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«ҮЙШІК» ертегісі

КУСАИНОВА САУЛЕ ЖАБАЙКЫЗЫ 
Павлодар қаласы № 22 сәбилер бақшасның тәрбиешісі

Мақсаты: Ертегіні пропп картаға салып әңгімелеп беруге үйрету. 
  А)Білімділік:  Пропп карта туралы білім беру, ертегі туралы білген білімдерін 
бекіту;
 Ә)Дамытушылық: балалардың еске түсіру, қиялын, тілдік қатынастарын 
жетілдіру, сахналап, әңгімелеп беруге дағдыландыру.
 Б)Тәрбиелеу: балалардың адамгершілік сезімдерін ояту.
  Әдіс-тәсілдер: сұрақ- жауап, әңгімелеп беру, мәнерлеп оқу, көрсету, талдау, 
пропп картамен жұмыс жасау, етістікті тірек-сызбалар, Кольцелулий әдісі, 
сюжеттік-рөлдік ойын, алты қалпақ, Мурашковский әдісі. 
 Билинг- компонент:аю- bear, тышқан- mouse,қоян –rebbit,
Сөздік жұмыс: Жауап қатпады –ешкім жауап қайтармады.
Пайдаланатын құралдар: Пропп карталар, ертегі мазмұнына сәйкес салынған 
суреттер,  етістікті тірек-сызбалар,Кольцелулий карталары, дүрбі, магнитафон, 
3D көзілдірігі т.б.

Іс- әрекет 
кезеңдері

Тәрбиешінің әрекеті Балалардың әрекеті

Мотивациялық-
қозғаушылық

Шаттық шеңбер: «Сиқырлату»
М: Понтамимо арқылы 
жануарлардың қимылын көрсете 
білуге үйрету.
Дид. ойын:«Аңдардың тіршілігін 
ажырат»        (Кольцеулий әдісі 
арқылы)

 

Балалар  понтамимо 
арқылы 
жануарлардың 
қимылын көрсетеді.

Кольцелулий әдісі 
арқылы аңдардың 
тіршілігін 
ажыратады.

(Білгендерін айтады)

Берілген аңдарды 
атап, қажетті суретті 
тауып, сәйкестіреді.
-Иә, кездеседі.
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М: берілген аңдардың атын атап, 
қажетті суретпен сәйкестіруге , 
өзгергенін ажырата алуға үйрету.
-Ертегілерде аңдар кездесе ме?
-Қандай ертегілерді білесіңдер?
-Ертегілерді жақсы көресіңдер ме? 
-Олай болса мен сендерді Ертегілер 
еліне апарып, театрда «Үйшік» 
ертегісімен танысамыз. 

Алдын-ала мен билет алып қойдым, 
барып Сиқырлы кілемшеге отырып 
ұшып барайық.

-«Аю мен Маша», 
«Түлкі мен қоян», 
«Үш аю», 
«Бауырсақ» т.б.
  Балалар сиқырлы 
кілемшеге отырып, 
Ертегілер еліне әуен 
арқылы ұшып 
барады.
«Үйшік» ертегісімен 
танысады.

Балалар билеттерін 
алып, сәйкес суретке 
барып отырап, 
көзілдіріктерін киеді.

Ұйымдастыру-
іздестіру

Ертегіні театрға барып, 3D 
көзілдірігін киіп, ертегімен 
танысады.        

Мурашковский әдісі арқылы 
ертегімен таныстыру.

  Алаңда бір үйшік тұр 
екен.Жертесер тышқан жүгіріп 
келіп....................................................
..................................

Балалар театр 
орталығына барады. 
Ертегімен танысады.

Мурашковский әдісі 
арқылы ертегімен 
танысады.
Ертегінің мазмұнын 
мұқият тыңдап 
отырады.
Ертегінің мазмұнын 
тыңдап отырады.

Жаңа сөзбен 
танысады.
-Қоян кездесті.
-Түлкі, тышқан,аю...
-Жаңадан үй салды.
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Жаңа сөзбен таныстыру: «Жауап 
қатпады»
-Үйшікте не байқап қалды? 
-Одан кейін нелер келді?
-Соңында үйшікпен не болды?
Сергіту сәті:
    Етістікті тірек- сызба арқылы 
қимылдар жасайды.

       
Балармен қайтадан топқа оралып, 
ертегіні Пропп картаға салып 
әңгімелеу.

Етістікті тірек-
сызбалар арқылы 
жаттығу жасайды.
Карточкаларды 
көрсетіп, ертегіге 
салынған белгілерді 
ажыратады.
Ертегіні Пропп карта 
арқылы 
тамашалайды.
Ортаға  екі бала 
шығып ертегіні 
әңгімелеп береді.

Рефлексивті- 
түзетушілік

6 қалпақ арқылы қорытындылау:
-Көңіл күйін қандай?
-Қандай әрекет жасадың?
-Шығармашылық
-Қандай жаңалық алдың?
-Пропп картаме не істедік?
Бағалау: «Смайликтер» арқылы 
мадақтау.

Балалардың 
жауаптары:
-Көңіл күйім жақсы.
-Театрға барды, 
ертегі тындадым.
-Ертегіні әңгімелету.
-Жаңа сөзбен 
таныстым: Жауап 
қатпады.
-Пропп карта арқылы 
ертегімен таныстық.

Күтілетін нәтиже:
Не білді? Пропп карта туралы түсінік алды;
Не меңгерді?Ертегіні әр түрлі тәсілдер арқылы  әңгімелеп береді;
Не игеру керек? Ертегіні пропп картаға салып әңгімелеп беріп, сахналай 
алады.
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 31.03.2021 жыл.    № P00050

Ғажайып математика

ХУРМЕТХАН БЕРЕКЕ 
Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қаласы 

«Күншуақ» бала бақшасы КМҚК. Тәрбиеші

Мақсаты: 5 көлемінде сандық есептеуге үйрету. Сандарды тура және кері 
санау. Балалардың тілдерін дамыту жұмыстарын жалғастыру. Геометриялық  
пішіндер жайында ұғымдарын тиянақтап, балаларды тапқырлыққа, 
ізденімпаздыққа тәрбиелеу. 
Құрал-жабдықтар: Кілемше, пішіндер, суреттер, смайликтер, жүрекшелер, 
шарлар, сандары бар ыдыстар.
Тілдің үштұғырлығы: Бір, екі, үш, төрт, бес-один, два, три, четыри, пять.One, 
two, three, four, five.
                                                                 

Іс-әрекет кезеңдері Тәрбиешінің іс-әрекеті Балалардың
 іс-әрекеті

Себепті 
қызығушылығын ояту 
кезеңі

Қонақтармен амандасу
 Жылулық шеңбері: 
Бәріміз енді тұрайық
Үлкен шеңбер құрайық
Жақсы-жақсы сөздерді
Қонақтарға сыйлайық!
Табиғат біздің анамыз
Табиғатқа баламыз
Иіліп сәлем береміз
Біз әдепті баламыз.
   Қане, балалар 
жүрегімізден шығарып 
жылы сөздер айтайықшы.
Кәне балалар, осы айтқан 
жылы лебіздерімізді 
апайларға сыйлайықшы

Сәлеметсіздер ме?

Балалар қимылмен 
көрсетеді.

Аспанымыз ашық 
болсын,
Ауырмайық.
Бейбітшілік болсын.
Ата-анамыз аман 
болсын!
Балабақша гүлдене 
берсін!

Балалар қолдарындағы 
жүрекшелерді  
қонақтарға береді.
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Себепті 
қызығушылығын ояту 
кезеңі
Ұйымдастырушылық-
ізденіс кезеңі

Балалар қазір жылдың қай 
мезгілі?
Қыс айларын атайықшы.
Қыста ауа райында қандай 
өзгерістер болады?

Ғажайып сәт:
Қолында шарлары бар Аю 
билеп кіреді.
Аю:
-Сәлеметсіңдер ме, балалар! 
Осы жер «Ғажайып білім 
әлемі ме?»
Ия, Аю дұрыс таптың, бұл 
жерде тек білімді балалар 
ғана болады.
Аю: Мен Маша қыздың 
туған күніне кетіп бара 
жатырмын. Жолда түлкі 
кезігіп. 
«Ғажайып білім әлеміне» 
барып, мына менің түрлі 
түсті шарларымның ішіндегі 
тапсырмаларын білімді 
балаларға, орындатсаң ғана 
туган кунге кіресің деді.
Еш уайымдама, Аю!
Қане балалар, Аюға 
көмектесеміз бе?
-Жарайды, Аю ендеше біз 
сіздің тапсырмаларыңызды 
орындауға көмектесейік.
Балалар, бір жылда неше 
мезгілі бар?
Кәне, атап шығайық көктем, 
жаз, күз,қыс. Бұл 
шарлардың түсі де сол төрт 
мезгілді белгілейді.
Жасыл шарды көрсету.
Бұл шардың түсі қай 

Қыс мезгілі.

Желтоқсан, Қаңтар, 
Ақпан

Күн суытады, қар 
жауады, 
Мерекелер өтеді. 
Жануарлар қысқы 
ұйқыға кетеді.

Балалар таңырқай 
қарайды.

Сәлеметсіз бе, Аю

Ия, көмектесеміз.

Балалар қызыға 
қарайды.

5



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

мезгілді білдіреді?
Бұл жасыл түс, шөптердің 
түсі сияқты. Табиғат 
көктемде оянып, жер беті 
жасыл шөпке толады. 
Ағаштар бүршік жара 
бастайды.
Қызыл шарды көрсету.
Қызыл түс қандай жыл 
мезгілін білдіреді? Қай 
уақытта гүлдер қызыл түске 
боялады?
Сары шарды көрсету. Бұл 
түс қандай жыл мезгілін 
білдіреді?
Себебі күзде ағаштардың 
жапырақтары сарғайып 
жерге түседі.
Жер беті сары кілемге 
ұқсайды.
Ақ шарды көрсетеді.
Мына шардың түсі қандай?
Бұл түс қандай жыл мезгілін 
білдіреді?
Қыста жер қандай болады?
Балалар, шарлардың 
түстерін білдік, енді 
сиқырлы шарлардың ішінде 
не бар екенін білгілерің келе 
ме? Кәне шарды кім 
жарады? Бір бала шығып 
шарды жарады. Балалар 
бізге тапсырма берілген, 
егер осы тапсырманы дұрыс 
орындасаңдар біз Аюдың 
туған күнге кіруіне 
көмектесеміз.
1-1-5 ке дейін тура және 
кері санау
(Екі тілде санау)  Бір, екі, 

Бір жылда төрт мезгіл 
бар.

Көктем, жаз, күз,қыс.

Көктем мезгілі

Жаз мезгілінде

Күз мезгілі

Ақ

Қыс мезгілінде

Қыста жер ақ болады.

Жарайды

Бір бала келіп бір 
шарды жарады

Балалар бірге  
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үш, төрт, бес-один, два, 
три, четыри, пять. One, 
two, three, four, five.
Бір бала шығып екінші 
шарды жарады.
2-тапсырма: Дидактикалық 
ойын: «Адасқан сандар» 
Сандардың орынын табу. 
3-тапсырма: Логикалық 
есептер.
- Дүкеннен анам екі доп 
алып келді, оның біреуін 
ініме бердім. Менде неше 
доп қалды? (1)
- Қоянда неше құлақ 
бар? (екі)
- Мынау ненің суреті?
Қолда қанша саусақ бар?
- Ағашта 5 құс отыр, 
оның 2-і ұшып кетті, ағашта 
қанша құс қалды? (3 құс)
- Себетте 2 алма, 
табақта 3 алма қосқанда 
барлығы болады неше алма? 
(5 алма)

4тапсырма: Жұмбақтар
Адамға серік, күзетке берік? 
(Ит)
Жүрегі бар, ізі жоқ,
Қанаты бар ұшпайды
Су астында қыстайды? 
(Балық)
Мен атамнан қаштым,
Мен әжемнен қаштым
Таба алмадым атамды, 
әжемді.
Үйімді сағындым? 
(Бауырсақ ертегісі)
Кішкене ғана бойы бар,

санайды.

Сандардың көршісін 
табады

Балалар жауап береді
 

Балалар жауап береді:
Ит

Балық

Бауырсақ ертегісі

Қой
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Айналдырып киген тоны 
бар? (Қой)

Сергіту сәті
«Көңілді күн»

Тақтадан нені көріп 
тұрсыңдар?
Мынау шаршы
Ал мынау шеңбер
Мынау үшбұрыш.
Үшбұрыш –сөзін дұрыс 
айтайықшы.
Дидактикалық ойын: 
«Ғажайып кілемше»
Ақ түсті кілемшеге түрлі-
түсті пішіндерді 
орналастырады. 
Аю: Алақай, алақай енді 
мен туган кунге кіретін 
болдым. Рахмет сіздерге 
балалар.
-«Ғажайып білім әлемі» 
деген осы жер Аю. Сіз 
керісінше бізге жақсы көңіл-
күй сыйладыңыз. Біз бәріміз 
бірігіп, қызықты 
тапсырмалар орындалық.
Аю: Балалар сендерге көп-
көп рахмет. Сендер маған 
көмектестіңдер, көптеген 
тапсырмалар 
орындадыңдар. Өмірде тек 
білімді емес, қайырымды 
балалар екендерінді 
көрсеттіңдер. Мен осындай 
балабақшада тапқыр, 
ақылды, білімді, балалардың 
барына қуанып тұрмын. 

Сергіту сәті
Қимылмен көрсетеді

Пішіндер

Қайталап айтады.

Пішіндерді кілемшеге 
орналастырады.

Балалар Аюдың 
барлық 
тапсырмаларын 
орындап,өз білімдерін 
көрсетті.

Сау болыңыз, Аю
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Ендеше мен сендерге 
өзімнің жақсы көретін 
күлдіргілерімді сыйлыққа 
тарту етемін. Сау болыңдар, 
балалар.

Іс-әрекеттің бағалау 
кезеңі

-Балалар бүгін бізге қонаққа 
кім келді?
-Аю бізден қандай көмек 
сұрап келіпті?
-Аю бізге тапсырмаларды 
нені беру арқылы 
орындатты?
Жарайсыңдар, балалар, 
бүгінгі ұйымдастырылған 
оқу қызметіне өте жақсы 
қатыстыңдар.Ендеше 
өздеріңнің көңіл-күйлеріңді 
қолдарыңдағы 
күлдіргілермен көрсете 
қойыңдар.
Қонақтармен қоштасады.

Бүгін бізге қонаққа Аю 
келді.

Біз Аюға туған күнге 
кіруіне  көмектестік.
Әдемі түрлі шарларды 
беріп тапсырмаларын 
орындатты.

Балалар күлдіргілерін 
көрсетеді.

Балалар қуанады.
Сау болыңыз.

