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Рухани-адамгершілік тәрбиесі

АЛИМЖАНОВА  АЙНУР СЕРИККАНОВНА
Шығыс Қазақстан облысы,  Жарма ауданы, 

 "Сапарғали Әлімбетов атындағы негізгі мектеп"КММ
Өзін - өзі тану пәнінің мұғалімі

Ұстаздың Білім беру үрдісінде адамның үйлесімді даму міндеті тек әлемдік 
және  ұлттық  мәдениеттің  үлгілерін  құндылықты  меңгеру  арқылы  ғана 
шешілетіні  анық,  өйткені  тұлғаның  бойында  дүние  танымдық  және  мінез  - 
құлықтық  бағдарламалардың  қалыптасуы  білім  беру  сапалы  болғандығын 
білдіреді.

Қазіргі  таңда  осы  мәселе,  яғни  келешек  ұрпақтың  адамгершілік  рухани 
құндылықтарын  дамыту  арқылы  білім  беру  мәселесі  алға  қойылып  отыр.
Жаңа  ғасыр  толқыны әкелген  жаңалықтарға  сәйкес  қазіргі  заманда  адамның 
тұлғалық дамуына баса назар аударылып, жас жеткіншектерге берілетін білім 
негіздері олардың жеке даралық қабілеттерін жетілдіруге қызмет етеді. 

Әр баланың ішкі  мүмкіндігі  мен  өзіндік  қарымын дамытуға  әсер  ететін 
рухани адамгершілік қағидалары жеке тұлғаның өзін - өзі дамытуының, өзін - 
өзі жүзеге асыруының аса қажетті шарты болып табылады.

«Өзін  -  өзі  тану»  пәнінің  басты  мақсаты  -  рухани-адамгершілік 
құндылықтарды негізге алатын, ойы, сөзі  мен ісі бір жерден шығатын нағыз 
мінезді адамды тәрбиелеу. Тіпті Абай өз заманында былай деген екен: «Білім 
мен ақыл - ойды сақтайтын қойма - адамның мінезі.  Білімді сақтайтын берік 
қойма болмаса, оқудан пайда болмас». 

Ал  тәрбиенің  негізі  дені  сау,  ұлттық  сана  сезімі  оянған,  рухани  ойлау 
дәрежесі  биік,  мәдениетті,  парасатты,  ар  -  ожданы  мол,  еңбекқор,  іскер, 
бойында басқа да игі қасиеттер қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеп өсіру.

Рухани  -  адамгершілік  тәрбие  баланы  мейірімділікке,  әдептілікке, 
отаншылдыққа, өзінің қадірін өзі білуге, өзін сыйлауға, өзін - өзі жетілдіруге, 
табиғатты  сүюге,  рухани  өмірде  және  қоршаған  өмір  жағдайларында  өзінің 
бағыт - бағдарының болуына, өз бетінше шешім қабылдай алуына және өз сөзі 
мен әрекеттері үшін жауапкершілікті сезіне білуге үйретеді.

Осы қасиеттерді үйрететін пән мұғалімі балаларға жылы жүзбен қарайтын, 
мейірімді, адамгершілігі мол, балаларды баурап алатындай маман болуы керек. 
Сонда  ғана  бала  жүрегі  мейірге  толып,  осы  пәнді  сүйіп,  өмірге  деген 
қызығушылығын танытып, айналасындағылармен жан жылуын бөлісе алады.
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Міне  осындай  үйлесімділік  болған  жағдайда  бізден  үлгі  алатын,  жан  - 
жағына  мейіріммен  қарайтын,  арманшыл,  қиялы  асқақ,  рухы  биік  азаматты 
тәрбиелей аламыз.  Баланы жан -  жақты дамытуға,  өзінің ішкі  дүниесін тану 
арқылы өмірдің мәнін пайымдайтын, жалпы адамзаттық құндылықтарға ие бола 
алатын  ұрпақты  тәрбиелеуге  ат  салысқанымыз  артық  болмас.  Қазіргі  кезде 
қоғамда  жоғалып бара  жатқан адамдар арасындағы сыйластық,  мейірімділік, 
сүйіспеншілік, татулық, бірлік, бірін - бірі кешіре білу, төзімділік сынды құнды 
қасиеттерімізді толықтай жоғалтып алмас үшін келешегімізді ойлайтын болсақ, 
жас ұрпаққа жақсы істер атқарып, үлгі көрсете білуіміз керек.

Осыған  түрткі  болатын  «Өзін  -  өзі  тану»  пәнінің  сабақтарында 
қолданылатын тәсілдер: әңгімелесу, шаттық шеңбері, тыныштық сәті, өзіммен - 
өзім,  мәтінмен  жұмыс,  сабақтың  дәйексөзі,  жаңа  ақпарат,  түйіндеме, 
жағдаяттарды талдау, ой толғау, шығармашылық жұмыс, сахналау, сергіту сәті, 
ойындар, тренингтер, бейнефильмдерден үзінді көрсету, жүректен жүрекке т. б 
оқушының өзін, өзгені, айналасын тануына, өз бойына жан - жақты тұлғалық 
қасиеттерді дамытуға ықпал етеді. Әсіресе, оқушылар сабақ барысында еркін 
отырып, бір - бірімен еркін пікір алмасып, өз ойларын білдіріп, жағдаяттарды 
шеше білуге, бірін - бірі тыңдауға үйренеді. 

