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Сюжетті-рөльдік ойындардың маңызы

БАТАБАЕВА ЗАУРЕШ ХАБДОЛЛАЕВНА 
Павлодар қаласы  "№ 22 санаторлық сәбилер бақшасы" . Тәрбиеші

Ойын  -  бұл  мектеп  жасына  дейінгі  бала  үшін  өзін-өзі  еркін  сезінуді, 
заттарға,  іс-әрекеттерге,  қарым-қатынасқа  бағыну  сезімін  қамтамасыз  ететін, 
өзін  «осында  және  қазірде»  толығымен  жүзеге  асыруға,  эмоционалды 
жайлылық  жағдайына  жетуге,  теңдестірушілердің  еркін  қарым-қатынасына 
негізделген  балалар  шығармашылығына  араласуға  мүмкіндік  беретін  өзіндік 
құнды қызмет.  Балаға  арналған  ойынның субъективті  құндылығы мен  оның 
объективті  дамытушылық  құндылығы  үйлесімді  ойынды  балалардың  өмірін 
ұйымдастырудың  ең  қолайлы  формасына  айналдырады,  әсіресе  мектепке 
дейінгі білім беру жағдайында.

Барлық уақытта ойын мектеп жасына дейінгі балалардың жетекші әрекеті 
болды.  Психологтар  мен тәрбиешілер (Л.С.  Выготский,  Д.Б.  Эльконин,  А.П. 
Усова,  Т.Е.  Конникова,  Д.В.  Менджерицкая,  Р.М.  Римбург,  Р.И.  Жуковская, 
Т.А. Маркова, Н.Я.Михайленко, Р.А.Иванова және басқалар) мектепке дейінгі 
жасты ойын жасына жатқызды.  Іс  жүзінде балалар біраз  уақытқа қалдырған 
барлық  нәрсені  ойын  деп  атайды.  Зерттеушілер  ойынның  құндылығын  атап 
өтіп,  оның  әлеуметтік  мінез-құлықты  қалыптастырудағы  маңыздылығын, 
адамның өзін-өзі растауы мен қарым-қатынас жағдайында оның мінез-құлқын 
болжау мүмкіндігін көрсетеді.

Баланың дамуын ойынсыз елестету мүмкін емес, ал рөлдік ойындар мектеп 
жасына дейінгі баланың негізгі қызметі болып табылады. Олар баланың ойдан 
шығарылған  жағдайында  кез-келген  рөлдік  әрекеттерді,  оны  қызықтыратын 
функцияларды жүзеге  асыруға,  түрлі  оқиғаларға  қосылуға  мүмкіндік  береді. 
Рөлдік ойын - бұл кішкентай адамның әлеммен алғашқы, саналы өзара әрекеті, 
онда  бала  жасаушы  субъектінің  жетекші  рөлін  атқарады,  бұл  оның  өзін-өзі 
жүзеге асыруы мен өзін-өзі көрсету тәсілі. Онда бала өзі қалағандай болады, 
ойында  бала  өзі  қалаған  жерде  болады,  ол  қызықты  және  тартымды 
оқиғалардың қатысушысы болып табылады.

Рөлдік ойындар баланың психикалық дамуында үлкен маңызға ие, олардың 
ерікті есте сақтау қабілетін дамытады. Ойынды жүргізу кезінде міндетті болып 
табылатын  ережелер  балаларды  мінез-құлқын  басқара  білуге  тәрбиелейді, 
олардың импульсивтілігін шектейді, сол арқылы мінездің қалыптасуына ықпал 
етеді.
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Құрдастарымен бірлескен ойын кезінде балалар қарым-қатынас жасауға, 
басқалардың тілектері мен іс-әрекеттерін ескере білуге, өз пікірін қорғай білуге, 
өздігінен талап ете білуге, сонымен қатар жоспарларды бірлесіп құруға және 
жүзеге асыруға үйренеді.