Күтілетін нәтиже 
Біледі: Сандарды тура және кері санау, логикалық есептер, жұмбақтар шешуді.
Игереді: Шарларды жару арқылы тапсырмаларды дұрыс орындай білуді 
игереді.
Меңгереді: Зейінді, ұқыпты, мейірімді, ойлау қабілеттері дамиды.
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Көркем еңбек пәнінен жаңаша оқытудың әдіс-тәсілдері

БЕКБУЛАТОВ АМАНТАЙ КЫТАЙБЕКОВИЧ 
Түркістан облысы. Шардара ауданы. А.Әлімбетов атындағы 

жалпы орта мектебінің технология пән мұғалімі

  Көркем еңбек пәнін оқытуда –еңбек етудің алғышарттарын үйрену арқылы 
оқушыны жек тұлға ретінде тәрбиелеу мақсаты көзделеді. Осы мақсатты жүзеге 
асыру барысында, оқушыларға берілетін тәлім-тәрбие үрдісін жетілдіру, жұмыс 
мәдениетін, адамдар арасындағы адамгершілік қарым –қатынастарды жаңарту, 
еңбек біліктілігін қалыптастыру арқылы еңбекке өнімділігін арттыруға 
ынталандыру міндеттерін мұғалімге жіктейді. Жас ұрпақты қоғамдық өмірге, 
отбасындағы қызметке, кәсіпке даярлау, үнемі өзгеріп отыратын әлемде өмір 
сүретіні туралы түсінікті қалыптастыруды міндеттейді.                 
      Елбасы Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында: «Негізгі 
мақсатымыз – Қазақстанның әлемнің елу дамыған елдерінің қатарына енуі» 
делінген. Сол себепті, әр оқушыға оның қабілеттеріне сәйкес келетін білім беру 
өрісі қажет. 
Адамға ең бірінші өмірлік қажеті - еңбек екенін уақыт дәлелдеуде .
Адам өмірі үшін аса қажетті, әрі өмір бойы тоқтаусыз білім беретін пән 
«Еңбекке баулу»бүгінгі технология оқу пәні үнемі жетілдіруде.
   Біздің елімізде еңбекке үйрену –Ы. Алтынсарин 1887-1888 жылдары орыс –
қазақ мектебін алғаш ашқанда басталған . Оқушыларды кәсіпкерлікке, қазіргі 
заман талабына сай басқару, білу, ұйымдастыру, іске асыру жұмыстарына 
бейімдеу басшылыққа негіз болады.
Болашақ кәсіпкер:
- өз өндірісінен түскен қаржыны жұмсай алатын жеке меншік иесі;
- азаматтық нарыққа қатыса алады;
- өз өндірісінде жұмыс беруші, ұйымдастырушы;
- жұмыстың сапасына жауап беруші.
Ұжымның жұмыс нәтижесінде өзіне пайда келтіретін әдіс-тәсілдерді 
қамтамасыз етуді шешу мектептің материалдық –технологиялық базасына, 
аймақ ерекшелігіне байланысты.      
     Сонымен бірге оқушыларды кәсіби еңбекке баулу мүмкіншіліктерін зерттеу 
арқылы іске асыру технологиясын жасау. Ата-ана, ауыл әкімшілігі мектеп 
ұжымымен бірігіп, жастарды кәсіпкерлікке баулуға бағытталған оқу-тәрбиелік 
шығармашылық орта құруы қажет. Еңбек тәрбиесі - барлық тәрбиенің қайнар 
көзі.
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Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішу, тігу қолөнер шеберлігін меңгерту арқылы 
ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелей аламыз. Өйткені, оқушы алған 
теориялық білімін іс жүзінде қолдана отырып, оны өмірімен, өзінің іс-
әрекетімен байланыстыра білгенде ғана, өзіне де пайдасын тигізе алады.      
Көркем еңбек сабағы арқылы оқушыны іскерлікке, ұқыптылыққа, әдемілікті 
сезініп, қабылдауға үйретеміз.                                                                  
 Біздің негізгі ұстанымыз: «Сөзден - іске көшу».
    Еңбек тәрбиесі арқылы киімді пішіп тігу, көркемдеу қол өнер шеберлігін 
меңгеру арқылы жас ұрпақты адамгершілік рухында тәрбиелеуді басшылыққа 
ала отырып жұмысты жүргіземіз. Оқушылар әр түрлі тігілген бұйымдарды 
зерттей отырып, баға берумен келешек кәсіби ісіне қажетті эстетикалық, 
ұлттық, этикалық және т. б. бағалы қасиеттерін өз бойларына қалыптастырады.
     Еңбек сабағында оқушылардың іске икемділігі мен іскерлігіне, өнерге, 
шеберлікке деген бейімділігін дамыта отырып қалыптастырамыз. Оқушылар 
отбасында да тұрмыстың әр түрлі өнімді еңбегіне қатысады. Баланың 
бойындағы сапалық қасиеттері, еңбекке қызығушылығы, табиғатты қорғауы, 
ұқыптылығы арқылы еңбек адамын көру. Қазіргі кезде білім беру кеңістігінде 
инновациялық үрдістердің бағыттарының бірі - мектепке бағдарлау болып 
табылады. Оқушылардың қызығушылықтары, қабілеттері толық ескеріліп, сол 
қажеттілікке сай тиімді жағдайлар жасалып, білім беріледі.
Оқыту мәселелерін бастамас бұрын, жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеуге 
ерекше мән беру керек.
     Сабақ - оқыту мен тәрбиелеу үрдісінің негізгі формасы . Ендеше сабақтың 
мәнді өтуі мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Инновация –оны жеке түсініп, 
оқу үрдісіне енгізу - оқушылардың саналы да сапалы білім алудың бірден бір 
шарты. Инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу жаңа білім берудің бірден бір 
шарты деп айттық. Саралап оқыту - оқушылардың туа біткен ақыл-ой 
қабілетінің жеке дамуының жан-жақтылығына негізделген білім беру жүйесі.
- оқытудың дәстүрлі емес сабақ түрлері мен жаңа әдіс-тәсілдерін қолдану
- сабақтарда пайдаланатын негізгі әдістер оқушылардың көңіл күйіне, 
ынтасына, қабілетіне қарай, топпен, жеке оқушылармен жұмыс істеу, ойын 
элементтерін пайдалану т. б.
  Көркем еңбек   - пәні география, бейнелеу өнері, тарих, музыка пәндерімен 
тығыз байланысты. Электронды кәсіптік бағдарлау жүйесі - қазіргі заманға сай 
ақпараттық-коммуникациялық технология негізінде жасалып, оқушының өзіне 
қажетті мамандықты таңдап, оның ерекшеліктері жөнінде тұтас ақпаратты 
ұсына отырып, өз мүмкіндігі бойынша қалаған мамандығын анықтауға 
көмектеседі.
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     Оқушыларды кәсіптік бағдарлау ақпараттық үрдісі, ұдайы кәсіптік білім 
жөніндегі ақпараттарды талдауды және қорытындылауды қажет етеді. Бүгінгі 
еңбектің сипаты, мазмұны өзгеріп, жаңа талап пен міндеттерді қажет еткенімен, 
еңбекті құрмет тұту – халықтар дәстүрінде ежелден қалыптасқан.
Балаларды еңбекке тәрбиелеу - қол еңбегі сабағынан басталады. Адам баласы 
туа сала емес, көре-көре, жүре-жүре жетіледі. Бір адам еңбекке өте қабілетті 
болып өссе, енді бірі керісінше болады. Баланың жас шағында еңбек тәрбиесін 
дұрыс алуы немесе одан шет қалуы оның келешек өміріне үлкен әсер етеді.
    Баланың еңбек тәрбиесін меңгеруі, қоғам үшін ғана емес, оның жеке басы, өз 
тіршілігі үшін де қажет. Еңбекке сүйетін адамның өмірінде реніш болмайды. 
Олар үнемі көтеріңкі көңіл-күйде жүреді. Отбасына еңбек тәрбиесін 
жүргізгенде, баланы белгілі бір мамандыққа бейімдей даярлауды ескерген жөн .
     Егер бала отбасында еңбек тәрбиесін дұрыс алып шықса, мектепке 
іскерлікке үйрену оңайға түседі. Өйткені, отбасында алған еңбек дағдылары 
балаға түрлі мамандықты үйренген кезде жәрдемдесіп, оны игеруді оңайлатып 
отырады.  Көркем еңбек    сабағында жобалау әдісін қолдану
Жоба - әр түрлі бөлімдерден арнайы сызбалардан, суреттерден, жасалатын 
бұйымның технологиялық картасынан құралуы мүмкін. Ол бұйымдарды 
жасаған кезде есеп, экономикалық немесе экологиялық дәлелді түсінік хаттар 
да пайдаланылады.
   Жобаның бірнеше нұсқасы болуы мүмкін.
Мысалы, өте күрделі жобаны оқушының өзі ғана орындауы шарт емес. 
Сондықтан жобаның кейбір бөлігі дайын күйде берілсе, кейбір бөлімін оқушы 
мұғалімнің, ата-ананың көмегімен орындай алады. Егер бір күрделі жобаны 
бірнеше оқушы бірлесіп орындаса, әр оқушының үлесі алдын ала анықталуы 
қажет. Ол оқу жылының соңында өзінің орындаған шығармашылық жобасын 
оқушылардың және мұғалімнің алдында қорғайды .
Жобаны қорғау барысында қолданатын бұйымның ішінен қандай затты таңдап 
алу, ол бұйым қоғамға, өзіне достарына және ата-анасына қандай пайда 
келтіретіне ескеріледі.
Жобалау әдістемесінің талабы:
1. Міндетті түрде шешілетін мәселенің зерттемелік, ақпараттық, тәжірибелік 
болуы.
2. Жобаны орындау іс-әрекетті жобалаудан басталады
3. Әр жоба оқушыдан зерттеушілік жұмысы талап етеді. Сонымен, жобалау іс-
әрекетінің ерекшелігі - ақпаратты іздеу болып табылады.
4. Жобаның шығуының ең соңғы сатысы - нәтиже:
5. Дайындалған жоба тапсырыс берушіге немесе қоғамдық өкілдікке көз 
жеткізуі керек.
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Қызыл телпекке көмек

ТУСУПОВА ВЕНЕРА КАНАТОВНА 
Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қаласы 
"Күншуақ" бала бақшасы КМҚК тәрбиешісі 

Мақсаты :
Білімділік міндеті: «Қызыл телпек» ертегісін естеріне түсіру, қыс мезгілінің 
ерекшеліктерін бекіту  , денсаулықты қалай сақтау керектігі жайлы білімдерін 
кеңейту.
Дамытушылық міндеті:  ойын әрекеттері  арқылы ойлау, сөйлеу 
мәдениеттерін дамыту ,сөздік қорларын байыту,  
Тәрбиелік міндеті: Балаларды  өз денсаулығына қамқорлықпен қарауға  , 
ертегі кейіпкерлеріне деген жанашырлық сезімдерін ояту.
Керекті құралдар: интерактивті тақта, жемістердің суреттері, жапырақтар
Тілдің үштұғырлығы: сәлеметсіз бе – здравствуйте - hello  , сау болыңыз- 
досвидание- good bye , жемістер- фрукты -fruits,  апельсин- апельсин- orange , 
лимон – лимон - leman , алма- яблоко – an apple , жүзім- виноград - grape, 
банан-банан- banana 

Оқу іс-әрекетінің 
кезеңдері

Тәрбиешінің
іс-әрекеті

Балалардың 
іс-әрекеті

Мотивациялық-
қозғаушылық

Балалар топқа кіреді
Табиғат – біздің анамыз,
Табиғатқа баламыз.
Иіліп сәлем береміз,
Біз әдепті баламыз!
Сәлеметсіздер ме құрметті 
қонақтар!
Қане, балалар, бір - бірімізге 
мейірім сыйлайықшы, ол үшін 
бір - бірімізге қарап күлеміз,. 
Балалар орындарымызға 
отырайық.
-Балалар бізге бүгін 
электронды хат келіпті. Оның 
кімнен келгенін білу үшін мына 
жұмбақты шешейік.

Балалар келген 
қонақтармен 
Өлең жолдарын айтып  
3 тілде сәлемдеседі

Балалар шаттық 
шеңберге тұрып, бір- 
біріне жылу сыйлайды.

Балалардың назары 
интерактивті тақтаға 
ауады.
Балалар жұмбақтың 
жауабын табуға 
тырысады.
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Ол өте сүйкімді қыз
Апасын ол өте жақсы көреді
Бір күні апасы оған қызыл бас 
киім әперді
Ол қандай қыз?
-Дұрыс балалар ол қызыл 
телпек
Қызыл телпектің хабарламасын 
тыңдайық
-Балалар менің апам ауырып 
қалып ,мен оған бәліш 
пысырып апара жатыр едім сұм 
қасқыр жолығып бәліш толы 
себетімді тартып алды. Маған 
оны қайтару үшін көптеген 
тапсырмалар берді, мен оны 
орындай алмай қиналып 
отырмын ,көмектесіңдерші 
балалар!

-қызыл телпек
Балалар қызыл 
телпектің 
хабарламасын 
тыңдайды
Балалар қызыл 
телпектің әңгімесін 
тыңдап, оған 
көмектесуге келіседі

Ұйымдастыру-
іздестіру Балалар біз қасқырдың 

тапсырмасын орманға бармай 
ақ осы жерде отырып 
орындауымызға мүмкіндік бар, 
біз оны электронды түрде 
жіберіп отырамыз
-Ал енді қасқырдың 
тапсырмаларын көрейік . 
Тақтадан қыс мезгілінің суреті 
шығады
1 тапсырма
-балалар қасқыр қыс мезгілі 
жайлы әңгімелеуіміз керек 
сияқты. Бұл тапсырманы дұрыс 
орындасақ  күліп тұрған күннің 
суреті шығады екен
-Қазір жылдың қай мезгілі?
-Қыс  мезгілінде неше ай бар? 
Атайықшы.

Балалар таңдана 
қарайды.

Балалар келіседі.

Тақтадан қасқырдың 
тапсырмаларын көреді

-қыс
 -үш
-желтоқсан, қаңтар, 
ақпан
 -ақпан
Балалар қыс 
ерекшеліктерін толық 
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-қазір қай ай?
-Балалар қыстың қандай 
ерекшеліктерін білеміз? 
Оларды толық сөйлеммен 
атайық?
Дидактикалық ойын 
«Керісінше» 
Қимылды ойын «Жұбыңды 
тап»
-Қане ,балалар біз тапсырманы 
дұрыс орындадық па 
тексерейік?
Ауырып тұрған баланың суреті 
шығады.
-Денсаулық деген не?
-денсаулық мықты болу үшін 
не істеу керек?
2 тапсырма
Пайдалы тағамдардың 
суреттері шығады
Жемістердің аттарын 
ағылшынша айту 
Дидактикалық ойын «кім 
зейінді» 
3тапсырма 
Жуынып жатқан баланың 
суреті шығады.
-таза жүру деген не? 
Сергіту сәті:  «стирка»
Дидактикалық ойын « дұрыс-
бұрыс»

4 тапсырма 
Спортпен шұғылданып жатқан 
бала суреті
-спортпен шұғылдану деген не?
Cсаусақ жаттығуы «саусақ 
жаттығуы»
Дидактикалық ойын 
«тағамдарды  топтастыр»

сөйлеммен айтады
Балалар қарларды 
көлемі  бойынша  
жұптасады
Күліп тұрған күннің 
суреті шығады
-ауырмай жүру
-пайдалы тағамдар жеу 
керек
-ет, балық, сүт 
тағамдары, жемістер, 
көкеністер
Балалар жемістерді 
,түстерін қазақша, 
орысша, ағылшынша 
атайды -тісімізді жуу, 
жуынып жүру, киімді 
таза ұстау
Балалар бой жазады

-Таңғы жаттығу, спорт, 
ойын т.б

Балалар орындарында 
отырып,  2 түрлі 
себетке пайдалы, 
пайдасыз тағамдардың 
суреттерін себетке 
сызықтар арқылы 
қосады.

Балалар қызыл телпек 
үшін қуанады
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Тәрбиеші балалардан 
тапсырманы орнында отырып 
орындауларын сұрайды
Қасқырдың тапсырмалары 
бітеді
Қызыл телпек балаларға рахмет 
айтады
Ол қасқырдан өзінің себетін 
қайтарып алады. Қызыл телпек 
апасымен қауышады.

Рефлексивті - 
түзетуші    

Бізге балалар  кімнен 
хабарлама келді?
-оған не болыпты?
-бізден қандай көмек сұрады?
-сендер көмек көрсете 
алдыңдар ма?
-қалай көмектестік?
-оқу іс-әрекетінде кімге не 
ұнады?
Тәрбиеші балаларды 
мадақтайды.

- қызыл телпектен 
-қасқыр себетін тартып 
алыпты
 -себетті қайтаруға
 -көмектесе алдық 
-тапсырмаларды 
орындадық
Балалардың жауабы
Мадақтауға ие болады.