Мектебімізде «Өзін - өзі тану» пәні аясында ашық сабақтар, сыныптан тыс 
іс – шаралар, ата - аналармен жұмыс өткізіліп тұрады. Мектеп оқушыларының 
бұл  пәнге  деген  қызығушылықтары  өте  жоғары,  барлық  іс-шараларға 
белсенділікпен қатысады.

Тәрбие  көзі  болатын аңыз -  әңгімелер,  мақал -  мәтелдер,  нақыл сөздер, 
ұлылардың ұлағатты сөздері, ақын - жазушылардың еңбектері, түйінді сөздер, 
жаманнан  жирену,  жақсыдан  үйрену  «Өзін  -  өзі  тану»  пәннің  өзегі  болып 
табылады. 

Осы тұрғыдан алғанда баланың мінез - құлқын қалыптастырып, жеке тұлға 
ретінде терең тәрбие береді, жас ұрпаққа - адами жолды үйретеді, өзіне - өзі 
деген  сенімділігін  қалыптастырады,  шығармашылыққа,  өзіндік  пікірінің, 
ойының болуына көмектеседі,  өз  ісіне  баға  бере  алуға  үйретеді,  ең  бастысы 
адамгершілігі мол, өз шешімін қабылдауға, өмірдің мәнін түсінуге көмектеседі.

Қорыта айтқанда,  баланың қазіргі  қоғамда өмір сүруі үшін адамгершілік 
қасиеттерді игеруі, оның бойына осы қасиеттерді дарытуы барысында «Өзін - 
өзі тану» рухани – адамгершілік пәнінің алатын орны ерекше.
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Тәуелсіз елге - білімді ұрпақ

САБЫТОВА АЛМАГУЛЬ  ЕНСЕПБАЕВНА
Маңғыстау  облысы. Ақтау қаласы  

ЖБҚ МКҚК № 23 «Ақмоншақ» бөбекжайының тәрбиешісі

"Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында,
ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында"

Н.Ә.Назарбаев

Балабақшадағы  бала  тәрбиесі  бір қарағанда елеусіздеу көрінуі мүмкін. 
Әйтсе  де  оның  жауапкершілігі  ұшан-теңіз.  Қарапайым   іс-әрекеттерден 
басталатын тәрбие  жұмысы  бірте-бірте күрделілене береді. Баланың аты бала, 
олар  ойын  балалары.  Тәрбиеленген  ортасы,  мінез-құлыктары  да  әр  түрлі. 
Сондықтан да тәрбиешіге жұмыс барысында әр балаға қарым-қатынас жасауда 
педагогикалық тәжірибе мен шеберлік аса қажет.

Болашақ ұрпақ тәрбиесі – ата-бабамыздан келе жатқан рухани мұралардың 
бірі. Себебі артқа қалған із қандай болса, ұрпағымыздың болашағы да сондай 
болмақ.  Біз  балабақша  табалдырығын  аттаған  бала  бойына  адамгершілік 
отансүйгіштік қасиетін сіңіре білуіміз керек.

Өмірге  енді  ғана  қадам  баскан  бүлдіршінге  жан  тәрбиесі  өте  қажет,  ол 
баланың  болашағына,  оның  тұлға  болып  қалыптасуына  әсер  етеді.  Халык 
педагогикасында  тұрмыстық  ережеге  айналып,  халықтың  санасына  еніп, 
салтына  сіңген  әдет-ғұрыптардың  тәрбиелік  мәні  ешқашан  өз  құндылығын 
жоймайды.

Халықтың тұрмыстық іс-әрекет  дағдысына  адамгершілік асыл қасиеттер 
мен үлгілі істер, әуелі дағды, содан соң ол дәстүрге, әдет-ғұрыпка, салт-санаға 
айналып,  өмір  заңдылығы  болып  қалыптасқан.  Осы  заңдылыққа  сүйене 
отырып,  балаларды  инабатты,  кішіпейіл,  кешірімді,  әр  нәрсеге  адалдықпен 
қарауға  тәрбиелеу  сабағын  өтеміз.  Ол  сабақтың  қамтитын  тақырыптарының 
аясы  кең, мысалы, "Бата-тілек" сабағын алайык. Бата, тілек - адам баласына 
жақсылық  ойлау,  ол  балаларды  бірлікке,  әдептілікке,  адамгершілікке 
тәрбиелейді.