Бала әр түрлі рөлдерді орындай отырып, әр түрлі қызмет түрлерін қамтуды 
бастайды,  бұл баланың ойлау қабілетін дамытуға,  басқа біреудің көзқарасын 
қабылдауға көмектеседі.                                                             Рөлдік ойын ойнау,  
қандай  да  бір  образға  үйрену,  бала  алған  әсерлерін  жаңғыртады,  қайта 
ойластырады  және  ашады.Ойын  жағдайының  ойдан  шығарылатындығын 
түсінген  балалар,  дегенмен,  шынайы  сезімдер  мен  тәжірибелерді  бастан 
өткереді және осылайша ішкі әлемін байытады.

Мектеп жасына дейінгі балалар бірге ойнағанды ұнатады. Алайда өмірлік 
тәжірибенің  аздығы,  адамгершілік  сезімдерінің  көрінуінде  тұрақтылықтың 
болмауы, өз тілектерінен бас тарту қабілетінің жеткіліксіз дамығандығы кейде 
ойынның  ыдырауына,  қалыптасқан  достық  байланыстардың  бұзылуына 
әкеледі.Біз ойынға басшылық жасай отырып, балаларға әр түрлі ұсыныстардың 
ішінен ең  қызықтысын таңдауға  көмектесіп  қана  қоймай,  оларды бір-бірінің 
жоспарын құрметтеуге, жолдастарына мұқият болуға үйретуіміз керек. Баланы 
өзі үшін өзі ойнағысы келетін құрдастарының рөлдеріне сәйкес келетін рөл таба 
білуге  үйрету  өте  маңызды,  бұл  үшін  баланы  қабылданған  рөлді  жаңасына 
ауыстыруға үйрету қажет.Рөлдік ойынның анықтамаларын, оның ерекшелігін 
педагогика мен психология тұрғысынан зерттей келе, рөлдік ойын - бұл мектеп 
жасына  дейінгі  баланың  іс-әрекетінің  ең  тартымды  түрі  деген  қорытынды 
жасауға болады. Дәл осы рөлдік ойын балаға екі жағдайда - нақты және қиялда 
бір уақытта болуға мүмкіндік береді. Рөлдік ойын процесінде баланың ақыл-ой 
қабілеттерін  ғана  емес,  зейінін,  есте  сақтауын,  қиялын  қамтитын  білімді 
игерудің маңызды және күрделі процесі жүреді.
Сюжетті-рөлді ойын картатекасы:
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Картотека №3 «Зообақ»
Мақсаты: Балалар ата-аналарымен
 зообаққа келеді, әртүрлі жануарларды 
көреді, әйткеншекте тебеді.

Картотека №4 «Шаштараз»
Мақсаты: Балаларды шаштараз ойынымен 
таныстыра отырып, шаштарын үнемі тарап 
әдемілеп жүруге үйрету. Шаш өрудің әр түрлі 
үлгісін көрсету. Әсемдікке, әдемілікке баулу.
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Картотека №9 «Дәрігер»
Мақсаты: Балалардың білім деңгейін,                                                                        
ойындарды ойната 
отырып, әрі қарай жан - жақты дамыту тіл,                                                                 
байлығын жетілдіру, сөздік қорын молайту.                                                               
Үлкендер еңбегін құрметтеуге, сыйлауға,                                                                   
адамгершілікке тәрбиелеу. Балаларды                                                          
ұйымшылдыққа,жауапкершілікке, 
адалдыққа, кішіпейілділікке тәрбиелеу.
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Ауа райы дегеніміз не?

ЕСМАГАМТЕТОВА ЗАЙТУНА ТУРАЛИЕВНА
Атырау  қалалық №24 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Пән:дүниетану
Сынып:1

Мектеп:

Күні: Мұғалімнің аты-жөні: 

Сабақтың тақырыбы: 
Ауа райы дегеніміз не?

Қатысқандар:
Қатыспағандар саны:

Ұзақ мерзімдегі 
оқу мақсаты

1.2.2.1 ауа-райының адамға және оның іс- әрекетіне әсерін 
анықтау
1.2.3.1.Жыл мезгілдеріне орай табиғатта бос уақытты өткізу 
мүмкіндіктерін анықтау.