Күтілетін нәтиже:
біледі: қызыл телпек ертегісінің желісін
Білуі тиіс: қыс мезгілі жайлы білімдерін бекіту,денсаулықтарын сақтай білу
Істей білуі керек: сұрақтарға дұрыс толық жауаптар беру
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  31.03.2021 жыл.    № P00053

«Түлкі мен қоян» орыс халық ертегісі

КУСЕМБАЕВА АСЕМГУЛЬ ҚУАТБЕКҚЫЗЫ 
Солтүстік Қазақстан облысы, Ақжар ауданы,Талшық селосы

«Айгөлек» балалар бөбекжай–бақшасының тәрбиешісі

Мақсаты: 
Білімділік міндеті: ертегілерді сахналау барысында кейіпкерлердің мінез – 
құлқын жеткізе білу дағдыларын үйретуді жалғастыру. Ауызекі сөйлей білуге,  
сұраққа толық жауап беруге, ертегі желісі бойынша тапсырмаларды дұрыс 
орындауды үйретуді жалғастыру.
Дамытушылық міндеті : Қоршаған ортаға деген көзқарастарын кеңейту 
танымдық белсенділіктерін арттыру. Балалардың оқу іс әрекетіне деген 
қызығушылығын ояту арқылы балалардың тіл байлығын, зейінін,ойлау, 
логикалық ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамытуды жалғастыру.
Тәрбиелік міндеті: балаларды батырлыққа, өжеттілікке, адамгершілікке 
тәрбиелеу. Жануарларға деген сүйіспеншілік, жанашырлық сезімдерін ояту. 
Мейірімді болуға тәрбиелеу.
Қолданылатын әдіс - тәсілдер: Ертегі айту, сахналау, көрсету, ойын, 
түсіндіру, сұрақ жауап. 
Қолданылатын көрнекі құралдар: слайдтар, үнтаспа, ойын барысында 
қолданылатын демонстрациялық материалдар.
Тілдің үш тұғырлығы: бір – один – one, екі – два – two, үш – три – three, төрт 
– четыре -  four, бес - пять – five, көк – синий – blue, сары – желтый – yellow, 
қызыл – red – красный, жасыл – зеленый – green.
Оқу іс-әрекетінің
кезеңі

Педагогтің іс-әрекеті Балалардың іс-
әрекеті

Мотивациялық 
-қозғаушылық

Балалар бүгін көңіл – күйлерің 
қандай?
Балалар қазір жылдын қай мезгілі?
Бір аптада неше күн бар?
Қонаққа жылап қоян келеді.  
Сәлеметсіңдер ме балалар! 
Айлакер түлкі менің ағаш үйімді 
тартып алды. Үйімді қайтаруға 
көмектесіндерші.

Балалар шеңберге 
тұрып,бір-
бірлерімен 
амандасады.
Жақсы!!!
Бір аптада 7 күн 
бар. 
Қоян саған не 
болды? 
Әрине 
көмектесеміз.
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Ұйымдастыруш
ылық-ізденістік

Біз орманға бармас бұрын орманда 
жүру ережесін еске түсірейік. 
Орманға  біз сиқырлы ән арқылы 
барамыз. Ал кәнеки балалар 
«Ертегілер әлемі» әнің айтайық. 
Көзімізді жұмып 1-10 санайық.
Балалар қарандаршы қандай 
тамаша! «Көбелектерді гүлге 
қондыр» ойын
Таза ауа! Жерде көбелектерді алып 
ұшыртайық та әр көбелекті түсіне 
сәйкес гүлге қондырамы.
Балалар қоянға көмектесу үшін біз 
ертегіні сомдауымыз қажет.
Ал балалар 
Автор: Бір хандықта ну орманның 
ішінде түлкі мен қоян дос 
болыпты. Олардың достығы 
сонша, тіпті олар екеуі бір - 
бірімен көрші болып тұруды 
ұйғарады. Содан түлкі өзіне 
мұздан, ал қоян ағаштан үй салады 
екен. Жылдар жылжып, күндер 
өтеді. Қыс өтіп көктем де келеді. 
Түлкінің мұздан жасалған үйі су 
болып еріп кетеді.
Түлкі қоянның үйіне кіріп алып, 
қоянды далаға қуып шығады. Қоян 
жылай бастайды. Сөйтіп қоян 
жылап отырғанда Ит кездеседі.

Түлкі: — Аха! Шықсам шығайын! 
Бірақ, менің тапсырмаларым бар
1 - ден 5 - ке дейін сандарды тура 
және кері санау. Үш тілде санау.
Геометриялық пішіндерді ата және 
түстерін үш тілде атау.

Орманда шулауға 
болмайды. Қоқыс 
тастауға болмайды, 
ағаштарды, 
бұтақтарды 
сындыруға 
болмайды. Орманда 
от жағуға 
болмайды.
Балалар «Ертегілер 
әлемі» әнің айтады.
1-10 санайды.

Ит:
Қоян, қоян! Не 
болды саған? 
Соншалықты 
қамығып кетіпсің 
ғой?
Қоян: — Қалай 
жыламаймын? 
Түлкінің мұз үйі 
еріп кетіп, менің 
жылы ағаш үйімді 
тартып алды.
Ит:— Сен Жылама! 
Мен саған 
көмектесемін. Мен 
ол оңбағанды қазір-
ақ қуып шығам!— 
АВ АВ АВ! Әй, 
түлкі, шық қане! 
Босат, қоянның 
баспанасын!
Балалар бүкіл 
тапсырманы 
орындап шығады.
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Ал түлкі бүкіл тапсырманы 
орындадық енді шығатын 
шығарсын.
Жоқ  менің тағы тапсырмаларым 
бар. 
Қоян одан да бетер жылай 
бастайды. Сөйтіп қоян жылап 
отырғанда Аю кездеседі.

Жүргізуші: Сөйтіп аю қоянның 
үйіне, қоянмен бірге еріп келеді.

Түлкі: менің тапсырмаларым бар 
сол тапсырманы орындандар.
Көзге жаттығу жасайық. 
Д/О «Қоянға кім не сыйлады?»
Д/О «Санның көршісін тап» қандай 
сан жоқ, сол санды жазамыз. 
Д/О «Заттарға сандарды 
сәйкестендір»
Қаян нешеу?
Алма нешеу?
Ал түлкі енді үйді босат, 
тапсырманы орындадық енді 
шығатын шығарсын
Жоқ менің тағы тапсырмаларым 
бар.
Қоян одан да қатты жылай 
бастайды
Қоян жылап отырғанда, оған Әтеш 
кездеседі.
Түлкі қорқып кетіп: «Қазір 
шығамын. Киініп жатырмын», — 
дейді..
Түлкі; менің тағы тапсырмаларым 
бар.
Д/О «Көленкесін тап»
Мына түлкі әтештен де қорқпайды 
екен. Ал түлкі босат кәне қоянның 

Аю: 
— Қоян-ау, не 
болды? Сонша неге 
жылайсың?
Қоян: Жыламағанда 
қайтемін? Түлкінің 
мұз үйі еріп кетіп, 
менің жылы ағаш 
үйімді тартып алды.
Аю: — Жылама! 
Мен оны қуып 
шығамын.
Қоян:— Жо-оқ! 
Қуып шыға 
алмайсың. Итте  
қуып шыға алмады.
Аю:— Көресің, 
қуып шығамын. 
— Түлкі, шық! 
Босат, қоянның 
үйін! — деп 
ақырады. 

Әтеш: — КУ - КА - 
РЕ – КУ  Қоян, 
қоян! Неге жылап 
отырсың? — деп 
сұрады.
— Жыламай 
қайтемін? Түлкінің 
мұз үйі еріп кетіп, 
менің жылы ағаш 
үйімді тартып алды.
— КУ - КА - РЕ - 
КУ, Сен Жылама! 
Мен оны қазір қуып 
шығамын! КУ - КА 
- РЕ - КУ, 
— Жо-жоқ! Қуып 
шыға алмайсың! 
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үйін. 

Түлкі сасқалақтап: «Қазір-қазір!» 
-дейді. 
Маған үй жасап беріндерші.
Балалар геометриялық 
пішіндерден үй жасап береді.
Сөйтіп түлкі қоян үйін босатып 
береді.
Сөйтіп қоян түлкінің кеткеніне 
қуанып, әтештерге рахметін 
айтады.
Қоян: Рахмет сендерге, сендер 
менің үйімнен түлкіні қуып 
жібердіңдер.
Қоянмен қоштасып. Тобымызға 
оралайық. 

Итте қуды, қуа 
алмады. Аю қуды, 
қуа алмады. Сен де 
қуа алмайсың!
— Жүр, көрерсің! 
Қуамын!
Екеуі үйшік жанына 
келді. Әтеш қатты 
дауыстап өлең айта 
бастады.
— Шөп шабамын, 
шөп шабамын! 
Түлкіні іздеп 
табамын. Қоянның 
үйінен шықпаса, 
оны да шалғынша 
шабамын!— деп 
Әтеш қайта әндете 
бастайды

Рефлексиялық-
түзетушілік

Бізге бүгін қонаққа не  келді?
Қоянға не болды?
Қоянға қандай жануарлар 
көмектесті?
Бірінші қандай?
Түлкі қоянның үйін босаттыма?
Белсенді қатысқан балаларды 
мадақтау.

-қоян
-үйін түлкі тартып 
алды
-ит, аю, әтеш
-ит
-иә босатты

Күтілетін нәтиже:
Білуі тиіс: 1 - ден 5 - ке дейін тура және кері санай білу. Геометриялық 
пішіндерді білу және түстерді ажырату. 
Болуы қажет: Түстер туралы ұғымы, түсінігі қалыптасады. 
Жасай алады: Сандарды, геометриялық пішінді және түстерін ажыратады. 
Зейіні, есте сақтау қабілеттері артады, ой өрісі дамиды. 
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Роль педагога в свете обновлённого содержания образования

ФИЛАТОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 
Учитель начальных классов школы-гимназии 

№ 9 имени Некрасова  г. Туркестан.

21 век – век информационных технологий, век, который вносит свои 
коррективы в процесс образования школьников. Стратегические ориентиры 
развития образования определены Президентом Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаевым в Послании народу     
     Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее» и находят свое воплощение в 
рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан 
[1]. Изменения в сфере технологий, коммуникаций и науки предъявляют 
современные требования к учителям начальных классов, которые должны 
понимать свою роль в процессах обновления содержания образования и 
обеспечивать внедрение новых методов, стратегий, подходов в обучении 
учащихся начальных классов.
     Главная задача учителя начальных классов – научить детей учиться, 
самостоятельно добывать знания и уметь применять их в конкретных 
жизненных ситуациях, помочь ребенку стать гармонично развитой, 
конкурентоспособной личностью, быть фальсифитатором учебного процесса: 
как можно меньше говорить самому и давать больше возможности это делать 
ученикам, создавать комфортную среду для познания, направлять учебную 
деятельность школьника.
  Перед нами возникают проблемы: Чему учить? Как учить, чтобы знания, 
полученные на уроке, помогли ученику стать конкурентоспособной 
личностью? Как повысить качество обучения младших школьников?
 В поисках решения этих проблем складывается система работы. Проблема 
формирования и активизации учебно  – познавательной деятельности особенно 
актуальна для начальной школы, так как именно в младшем школьном возрасте 
формируется и становится ведущей учебно – познавательная деятельность. От 
того, насколько успешно будет проходить её формирование, зависит 
успешность процесса обучения, развития личности в целом.
    Как уже говорилось, учитель начальной школы обязан научить детей 
учиться, сохранить и развить познавательную потребность учащихся, 
обеспечить познавательные средства, необходимые для усвоения основ наук. 
Поэтому ставится цель – развивать познавательную деятельность учащихся 
посредством использования отдельных форм и методов обучения на уроках, 
выступающих как условие успешности обучения.
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   Одним из факторов активизации учебно-познавательной деятельности 
учащихся является разнообразие форм организации обучения. Необходимо 
включение учеников в активную деятельность, использование при этом
разнообразных форм, методов познавательной деятельности. Всё это 
значительно расширяет учебно - воспитательные возможности урока.
    Наиболее эффективным методом могут выступать нестандартные формы 
уроков. Но современный урок все больше и больше становится необычным по 
своей форме. Современная школа должна не только сформировать у
учащихся определенный набор знаний, но и пробудить их стремление к 
самообразованию, реализации своих способностей.
Это, уроки – путешествия, конкурсы, интегрированные уроки, уроки – сказки, 
тематические игровые уроки. Конечно, нестандартные уроки, необычные по 
замыслу, организации, методике проведения, больше нравятся учащимся, чем 
будничные учебные занятия со строгой структурой и установленным режимом 
работы. Поэтому практиковать такие уроки следует всем учителям. Им 
необходимо найти место в работе каждого учителя, так как они обогащают его 
опыт в разнообразном построении методической структуры урока.
    Использование ИКТ делают учебный процесс интереснее и эффективнее. Так 
интернет становится привычной средой обучения, поискам интересного 
материала к урокам, способствует обмену новыми знаниями и идеями.
  В практике мы активно применяем технологию интерактивного обучения. 
Интерактивные методы и приемы обучения: мозговой штурм, ролевые игры, 
незаконченное предложение, работа в малых группах расширяют кругозор 
детей, способствуют развитию речи учащихся, раскрывают их потенциальные 
возможности и учат работать в группе.
    Любому учителю всегда хочется сделать больше и лучше. Учитель всегда 
стремится найти новые пути достижения этой цели.
Область эффективного обучения и преподавания не является исключением. 
Важно подумать о следующем:
· Довольны ли вы своими методами преподавания?
· Почему вы заинтересованы в интеграции методов активного обучения и
преподавания в существующую практику?
· Как вы можете улучшить существующую практику?
· Чего вы надеетесь достичь?
Используя активную методологию обучения, мы надеемся на то, что учащиеся 
придут не только к более
глубокому пониманию затронутых проблем, но также у них вырастит 
мотивация и энтузиазм.
Стоит подумать о следующих вопросах, чтобы увеличить мотивацию учеников:
· Соответствуют ли упражнения возрасту?
· Полностью ли учащиеся осознают цели работы?
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· Есть ли у самих учащихся возможность содействовать работе?
· Имеют ли все учащиеся одинаковую возможность участвовать в работе?
· Достаточно ли разнообразия в ваших видах работы?
  Многие учителя и ученики будут находиться на разных этапах опыта, 
уверенности и развития навыков в отношении активной методологии. Это 
необходимо принимать во внимание во время планирования уроков.
Атмосфера в классе влияет на то, как чувствуют и ведут себя учитель и 
учащиеся.
Она должна поощрять активное обучение и преподавание.
  Учащиеся, которые проявляют активность на уроке, накладывают 
обязательства на роль учителя. Происходит сдвиг от модели, где центральную 
роль выполняет учитель, к подходу, сконцентрированному на ученике. Также 
происходит сдвиг от учебы, определяемой конечным результатом, к учебе, где 
главную роль играет процесс. Эти изменения способствуют тому, чтобы 
учитель размышлял не только об основных принципах учебы и преподавания, 
но и об их роли в этом процессе.
В атмосфере активного обучения учителю часто отводится роль посредника, 
который поддерживает учеников в их учебе и развитии навыков в обсуждении, 
принятии решений, независимой работе и работе в команде. Важно участие 
учеников в учебном процессе. Иногда учителю следует принять на себя 
определенную роль в попытке расширить границы обучения в классе и 
заставить учеников по - новому взглянуть на какие - то вещи.
Итак, что, по моему мнению,  требуется от учителя? Это умение:
-формулировать учебные цели для   достижения результатов;
-строить учебный процесс  по организации усвоения  учебного материала;
-готовить учебные материалы  в соответствии с  учебными целями;
- использовать  потенциал информационной среды для  учебного процесса ;
- создавать условия для опережающего развития учащихся в  и личностно-
деятельностной
направленности;
- создавать атмосферу психологического комфорта и поддержки;
- готовить учащихся к самообразованию, самоопределению и самореализации;
- оценивать текущие результаты, направленные  на достижение поставленных 
целей.
   Педагог в свете обновлённого содержания обязан обладать высоким уровнем 
сформированного ряда компетентностей:
Специальная компетентность - способность заниматься собственно 
профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне и 
проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие;
Социальная компетентность - способность заниматься совместной 
(коллективной, групповой) профессиональной деятельностью, сотрудничать и 
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использовать принятые в профессии управленца приемы профессионального 
общения;
Образовательная компетентность - интерес к освоению профессиональных 
знаний, умений и навыков,
целеполагание в образовательной деятельности, мотивация развития 
субъектности и креативности в образовательной деятельности, способность 
применять основы педагогической и социальной психологии.
Очень много внимания будет уделено изменению  системы оценивания 
достижения ожидаемых результатов учащихся. Оценивание должно 
соответствовать следующим принципам:
1.     Валидности
2.     Систематичности
3.     Последовательности
4.     Объективности
5.     Прозрачности
6.     Рекомендованности
7.     Достоверности-
8.     Оно предполагает параллельное развитие двух линий оценки: 
(формативное и суммативное оценивание).
 Оценивание учебных достижений в модели образования, ориентированного на 
результат, предполагает  способы оценивания по результатам обучения за урок 
и итоговую работу в четверти.
  Результаты обучения в школе детей потребуют от нас ,педагогов,  
всестороннего  и объективного оценивания
успехов в достижении ожидаемых результатов обучения каждого учащегося, 
его отношения к учебе и динамику развития личности в целом. Но обновление 
содержания образования, транслируя лучший опыт внедрения новых подходов 
к обучению и методике преподавания должно учесть и положительный опыт 
традиционного.  Синтез традиционных и инновационных методов обучения 
позволит разнообразить формы проведения занятий активизирующие 
познавательную деятельность учащихся.
  В целом уровень казахстанского среднего общего образования должен 
соответствовать задачам развития государства и обеспечивать его 
конкурентоспособность в современном мире.
  Хотелось бы, чтобы задания, которые используются на уроках и во 
внеурочное время, помогут учащимся оставаться любознательными, проявлять 
высокую познавательную активность и понять, что умственный труд – это 
большая радость.  