Бала негізгі өнегені алдымен отбасында ата-анасынан алады. 
Әрине, кім болса да өзінін, баласын жаман болсын демейді, оның тәрбиелі, 

білімді, өнегелі  болғанын қалайды; әрі еңбек сүйгіш, мінезге бай азамат болса, 
еліне   халқына   пайдасын тигізетіндей бір маман, үлкен дәрежелі қызмет иесі 
болса  екен деп те  тілейді.  Жақсы тілек пен ниеттің орындалуына мүмкіндік 
жасайтын ана-ананың өзі. 
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Бала  тәрбиесі  бесіктен  басталады.  Балаға  дүниеге  келісімен  көп  көңіл 
аударып,  "Ұяда  не  көрсе,  ұшқанда  соны  іледі"  дегендей,  оның  бойындағы 
өнегелі қасиеттерін отбасында қалыптастырған жөн.  "Балаға білім беру үшін, 
ең  алдымен оны тәрбиелеген  жөн,  тәрбиесіз  берілген білім ертең бір  апатқа 
әкеп  соғады"  деген  ойшыл,  энциклопедист  ғалым  Әбу  Насыр  Әл-Фараби. 
Баламызды  балабақшаға  жіберіп,  бақша  тәрбие  береді,  білім  береді  деп  бар 
ауыртпалықты тәрбиешіге салып қойғанымыз жеткіліксіз. Баланы балабақшаға 
берген  соң ата-ана тәрбиешімен тығыз қарым-катынаста  болып,  оның дұрыс 
тәрбие мен білім алуына бірлесе әрекет етуі тиіс.

Тәрбие ісінде тәрбиешінің ролі, орны кандай? Балабақшаға таңертең ата-
анасы баласын әкеліп тастайды да кешке бірақ алады. Осы таңертеңгі  8-ден 
бастап кешкі 6-ға дейін бала тәрбиешінің қарауында. Бала тәрбиешінің әр сөзін 
қалт  жібермей естіп,  қабылдауға  тырысып отырады.  Жақсы сөз  айтылса  да, 
келеңсіз  сөз  айтылса  да  -  бала  назарынан  тыс  қалмайды,  Себебі  біз  — 
тәрбиешілер,  балаларға  үлгіміз.  Сондықтан,  әр  тәрбиеші  ең  алдымен  өзі 
тәрбиелі, білікті де ұстамды, парасатты болуы кажет. 

Ересектердің  баланың  әрбір  іс-әрекетіне  назар  аударып,  дұрыс  жолға 
салып  отырудың  нәтижесі  зор.  Ақын  Мағжан  Жұмабаев:  "Бала  бір  нәрсеге 
ұмтылса, сол нәрсеге баланың денесі, жаны, акылы сезімі, қайраты - бәрі бірге 
жұмсалады", - дейді.

Ендеше,  осы  балалық  шақта  балабақшада  алған  баланың  әсері,  оның 
алдағы уақытта тұлға болып қалыптасуына мәңгілік із қалдырады. Балабақшаға 
бала тәрбиелеймін деп келген адам бала бойына адамгершілік қасиет ұрығын 
себе алмаса, оның еңбегінің еш кеткені. Өзіміздің туған баламыз қандай болып 
өскенін  қаласақ,  ендеше,  барлық  балаларға  да  сондай  көзкараспен  қарауға 
міндеттіміз.  Адамгершілік  дегеніміз  -  адалдық.  Егер  де  біз  бойында 
адамгершілік қасиеті бар адам тәрбиелесек, ол адам өмір кемесінен өз орнын 
тауып, өзгеге де өнеге болары хақ.

Балабақшадағы  балаға  берілетін  бүгінгі  тәрбиенің  өзектілігі  —  ол  ата-
бабадан  қалған  асыл  мұраны  жеткізу.  Біз,  яғни  болашақ  ұрпак  тәрбиесімен 
айналысатын  тәрбиешілер,  халыкымыздың  таусылмас  бай  асыл  мұрасына 
жүгінсек,  ұрпағымыз  біздің  іс-тәжірибемізге,  ой-санамызға,  парасатымызға 
жүгінуі  тиіс.  Сондықтан  біздің  балабақшамызда  жүргізіліп  жатқан  жұмыс 
бағыты балаларды ата-бабадан қалған салт-дәстүрлерге, адамгершілікке баули 
отырып, жаңа дәуір технологиясын табысты игеру.

Бүгінгі  таңда тіл туралы аз айтылып жатқан жок. Ана тілін қастерлеген 
адам өз халқының тарихын,  тұрмыс жағдайын,  тыныс-тіршігін жақсы біледі, 
Тіл білген адам -  мәдени,  рухани жан азығы мол адам.  Адамның ойы оның 
тілінен көрінеді, ал тілдің өзі адам психологиясын байқататын кұрал. 
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Сондықтан балабақшадан бастап өз ана тілімізде сөйлеп, өз халкымыздың 
қадір-касиеті, рухани кұндылығымызды біліп өссек, болашақ ұрпақ та өз тілін 
қадір тұтады. Тіпті өмірде болып жатқан жаңалық та, басқа да оқиғалар біздің 
сана-сезімге тіл арқылы келіп жетіп, жалғасын табады. Бала бойына Отанына 
деген сүйіспеншілік қасиет сәби шағынан бастап сіңеді.

