеші  еңбегін  бағалай  біліп,  балабақша қызметінің 
маңызы мен жауапкершілігін сезінеді. Аталған жұмыс формаларын өткізу барысында қазіргі заман талабына 
сай инновациялық технологияларды, әдіс тәсілдерді түрлендіре пайдаланып, ата-ана жүрегіне дұрыс жол тауып, 
олардың  бала  тәрбиесіне  балабақша қызметіне  деген  дұрыс  көзқарастарын  қалыптастыра  білудің  маңызын 
естен шығармағанымыз абзал.

* * * * *
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ МЕКЕМЕДЕ  ТІЛ ДАМЫТУ АРҚЫЛЫ
МНЕОМОТЕХНИКА ӘДІСІН ПАЙДАЛАНУ 

Қостанай облысы Аманкелді ауданы село Байгабыл  
"А.Нұрманов атындағы жалпы білім беретін мектебі"КММ 

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу  тәрбиешісі 
Болекова Мирамкуль  Ниязовна 

Мнемотехника дегеніміз не? Ол балалардың қоршаған орта туралы алған білімдерін тиімді есте сақтауы, 
хабарламаны сақтап және жаңғыртуы, тіл дамуын қамтамасыз ететін әдіс-тәсілдер жүйесі. 

Балабақшадағы тәрбиеленушілерді  мектепке даярлау сұрағы үлкен маңызға ие болуда.  Әсіресе,  үлкен 
қазіргі бастауыш білім берудің мазмұны өзгерген шақта 1–сыныпқа барушы балалар алдын –ала сауатты, оның 
ішінде  дамыған,  дыбыстарды  қолданады,  ауызша  сөйлеу,  сөйлемді  дұрыс  құру,  сөздерді  буынға  бөлу, 
қарындашты  ұстай  білу  және  дәптердің  жолын  айыра  білу  –  осыларды  мектеп  қызықтырады.  Осындай 
дайындықты меңгерген балалар оңай және жеңіл оқу мен жазу процесін меңгереді.

Психологтар  мен  педагогтардың  бақылауы  бойынша  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  оқуға  деген 
ынтасы ерте пайда бола бастайды. Егер отбасында және балабақшада балаларды жазу мен оқуға үйретпесе де, 
олардың  кейбіреулері  оқуды  меңгеріп,  жеке  әріптерді  тани  бастайды.  Өз  беттерімен  оқуды  меңгергенше, 
балалар  ең  алдыменәріп  бойынша  оқиды.  Бұл  әріп  бойынша  оқу  қанағаттанғысыз.  Ол  бойынша  оқығанда 
балалар көптеген қателіктер жіберіп, не туралы оқығанын білмей, оқу ырғағын жайлайды.

Педагогика ғылымдарымен балаларды 6 жастан бастап оқытуға үлкен жұмыс жүргізілуде. Балалардың 
балабақшада  сауат  ашу  пікірі  өте  ерте  қалыптасқан.  Психологтармен,  педагогтармен  бұл  бағытта  үлкен 
эксперименттік  жұмыс  жүргізілді.  Бұл  зерттеу  жұмысының  ғалымдары  Я.С.Выготский,  Л.И.Божовин, 
А.П.Усова, мектепке дейінгі тәрбиелеу методистері Е.М.Тихеева, Ю.И.Фаусектер мынадай қорытындыға келді.

Балабақшада сауаттарын ашу мүмкіншілігі мол 1956 – 1959 ж көрнекі совет методисі А.И.Воскресенская 
үлкен эксперименттік жұмыс жүргізді. Оның мазмұны балаларда сауат ашу жұмысы еді. Балалар ерте балалық 
шағынан бастап, өз ана тілін қолданады, бірақ ол өз сөйлеу тілінің пайда болуының әдістерін білмейді. Ол бірте 
– бірте тілінң дамуы сөйлемдерден құралып, оның өзі жеке сөздерден, ал – сөз буыннан, буын – дыбыстан 
құралатынын  біледі.  Дыбыстар  жазуда  әріппен  белгіленеді.  Жазумен  оқытуға  үйрету  үшін,  бала  тілдің  өзі  
сөзден  туатынын,  дыбыстардың  әріппен  белгіленетінін  түсіну  қажет.  Тіл  дамыту  дегеніміз  –  бұл  сөзбен,  
сөйлемдермен, айтылумен жұмыс.

Қоғамдағы адамдардың қатынас құралы болып саналатын тілдің балаларды оқыту, білім беру, тәрбиелеу 
саласындағы  орны  ерекше.  Өйткені  баланың  сәби  шағынан  басталатын  түрлі  іс-әрекеттері,  айналадағы 
адамдармен қарым-қатынасы осы тіл арқылы жалғасып, жетіле түседі. Сол себепті де баланың ойлау, сөйлеу 
дағдыларын  арнайы  зерттеген  көрнекті  ғалымдар  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  сөдік  қорының  даму 
мөлшерін,  екіншілері  олардың сөйлеу тіліндегі  ерекшеліктерін,  сөзді  түсіну  дағдылары мен  грамматикалық 
категорияларды түсіну дағдылары мен грамматикалық категорияларды игеруі, жүйелі сөйлеуді меңгеруі туралы 
мәселелерді,  үшіншілері  баланың ойлау қабілетін,  психикалық процестерін  дамытуда тілдің ролі  сияқты әр 
тарапты проблемаларды қарастырады.