24



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

01.04.2021 жыл.    № P00057

Тәрбиеші — бала жанының бағбаны!

            КАБЗОЛДИНА БИБИГУЛЬ САЛТАНАТОВНА
Шығыс Қазақстан облысы Курчатов қаласы 

«Күншуақ" бала бақшасы КМҚК тәрбиеші

Бөбегіңіз  былдырлап  тілі  шыққаннан  тәрбиешіге  сеніп  тапсырасыз. 
Бүлдіршін күннің тең жартысына жуығын сонда өткізеді. Тәрбиеші оған қамқор 
болып,  жан-жақты да  зерделі  болып қалыптасуына,  ой-өрісін  дамытуға  күш 
салады. Сәбиіңіз мектеп қабырғасын аттағанда, тәлімгер тәрбиешіңіз тәтті тілі 
жаңа шыққан басқа бүлдіршіндерді жетегіне алады. Осылайша жалғаса береді. 
Мен  үшін  де  осынау  өмірімдегі  ең  қастерлі  әрі  қасиетті  мамандық  ол  – 
тәрбиешілік.  «Жол  таңдауда  жалтаңдауға  болмайды»  дегендей,  әу  баста 
ұлтымыздың,  тәуелсіз  еліміздің  ертеңі  боларлық  бүлдіршіндерді  тәрбиелеу 
жолын таңдағаныма еш өкінбеймін. Керісінше, ауыртпалығы мен жауаптылығы 
қырық  атанға  жүк  боларлық  осы  кәсіпті  таңдау  арқылы  қоғамдық  дамуға 
өлшеусіз үлес қосып келе жатқанымды мақтан етемін.

  Алғашқы   сәбилердің   сыңғырлаған  күлкісі,  балдай  тәтті  сөздері, 
мөлдіреген көздері бәрі — бәрі өте қызықты сәттер болды. Солай қызықты да, 
жауапкершілігі  мол  күндерім  өте  берді.  Өйткені  мен  бала  бағбаны  — 
тәрбиешісімін.  Негізі  бағбан  деген  сөздің  астарына  көптеген  мағына  жатыр. 
Бағбан  деп,  яғни  біз  тәрбиешілер.  Бау-бақшамыздағы  жемістер  әрине 
балаларымыз.  Бағбан  бау -бақшадағы жемістеріне  дұрыс қарамай,  баптамаса 
жемістеріде  көркеймей,  өркенін  жаймайды.  Ендеше,  бағбан  бүлдіршіндерге 
дұрыс  бағыт  бағдар  беріп,  білімін  жетілдірсе  сонда  ғана  жемісін  береді. 
Болашақ  азаматтарды  тәрбиелеу  тек  қана  мектепке  дейінгі  ұйымдардың 
қолындағы  дүние  емес,  оған  отбасы,  қоғам  да  үлкен  үлес  қосары   хақ.  
Балалармен  жұмыс  жасау  –  үлкен  бақыт.  Себебі,  тек  қана  бала  ешнәрсеге 
алаңдамай  мейірімділікке  сенеді,  кішкентай    алақанын   менің  алақаныма 
қойып,  өз  құпияларын  айтып  маған  сенім  артады. Пәк  көңілді  балалармен 
қарым-қатынас  маған қуаныш, шаттық сыйлайды. Өйткені, мен оларға, олар 
маған  қажетігіне  сенімдімін.  Осы  сенімнің  болуы  әр  тәрбиешінің  бақыты.
Адамның өмірінде болашағына жол сілтейтін бір маңызды шешім қабылдайды. 
Бұл  –  кәсіпті  таңдау. Кейбір  жоғарғы  оқу  орнын  бітірушілер  кәсіби  бағыт 
беретін  саланы  таңдайды,  ал  мен  «Тәрбиеші»  мамандығын  таңдадым. 
Тәрбиешінің  жұмысы  жеңіл деп айтуға болмайды. Бұл тынымсыз күнделікті 
жұмыс,  менің  мойынымда  кішкентай  баланы  тәрбиелеу  үшін  үлкен 
жауапкершілік  жатады. Мен дұрыс  мамандық таңдағанымды білемін.
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Балалардың   жарқын   жүздері,  күлкісі,  ата   аналардың   ризашылығы 
соның  белгісі.  Біздің  мамандық  басқа  мамандық  сияқты  емес,  махаббатпен 
қоршалған,  шынайы  махаббатқа  толы. Мен  балалардың  анасындай  оларды 
жақсы  көремін. Әр істеріне , сөздеріне   түсінушілікпен  қараймын.

Әрбір  бала  біз  үшін меруертке  тең. Тастардың  ішіндегі  арнайы  өңдеуді 
қажет  етпейтін  тас. Әрбір  меруерт  бірегей  және  бірден-бір  сәнді  бұйым, 
тірі  табиғат  жаратылысынан туған. Бұл табиғаттың ең тылсым жаратылысы.  

 Тәрбиеші  –  суретші,  әртіс,  әдебиетші,  ақылшы,  дос  және  бала  жанын 
бағамдар-психолог. 
«Тәрбиеші  адам – тағалы  атпен  тең»  деп  халық  даналығында көрсеткендей 
тағамның беріктігінен  «С.Сейфуллин  №29  ЖОМ жанынан  ашылған   шағын 
орталығында» тәрбиеші болып істеп келемін.  Мұнда әртүрлі  ұлттың  балалары 
тәрбиеленеді.  Шағын  орталығымызда балалармен  әртүрлі  қызықты  ойындар 
ұйымдастырылады,  коммуникативтік,  шығармашылық,   денсаулық,  таным, 
қатынас   бағыттары  бойынша   сабақтар  өтеді.  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.  Ұжымға 
тәрбиелеу,  балалардың  өзара  ұжымда  қарым  -  қатынастарын  қалыптастыру. 
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  қызметінде  қажет  ермексаз, 
тақтайша,   қылқалам  т.  б   дайындауға   көмектесуі.  Осылайша   біз 
бүлдіршіндерімізді   қайырымдылыққа,  кішіпейілділікке  шақырып,   жақын 
адамдарына,қамқор-болуға-үйретеміз.
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. Ұжым болып жұмыс 
жасай  білуі,  ұқыптылық,  ізденімпаздық,  аяушылық,  қамқорлық,  сезімдерін 
бойына  сіңіруі  аса  маңызды.

«Баланы  ең  әуелі  мейір-шапағатқа,  одан  соң  ақыл-парасатқа,  ақырында 
нағыз  пайдалы  ғылымға,  еңбекке  баулы»,  дейді  ғұлама  А.Құнанбаев 
атамыз. Ұжымымның  өмірінде  таңғажайып  қызықтар  бастан  өтіп 
жатады.Бірақ,бәрінен  де  жарқ  етіп,есте  қалғаны-біздің  бірінші  кездесуіміз. 
Балабақша  есігін  ашқанымда  «Бақытты  балалық  шақ»  әлеміне  түскенімді 
түсіндім,  және  жазушы Фариза Оңғарсынованың өлең жолдары соған дәлел.
 Фариза Оңғарсынова
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Тәрбиеші
Ән салғызып, билетіп, ылғи бізбен жүреді.
Тақпақты да үйретіп, ойната да біледі.
Қызық-қызық ертегілер біздерге оқып береді.
Жылауық та, тентек те сол апайға көнеді
Бастап бізді далаға, серуенге де шығады.
Біз шомылсақ жағада байқап өзі тұрады.
Кішкентаймыз әлі біз, үлкендерге сенеміз.
Бұл тәтені бәріміз сыйлап, жақсы көреміз.
Естіп кейде қаламын, тәрбиеші апайды
"Қамқоршысы баланың" деп ауылда атайды
 Әр  таңда өз кішкентай достарымды асыға күтемін, олардың әрқайсысы бүгін 
қандай көңіл күймен келетінің ойлаймын. Кішкентай  адамның көкірегі ашық, 
жүрегі  жұмсақ, ол маған сенеді. Бұл  сондай жауапкершілік!
Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» деген өлеңі есіме алып отырып, менің 
мамандығымда «Үш бақытымды» былай дегім кеп тұр.
Әрбір  сабақ  мен  үшін  маңызды,  өйткені  басқа  сабақтардан  өзгеше.Оларды 
өткізу  менің  бірінші  педагогиқалық  бақытым.  Екінші  бақытым  ол 
менің мектепке  дейінгі  балаларым.  Оларға  білім  беріп,  жақсылыққа  үйрету 
менің үшінші бақытым.
Мен  өзімнің  жұмыс  жүйемді  гүлге  ұқсатамын.  Гүл  барлығына  қуаныш 
әкелсе,менің  жұмысымда  маған  қуаныш  әкеледі.  Гүлдің  түпкі  тамыры  мен 
болсам,  гүлдің  әсем  дағы-балалар,  ал  күлтелері  –  менің  міндеттерім  мен 
әдістерімді теңеймін. Менің  тобым  сол гүл сиякты жайнайды.
  Осы сенімнің болуы-әр тәрбиешінің бақыты деп ойлаймын.
 Қызмет  етуді  азаматтық,  ұстаздық  борышым деп  санаймын.  Әлі  де  қызмет 
етемін, баламен жұмыс жасау мен үшін өте қызықты. Әр оқу қызметінің сәтті 
шығуы  бірінші  кезекте,  әрине,  тәрбиешілер  қауымына–өзімізге  байланысты.
Ендеше, бүгінгі білім мен білік бәсекелес заманда бүлдіршіндеріміздің  биіктен 
көрінуіне  күнделікті  ісіміздегі  жаңашылдығымыз арқылы,  жан-жақты берген 
тәрбиеміз  арқылы  қол  жеткіземіз.  Сондақтан   да,
Менің  педагогикалық  ұстанымым – кішкентай  бүлдіршіндерге  сапалы білім 
мен саналы тәрбие беру. Болашақта  тәрбиеленушілерімнен  Қазақстан елінің 
жарқын да  белсенді  балалары болады деген үлкен үміт күтемін.
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01.04.2021 жыл.    № P00058

ЗОРЛЫҚ – ЗОМБЫЛЫҚСЫЗ БАЛАЛЫҚ ШАҚ

СОЛТАНБЕКОВА АҚМАРАЛ КҮМІСБЕКҚЫЗЫ 
Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Өтенай  ауылы 

№12 "Байтерек" бөбекжайының  педагог-психологы

     Зорлық  –  зомбылықсыз  балалық  шақ  қалыптастыруда  эмоциялық  
интеллектің маңызы зор себебі – психология ғылымында қарқынды зерттеу  
нысанына  айналған  өзекті  мәселелердің  бірі  болып  табылады.  Бұл  мәселе  
бойынша  мыңдаған  кітаптар  мен  мақалалар  жарыққа  шығарылған,  
балалардың  зорлық  –  зомбылықсыз   эмоциялық  интеллектісін  дамытуға  
арналған көптеген тренингтер жүргізіледі.
       Зорлық – зомбылықсыз эмоциялық интеллект қалыптастыруда және  
балалардың  – балалық шақтарын өткізуде ата - аналардың эмоциясын түсіну  
және олардың эмоциялық күйіне бейімделу икемділігі жатады.
       Зорлық – зомбылықсыз балалық шақ туындату идеясын Эдуард Торндайк,  
Джой Гилфорд,  Ганс Айзенк  сынды авторлар зерттеуге  алған «әлеуметтік  
проблемаға» айналған ұғым екендігін қоғамда дәлелдеп кеткен. 
      1997 жылы Питер Салоуей «зорлық және балалық шақ» ұғымын алғаш  
анықтап,  «Зорлық  көрсетудегі  балалық  шақтың  эмоциялық  интеллектісі»  
атты мақаласын жарыққа шығарды.
      Питер  Салоуей  және  оның  авторласы  Джон  Майер  зорлық  көрген  
балалардың  эмоциялық  интеллектісін  зерттеп  «эмоцияда  көрінетін  тұлға  
көріністерін  қабылдау  және  түсіну,  интеллектуалды  үрдістер  негізінде  
эмоцияны  басқару»  ретінде  балалардың  психологиясында  ахау  барын  
анықтаған. 

     Аталған ғалымдардың анықтауынша,  
зорлық  көрген  балалардың  балалық  шақ  
эмоциясын төрт бөлімге жіктеген: 
1)  баланың  және  мен  деген  өзіннің  
эмоциясын  қабылдау  немесе  сезіну  
қабілетіннің  бұзылуын;  2)  балалар  өз  
эмоциясын ақыл-ойға бағыттай алмауын;  
3)  баланың  эмоциясында  тұйықтық 

қорқыныш  көріністеріннің  түсіну  қабілетіннің  төмендеуін;  4)  баланың  өз  
эмоциясын сыртқа мүлдем көрсетпеуін анықтап көрген. 
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     Қазіргі таңда балалардың қоғам тарапынан және ата-аналардан көретін  
зорлық-  зомбылықтары  қоғамда   феноменге  айналып  бара  жатыр,   бұл  
дегеніміз баланың даму құрылымын, даму жолдарын одан әрі терең зерттеу,  
және  қоғамда  бұл  өзекті,  себебі  аталған  құбылыс  –  баланың  тұлға  болып  
қалыптасуына кері әсерін тигізетіндігін айтсақ болады.
   Қоғам арасында балалардың зомбылық көруі  күн санап қалыпты жағдай  
болып бара жатыр. Зорлық жасау балаларға қоғаммен әрекеттесу үдерісінде  
балалар арасында туындайтын эмоциялық үрдістер мен жай-күйлерді терең  
ұғыну  арқылы  қоғаммен  мен  қарым-қатынасты  оңтайландыру  мүмкіндігін  
ашуға жол бермей отыр. 
   Сондықтан,  балалардың  зорлық  зомбылық  көру  әсерінен  эмоциялық  
интеллектісінің бұзылуы, баланың тұлға бойында уақыт өте келе  дамыйтын  
психологиялық  факторларынның  артуы  қоғамда  маңызды  дертке  айналып  
бара жатыр.
    Ғалым-зерттеушілердің  анықтауынша,  балалардың  зорлық  –  зомбылық  
көруінің  салдарлары  баланың  психологиялық  бұзылуын  анықтайтын   төрт 
атрибуты бар екендігі анықталған: 
Баланың өзіндік санасының бұзылуы. Зомбылық әсерінен баланың тұлғалық 
өз эмоциясынның бұзылуы, және өз ойлары мен мінез-құлқынның өзгеруі, өзінің  
күшті және әлсіз тұстарын ұғына білмеуі, өзіне-өзі сенбеуі.
Баланың  өзін-өзі  басқару  қабілетінің  бұзылуы.  Баланың  тұлғалық  өзінің 
импульсивті  сезімдері  мен  мінез-құлқын  бақылай  алмауы,  эмоциясының 
позитивті  бағытта  басқарып,  бастамашылдық  көрсете  білмеуі,  өз  
міндеттерін  орындай  алмауы  және  өзгермелі  жағдайларға  оңай  бейімделе  
алмауы.
Баланың қоғамдық санасының өзгеруі.  Баланың зомбылық көруі уақыт өте 
келе  қоғамға  қорқынышпен  қарауға  және  өзгелердің  эмоциясын,  
қажеттіліктері  мен қызығуларын түсінбеуі,  эмоциялық сигналдарды аңғара  
білмеуі,  әлеуметтік  қатынастарда  өзін  қолайлы  сезінбейді,  үнемі  
қорқынышта жүруі.
Баланың  қатынастарды  басқара  алмауы.  Бала  басқалармен  жақсы,  
үйлесімді қатынастарды дамыта алмайды үнемі қорқыныш әрі үрей сақтаулы  
тұрады және оларды шабыттандырып, қолдау көрсеткен жандарға үнсіздік  
танытып отырады. 
Сонымен  балалардың  зорлық  зомбылық  көруі  балалардың  эмоциялық  
интеллектісінің өзгеруіне кері ықпал етеді:
 Балалардың  зорлық  әсерінен  әлеуметтік  қиындықтарға  бағдарлануға,  
басқаларды басқаруға және оларды түрткілендіруге, жетістіктерге жетуге  
көмектесетін  адамдарға  сенімсіздікпен  қарау  қалыптасып   қалады.  
Сондықтанда балалардың зомбылық әсерінен эмоциялық интеллектісін бұзып  
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алмау  жағдайларын  қазіргі  таңда  кәсіби  психологтар  қ  мүмкіндік  ретінде  
қарастыруға болады.қарастыру үстінде.
 Баланың  физикалық  тұрғыдан  денсаулығы  өзгеріп  стресс  жағдайын  
басқара  алмауы,  ол  қиын  мәселелердің  туындауына  әкеледі.  Стрессті  
қадағалап, басқара алмаудан қан қысымы көтеріліп, иммундық жүйе әлсірейді,  
жүрек  ұстамасының тәуекелдігі  артады,  балаларда  қорқыныштан қартаю  
үрдісі тездейді.
 Балалардың психикалық ахауы денсаулыққа жаман жағынан әсер етеді.  
Басқарылмайтын  стресс  психикалық  денсаулыққа  да  әсер  етпей  қоймайды,  
балада  мазасыздық,  депрессияға  ұрымтал  болып  келеді.  Егер  балалар   өз  
эмоцияларын басқара алмаса, ұнжырғасы түсіп, көңіл-күйі де болмайды. Оның  
үстіне  басқалармен  берік  қатынастар  орната  алмаудан  бала  жалғыздық  
күйін кешеді.