Тіліміздің құндылығы бала жүрегінде сақталады.
Бала тәрбиесінде мына мәселелерді есте сақтаған жөн:
1. Балалардың денсаулығын нығайту барысында шынықтыру сабақтарын, 

шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын, спорттық жарыстар жоспарлап өткізу;
2.Бүгінгі таңның талабына сай балаларға тиімді де нәтижелі білім беріп, 

адамгершілік қасиеті бар отаншыл азамат тәрбиелеу үшін жұмыс тәсілдерінің 
жаңа түрлерін қолдану;

3.Балалар үшін есте қалатындай қызықты, өзіндік қайталанбас әсері  бар 
сабақтар, ойын-сауықтар, сайыстар өткізу;

4. Күнделікті сабақ барысында халықтық педагогика бағытын ұстану;
З.Балалар  тәрбиесінде  имандылық,  ізеттілік,  үлкенді  сыйлау  т.б. 

адамгершілікке  баулитын  сабақтарды,  сонымен  қатар  қисынды  ойлау 
тақырыбына қатысты дидактикалық ойындарды жоспарлап өткізу.

Әдет-ғұрып, әдептілік дағдыларын меңгертуде "Ас қайыру - ата дәстүрі", 
"Әдептен аспайық",  "Жақсылыққа -  жақсылық",  "Шын жүректен алғыс айт", 
"Береке бер, кұт Наурыз!" - осы тақырыптар ескеріліп, әр тәрбиеші сабағында 
өзінің  шығармашылық  ізденіс  пен  іскерлігін  қолданып,  берілген  тақырыпты 
өтсе, мақсат орындалады.
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  № C00033    26.05.2021 ж

Мен қазіргі заманның педагогімін

ТӨЛЕК БАҚЫТГҮЛ
Қарағанды облысы  Шахтинск қаласы  

А.Бокейханов атындағы мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі

          «Адам баласы байлығынан, бақ - дәулетінен айырылғанда қатты налиды, 
ал  асыл  уақытының  мән-мағынасыз  өтіп  жатқанын  елең  қылмайды»-  дейді 
Сириялық жазушы, философ Абуль-Фарадж. Адамның әрбір күні, әрбір сағаты 
мақсатсыз өтпеуі керек. Өмірдегі әрбір уақытын өз бойындағы қайрат- жігерін, 
ақыл- ойын өмірге, өзі өмір сүріп отырған қоғамға жұмсап, қалтықсыз еңбек 
етуге, сөйтіп өзі үшін де, өзгелер үшін де игілікті істер  жасайтын - ол ұстаз.  
Ұстаз - бала бойына білім нәрін себетін, адамгершілік дәнін егетін басты тұлға 
және адам жанын нұрландырар ұғымның ұлысы да - ұстаз. 
          Жас ұрпаққа білім мен тәрбие беретін ұстаз - баға жетпес биік тұлға.  
Бүгін де ұстаздарға қояр талап артып, оқу жүйесі де күрделенген шақта жаңа 
қоғам мұғаліміне  жүктелер жүк еселене түсуде.  Ұстаз  қауымы алдында жай 
білім беру ғана емес, сонымен қатар өркениет көшіне жол бастайтын әрі ұлттық 
рухта сусындаған білімді,  дарынды азаматтар тәрбиелеп шығару міндеті  тұр. 
Бұл  міндетті  шешуде  мұғалімнің  кәсіби  шеберлігінің  жоғары  деңгейде 
болуының маңызы зор.      
          Ендеше қазіргі заманның педагогі қандай болуы қажет? Қолына уақыт 
пен кеңістіктің байланысын ұстап, кіршіксіз балалық әлеміндегі күш- қуат пен 
ақылды,  талантты  ашып,  барлық  күрделі  нәрсені  қарапайым  тілмен  жеткізе 
білетін,  дүниенің жанды сұлулығын көрсетіп,  жан дүниесінің  бар болмысын 
көре білетін адам. 
          Мұғалім - оқушының мектепке келгенде өзін ең қауіпсіз, ең қолайлы, ең 
сенімді ортада екенін сезінуіне ықпал етуші. Олардың сенімді қарым - қатынас 
ахуалдарын  қалыптастыру  үшін  түрлі  деңгейдегі  жаңашыл  іс-  әрекеттерді 
ұйымдастырып,  бұрынғы  тексеруші,  жазалаушы,  бақылаушы  қызметтерін 
тастап,  керісінше  ізденуші,  зерттеуші,  технолог,  шығармашылықпен  жұмыс 
істейтін  жаңашыл бола отырып,  рухани-  шығармашылық тұрғыдан дамыған, 
педагогикалық  дарындылығымен,  жаңалыққа  ұмтылысымен  танылуы  тиіс. 
Оқушының  жан  дүниесін  түсіне  білетін,  өз  сабағына  жауапкершілікпен 
қарайтын, жан - жақты білімді, жаңалыққа жаны құмар жан – «Мен мұғалім 
ретінде  қандай  әдіс-  тәсілдерді  қолдану  арқылы  баланың  бойына  білімді 
қалыптастыра аламын?» деген сұраққа жауап іздеуі керек. 
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Менің  ойымша,  шығармашылыққа  негізделген,  интеллектуалдық, 
кәсіптік,  адами қабілеттердің қалыптасуы мен  білім беру саласындағы жаңа 
өзгерістерге ілесу,  жаңа бағдарламаны білу, түсіну, қолдану және іске асыру.  
          Жаңа заман  талабына  ілесу үшін мен өз алдыма мақсат қоя отырып, өз 
тәжірибемді барынша жаңашылдыққа бағыттау қажет деп қарастырдым. Кәсіби 
қызметімнің  ағымын  білім  саласындағы  болып  жатқан  жаңалықтар  мен  оң 
өзгерістерге бағыттай отырып, білікті әріптестермен тәжірибе алмастым және 
Қазақстан  Республикасы педагог  кадрларының біліктілігін  арттырудың білім 
беру  курстарынан  өту  арқылы  өзімді  өзім  дамытып,  оқу  үрдісіне  өзгеріс 
енгіздім.  Тың әдіс  -  тәсілдер мен жаңа технологиялардың білімді   дамытып, 
құзыретті білім берудегі, жеке тұлға тәрбиелеудегі тиімділігінің әсері мол екен. 
Қоғамдастық, жеті модуль, Блум таксономиясы, көшбасшылық және СМАРТты 
қолдану нәтижесінде  шәкірттерім сыни ойлауға,  өздігінен  білім алуға,  алған 
білімін  өмірде  қолдана  алуға  қалыптасып,  өзімді  «Табысты  мұғалім»  болу 
жолына жетелеуде. 
          «Ескіден қол үзбей, жаңаға қол жеткізгендер ғана мұғалім бола алады» 
деп  қытайлық  дана  ойшыл Конфуций айтқандай,  бұған  дейін  қол  жеткізген 
табыстарым  мен  іс-  тәжірибемді  қазіргі  білім  саласындағы  жаңашылдықпен 
ұштастыра  отырып,  бойымдағы  жаңалыққа  деген  құлшыныспен, 
қызығушылықпен түпкі нәтижеге қол жеткізуге және кәсіби құзыреттілігімді 
жетілдірге жұмыс жасаймын. Жаңашылдыққа бағытталуда ізденіс нәтижелерім 
білім  беру  тәжірибемді  өзгертіп  қана  қоймай,  көздеген  мақсаттарыма 
жетелейтініне сенемін.
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№ C00034    26.05.2021 ж

ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАРМЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ

ИБРАЕВА САНДУГАШ ЕСЕНГЕЛЬДИНОВНА 
Қарағанды облысы Шахтинск қаласы 

А.Бокейханов атындағы мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі

Алға  қойған  мақсатым -  Тәуелсіз  еліміздің  ертеңгі  болашақ  тұлғаларын 
білім нәрімен сусындату. Талабы таудай, дарыны мол, іздемпаз, жан жақты, өз 
идеасын жүзеге  асыра  алатын,  шығармашылық дарыны мол бала  тәрбиелеу. 
Білім  негізі  бастауышта  деген  сөзді  ескере  отырып.  Оқушылардың 
шығармашылық  дарынын  дамыту,  Отанға  деген  сүйіспеншіліктерінгін 
арттырумыз қажет.  Еліміздің ертеңгі  болашақ ұрпақтарын білімді,  жаңашыл, 
өмірден дұрыс жол таба білу үшін өздігінен Саналы шешім қабылдай білуге 
үйретуміз  қажет.  Дарын дегеніміз  адам бойындағы негізінен  ана  сүтімен,ата 
тегімен даритын құбылыс екенін өмір тәжірибесінде дәлелдеп отыр. 

Дарын ол баланың белгілі бір дүниеге психологиялық қабилеттілігі. Осы 
қабылетті дер кезінде анықтап оны одан әрі дамыта білу ұстаздар еншісінде. 
Дарынды  баланы  анықтауда,  дарынды  бала  ерекшелігі  пәнге  деген 
қызығушылығы  өте  жоғары.  Есте  сақтау  қабілетті  жақсы,  сөздік  қоры 
үлкен,пәндер арасындағы байланысты қабылдай алу және сәйкес тұжырымдар 
жасауы, тез шешім қабылдамауы, немесе берген сұрағыңа ойланып толықтай 
жауап беру. Дарынды баламен жұмыс жүргізудің негізгі мақсаты: Өз бетінше 
шығармашылық  ізденісін  дамыту.  Пәнге  терең  қызығушылығын  арттыру. 
Оқушының  әсерлік  сезімін  қалыптастыру.  Оқушының  деңгейін  анықтау 
сайыстар,  ойындар,  кім  жылдам,  кім  тапқыр  ойындарын  өткізу  керек. 
Оқушының шығармашылық пен айналысуына мектепте, сабақ үстінде қолайлы 
жағдай  жасау.  Шығармашылық  жұмысқа  баулып  олардың  белсенділіктерін, 
қызығушылықтарын арттыра түсу. Шығармашылық қабилеттерін сабақта және 
сабақтан  тыс  уақытта  дамытып  отырамын.  Оқушылардың  жеке  бас 
ерекшеліктеріне қарай қабилеттерін аша отырып ойын, қиялын дамыту, сөздік 
қорын  молайтып,  өз  бетімен  ізденуге,  еңбектенуге  дағдыландырып,  жазу 
мәдениетін жетілдіру, өзіндік ой пікірлерін дамыту. 