Сабақ 
мақсаттары

Барлық оқушылар орындай алады: Жыл мезгіліндерін 
біледі.
Көпшілігі орындай алады: Ауа-райын жыл мезгілдерімен 
сәйкестендіреді.
Кейбірі орындай алады: Ауа райының шартты белгілерін 
біліп,табиғатта бос уақытын тиімді қолданады.

Бағалау
критерийлері

 Жыл мезгілдерін ажыратады.
 Ау райының адамға тигізетінәсері туралы әңгімелейді
 Жыл мезгілдеріне қатысты бос уақытты өткізу 
жолдарын атайды.

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: Ауа-райын жыл мезгілдерін 
сәйкестендіреді.
Түйінді сөздер мен сөз тіркестері: Жыл мезгілідері,ауа 
райы
Сыныптағы диалог/жазылым үшін сайкелетін тіл 
стилі: Өзің тұратын мененнің ауа райын сипатта
Талқылауға арналған сұрақтар:
Көкжиек тұстарын білу не үшін қажет?
Адамдар әр жыл мезігілінде немен айналысады?
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Құндылықтарды 
дарыту

4.Рухани жаңғыру: Заманауи Қазақстанда жасап жатқан 
адамдарға қоғамға таныту ақпараттық қолдау 
жасап,танымал етудің жаңа мултимедиалық алаңын 
қалыптастыру

Денсаулық,техн
ика 

қауіпсіздігінің
сақталуы

Сынып бөлмесінде,сабақ барысында,сергіту сәтінде жеке 
бастың жалпы қауіпсіздігін қатаң сақтау.

Пәнаралық 
байланыстар

Жаратылыстану

АКТ 
қолданудағдысы 
(сабақт 
ақолданылатын 
болса көрсетіңіз)

Слайд

Алдыңғы 
меңгерілген 
білім

Әріптерді таниды

 Сабақ барысы

Сабақтың жоспарланған 
кезеңдері

Сабақта жоспарланған іс-әрекет
Ынтымақтастық атмосферасын 
ұйымдастыру

Сабақтың басы Топқа бөлу:әріптер арқылы топқа бөлеміз
 Ширату жаттығуы.
 Топқа бөлу: «Мазайка» әдісі. Жыл 
мезгілдері суреттерін құрастырып,топқа 
бөлінеді
І-топ күз,ІІ –топ қыс,ІІІ-топ көктем,ІV-топ 
жаз.
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уақытты табиғатта өткізуге қолайлы 
болатын ауа райы бейнеленгенсуретті 
белгілеңіз.Мұндай күндерде бос уақытыңызды 
қалай өткізер едіңіз?Топта әңгімелеңіз.
Дескриптор:Білім алушы-
-ауа райына сәйкес суреттерді 
анықтап,сәйкестендіреді.
-ауа райының адамдардың көңіл күйіне тигізетін 
әсері туралы ойын айтады.
«Саралау» әдісі бойынша деңгейлік тапсырма 
беріледі.
(ЖЖ) «Бэкроним» әдісі.
Барлық оқушылар) Жыл мезгілдерін атаңыз.
Көпшілік оқушылар) Ауа райындағы шартты 
белгілердіжазыңыз
Кейбір оқушылар) Жыл мезгілінің 
құбылыстарын сипаттайды.1) жаңбыр жауып 
тұр;2)жапырақтар түсе бастады;3) жел соғып 
жатыр;4)құстар жылы жаққа ұшып 
кетеді;5)суытады.
Мақсаты: Оқушылардың логикалық ойлау 
қабілетін, сөз қорын дамыту.
Дескриптор:
-Жыл мезгілдерін атайды.
-Жыл мезгілдерінің шартты белгілерін жазады.
-Ауа райындағы өзгерістермен құбылыстарды 
атайды.

Сабақтың соңы

Рефлексия

Қорытындылау: Кері - байланыс әдістерінің 
бірі:

«Белгілер » әдісі
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Дифференциация – 
оқушыларға көбірек 

қолдау көрсетуді қалай 
жоспарлайсыз? Қабілеті 

жоғары оқушыларға 
қандай тапсырмалар 

қоюды жоспарлап 
отырсыз?