Қорытынды

         Сонымен, баяндамамды қорытындылай келе, балалардың зомбылық көру  
эмоциялық интеллектісінің бұзылуына алып келеді.
        Бұл балалардың өзінің және өзгелердің эмоцияларын түсінбеуі,  өзінің  
және өзге адамдардың эмоцияларын басқара білу қабілетін елемеуі, өмір бойы  
күйзелісте жүруге алып келеді.
        Қазір қоғам қатал балаларға әлім жетіктердің зорлауы және зорлық  
көрсетуі  жыл өте келе  көбейу  үстінде.  Ал  біз  психолог  мамандар  осындай  
баяндамалар  мен  зерттеу  жүргізіп  қоғамда  балаларға  зорлықсыз,  
зомбылықсыз балалық шақ сыйлау біз боп, қоғам болып жұмыс жасау міндеті  
тұр.
      Осы психологиялық білімдерімді белгілі бір мәселелердің туындау себебін  
күтпей уақытында анықтауда тиімді қолдану және оларды шешу мәселерін  
ұсыну қажет деп есептеймін. Әр бала бақытты өмір сүруге лайық.
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01.04.2021 жыл.        № P00059

Домашние животные

НАСЫРОВА ГУЛЬФИЯ МАМАТ-ЗУНУНОВНА 
Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Өтенай  ауылы

№12 "Байтерек" бөбекжайының орыс тілі пәнінің мұғалімі 

Тақырыбы:  «Үй жануарлары» «Домашние животные»
Мақсаты:  Балаларға үй жануарларының орысша атауларын үйрету. Үй 
жануарларының қандай пайдасы бар екенін түсіндіру. Жануарларға қамқорлық 
жасауға үйрету.
Ұ.О.І.Ә барысы: 
- Саламатсыздарма! Здравствуйте! 
- Балалар, сендер үй жануарларын білесіңдерме?
Балалардың жауабы.
Үй жануарларын орысша домашние животные деп айтамыз.
Екі рет балаларға қайталату. 
Балалардың назарын экранға аудару. 
Это конь – жылқы 
Это корова – сиыр
Это коза – ешкі
Это овца – қой
Это верблюд- түйе
Это собака - ит
Домашние животные живут рядом с человеком. Человек заботиться о них. 
Домашние животные приносят пользу человеку. Корова дает молоко. Верблюд 
перевозит тяжелые грузы. Овца дает шерсть. Собака охраняет дом.

Физминутка:
Мы топаем ногами,
Мы хлопаем руками, 
Киваем головой.
Мы руки поднимаем,
Мы руки опускаем,
Мы руки дружно прячем 
И бегаем кругом. 

Речовые упражнения: «Назови детенышей»
Экраннан жануарларды төлдерімен көрсету, жеке – жеке атау.
-У лошади - жеребенок,(құлыншақ)
-У коровы – теленок (бұзау)
-У козы – козленок (лақ)
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-У собаки –щенок, (күшік)
-Балалар сендерді ата – аналарың қалай еркелетеді? Кім айтады? – 
(құлыншағым, ботам, қозым)
Дидактикалық ойын:  «Жануарларды табу»
Шарты:  Тақтада ілулі тұрған жануарлардың қасына төлдерін қою.
 Балалар мына жерде жануарлардың төлдері бар екен. Оларда аналарынын 
қасына барғысы келіп тұр. Қане көмектесейкші. 

Тақтаға үй жануарларын ілемін балалар қасына орналастырады. 
Міне, балалар төлдерде өздерінің аналарын қасына барып қуанып жатыр. 
Сендер қамқорлық жасадыңдар. 
Ұ.О.І.Ә. қортындылау, балаларды мадақтау.
- Сау болыңыздар! До свидание! 
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01.04.2021 жыл.      № P00060

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

СЕЙДАЛИЕВ ЕРҒАЛИ БОРХАНОВИЧ
Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Мырзатөбе ауылы

М.Өтемісұлы атындағы № 28 жалпы орта мектебінде 
директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары 

       Бүгінгі   таңда   елімізде   білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. 
Қазақстан  Республикасында  орта  білім  беру  мазмұнын  жаңарту  шеңберінде 
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде. 
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының 
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері  мен  әртүрлі  құралдарын  қолданудың  тиімділігін  арттыруды  талап 
етеді.  Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы  –  оқушы  тұлғасының 
үйлесімді  қолайлы  білім  беру  ортасын  құру  және  коммуникативті  қарым-
қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, 
оларды  жүзеге  асырудың  бір  жолы  –  оқыту  процесінде  топтық  оқытуды 
қолдану болып табылады.
     Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.
Оқытудың  топтық  формасы  деп  –  оқу  тапсырмасын  бірігіп  орындау  үшін 
сынып  базасында  құрылған  жұмысшы  топтардың  іс-әрекетін  ұйымдастыру 
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет 
үдерісіне  көтеріңкі  көңіл-күймен   қатысуын,  зерттеу  тақырыбын  түйсініп, 
терең  зерделеуді,  алынған  білімнің  тұтастығы  мен  оқушылардың  танымдық 
белсенділігін қамтамасыз етеді.
    Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы 
оқыту  үдерісінде  оқушылар  көп  мағлұмат  алады,  ойын  үдерісінде  жағымды 
эмоциялар  алып,  белсенділігі  артады,  сөздік  қоры  дамиды  жеке  тұлғаның 
қажеттіліктері қанағаттандырылады.
   Дұрыс ұйымдастырылған  топтық жұмыс –  командада  шығармашылықпен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп 
отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай 
білмеген күйде қалып отырды.  Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, 
қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді.
  Топтық  жұмыс  барысында  топтасып  постер  дайындау,  бірлесіп 
тапсырмаларды  орындау,  ресурстарды  талдау  жұмыстары  барысында  бір–
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бірімен  ой  бөліседі,  өзінің  білмегенін  талқылау  барысында  тыңдау  арқылы 
біледі,  естігеніне  қорытынды  жасап,  жүйелі  талқылауға  қатысады,  бағалап, 
талдап,  өз  пікірлерін  білдіре  алады  және  бәрі  бір  тоқтамға  келіп,  берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым 
шығарады.
Топтық   жұмыс   формалары  оқушы   тұлғасының  танымдық  қабілеттерін, 
танымдық  процестерді  дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі  өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 
ерекше.
   Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 
ажырамас қасиеті болып табылады.
Топтық  жұмыс  өзінің  барлық  белгілері  көрініс  табатын  оқу 
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады
   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-
бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді.  Олар жеке жұмысқа қарағанда 
топтық  жұмыста  тапсырмаларды  жақсы  орындайды  және  сабақтағы 
психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық  құндылығы –  оның жалпы бала  тұлғасын 
қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.
    Қазіргі  мектепте  топтық  жұмыстарды  ұйымдастыруды  оқу  үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым  Шаталов  топта  жұмыс  істеудің  “сабақта  қияр  тұздау”  сияқты  әдісін 
ұсынады,  яғни  тұзды  суға  түскен  қиярдың  тұздалатыны  секілді  топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық  жұмыстар  тиімді  әрі  көңілден  шығу  үшін  жақсы  ұйымдастыру 
қажет. Ол үшін:
 Топтардың  құрамын  жиі  өзгертіңіз,  әрбір  оқушы  қалған  барлық 
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан 
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді.  Топтың құрамын әр 
түрлі етіп өзгертуге болады.
 Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.
 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
 Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық 
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жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың 
деу керек.
 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.
 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
  Топқа  бөліп  жұмыс  жасату  ойын  емес,  бұл  проблеманы,  мәселені 
шешудің бірден –  бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп  өту 
қажет.
 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.
 Топпен  жұмысты  барлық  сыныпта  қолданғаннан  гөрі  бір  сыныпта 
жүргізіп,  балаларды  жаттықтырып  алған  жөн.  1.  Топтың  көлемі.  Ресми  топ 
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы 
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша 
топ  3-9  адам.3.  Топтық  нормалар. Топ  басшылары  топтың  өзге  мүшелеріне 
қарағанда  өздерін  басқаша  сезінеді. Оларда  топтық  қызығушылықты 
бағындыратын топтық рух басым болады.
 4. Топтық сананы құру амалдары:
 2.  Топтың  құралы.  Құрылу  кезінде  топта  ұқсамайтын  тұлғалар  болу 
керек,  бұл  үлкен  тиімділікке  әкелуі  мүмкін.  Көптеген  көзқарастар  және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.
 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
 мақсатқа сенімділік;
 мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
 жетекшіліктің оңтайлы стилі;
 басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық 
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені 
топта  жасап,  өз  уақытының  сонша  бөлігін  бірге  өткізетініне  таң  қалатын 
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін 
дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық  қалыптастыруға,  тұлғаның 
қиындықтарға  даяр  болу  және  оларды  жеңе  білу,  танымдық,  сыйласу, 
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
 Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық 
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
 Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі.  Ол  сабақта  табиғи  тілдік  қатынас  жағдайын  құруға  әсер  етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, 
оқып-үйренуге  деген  қызығушылығын  тудырады.  Сондай-ақ,  топтық  жұмыс 
оқушылардың өздерін  сенімділікке тәрбиелейді,  өзін-өзі  ортада ұстай білуге, 
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бірін-бірі  тыңдауға,  сыни  ойлануға,  пікірлердің  сан  алуан  болатындығын 
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
 Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.
 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
 оқушылар  маңызды  әлеуметтік  дағдыларға  ие  болады:  әдеп, 
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 
қалыптастыру іскерлігі,
 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
 мұғалім  топқа  бөлуде  балалардың  өзара  бейімділіктерін,  олардың 
дайындық  деңгейлерін,  жұмыс  қарқындарын  есепке  ала  отырып,  оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 
   Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық 
және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті 
ұйымдастырудың  топтық  формасы  тәжірибесі  өзекті  әрі  болашақта  дамушы 
болып  есептеледі.  Олардың  бастамашылдығын,  дербестігін  қолдау,  баланың 
мектепке  келуіне  байланысты бірлесіп,  серіктесіп  жұмыс  істеу,  басқалармен 
тығыз  қарым  –  қатынаста  болу  дағдысын  қалыптастыру,  өзіндік  таңдауға 
үйрету қажет.
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01.04.2021 жыл.    № P00065

Ойын арқылы таным үрдістерін, қол машықтарын дамыту

ДОСМҰРАТОВА ӘЛИЯ СҰЛТАНҚЫЗЫ 
Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кенті 