Оқу  бағдарламасын  тереңдетіп  оқыту  және  оқушының  белсенділігін 
дамыта  отырыу  арқылы  мақсатқа  қол  жеткіземіз.  Міндеттері:  Оқушының 
белсенділігін  қалыптастыра  отырып  шығармашылық  ізденістің  тиімді 
жолдарын  Үйрету.  Жан  жақты  ақпараттандыру.  Жеке  қабилеттеріне  қарай 
ұжымдық жұмыстан бөлінбеуін қадағалап,қолдау көрсетіп ,әр деңгейдегі жеке 
тапсырмаларды деңгейіне қарай бөліп беремін. 
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Әр  баланың  шығармашылық  белсенділігін  арттыру,түрлі  деңгейдегі 
олимпиадаларға,сайыстарға,ғылымт  жобалар  мен  байқауларға  қатысуларына 
қолдау көрсетемін.  Менің Оқушыларға  сенімділік көрсетіп,  Іс  әрекетіне  ерік 
беріп,жігерлендіру.  Адамгершілік  қасиеттерін  арттыру Өз  ойын еркін  айтуға 
бағыттау  Ойы  ұшқыр  шығармашылық  қабілеті  жоғары,  өмірге  икемді  ,жан 
жақты дамыған жеке тұлғаны тәрбиелеу. Баламен жеке сыйластық және сенімді 
қарым қатынас  орнату.  Дарынды  баланың ерекшелігі  Дарынды  бала  өзгеше 
және шапшаң ойлап,жауап береді Дарынды бала ішкі сезім жағынан өзгешелігі 
өте сезімтал, ықылас қойған нәрсесін, тақырыбын.

Әр  жерде  негізгі  мәселе  етіп  ұсынады  .  Дарынды  баланың  бойынан 
табылатын  асыл  қасиеттер  өмірге  құштарлық,  биік  ізгіліктің  кілті  мыңды 
жығатын  білімінде.  Дарынды  бала  әр  түрлі  күрделі  тапсырмаларды шешуге 
дайын болады, олардың сөздік қоры бай және ойларын ерекше бірдіреді.  Әр 
баланың жеке қабілетін анықтап,оны сол бағытқа жетелеу әр ұстаздың міндеті. 
Өз тәжірбиемде дарынды оқушымен жұмыс жүргізе білдім. Дарынды балаларға 
ақын,  жазушылардың  өмірбаяндары  туралы  реферат  жаздырып,  өлеңдерін 
жаттатудан  бастадым.  Мақал-мәтел  жаттау,  өлеңдерін  мәнерлеп  оқуды 
үйреттім.  Математикаға  қызығатын  балдарға  ең  бірінші  менталды 
арифметикадан  бастадым.  Олардың  жетістігі  мен  үшін  қуаныш  еңбегіңнің 
жемісі екенін сезесің Абай атамыз айтқандай «Ақырын жүріп,анық бас,еңбегің 
кетпес  далаға  Ұстаздық  еткен  жалықпас  үйретуден  балаға»  дегендей, 
келекшекте де қоғамымызға өз пайдасын келтіріп, ұғымтал зерделі шәкірттерді 
тәрбиелеп,  қанаттарын  қатайтып  ұшыру  біз  ұстаздардың  парызымыз  деп 
білемін

9



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

№ C00035     26.05.2021 ж

Қашықтықтан оқытудың ұстаздар үшін маңызы

САПАРБЕКОВА КАНАЙМ СЕЙСЕНОВНА
Маңғыстау облысы,  Мұнайлы ауданы Батыр селосы 

№ 15 жалпы білім беретін мектеп КММ
 Бастауыш сынып мұғалімі      

                                                                                                                                          
Елімізде  короновирус  індетінің  таралуына  байланысты  төтенше  жағдай 

енгізіліп, былтырғы оқу жылында мектеп оқушылары тоқсандық демалысқа бір 
апта  ерте  шыққан  еді.  Ал  соңғы  төртінші  тоқсан  сабақтарын  оқушылары 
қашықтан оқыды. Биылғы оқу жылыда міне қашықтықтан өтіп жатыр. 

Осыған  орай,  мектеп  мұғалімдері  жергілікті  және  аймақтық  желіні 
пайдаланып, шығармашылық жұмыстарын таратып, оқыту үрдісінде әдістеме 
бойынша  тәжірибе  алмасты.  Осындай  сан  қырлы,  әрі  күрделі  мәселелерді 
жүзеге асыруда мұғалімнің атқарар рөлі орасан. Оған әрі ауыр,  әрі жауапты 
міндет  жүгі  жүктелді.  Шалғай  ауылдағы  балаларда  қашықтан  оқитын 
мүмкіндік бар ма? Ғаламтор желісі дұрыс жұмыс жасай ма? 