Табиғатта бос уақытын 
тиімді қолданады. Жыл 
мезгілінің құбылыстарын 
сипаттайды.1) жаңбыр 
жауып тұр;2)жапырақтар 
түсе бастады;3) жел соғып 
жатыр;4)құстар жылы 
жаққа ұшып 
кетеді;5)суытады.

Бағалау – оқушылардың 
материалды меңгеру 

деңгейін тексеру 
жоспарыңыз?

«Мозайка»әдісі, 
«Сәйкесін тап» әдісі, 
«Бэкроним» пәдісі, 
«Баспалдақ» әдісі

Денсаулық және 
қауіпсіздік  

техникасының 
сақталуы.

Сабақ бойынша 
рефлексия

Рефлекцияны жүргізу үшін оқушыларға өз біліктерін мақсатқа сай екенін 

салыстыруды ұсынады: кім сабақта түсінді, ол нені біледі:


Әр жыл мезгілдерінің айларын ату


Әрбір айда неше күн барын анықтау

Жалпы баға
Қандай екі нәрсе табысты болды(оқытуда да, оқуда да ескеріңіз)?
Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алды (оқытуда да, оқуда да ескеріңіз)?
Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі 
сабағымды жетілдіруге көмектесетін не ?
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A00027     29.03.2021 ж

Текше ( куб )  

ЕРЕЖЕПОВА КАРАКОЗ КОИШИБЕКОВНА 
Түркістан облысы,  Түркістан қаласы.  Некрасов атындағы
 № 9 мектеп-гимназияның бастауыш сыныптар мұғалімі 

Пән/Сынып: Математика   /  3-сынып

Мектеп:

Қай аптаның 
нешінші сабағы

96 - сабақ

Тарау немесе 
бөлім атауы:

3 В. Кеңістіктер фигуралары. Дизайн

Сабақтың 
тақырыбы:

Текше ( куб )  36-37 бет

Оқу мақсаты: 3.3.2.3 кеңістіктік геометриялық 
фигуралардың (тікбұрышты 
параллепипед, куб) жазбасын дайындау 
және олардың моделін құрастыру

Бағалау 
критерийі:

Барлық оқушылар үшін:
-кеңістіктегі геометриялық фигуралар 
мен кубтың жазбасын анықтау және 
дайын жазба-пішіннен олардың 
модельдерін дайындай алады
Бірқатар оқушылар үшін:
-кубтың элементтерін атауды, жазбасын 
дайындау үдерістерін түсіндіруді, 
қолдағы материалдармен кубтың 
моделін құрастыруды біледі.
Кейбір оқушылар үшін:
-кеңістіктегі геометриялық куб-
фигуралардың жазбасын және олардың 
моделін құрастыруды өз бетімен 
дайындай алады.

Пәндік лексика 
және 

куб, кубтың төбесі, қыры, қабырғасы, 
жазбасы.
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Орында 

Текшеге айналдыр. Оның жазбасын тауып, 
құрастыр. Пішін бойынша қағаздан осындай 

жасап шық. 
 3 тапсырма 
Көк – 6 дана
Қызыл – 4 дана
1 қорапқа – 36 см 2

Барлығы - ? см 2

Ш: (6 + 4) * 36 = 360 см 2

Ж: Барлық қорапқа 360 см 2 қағаз қажет
Ә) Қораптардың санын 10 ға тең болатындай 
етіп деректерді өзгертіп, өзің осындай есеп 
құрастырып көр.

Мұғалімнің оқушылармен бірге талдап 
отырып шығарылатын түсіндірме 
тапсырмалар.
 4  тапсырма 
Текшенің жазбасын жасап көру 

Тәжірибе Өткен тақырыпты тәжірибе арқылы меңгеру
5 – тапсырма
Ойыншының әрқайсысы екі текшені лақтырады. Түскен 
сандарды көбейтіп, нәтижесін жазады. Әр ойыншы ойынды бес 
рет қайталайды. 