Одақ көлемінде жүргізілген зерттеу нәтижелері осы заманғы балалардың өсу, даму дәрежесі әлдеқайда 
жоғары  екенін,  олар  күнделікті  өмірден  алған  әсері,  көрген-білгені  жайында  өздігінен  қарапайым  ой 
қорытындыларын жасауға, талдап, жинақтауға қабілетті екенін дәлелдейді. Республика көлемінде жүргізілген 
кейбір  бақылау,  зерттеу  жұмыстарының  қорытындысы  балалар  бақшасында  тәрбиеленушілердің  мектепке 
белгілі дәрежеде даярлықпен келетіндіктен, олардың оқу барысында  толық үлгерім беріп отырғанын көрсетті. 
Мектепке балалар бақшасынан келгендердің лексикасы жетілген, көрген-түйгендерін, оқығандарын әңгімелей 
біледі. Ауызша санап, есептей білуге жаттығып келеді.   Тілдің өзара бір-бірімен тығыз байланысты екі жағы 
болатыны белгілі. Оның бірі – тілдің негізін қалайтын  сөздік қор, екіншісі - оның грамматикалық құрылысы. 
Тілдің осы екі саласы баланың жас кезінде жүргізілетін тәрбие тәсілдері, айналасындағы адамдардың баламен 
қарым-қатынасы нәтижесінде дамып,  қалыптасады.  Ал балалар бақшасындағы арнайы топтарда,  мектептегі 
даярлық сыныптарда педагогикалық процесс сабақ арқылы әрі қарай, тереңдете, жаңа мазмұнда жүргізіледі.

Мектеп жасына дейінгі баланың айналадағы қоғамдық өмірге, күнделікті тұрмыстық қажетке байланысты 
сөздік қоры жеткілікті. Бірақ сол сөздердің грамматикалық формаларын толық меңгеріп үлгермейді. Сондықтан 
6 жастағы баланың сөздік қорын дамыту, ауызша сөйлеу дағдыларын жетілдіруге арналған тілдік жұмыстар 
жүйелі, бір-бірімен сабақтас жүргізіледі.    

Жалпы сөздік қорды дамыту: үйренген сөздерді дұрыс, анық айтуға, ол сөздерден өздігінен сөйлем құрай 
білуге,  сөздерді  грамматикалық формаларда (септеп,  жіктеп,  тәуелдеп)  айта  білуге,  сөз  тудыру тәсілдеріне, 
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диалог, монолог түрінде сөйлей білуге үйрету. Бұл жұмыстар мұғалімнің басшылығымен сабақ процесінде және 
сабақтан тыс жұмыстарда іске асады.

Оқу жылының алғашқы кезеңіндегі мұғалімнің міндеті – семьядан мектепке келген балалармен жекелей 
сөйлесе отырып, олардың сөйлеу дәрежесін, жеке сөздер мен сөйлемдерді айта білуі, әңгімелеу дағдыларын, сөз 
ішінде  дыбыстарды  дұрыс  айтуын,  дыбыс,  әріп  танитын  бала  санын  анықтау.  Ол  үшін  мұғалім  ауызекі 
әңгімелесу, сурет көрстеіп әңгімелету, ойыншықтар мен дидактикалық ойын ойнату әдісін қолданады.     

Тіл дамыту сабақтарында үш мәселе бір-бірімен байланысты жүргізіліп отырады. Олар: сөздік жұмысын 
жүргізіп,  сөз  тіркестерін  айта  білуге  үйрету,  жалаң,  жайылма  сөйлем  құрап  айтуға  және  байланыстырып 
сөйлеуге үйрету.

Мнемотехника - балалардың тілін дамыту үшін табысты тәсіл. Балаларды жан-жақты дамыту. Олардың 
барлық кемістіктерін жөндеу мектепке дайындаудағы және балабақша алдындағы басты мақсат. Сөйлеу-басты 
мидың бірнеше бөлігінің бірігіп жұмыс істеу нәтижесі.  Артикуляция мүшелері  тек мидан келген бұйрықты 
орындайды. 

Балалардың тілін дамытуда келесі кедергілердің бары ешкімге де құпия емес.
– Сөздік қорының кемдігі;
– Сөйлемдегі сөз тіркестерін дұрыс таба алмауы;
– Дыбыстау кемшілігі;
– Берілген тақырыпқа сюжеттік немесе сипаттау әңгіме құра алмауы;
–  Өз ойын дұрыс жеткізе алмауы.

Балабақша жолында көрнекілік  бейнелік  есте  сақтау  және есту,  суретін  көру арқылы баланың есінде 
нақты қалады. Соның бірі мнемотехника.

Бірақ, жалғыз мнемотехникамен шектеуге болмайды.
Мнемотехника - балалардың қоршаған орта, табиғат туралы білімін кеңейтуге, әңгіме барысын тиімді 

есте сақтауға, әңгімені айтып беруге және тіл дамытудағы іс-әрекеттерінің жүйесі.
Мнемотехника - тіл дамытуда тиімді есте сақтау, оны дұрыс жеткізе білудегі әдіс пен тәсілдер жүйесі.
Қазіргі кезде мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамытуда мнемотехниканы қолдану өзекті болып 

тұр. Бұл мақсатты іске асыру үшін баланың тілін мақсатты нәтижелі өтуге қолданатын тәсіл.

* * * * *
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