Көп  балалы  отбасындағы  барлық  балада  смартфон  бар  ма?  Барлық 
мектептер  компьютерленген  бе?  Міне  осындай  сан  түрлі  сұрақтар  көкейге 
келеді.  Алайда  елдегі  төтенше  жағдайға  орай  біз  осы  жолды  таңдап, 
оқушыларда қашықтан білім беруге дағдыландық.

Мектебіміз  жаңадан  ашылуына  қарамастан  әрбір  оқушының  отбасылық 
жағдайы  анықталып,  жағдайы  төмен  отбасыларға  интернетке  қосылатын 
модем, компьютерлер берілді.  Енді ұстаздарымызға   қашықтан білім беруде 
акт  ны  тиімді  пайдалану  керек.  Өйткені  қашықтан  оқыту  –  білім  берудің 
ақпараттық  және  телекоммуникациялық  технологиялардың көмегімен  жүзеге 
асырылатын  арнайы  түрі.  Компьютерге  немесе  интернетке  қосылған  басқа 
гаджетті пайдаланып білім мен дағдыларды оқушылар игеру. 

Қашықтан  оқу  оқушыларға  білім  беру  ортасына  толығымен  енуіне 
мүмкіндік береді: дәріс оқып тыңдау, тапсырмаларды орындау, мүғалімдермен 
кеңесу және желіге қосылу арқасында сыныптастармен сөйлесу.

«Қашықтан оқыту» түсінігі оқушы мен мүғалім арасындағы қашықтықтың 
бар екенін көрсетеді. Сонымен бірге нәтижелі түрде оқу үшін жаңа ақпараттық 
технологияның құралдарымен жұмыс істей білуі тиіс. 

Қашықтан  оқыту  –  адамның  білім  алуға  және  ақпарат  алуға  деген 
құқықтарын   іске  асыратын  үздіксіз  білім  беру  жүйесі  нысындарының  бірі 
ретінде  мамандардың  негізгі  қызметін   атқара  жүріп  білімін,  біліктілігін 
арттыруға мүмкіндік береді. 
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Қорыта  айтқанда,  қашықтан  оқыту  қазіргі  заман  талабы  болса,  оны 
ұйымдастыруда  ең  бастысы  электрондық  материалдар,  қашықтан  оқытудың 
дидактикалық  жасалымы,  педагог  –  үйлестірушілерде  дайындау  болып 
табылады.  Бұл  біліктілігі  жоғары,  зияткерлік  және  кәсіби  деңгейі  дамыған, 
халықаралық дәрежедегі бәсекеге төзімді қоғам құруға зор көмегін тигізеді.

Қашықтан  оқыту  технологиясының  тиімділігі:  заман  талабына  сай 
ақпараттық – телекоммуникациялық технологиялар мен құралдарды қолдану; 
сапалы білім алу;  уақытты үнемдеу;  ыңғайлы уақытта  оқу;  ата  – аналардың 
балаға көмегі; оқушылардың  өзін еркін ұстауы; өз ойын кері байланыс арқылы 
беруі. 

Қашықтан оқу кезінде оқушылар білімді өз деңгейінде толық алды. Бұған 
барша  ұстаздар  бір  кісідей  атсалысты.  Қазіргі  кезде  өткізіліп  жатқан  түрлі 
сайыстарға  оқушыларды  онлайн  қатыстырып,  жүлделі  орындарды  иеленіп 
отыр.  Балалар  қашықтан  өткізілген  Абай  Құнанбайұлының  175  жылдығына 
арналған сайыстарға түгел дерлік қатысып, ақынның өлеңдері мен қарасөздерін 
жатқа айтып бейнеролик жасап отыр. 

Оқушылар смартфонды дұрыс пайдалануды үйренді. Өздері білім нәрімен 
сусындап,  рухани  жағынан  да  байып  отыр.  Елімізге  жеткен  індетке  орай 
ұстаздарға  артылған  жүк  мол  жауапкершілікті  талап  етті.  Алайда  барша 
ұстаздар  бұл  міндетті  ойдағыдай  атқарды.  Ыбырай  Алтынсарин  атамыз 
айтқандай  «Маған  жақсы  мұғалім  бәрінен  де  қымбат,  өйткені  мұғалім  – 
мектептің  жүрегі».   Ұлағатты  ұстарымыз  мектептің  жүрегі  екендіктерін 
аңғартып, қашықтықтан оқуды ойдағыдай өткізді. 
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№ C00036    26.05.2021 ж

Жалпы ұлттық Мәңгілік ел идеясын таратудағы
 сынып жетекшінің алатын орны

КОЙШАНОВА  ДИНАРА  АЛИЕВНА
Маңғыстау облысы,  Мұнайлы ауданы Батыр селосы 

№15 жалпы білім беретін мектеп КММ
Бастауыш сынып мұғалімі  

 
 

Бұл  өмірде қызығы махабатпен, 
Көрге кірсең  үлгілі жақсы атақпен. 