7- тапсырма
Ойын  текшесінің қарама-қарсы қабырғаларындағы нүктелердің 
қосындысын тап.заңдылықты анықта.
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Заңдылық: қарама-қарсы қабырғалардың қосындысы 7 ге 
тең
4+3=7
1+6=7
2+5=7

Бекіту Тақырыпты меңгергенін анықтау
Жеке тапсырма ұсыну
6  тапсырма 
Бөлінгіші белгісіз теңдеулерді көшіріп, оларды шешу
Х : 40= 6
А : 30 = 9

Кері 
байланыс

13



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A00041      07.04.2021 ж

Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің біліктілігін арттыру

АЙТПАЕВА ЖАНАРА КУАНЫШПАЕВНА 
Қостанай облысы Карасу ауданы Октябрь ауылының 

МКҚК «Салтанат» балабақшасының әдіскері

Жас ұрпақтың  ұлттық  дүниетанымын әлемдік  мәдени  құндылықтармен 
жетілдіріп отыруға, ұлттық құндылықтарды сақтай білуге, өркениетті дүниеде 
болып жатқан өзгерістерді ескере отырып, тарихи экономикалық ахуалын терең 
танытуға  жете  назар  аударуымыз  қажет.  Қашанда  ел  тұтқасын  жан-жақты 
білімді ұрпақ ұстаған шақта ғана  өркениет  алға қарай дамымақ. 

Ол  үшін  қазіргі  таңдағы  жеке  тұлға  өзіндік  дәлел  нанымды  жеткізе 
білетін,  ынталы,  сенімді,  көңілді,  белсенді,  сыни  пікір-көзқарастары  жүйелі 
дамыған,  сандық  технологияларда  құзырлылық  танытатын  бала  ретінде 
қалыптасуын қамтиды.  ХХI ғасырдың қарқынды ілгерілеу    ырғағына  қатар 
ілесу үшін, өзара тығыз балалардың өз бетінше  оқу дағдыларын дамыту аса 
маңызды  болып  табылады.  Бастауыш  сынып  пәндеріне  арналған  оқу 
бағдарламаларындағы оқу мақсаттары оқушылардан шынайы проблемаларды 
анықтап  зерттей  білуді  талап  ететіндіктен  мектепке  дейінгі  ұйымдағы 
тәрбиеленушілердің  танымдық  процестерін  дамтытып,  оқу,жазу,  тәжірибе 
жасау  дағдыларын  қалыптастырып,  сол  талапқа  сай  болатындай  етіп  және 
мектепке  қиындықсыз  көшіп,  тез  бейімделіп  кетуіне  жағдай  жасау  қажет. 
Сондықтан өз білімімді жетілдіру мақсатында Ақтау қаласында педагогикалық 
шеберлікті  арттыру  орталығында  «Мектепке  дейінгі  ұйым  педагогтерінің 
біліктілігін  арттыру  курсында  жаңартылған  білім  беру  мазмұнының» 
ерекшеліктерімен таныстым. 