№ 5 Айгөлек бөбекжай-бақша  тәрбиешісі

«Ойнай  білмеген,  ойлай  да  білмейді»  Халық  даналығы  XXI-  ғасыр 
білімділер ғасыры болғандықтан бүгінгі таңда заманымызға сай зерделі, ойөрісі 
жоғары, жан- жақты дамыған ұрпақ қалыптастыру мемлекетіміздің алға қойған 
аса маңызды міндеті болып тұр.Тәрбие мен білімнің алғашқы дәні - мектепке 
дейінгі  тәрбие  ошағында  беріледі.  Отбасында  ата-ананың  ықыласы  мен 
мейірімінен нәр алған бала  балабақшада  тәрбиешілердің  шұғылалы шуағына 
бөленеді.  Баланың  бойындағы  жақсы  қасиеттер  мен  мүмкіндіктерді  ашып  , 
олардың өнегелі де тәрбиелі болып тәрбиеленуіне тәрбиешілердің маңызы зор. 
Балаларды тәрбиелеуде ойын әдісінің маңызы көп. Мектепке дейінгі жастағы 
баланың ойынға деген құлқы, қарым- қатынасы, мінез- құлық көріністері олар 
өсіп-  есейгенде  де  жалғасы  береді.  Ойын  барысында  бала  өзін  қоршаған 
үлкендер сияқты, өзінің сүйікті әңгімелері мен кейіпкерлері сияқты өмір сүреді, 
әрекет  жасайды.  Ойынды  қолданумен  бірге  ойлауға,  тілді  дамытуға, 
шығармашылық  әрекетін  байытуға  бағыт  алады.  Баланың  ойын  кезіндегі 
қимыл-  қозғалысы  дене  бітімін  жетілдірсе,  ал  қарым-  қатынастағы 
пайымдаулары өзіндік  таным- түсінік,  мінез-  құлық әдептерін  бекітуіне  әсер 
етеді.  Бала  ойын арқылы бір әрекеттен екінші әрекетке ауыса отырып,  өзіне 
түрлі  ақпараттар  алады,  дүние  сырын  ашады.  Ойындардың  негізгі  мақсаты 
балалардың  ықылас  зейінін,  сөздік  қорын,  байқампаздығын,  есте  сақтау, 
қабылдауын  дамытуғы,  икемділікті  арттыруға,  өзінің  жеке  құрбыларының 
ісәрекетін бағалай, құрметтей, өз ісінің дұрыстығын дәлелдей білуін анықтау, 
қалыптастыру. Мектеп жасына дейінгі  кезеңдегі  балалармен сөздік жұмысын 
жүргізу  ісітіл  дамытудың  негізгі  бір  міндеттері  болып  есептелінеді.  Біз 
балалармен сөздік жұмысын жүргізе отырып, оларды айналасындағы заттармен 
таныстырып,  атын  атай  білуге,  қасиеті  мен  сапасын,  түр-түсі  және  пішінін 
ажырата  білуге,  өмірдегі,  қоршаған  ортадағы  түрлі  құбылыстар  жайындағы 
ұғым, түсініктерін дамыта отырып, белсенді түрде тілдік қарымқатынас жасай 
білуге үйретеміз. Мектеп жасына дейінгі балалардың сөздік қорларын дамыту 
ісінде тәрбиешінің: — балалардың сөздік қорларын дамыту; — жаңа сөздерді 
меңгерту; — үйренген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отыру басты 
міндет  саналады.  Осы  аталған  міндеттерді  тәрбиеші  үнемі  сөздік  жұмысын 
жүргізуде басшылыққа алып отыруы тиіс. Балалардың сөздік қорын дамытуда 
ойын, тапсырма, жаттығулардың орны ерекше. Соның ішінде ойын – баланың 
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шын тіршілігі. Ойын арқылы бала айналасындағы нәрседен өзіне қызықтысына 
ықыласы  ауып,  таңдап  алады.  Баланың  бір  ерекше  қасиеті  сөйлеуден  еш 
жалықпайды.  Ойын  бала  тілінің  дамуына  ықпалын  тигізіп,  таным 
белсенділігінің артуына жол ашады. Қай бала болмасын ойынмен өседі, өйткені 
бала табиғатының өзі тек ойынмен байланысты. Ойын үстінде бала еш нәрсеге 
тәуелсіз.  Ол  өзін  еркін  ұстайды.  Ал  еркіндік  дегеніміз  барлық  дамудың 
баспалдағы,  бәрін білуге  деген талпынысы мен құлшынысы. Баланың білуге 
деген құштарлығы, сөйлеуі ойын үстінде қалыптасады. Сөздік қорды дамыту 
ісін ұйымдастыру жұмысында ойын сабағы ең негізгі  орын алады. Тәрбиеші 
бақылау, заттарды қарау, сурет қарау, жұмбақ шешу және құрастыру, саяхат, 
ойын-сабақтарын  ұйымдастыру  барысында  балалардың  сөздік  қорларын 
дамытады.  Арнайы  ойын-сабақ  және  сабақ  мазмұнына  қарай  танымдық, 
дамытушы  ойындарды,  тапсырмаларды  қолдану,  балаларды  заттарды  бір-
бірімен салыстыруға, оларды қасиетіне қарай ажыратуға және оны танып білуге 
үйретеді.  Сөйтіп  бала  топтағы  жасына  сәйкес  бағдарламалық  міндетті 
меңгереді. Ойын ұйымдастыруда тәрбиеші өзі жетекші бола отырып, балаларды 
ойнай  білуге,  ойын  ережесін  сақтауға,  әрі  оларды ойната  отырып,  ойлануға 
бағыттайды,  заттың  атын  немесе  қасиетін  есінде  сақтап  қалуға  жол  ашады, 
ойынға қызықтыра  отырып зейінін,  қиялын дамытады.  Сонымен балалардың 
сөздік қорларын дамытуда ойындарды, тапсырма-жаттығуларды қолдану үлкен 
нәтиже береді.  Ойын арқылы балалардың сөздік қоры дамып, ауызша сөйлеу 
машығын  игереді,  таным  белсенділіктері  қалыптаса  түсіп,  ақыл-ойы  өсіп 
жетіледі, әрі адамгершілік қасиеттер бойына сіңіреді. Міне, сондықтан да оқу-
тәрбие  үрдісінде  әр  түрлі  ойындар  арқылы баланы жан-жақты дамыту ісіне 
ерекше көңіл бөлеміз және бұл біздің ең негізгі алдымызға қойған мәселеміз. 
Сонымен,  баланың  сөздік  қорын  дамытумен  қатар,  тілін  дамыту  да  ойын 
арқылы  жүзеге,асады. 
Ойынның маңызы: 1. Ақыл-ойы дамиды, оқуға қызығушылығы белсенділігі, 
шығармашылығы,  артады,  тұлғалық  қасиеттері  қалыптасады. 
2.  Ойын  түрінде  оқыту  жалықтырмайды,  балалардың  білімінің  сапасын 
арттыруда,  оқу  іс-әрекетін  қызықты  өткізуге,  тәрбиеші  үшін  тиімді. 
3.  Бала  бойындағы  жағымсыз  қылықтарды,  ойын  арқылы  тәрбиелейді. 
Тәрбиешілерге   балалардың  есте  сақтау  қабілетін,  қиялын  ,қабылдау 
қабілетін,зейін  тұрақтандыруға,аңғарымпаздық  қабілетін  дамытуға  арналған 
көмек  құралы  ретінде  төмендегі  ойындар  топтамасын  ұсынып  отырмын. 
1)  Есте  сақтау  қабілетін  дамытуға  арналған  ойындар Төрт құбылыс Балалар 
шеңбермен тұрады. Жүргізуші «су» - десе қолдарын алдына созады, «ауа» десе 
жоғары  көтереді,  «от»  дегенде  екі  қолын  айналдырады,  «жер»  дегенде 
қолдарын түсіреді. Кім шатасса ойыннан шығарылады. Көңілді шеңбер Балалар 
шеңбер жасап отырады. Бір-біріне мұқият қарайды. Жүргізуші белгі бергенде 
балалар  көздерін  жұмады.  Сол  кезде  жүргізуші  отырған  балаларға  әр  түрлі 
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заттарды  қыстырып  қояды  (гүл,  орамал,  көзілдірік  т.с.с.).  Балалар  көздерін 
ашқанда не өзгерді? - деп сұрайды. Ең зейінді балаға сыйлық беруге болады. 
Орныңды тап  Балалар  шеңберге  тұрады.  Әр  бала  өзінің  жанындағы  баланы 
есінде  сақтап,  қарап  алуы  керек.  Жүргізушінің  бірінші  белгісі  бойынша, 
бөлменің жан-жағына  тарап  кетеді  (белгі:  шапалақтау,  барабанмен беріледі). 
Екінші  белгі  бойынша  шеңберге  бастапқыда  қай  орында,  кімнің  қасында 
тұрғанын  есінде  сақтап,  қайта  шеңбер  түзеді.  Өз  орнын  таппаған  балалар 
ойыннан шығарылады. Ойыншықты сипатта Жүргізуші балаларға қолындағы 
ойыншықты мұқият қарап алуға ұсынады                         (1 минут). Алынатын  
ойыншықтар  түрлі-түсті  және  бөліктері  бірнешеу  болуы  шарт.  Ойыншықты 
жасырып, балалардан сол ойыншықты көргендегі түр-түсі, көлемі, пішіні, дене 
бөліктерін  есінде  сақтағанын  сипаттап  беруді  талап  етеді.  Ойыншықты дәл, 
нақты сипаттап берген бала ойынды әрі қарай жалғастырады. Сөзді есіңде сақта 
Жүргізуші  балаларға  7  қосарлы  сөздерді  оқиды.  Балаларға  мұқият  тыңдау 
ұсынылады. Бірінші сөзді жүргізуші айтады, балалар келесі сөзді есінде сақтап 
қайталайды.  Осылайша  қалған  сөздерді  түгел  айтып  шығу  керек.  көктем  - 
жаңбыр  жаз  -  күн  шықты  аспан  -  бұлт  жер  -  шөп 
2) Қиялды дамытуға арналған ойындар Менің көңіл-күйім қандай Балалар өз 
көңіл-күйлеріне  сәйкес  келетін  суретті  тауып  атайды  (көңілді  -  көңілсіз, 
ренжулі,  қорқынышты,  ...т.с.с.).  Сол  кездегі  өздерінің  көңіл-күйлерін 
баяндайды. Басқа суреттегі көңіл-күйге сәйкес болған жайды әңгімелеп береді. 
Жалпы ойынды ұйымдастыру ойынды өткізуге әзірлік, ойынды өткізу, ойынды 
талдау сияқты үш бағытты қамтиды. Ойынға қажетті құрал, заттарды даярлау 
ойынды өткізуге әзірлік болып табылады. Ойын-балалардың өмір танымының 
алғашқы  қадамы.  Ойын,  төзімділікті,алғырттықты,  тапқырлықты, 
ізденімпаздылықты, іскерлікті, көп білуді қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар 
педагогикалық, тиімді әдістерінің бірі. Ойын тек баланың, дене күшін, қуатын 
молайтып,  оны шапшаңдыққа ,  дәлдікке  т.б.  ғана  тәрбиелеп  қана қоймайды, 
оның  ақыл-ойының  толысуына,  жан  дүниесінің  қалыптасуына,  есейуіне  де 
пайдасын  тигізеді.  Ойын  баланың  алдынан  өмірдің  есігін  ашып,  оның 
шығармашылық қабілетін оятып, танымдық қасиеттерін дамытады.Ойын- бала 
табиғатымен егіз. Өйткені бала ойынсыз өспейді, жан-жақты дамымайды, бала 
отбасымен және қоршаған ортамен тығыз араласа отырып, ана тілін үйренеді. 
Ойын арқылы баланың болашаққа  көзқарас  қалыптасады.  Кішіге  қамқорлық 
көрсету,  әлсізді  қорғау,  ренжітпеу,  жолдарымен  ойын  барысында  бірлесе 
шешім қабылдау, басқа адамның еңбегін бағалай білу дегенді олар күнделікті 
ойын  негізінде  сезінеді.  Қандай  ойын  түрі  болсын,  дидактикалық  па, 
шығармашылық  па,  қимылды  ма,  саусақ  ойыны  ма,  сюжеттіме,  драмалық 
болсын баланың ой-өрісін дамытады,  сөздік  қорын молайтады,  адамгершілік 
қасиеттерін  қалыптастырады,  қиялдау,  ойлау,  есте  сақтау  қабілеттерін 
жетілдіреді.
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Мамандығым-мақтанышым

ЖҰБАЙДАЕВА МЕЙРАМКҮЛ АМАНТАЙҚЫЗЫ 
Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кенті 

№ 5Айгөлек бөбекжай-бақша  тәрбиешісі

Мен бүгін ерекше сезіммен ояндым,
Сәулелі ақ таңның шуағына боялдым.
Жүректе қуаныш, бойда күш тасыған,
Тағы да бақшама аяңдап келемін,
Бүлдіршін үнімен жұмыста қиялым.

Балалармен  жұмыс  істеу-үлкен  бақыт.  Себебі  тек  бала  ғана  еш  нәрсеге 
алаңдамай  мейірімділікке  сенеді,кішкентай  алақанын  менің  алақаныма 
қойып,өз  құпияларын  айтып,маған  сенім  артады.Пәк  көңілді  балалармен 
қарым-қатынас  маған  қуаныш,шаттық  сыйлайды.Өйткені  мен  оларға  ,  олар 
маған қажет екендігіне сенімдімін.Осы сенімнің болуы әр тәрбиешінің бақыты. 
Тәрбиеші  балаға  деген  ыстық  ықыласын  бір  сөзбен  айтып  қана  қоймай,бар 
жүрегімен және жан тәнімен сезіне білу қажет. Тәрбиешінің жұмысы күрделі де 
қызықты.
Мынау  менің  балабақшам...  Қазіргі  жұмыс  жасап  жүрген  «Шұғыла» 
балабақшасы  осы  бір өлең  шумақтарының  күш-қуатымен  келе  жатырмын. 
Топтағы  менің  кішкентай  бөбектерім...  Әр  күні  олардың  сүйкімді  жүзін 
көргенде  еріксіз  күлімсіреймін.  Өйткені  олар  мені  қуана  қарсы  алады. 
Қуанышын  жасыра  алмай  еркелей  алдыма  келеді. Бір  үйдің үміті, шырағы, 
аяулысы, ардағы, еркесі, бұзығы, қызығы. Мен  олармен бірге жүрсем, балаша 
қуанып,  мына  өмірге  балаша  қарағым  келеді.
Мен тәрбиешімін... Осы мамандықтың қызығы мен қиындығын бала ортасында 
жүрген  менен  артық  ешкім  сезе  алмайды.
Біз,  тәрбиешілер  үшін  балаға  ненің  дұрыс-бұрыстығын,  не  ыстық, не суық 
екенін,  не жаман,  не жақсы екенін  балапандарға  үйретуден  қиын  іс  жоқ. 
Көздері  мөлдіреген,  жүздерінде  күлкі  ойнаған  балаларға  қарасаңызшы...
Күнде  ертеңгісін  балабақшада  жас  бүлдіршіндерді  қарсы  алып,  олардың 
жағымды үндерін, сыңғырлаған тәтті күлкілерін, «Сәлеметсіз бе?», «Қайырлы 
таң!»  деген  сөздерін  естігенде,  бойым  бір  серпіліп  қалғандай  болады. 
Балалармен  болған  әрбір  уақытым  мені  жаңа  бір  әлемге  жетелегендей. 
Әрдайым  балалардың  маған  деген  ықыласын,  маған  ұмтылған  үмітке  толы 
көздерін, не нәрсені білуге құштар шабытты, сұраулы жанарларын байқаймын. 

41

https://www.zharar.com/f/cat=8/n.xfsearch=%D0%B6%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%8B/sort=date/order=desc/
https://www.zharar.com/f/cat=8/n.xfsearch=%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD/
https://www.zharar.com/kz/bilim/olen/