Бағдарламаның  түйінді  идеялары  болған  :  «4К»  моделі,  "Бала  үні", 
"Ойын",  "SMART"  мақсат,  "Бақылау",  "Кері  байланыс",  "Танымдық  оқиға", 
«Саралау»   мен  үшін  құнды  ақпарат  болды.  Бұл  бағдарлама   балалардың 
қажеттіліктері  мен  мүмкіндіктерін  және  жас  ерекшеліктерін  ескере  отырып 
дамытумен бірге педагогтардың да кәсіби жетілуіне зор үлес қосатыны анық. 
Себебі  бағдарлама  мазмұнымен  танысу  барысында   балалармен  қатар 
әріптестеріммен бірге ұжымдасып жұмыс жасап, ұтымды кері байланыс беруді 
үйрендім. Сонымен қатар болашақта осы бағдарлама аясында алған білімімді 
өзімнің  тәжірибем  барысында  балаларды   оқыту  мен  тәрбиелеу  үшін 
жүргізілетін барлық жұмыстардың мақсатын "SMART" мақсат етіп, яғни нақты, 
өлшенімді,  қолжетімді  әрі  уақытпен шектеулі  етіп   бала әрекетіне  бағыттап, 
және балалардың жас ерекшелігін,  жеке қажеттіліктерін, қызығушылықтарын 
ескере  отырып,  баланы  дамытуға  арналған  әр  жұмыста  "Бақылау"  әдісін 
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пайдалана отырып, саралап оқытатын боламын. Сонымен бірге бағдарламадағы 
түйінді  идеялардың  бірі  және  маған  ерекше  әсер  қалдырғаны  барлық  ойын 
түрлерін жіктеп, "құрылымдалған ойын","педагог жетекшілігімен жүргізілетін 
ойын»,  "еркін  ойын"  деп  жүйеленгені  және  осы  ойындар  баланың 
қызығушылығын, бір-біріне деген достық қарым-қатынасын арттырып, сөздік 
қорларын  көбейтіп,  шығармашылық  қабілеттерін  шыңдап,  сыни  ойлау 
дағдыларын жетілдіретіне көзім жетті. Осы ойын түрлері өз тәжірибемде өте 
тиімді әрі қолайлы болды. В. Сухомлинский: “Ойынсыз ақыл - ойдың қалыпты 
дамуы да жоқ және болуы да мүмкін емес, ойын дүниеге қарай ашылған үлкен 
жарық  терезе  іспетті,  ол  арқылы  баланың  рухани  сезімі  жасампаз  өмірмен 
ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. Ойын дегеніміз – ұшқын 
білімге  құмарлық  пен  еліктеудің  маздап  жанар  оты”  деп  пікір  білдірген. 
Сондықтан ойын түрлерін мектепке дейінгі  ұйымдарда жиі қолданылуы тиіс 
деп  ойлаймын.  Жаңартылған  бағдарлама  бойынша  ұйымдастырылған  оқу 
қызметтерінде  балалар  еркін,  өз  ойларын  ашық  жеткізіп,  тәжірибе  жасау 
арқылы үйреніп, өз мүмкіндіктері мен қабілеттеріне қарай дамуына оң ықпал 
етіп  оытрғанын  байқаймын.  Сондықтан  осы  жаңартылған  білім  беру 
бағдарламасын  құрастырушы  және  басшылық  етіп  отырған  азамат  пен 
азаматшаларға  үлуен  рахметімді  айтамын.  Мектепке  дейінгі  ұйым 
педагогтерінің  біліктілігін  арттыру  жолында  жасап  отырған  игі  істеріңізге 
алғыс айта отырып,  сәттілік тілеймін.  Енді  бар жігерімді  мен білімімді  бере 
отырып,  үлкен  жауапкершілікпен   осы  жаңа  бағдарламаның  әдіс-тәсілдерін 
және  түйінді  тұстарын  пайдалудың  арқасында,  еліміздің  жас  ұрпақтарын 
саналы да білімді, ақылды, тәрбиелі, заман талабына сай азамат пен азаматша 
болып өседі деген сеніммен өз эссемді аяқтаймын. 
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A00044    13.04.2021

Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі

СУНКАРБЕКОВА ДИНАРА САГИДОЛЛОВНА 
Павлодар облысы Баянауыл ауданы 

Баянауыл ауылының сәбилер бақшасының 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. 
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Ол өнер туындыларымен де танысады: музыка, жазба өнері, скульптура. 
Әр бала мақсатты бағытталған тәрбиелеусіз осының бәрін қабылдайды. Мұнда 
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).
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4 бөліктерден тұратын  ойып жасалған  суреттерден, бүтін қойма текшелерді
құру.
Форма  бойынша заттарды танып  білу (текше, кірпіш, шар, призма);
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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МАЗМҰНЫ

• БАТАБАЕВА ЗАУРЕШ ХАБДОЛЛАЕВНА

• ЕСМАГАМТЕТОВА ЗАЙТУНА ТУРАЛИЕВНА

• ЕРЕЖЕПОВА КАРАКОЗ КОИШИБЕКОВНА

• АЙТПАЕВА ЖАНАРА КУАНЫШПАЕВНА

• СУНКАРБЕКОВА ДИНАРА САГИДОЛЛОВНА
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