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

Олардың  менен  күтетіндері  өте  көп  екенін  сеземін.
Шынымды  айтсам,кейде  жұмыстан  үйге  келгенде,  қатты  шаршағанымды 
сеземін.  Бірақ  сол  балалармен  өткізген  күндерімді  ой  елегінен  өткізе 
отырып,олардың  ыстық  ықыласы,маған  қараған  үмітке  толы  көздері,тәтті 
қылықтары,  сәбилік  шын  жүректерімен  айтқан  сөздері  есіме  түскенде 
шаршағанымды  ұмытып  кетемін.Осы  бір  «  балалар  әлемінің  теңізіне  »  бір 
бойласам ,ешқашан өз мамандығымды өзгерткім келмейды. Өйткені бала жаны 
пәк, бала тап-таза мөлдір бұлақтың бастауы сияқты. Көзін ашып,тұнығына қану 
үшін,тәрбиешіде  жылы жүрек,  аялы алақан  және  тәрбиешіге  тән  ең  бірінші 
қасиет баланы құрметтеу сезімі болу керек екенін түсіндім. Оның адамшылық 
ар-ожданын,намысын,тұлғасын жасына қарамай сыйлау,құрмет тұту.
Балабақшаның  у-шуынсыз  өмірімді  елестете  алмаймын.  Әр  бала  өзінше  бір 
әлем...  Тым жақсы,  тап-таза,  сезімдері  пәк,  аңғал,  сүйкімді  жандар.  Ендеше 
оларды қалай ғана, жақсы көрмейсің. Мені өздеріне асқар таудай сүйеніш деп 
біліп тұрғанын сезе тұра, мен оларға жан-тәніммен берілмесем кім болғаным...
Халқымызда « еңбегі көптің, өңбегі көп » деген керемет сөз бар. Демек, мен 
бойымдағы   бар   жігерімді,  күш  қуатымды,  жаңашылдығымды  талапты  әрі 
талантты  шәкірт  тәрбиелеуге  жұмсауым  керек.  Болашақта  өз 
тәрбиеленушілерімді  биік  белестерден  көріп  жатсам,сол  үшін  өзімнің  аз  да 
болса үлесім тиіп жатса,мен өзімді бақытты ұстаз-тәрбиеші, бақытты жанмын 
деп білемін.
Ұрпағымызды  бала  кезінен  ұлттық  тәрбиеге  баулап,салауатты  өмір  салтын 
ұстап,  бойына  адамгершілікті,  мәдениетті,  инабатты,  иманды  сіңіріп,өз  ана 
тілін  құрметтейтін болашақ ұрпақ тәрбиелесек, әрбір тәрбиешінің өз міндетін 
мүлтіксіз орындағаны деп білемін.
Менің  негізгі   мақсатым – балаларға  жақсы  көңіл – күй  сыйлай  отырып, 
саналы  тәрбие, сапалы  білім  беру. Өзімді  әр оқу қызметі  үстінде  балаларға 
бағыт  беруші,  жол  сілтеуші  рөліне  қоямын.  Бұл  балалардың өзіне  деген 
сенімін  арттырып,  оқу  қызметіне  деген  тұрақты  зейін  қалыптастыруға, 
қызығушылығын  оятуға  жағдай  туғызады.
Бала  жүрегі – кішкентай  күй  сандық.  Ол  сандықтың  кілтін  тапсаң  ғана 
ашылады.  Тәрбиешінің   қолында   әр   кезде   сол   кілт   жүруі  керек.  Бала 
тәрбиесінің  жолында  талмай  қызмет  етіп келемін. Қызмет  етуді азаматтық, 
ұстаздық  борышым деп санаймын. Әлі де қызмет етемін, баламен жұмыс жасау 
мен  үшін  өте  қызықты.
Міне, осындай кербез, кішіпейіл, мейірімді, шуақты тәрбиеші  атансам - адами 
парызымның  орындалғаны  болар.
Менің  мамандығым  әлемдегі ең  қажет мамандықтардың  бірі. Сондықтан мен 
мамандығымды  мақтан  тұтамын.
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 Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі               
ЖҰБАНЫШОВА ТҮРСЫНАЙ ТЕЛЕУБАЙҚЫЗЫ                                            
Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кенті N5Айгөлек бөбекжай-
бақша  тәрбиешісі
Баланың  сенсорлық  дамуы  –  бұл  заттардың  сыртқы  қасиеттері  туралы 
ойларының қалыптасуы және оны қабылдай білуі: олардың пішіні, түсі, көлемі, 
кеңістіктегі  орналасуы,  сонымен қатар иісі,  дәмі  т.б.  мектепке дейінгі  жаста 
сенсорлық  дамудың  мәнін  бағалау  қиын.  Дәл  осы  жаста  сезім  мүшелерінің 
әрекетін  жетілдіру,  қоршаған  орта  туралы  білімін  жинақтауға  қолайлы  кез. 
Мектепке  дейінгі  педагогика  саласындағы  атақты  шетелдік  ғалымдар 
(Ф.Фребель,  М.Монтессори,  О.Декроли т.б.)  толыққанды сенсорлық дамуды 
қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің 
негізгі жағы болып саналатынын айтқан.
Сенсорлық  даму,  бір  жағынан  баланың  жалпы  ақыл-ойының  дамуының 
іргетасын құрайды, бір жағынан өзіндік мәні бар, өйткені толыққанды қабылдау 
баланы балабақшада, мектепте оқыту үшін қажет. Қоршаған орта құбылыстары 
мен  заттарын  қабылдаудан  тану  басталады.  Танудың  басқа  түрлері  –  есте 
сақтау,  ойлау,  елестету  –  қабылдау  негізінде  құралады.  Сондықтан  қалыпты 
ақыл-ойдың дамуы толыққанды қабылдауға сүйенусіз мүмкін емес.
Балабақшада бала сурет салуға,  жабыстыруға,  құрастыруға үйренеді,  табиғат 
құбылыстарымен танысады, математика мен жазу негіздерін меңгере бастайды. 
Кейде  бала  дене  шынықтыру  сабағындағы  қимылдарды  қайталай  алмайтын 
жағдай  болады.  Бірақ  мәселе  тек  мұнда  емес.  Музыкант,  суретші, 
құрастырушының  табысын  қамтамасыз  ететін  ерекшеліктерінің  қатарында 
сенсорлық қабілеттер маңызды орын алады. Сенсорлық қабілеттің бастауында 
ерте  жаста  жететін  сенсорлық  дамудың  жалпы  деңгейі  жатыр.  Сенсорлық 
тәрбиелеудің басты бағыты -баланы  сенсорлық  мәдениетпен азықтандырудан 
тұрады.
«Сенсорлық    мәдениет»  ұғымы  мектепке  дейінгі  педагогикаға     
М.Монтессоридің   жұмыстарының   арқасында   енді.  Бірақ,  ол   мұндай 
мәдениетке   қол  жеткізу  үшін  баланың  сезім  мүшелерін  заттардың  түсін, 
көлемін, пішінін  ажыра  білуге  жаттықтырып  отыру  жеткілікті  деп санаған. 
Мұндай  көзқарас  қате  еді.  Баланың сенсорлық мәдениеті  –  адамзат  жасаған 
сенсорлық  мәдениетті  меңгеру  нәтижесі.  (заттардың  түсі,  пішіні  туралы 
жалпыға ортақ қабылдаулар).
Бала  өмірде  де  заттардың  алуан  түрлі  пішіндері,  түстері  және  басқа 
қасиеттерімен, әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі.  Ол 
өнер туындыларымен де танысады: музыка, жазба өнері, скульптура. Әр бала 
мақсатты  бағытталған  тәрбиелеусіз  осының  бәрін  қабылдайды.  Мұнда 
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адамзаттың  сенсорлық  мәдениетімен  жоспарлы  таныстыратын  сенсорлық 
тәрбиелеу көмекке келеді.
Әр жаста сенсорлық тәрбиелеу алдында өзіндік мақсаттар тұрады, сенсорлық 
мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады.
Үш жастағы балалар қарапайым өнімді әрекеттерді орындай алады  (мозаика 
құрастыру,  құрылыс материалдарынан қарапайым заттарды жинау).  Бірақ  ол 
кезде олар көрген заттар мен  қолданылатын материалдардың қасиеттеріне аса 
назар  аудармайды,  өйткені  олардың  маңызын  түсінбейді  және  оған  назар 
салмайды. Сондықтан балаларды қарапайым тапсырмаларды орындауға үйрету 
кезінде, әр бала пішін, көлем, түс – заттардың тұрақты белгілері екендігін ұққан 
жөн.  Үш  жас  кезінде  балаларды  сенсорлық  тәрбиелеудің  дайындық  кезеңі 
аяқталады және  ары қарай  олардың сенсорлық мәдениетті  жүйелі  меңгеруді 
ұйымдастыру басталады.
Ұсынылған  жүйе  көмегімен  жүзеге  асырылатын  сенсорлық  тәрбиелеудің  
әрекеттің  өнімді  түрлеріне  оқыту  (сурет  салу,  т.б.)  кезінде  жүргізілетін 
сенсорлық тәрбиелеумен байланысы туралы мәселе маңызды болып табылады. 
Әрекеттің өнімді түрлері баланың үш жасында қалыптаса бастайды, бірақ осы 
жаста  оқыту  маңызды  орын  алмайды.  Сондықтан  ерте  жастағы  балаларға 
өнімді  әрекетті  және  сенсорлық  тәрбиелеу  бойынша  дидактикалық  ойындар 
мен жаттығуларды шектеудің мағынасы жоқ.
Үш жастан  бастап  әрекеттің  өнімді  түрлеріне  оқыту  жүйелі  және  жоспарлы 
сипатқа ие.
Сенсорлық  тәрбие – балалардың сенсорлық процесінің  мақсатын  жетілдіру, 
(сезінулерді, қабылдауларды, ұсыныстарды) дамыту.
Сенсорлық  тәрбиенің  мақсаты:  балалардың  сенсорлық  қабілеттілігін 
қалыптастыру.
Міндеттері:
1) Балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру;
2) Балалардың сенсорлық эталондар  жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру;
3)  Балалардың танымдық пен практикалық әрекетте  естілім және сенсорлық 
эталондар жүйелерінің әсерлерін өз бетінше  қабылдауды қалыптастыру.
Сенсорлық тәрбие бойынша  2-3 жасқа дейінгі бағдарламаның талаптары:
8 түсте бағдарлау, олардың атауларын атау, үлгі бойынша тандау;
Үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау;
Әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау;
Жазық суретпен көлемді, геометриялық пішіндерді, кескінді ара қатынасын
белгілеу, үлгі бойынша қою (әртүрлі шамаларды қосымша беттерге жайып
қойыпнемесетақтайшадаұқсас  формаларғаорналастыру).
4 бөліктерден тұратын  ойып жасалған  суреттерден, бүтін қойма текшелерді
құру.
Форма  бойынша заттарды танып  білу (текше, кірпіш, шар, призма);
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Жазықтықтағы  пішіндерге  (шеңбер,  сопақша,  шаршы,  тік   төртбұрыш)  
байланыста бағдарлау;
Түс,  пішін,  шама  бойынша  біркелкі  заттарды  салыстыру,  ара  қатынасын 
белгілеу, топтау;
Заттардың пішіндерін  саусақтармен сұлба бойынша жиектеу;
Парақ  шеңберінде  тік,  көлденең,  дөңгелек,  қысқа  және  ұзын  сызықтарды 
өткізу.
Дидактикалық ойындар арқылы тәрбиеші балалардың сенсорлық
тәрбиені  жүзеге  асырып, танылатын  үрдісін  дамытады (білуге
құмарлық,  қарапайым  көрністерде  өзара   байланысты   түсіну  және 
т.с.с.).Тәрбиеші ойынды ойлау, сөйлеу, қиял, ес, қоршаған өмірді кеңейту және 
бекіту әдістер ретінде  қолданады».
Дидактикалық  ойын  міндетті,  мазмұнды,  ережелерді  және  ойын  әрекеттерді 
енгізеді.
Дидактикалық  ойынның  негізгі  элементі  дидактикалық  міндет  болып 
табылады. Ол сабақтардың бағдарламасы-
мен тығыз байланысты. Барлық қалған элементтер қойылған міндетке бағынып 
және  оны  орындауын  қамтамасыз  етеді.  Дидактикалық  міндеттері  әртүрлі 
(қарапайым математика ұғымдарың бекітуге байланысты болуы мүмкін).
Дидактикалық ойындардың мағынасы қоршаған болмыста  (табиғат,  адамдар, 
олардың  ара  қатынастары,  тұрмысы,  еңбегі,  қоғамдық   өмірлері,  оқиғалары 
және т.б.)  Дидактикалық ойында  үлкен рөл ережелерге  беріледі.  Олар әрбір 
балаға ойында не және қалай істеуге тиісті  екендігін анықтайды, табысқа жету 
жолын көрсетіп жатыр.
Балаларда  жүрiс  тұрыста  тойтарылу,  өз  мінез-құлқын   басқаруды  тәрбиелеп 
жатыр. Ойын әрекеті – бұл ойын мақсатында балалардың  белсенділік таныту: 
түрлі-түсті  шарларды сырғанату, мұнараны талдау, матрешканы жинау…
Сенсорикадағы   дидактикалық  ойындар мектепке дейінгі кіші жастағы балалар 
үшін  сан  туралы  білімдерін  кеңейтуге  және   бекітуге  үлкен   мүмкіндіктер 
береді: « бір » және « көп »; заттардың теңдігі туралы, өрнектерді түсіну: сонша 
—  қанша,  тең,  бір  бірден  —  көп  –бір  де.  Заттар  салыстырып,  олардың 
шамаларын  т үсіну: ұзын — қысқа, бірдей, жоғары — төмен, кең — тар, жуан 
—  нәзік,  көбірек  —  аз.  Пішінді  анықтау:  шеңбер,  шаршы,  үшбұрыш. 
Кеңістіктің  бағыттарын   танып  білу:  алға,  артқа,  оңға,  солға.  Уақытты 
бағдарлау: таңертең, күн, кеш, түн.
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01.04.2021 жыл.      № P00064       
                                                                                                                                          

Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

ЕРМАНОВА ЗАДА ҚАБЫЛДАҚЫЗЫ
Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Жосалы кенті 

№ 5 Айгөлек бөбекжай-бақша  тәрбиешісі

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

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

Қоршаған ортамен таныстыру барысында,  балалардың тілі  дамиды: олар 
заттарды танып, қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ 
қоюға, сұрақтарға жауап беруге, көргендерін айтып беруге үйренеді. 

Әрбір  затты танып білуге  кезінде балаларға  сұрақтар қойып,  әңгімелету 
арқылы  сөздік  қоры  дами  түседі.  Ұйымдастыру  оқу  іс-әрекеті  процесінде 
дидактикалық ойындар, жаттығулар, балалармен қарым-қатынас жасау арқылы 
педагог  балалардың тілін  дамыта  отырып,  заттар  туралы нақты білім  беріп, 
сөздік қорын молайтуға ден қояды. Қоршаған ортамен таныстыру барысында 
бақылау жасаудан,  мақсатты серуен және топтық саяхаттан  алған әсерлерін, 
білімдерін нақтылау мақсатында әңгіме құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп 
отырулы тиіс.
«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын  барысы:Тәрбиеші  жеміс  пен  көкөністің  бір-екі  түрін  араластырып 
қойып.  Балаларға   көздерін  жұмуын  сұрайды.  Сол  арада  жеміс  пен 
көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. 
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Көзін  ашқан  балалардан  не  өзгергенін  сұрайды. 
Ойын осылай жалғасады, барлық балалармен бірге 
ойналады... 
 

                            «Жыл мезгілдері» 
Мақсаты:Балалардың  жыл мезгідері туралы 

білімдерін бекіту, мезгілдерді атауларын үйрету 
(қыс,көктем,жаз,күз).  Мезгіл өзгерістерін 

талқылау.
Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары.

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

карточкасы бар.
Балалар  жыл  мезгілдерінің  өзгерістері  карточкасын  алып 
сәйкес  келетін  мезгілдерге  қойып  шығады.(мысалы:қыс 

мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)

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

үлкен,қоян  кіші  сондықтан  үлкен  торға  пілді, 
қоянды кіші торға орналастыр.

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

Бала  ыдыстан  немесе  қоржыннан  алманы  алып 
пішінін,түсін,дәмін және қасиеттерін айтады. Көзін 
байлап қойып,  қоржыннан бірзатты алғызады.  Ол 
оны  сипалап,не  екенін  ажыратады  да 
сипаттайды,атын айтады.

 
«Не қайда өседі?»

Мақсаты:Балалардың  өсімдіктер  жөніндегі  білімдерін  бекіту,  заттар 
арасындағы  кеңістік  байланыстарын  анықтау  дағдысын  дамыту,өсу  орнына 
қарай өсімдіктерді  топтастыру.  Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін  және 
белсенділіктерін дамыту.
Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.

«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез 
ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.
Көрнекіліктер:орманның суреттері  салынған үлкен картаның астындағы бос 
тор көздер,тиісті жануарлар.
Ойынның  барысы:ойыншылар  екі  топқа  бөлініп,әртүрлі  табиғат  көрінісі 
салынған бір-бір үлкен картадан алады. Жүргізушінің белгісі бойынша балалар 
жануарлар бейнеленген үлестірмелі карточкаларды үлкен картадағы салынған 
сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге орналастырады. Кім бос тор көздерді 
толтырып, жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді.
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Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды  ұқсас  белгілеріне  қарай 
табу,олардың мекен-жайын анықтау.  Сөздік  қорын 
молайту.
Көрнекілік:әр 
түрлі 
жануарлар,құстар 
суреті

ойын  барысы:әр  түрлі  жануарлар,құстарды 
көрсетіп,олардың  қайда  өмір  сүретінін 
сұралады.  Оларды  немен  қоректенетінін 
айтқызады.  Балалардың  сөздік  қорына  жаңа 
сөздер  еңгізу  үшін  тапсырманы  түрлендіруге 
болады. Олар туралы білетін тақпақтарын сұрайды.
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30.03.2021 жыл.  № Р00047

Балаларға эстетикалық тәрбие берудің ерекшеліктері

Рашова Шолпан Агибаевна
Түркістан облысы Кентау каласы Шорнак ауылы

К.Рысбеков атындағы № 5 мектеп-интернатының тәрбиешісі

Эстетикалық тәрбие  дегеніміз  –  қоршаған дүниенің,  өнердің  сұлулығын 
баланың  көру  және  сұлулыққа  талпыну  қабілетін  дамыту  мақсатымен  оның 
жеке  басына  ықпал  етуге  бағытталған,  жүйелі  үрдіс.  Балаларды  өнер 
құралдарымен тәрбиелеу – көркемдік тәрбие пәнін құрайды. Тәрбиеші баланы 
сұлулықты  қабылдауға,  оған  эмоциялық  ықлас  білдіруге,  сондай-ақ, 
эстетикалық  ұғым,  эстетикалық  пікір,  эстетикалық  баға  беру  қасиетін 
қалыптастыруға жасау керек. Эстетикалық сезім дегеніміз – өмірдегі,  көркем 
өнердегі әсемдікті қабылдаудан туатын эстетикалық нәр алу, толқу, рахаттану. 
Ол адам табиғатына ғана тән жоғарғы сезім.

Эстетикалық  тәрбиенің  мақсаты  –  баланың  бойына  эстетикалық 
құндылықтарды сіңіруді қажетсіну, оған деген қызығушылығын, эстетикалық 
талғамын дамыту, эстетикалық іскерлік пен дағдысын қалыптастыру. Баланың 
сезіміне әсер ету – шексіз жұмыс және тәрбие жұмысының күрделі саласы.

Эстетикалық  сезім  әлеміне  қатысы  бар  құбылыстарды  зерттейтін 
философияның  бір  саласы  болса,  эстетикалық  тәрбие  көбінесе  адамның 
сезіміне тәрбиелеу арқылы санасына әсер етіп, іс-әрекетіне бағыт-бағдар беруді 
көздейді. Жүріс-тұрыс адамдар арасындағы қарым-қатынас талаптарын түсініп, 
сезіну оның эстетикалық жағын қамтиды. Этика мен эстетика іс-әрекет, жүріс-
тұрыс,  мінез-құлық  көріністері  арқылы  бір-бірімен  байланысып  жатады.  Әр 
нәрсенің мөлшері мен өлшемін білу эстетикалық жақтан сезіну арқылы келеді. 
Эстетикалық тәрбиенің басты мәселесі – сезім әлеміне әсер ету, оны дамыту, 
қалыптастыру.  Сезім  мен  дағдылар  арқылы  сұлулықты  түсіне-сезіне  білуге 
тәрбиелеу баланың дара қасиеттерін, барлық мүмкіндіктерін қалыптастырады.

Баланың көркемдік-эстетикалық дамуы сәтті болу үшін тәрбиеші, педагог 
жас  ерекшелігіне  сай  әртүрлі  ойындар,  сабақтардың  түрлерін  қызықты,  әрі 
танымды өткізеді. Танымдық ықпалдар эстетикалық қобалжулармен неғұрлым 
байланыста болса, соғұрлым нәтижесі де, әсер етуі де жақсарады. Педагогтың 
балалар қажеттіліктерін,  мүмкіндіктерін,  қызығушылықтарын ескере отырып, 
әр  біреуімен  жұмыс  жасауы,  бала  тұлғасының  дербестігін  көркемдік 
шығармашылық  арқылы  айқындауы,  баланың  өзін-өзі  көрсетуіне  мүмкіндік 
береді.

Балаларға жағымды жағдай жасайтын болсақ, олар көркемдік-эстетикалық 
түсініктерді еркін меңгереді. Оқыту мен тәрбиелеу арқылы оларға білім беріп 
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қана қоймай,  тұлғалық дамуына жағдай жасай отырып,  әрекеттілік қабілетін 
(интеллектуалды, эмоционалды, еңбектік, ерікті) дамыту керек. Бала адекватты, 
өнімді және нәтижелі дамиды . Осыған орай көркемдік-эстетикалық тәрбиенің 
мектеп алды мекемелерге қоятын міндеттері:

–  Баланың  қиялын,  эстетикалық  сезімін,  қабылдауын  жүйелі  және  биік 
мақсатқа  бағытталған  түрде  дамыту;  өнердің  барлық  түрі  қажеттілік  сияқты 
сезімдерді тудырады;

– Баланы өнер саласындағы әрекетке, алғашқы көркемдік білімді игеруге 
және көркемдік деңгейді бағалауға баулу.

– Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту.
Бала  бақшалардағы  көркемдік-эстетикалық  оқу-тәрбие  үрдісінің  барлық 

жақтарымен  тығыз  байланысты.  Көркемдік-эстетикалық  тәрбие  жұмысын 
нақты,  нәтижелі  ұйымдастыру  үшін,  оның  мазмұнын  әрбір  жас  ерекшелік 
талаптарын анықтап алу қажет.

Адамдардың эстетикалық сезімдері олардың күнделікті  өмірінде зор рөл 
атқарады.  Әсемдікті  көріп,  түсіне,  бағалай  білу  адамның  рухани  өмірін 
байытады, қызғылықты етеді,  одан ең жоғары рухани ләззат алуға мүмкіндік 
береді. Біз әр адамның адамгершілік, тұлғалық келбетін жан-жақты дамытуға 
ұмтыламыз, сондықтан әр баланың сезім нәзіктігін, көркемдікті, әсем нәрсені 
сүйетіндей  етіп  дамытуымыз  керек.  Адамның  әсемдік  пен  жексұрындықты, 
адамгершілік  пен  ұждансыздықты,  қуаныш  пен  қайғыны  т.б.  түсінуіне 
байланысты, оның саналы тәртібі мен мінез-құлқы айқындалады. Осыдан келіп 
адамның әсемділікке шынайы көзқарасы мен мұраттары болуы керек екендігі 
шығады.

Қазіргі  кезде  эстетикалық  көзқарасты  тәрбиелеу  –  тәрбие  барысыда 
тұрақты  зейін  салуды,  күн  сайын  талапты  күшейтетін  мәселе.  Біздің  қоғам 
адамына тек қана өнердің ғана емес,  сондай-ақ еңбек,  қоғамдық қатынастар, 
қоршаған орта, тәртіп, тұрмыс, табиғаттың да әсемдік жақтары да ықпал етеді. 
Эстетикалық көзқарастар адамның шындыққа деген бағамын анықтайды.

Адам өмірінде эстетикалық көзқарас әрдайым қуатты рухани күш ретінде 
көрінеді.  Балаға  балғын  бөбектік  кезеңінен  бастап,  әсемділікке  ұмтылу  тән 
нәрсе.  Ол  әрдайым  бойларында  әсемдік  құндылықтары  бар  қатар  – 
құрбыларына,  ересектерге  еліктейді.  Балалардың  өз  еңбек  іс-әрекеті  тиімді 
және сапалы болуы үшін оның ұйымдастырылуы толысып, тамаша нәрсені оң 
қабылдау  деңгейіне  жеткені  жөн.  Балаға  сонымен қатар  жасампаздықтың да 
әсемдігі  ашылады.  Еңбек  әсемдігін  қабылдауды  үйретіп,  қоғамдық  іс-әрекет 
әсемділігіне сезімталдығын тәрбиелеп, мұғалім балалардың еңбек белсенділігін 
кеңейтуге  дем  береді.  Эстетикалық  көзқарасты  тәрбиелеудің  экономикалық 
мәселелерге  әрі  тікелей,  әрі  жанама  қатынасы  бар.  Бұл  біздің  қоғамдағы 
қоғамдық  өндіріс  адамдардың  өскелең  рухани  және  материалдық 
қажеттіліктерін  қанағаттандыруға  бағытталғандығынан  туындайды.  Сонымен 
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оқушылардың эстетикалық көзқарасын тәрбиелеу – дамыған әсемдік сана мен 
талғамды,  оны қабылдау  және  бағалау  қабілетін  қалыптастырудың  мақсатқа 
бағыттала  ұйымдастырылған  үрдісі.  Эстетикалық  көзқарасты  тәрбиелеу 
оқушыны  жан-  жақты  үйлесімді  дамытудың  жалпы  жүйесінде,  ең  алдымен 
өзіне  тән  қызмет  атқарады.  Ол  іс-әрекеттің  барлық  түрлеріндегі  әсемдік 
нышанын анықтап,  оны оқушының әсемдікке көзқарасының даму,  білім алу, 
қалыптасуы құралына айналдырады.

Кең  ой-өрістілік  сөйлеу,  іс-әрекетінің  мазмұнынан  сөз  өнерін,  ақыл-ой 
еңбегін,  шындықтың  обьективтік  жақтарын,  көркем  сөз  сұлулығын,  бөліп 
қарайды. Еңбек іс-әрекетінде еңбек мақсаттары және процесі, оның нәтижесі, 
сұлулығы ерекше көрсетіледі. Құқықтық іс-әрекетінде қоғамдық мұраттардағы, 
дамудағы оның,  ынтасы мен  тәртібіндегі  сұлулыққа  баса  назар  аударылады. 
Бейнелеу іс-әрекеті барысында балаларға көзге көрінетін әлем, музыкада адам 
жасаған  дыбыс  үйлесімділігінің  сұлулықтары  ашылады.  Дене  тәрбиесі 
мәдениеті  және гигиена негіздері  арқылы бала адам денесінің  тән және жан 
сұлулығын таниды т.б.

Оқушыны әсемдікке тәрбиелеудің, жан-жақты және үйлесімді дамытудың 
жалпы жүйесінде жанама қызмет те бар. Әсемдіктің адам үшін зор тартымды 
күші бола отырып, сонымен бірге оның іс-әрекетінің белсенді және тиімді дем 
берушісі де болады. Оқушы өнегелігінің әсемдігі, оның жан дүнисінің байлығы, 
шешендігі  оны  басқа  адамдарға  тартымды  етеді.  Оқушылар  алдында  ашық 
көрініс  берген  еңбек  әсемдігі,  оның  еңбегін  тартымды  етеді  және  еңбек  іс-
әрекетінің үрдісін жеңілдетеді.  Ерлік пен шын азаматтық әсемдігі адамдарды 
қоғамдық тәртіп және құқықтық әрекеттерін орындауға жетелейді.

Баланың  эстетикалық  көзқарасын  тәрбиелеу,  әсемділік  қасиеттері  бар 
әртүрлі өмірдегі  қатынастар мен әсерлер ықпалымен жүзеге асырылады.Кіші 
мектеп жасындағы балалардың эстетикалық көзқарасы үздіксіз дамиды. Оған 
себеп  болатын  нәрсе  ‒  оқу,  қоғамдық  және  тұрмыстық  еңбектің  жаңа  жүйе 
деңгейіне көтерліуі.

Эстетикалық  көзқарасты  тәрбиелеудің  негізгі  құралы  ‒  өнер.  Ол 
шындықты  көркем,  сезімді  қабылданылатын  бейнелер  арқылы  бере  отырып 
және  осылар  арқылы  адам  сезімі  мен  санасына  әсер  етіп,  оның  өмірлік 
көзқарасын  қалыптастыруға  жәрдем  етеді.  Педагогикада  эстетикалық 
көзқарасты  тәрбиелеу  тәрбиенің  басқа  салаларымен  тығыз  байланыста 
қаралады.  Балалардың  ақыл-ой  тәрбиесін,  зерттелген  құбылыстар  әсемдігін 
ашпай жүзеге асыру мүмкін емес. Еңбекке тәрбиелеу ‒ адамдардағы әсемдікті, 
еңбек  мазмұны  мен  үрдісін  танымай  саналы  тәртіп  пен  мінез  құлықты 
тәрбиелеу мүмкін емес. Сондай-ақ, әсемдікке көзқарасты тәрбиелеуді өмірден, 
белсенді  іс-әрекеттен  және  мұраттарға  жету  жолындағы  күрестен  оқшау 
қарауға болмайды. Бала әсемдікті  өмірден,  адамдар қылықтарынан,  еңбек іс-
әрекетінен,  еңбек  нәтижесінен  көруді  және  ләззат  алуды  үйреніп  қана 

52



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

қоймайды,  күнделікті  өмірде  осы  әсемдікті  жасау  ынтасы  мен  талпынысын 
тәрбиелейді.

Сонымен эстетикалық тәрбие ‒ табиғаттағы, өнердегі, еңбектегі, өмірдегі 
ең жақсыны қабылдау, одан ләззат алу. Эстетикалық тәрбие адамды дүниедегі 
әдемілік  атаулыны  бағалай  білуге  үйретеді.  Өнер  шығармаларын  тануға, 
қастерлеуге баулиды.

Эстетикалық  тәрбиенің  өзіне  тән  міндеттері  бар.  Олардың  бірі  ‒ 
эстетикалық  сезімді  және  эстетикалық  қабылдауды  тәрбиелеу.  Өмірдегі, 
өнердегі  әдемілікті  сезу  және  көру  адамдарда  әртүрлі  болады.  Біреулер 
әдемілікке  үңіле  қарап,  оның  сырын білуге  тырысады,  ал,  кейбіреулер  оған 
онша мән бермейді, қалай болса солай қарап, жанынан өте шығады, әдемілікті 
сезу үшін, оны түсіну үшін ең алдымен бейнелеу өнері, музыка және ән саласы 
бойынша әрбір  адамда түсінік,  білім болуы қажет.  Білім адамды әдеміліктің 
обьективтік критерилерімен қаруландырады. Білімді адам сұлулықты бағалай 
біледі,  түсінеді.  Айналадағы  дүниеге  сезімталдық,  эстетикалық  қабылдау 
қырағылығы, ықыластылық, қамқорлық баланың эстетикалық дамуының негізі 
болады.

Эстетикалық  ұғымды,  пайымдауды,  баға  беруді  қалыптастыру  ‒ 
эстетикалық тәрбиенің тағы да бір міндеті.  Әдемілікті сүю, оған түсіну үшін 
балаға  негізінен  көмектесетін  білім.  Сондықтан  бала  бейнелеу  өнері 
саласындағы  ырғақ,  үндестік,  музыка  мен  әндегі  дыбыстарды  және  өнер 
әдістері туралы білімді игеруі қажет. Осыған байланысты ол эстетикалық терең 
түсінуге тырысады, пайымдай және бағалай алады.

Көркемдікке  және  сұлулыққа  баға  беру  үшін  эстетикалық  танымның 
маңызы өте зор. Эстетикалық таным ‒ бұл өмірдегі, еңбектегі және табиғаттағы 
сыртқы  әдемілік  пен  нағыз  сұлулықтың  аражігін  ажырата  білу,  өнер 
шығармаларына жоғары талап қою.

Қазіргі  жағдайда біздің қоғамдық өміріміздегі  қажетті  мәселелердің бірі 
баланың эстетикалық белсенділігін тәрбиелеу. Ол әдемілікті сезіп және оның 
заңдарын түсініп қана қоймай,  осы заңдар бойынша өзін қоршаған айналаға 
өзгеріс  жасауы  қажет.  Өмірге  кіріккен  эстетика  (еңбек,  табиғат  эстетикасы, 
адамдар  қатынасы  және  жай-жағдай  эстетикасы)  адамды  сүйсіндіреді.  Адам 
белсенді  түрде  өмірдегі  әдемілікке,  көркемдікке  өз  үлесін  қосып,  оны 
көріксіздіктен, ұсқынсыздықтан қорғауы қажет.

Балаларды эстетикалық белсенділікке тәрбиелей отырып, оларды өздігінен 
ілтипатты оқырман,  қайырымды көрермен,  сезімтал тындаушы болуға  баулу 
керек. Балалар әдебиетті оқуға, кинофильмді, теледидарды, спектакльді көруге, 
музыканы  тындауға  өте  ынталы  болады.  Әртүрлі  әдеби,  музыкалық 
шығармалардағы іс-әрекеттің оқиға желісін дұрыс түсіну үшін балаларды көп 
ізденуге үйрету, бағыт беру ұстаздардың басты міндеті.
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Эстетикалық тәрбиенің маңызы міндеті ‒ өнер және әдебиет салаларында 
балалардың  қабілетін,  ынтасын  және  бейімділігін  дамыту.  Осыған  орай, 
мектепте  оқушылардың  ықтимал  мүмкіндіктерін  және  қабілетін  барынша 
анықтау керек.

Эстетикалық тәрбиенің негізгі құралдары – әдебиет және өнер. Олар зор 
идеялық  тәрбиелік  роль  атқарады.  Әдебиет  пен  өнер  адамдарды  қуанышқа 
бөлейді, жігерлендіреді, олардың идеялық жағынан баюына игі әсер етеді. Өнер 
және әдебиет адам санасына белгілі  көзқарастарды әртүрлі құралдар арқылы 
(әдебиетте – проза, поэзия; кескіндеме жанр, баталия, пейзаж; мүсінде – бюст, 
т.б;  музыкада – симфония, оратория,  ән енгізіледі).  Белгілі  орыс суретшілері 
П.А.Федотовтың,  В.Г.Перовтың,  И.Е.  Репиннің,  В.В.Верещагиннің, 
И.И.Шишкиннің,  И.Н.Левитанның  және  қазақ  суретшілері  Ә.Қастеевтің, 
М.Кенбаевтың,  Қ.  Шаяхметовтың  т.б.  шығармашылығы  биік  талғам 
деңгейлікке көтерген бейнелеу өнері адамдардың тәрбиесіне үлкен ықпал етеді.

М.Горький,  Н.А.Островский,  А.А.Фадеев,  М.А.Шолохов,  М.  Әуезов, 
Ғ.Мүсірепов,  С.Мұқанов,  т.б.  еңбектеріндегі  адам  баласының  бақыты  және 
бостандығы  үшін  күрескерлердің  бейнелері  жастарды  үлкен  ерліктерге 
рухтандырады.

Сонымен өнер және әдебиет шындықты түсінудің және танудың бірдең-бір 
құралы.  Өнер  мен  әдебиет  адам  дамуынын  және  рухани  өсуінің  басты 
шарттарының бірі болып табылады.

Әдемілікті  сезуде,  эстетикалық  көзқарасты  қалыптастыруда  табиғат  зор 
роль  атқарады.  Табиғат  адамды  қуанышқа  бөлейді,  сезімін  дамытады, 
эстетикалық түсінігін байытады. Адам табиғаттағы бақылаушы ғана емес,  ол 
тұтынушы,  сұлулықты  жасаушы  шығармашылық  тұлға.  Сондықтан  өзінің 
күшін,  қабілетін  адамдар  бақыты  үшін  табиғатқа  өзгеріс  жасауға  жұмсауы 
керек.  Мысалы,  қала  мен  селоны,  тұрғын  жерлерді  көгалдандыру,  бақ  және 
гулдер өсіру, мәдениет және демалыс орындарын безендіру ‒ бұл маңызы зор 
эстетикалық шаралар.

Мектеп оқушыларының эстетикалық түсініктері, олардың еңбекке әсемдік 
тұрғысынан  қатынасы,  өзіндік  белсенді  іс-әрекетімен  байланысты  екенін 
көрсетеді. Мәселен өзі шешу мүмкіндігі болғанда ғана оның әрі мінез-құлықты, 
әрі әсемдік көңіл-күйі жай табады.

Балалардың  оқу  еңбегіне  талғампаздық  көзқарасын  дамыту,  білімдегі 
оқудың  қозғаушы  күші,  дем  берушісі  ретінде  пайдалану  үшін  балалардың 
өзіндік  белсенді  іс-әрекетін  ұйымдастыру,  көркемдік  ләззат  және  құлықтық 
әсер алуды қамтамасыз ететін еңбектің нәтижесіне жетуіне көмектесу қажет.
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