Арттағыға сөзің  мен існің қалса, 
Өлсең де өлмегенге  боласың тең 

Абай  Құнанбайұлы 
                                  

Жалпы  ұлттық  құндылықтарды  дәріптеуде  мұғалімнің  орны  зор.  Өз 
оқушыларының жүрегіне  сіңірер ұлы жоспары мен биік  білімі  бар ұстаздың 
қашан  да  мерейі  үстем  болмақ.  Ұлттық  тарихымызға  назар  аударсақ,  қазақ 
халқының қаншама буын ұрпақ өкілдері елі мен жерін қорғау жолында күресті, 
сол жолда жанын беріп, қанын төкті. Сол ата-бабаларымыздың арманы азаттық, 
бостандық  болатын.  Бірақ  олар  тәуелсіздіктің  сағымында  көре  алмай  кетті. 
Дегенмен, кейінгі ұрпақтың сол азаттыққа жететініне сеніп кетті. Олардың бар 
арманы елдің тұтастығы мен бірлігі, тәуелсіздігі болатын.

Қазақ  елі  тәуелсіздік  алған  уақыттан  бері,  өзіндік  мемлекеттік  немесе 
ұлттық  идеясын  іздестірумен  болды.  Түрлі  пікірлер,  сан  алуан  ұсыныстар 
болды. Бірақ, ұзақ уақыт бір ортақ тоқтам жасалған жоқ. 

Енді, міне халықты ортақ мақсатқа топтастырушы идея өз шешімін тапты. 
Ол әр қазақстандықтың мақтанышы мен Отанға деген патриоттық сана-сезімін 
қалыптастыратындығы сөзсіз.

Мәңгілік  ел  идеясының  тарихи  бастамасына  көз  жүгіртер  болсақ,  көне 
түркілердің осы сипаттағы идеясы үш негізден тұрады.

Оның  біріншісі  –  көне  түркі  жазба  ескерткіштеріндегі  «Мәңгілік  Ел» 
идеясы. Тоныкөк ескерткішінде мемлекеттің тұрақты болуы үшін билікті ұстап 
отырған  қаған  мен  ақылгөй  дана  бірауыздылығы,  сөз  бен  істің  ажырамауы, 
елдің  тұтастығы  үшін  ынтымақтың,  барлық  күштердің  ұйытқысы  болу 
қажеттігі түп нысана ретінде айтылады.
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Қазақстан  Республикасының  Тұңғыш  Президенті  Н.Ә.Назарбаев  
2014  жылғы  Қазақстан  халқына  Жолдауында  «Біз  Жалпыұлттық  идеямыз  – 
Мәңгілік  Елді  басты  бағдар  етіп,  тәуелсіздігіміздің  даму  даңғылын  Нұрлы 
Жолға  айналдырдық.  Қажырлы еңбекті  қажет  ететін,  келешегі  кемел  Нұрлы 
Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек. 

Mәңгілік Ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі. 
XXI ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры!» деген 

болатын.  Ғажайып  ізденіс  қана  ғаламат  серпіліске  негіз  бола  алатынын 
Елбасымыз халыққа арнаған «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ»  атты  Жолдауында  сарабдалдықпен  дәлелдеп,  Қазақстан  жолының 
ортақ  мақсаты,  мүддесі,  болашағы  қандай  қорытындымен  түйінделетінін,  ең 
бастысы – қандай ел құрумен тиянақталатынын түсіндіріп, жаңа дәуірдің кемел 
келбетін сомдады. 

Міне  осындай  ұлы  еңбектің  күшімен  бой  түзеген  Мәңгілік  ел  идеясын 
жастар санасына тоқып, балалардың болашағына берік байлауымыз керек.

Себебі, Ұлы Дала елінің ғаламат тарихы мен қайталанбас құндылықтары 
туралы салиқалы ойлар айтып, ұрпаққа ұлағат болатындай игі істер атқару – 
бүгінгі ұрпаққа міндет, келешек ұрпаққа – аманат. 

Әр  сабақты  өткен  сайын,  Мәңгілік  ел  идеясы  хақында  бес  минуттық 
видеоны көрсетіп,  жүректеріне шырақ отын жаға білу керек.  Сонда ғана біз, 
бізге аманаттап берілген дүниеге қиянат жасамаймыз. 

Мәңгілік Елді мәңгілік қылатын ол – біз тәрбиелеп отырған жас буын. 
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№ C00037        26.05.2021 ж

Зат есімнің жіктелуі

ОТЕГЕНОВА ПЕРИУЗА БАХТЫБАЕВНА
Маңғыстау облысы,  Мұнайлы ауданы Батыр селосы

№15 жалпы білім беретін мектеп КММ
Бастауыш сынып мұғалімі

                                                                                                                        
Мұғалімнің аты-жөні: Мұғалім: Отегенова Периуза 

Бахтыбаевна

Пән/Сынып Қазақ тілі /4 Б сынып

Қай аптаның нешінші сабағы  №88 -сабақ

Тарау немесе бөлім атауы

Тарау немесе бөлім 
атауы:

Құстар туралы не білемін?

Сабақтың 
тақырыбы:

Зат есімнің жіктелуі

Оқу мақсаты: 4.4.2.2 – жіктік жалғауларының қолданысын    білемін.

Бағалау критерийі: Қарамен жазылған сөздердің қай сөз табында тұрғанын 
айтады.
Баяндауыш қай сөз табында болып тұрғанын біледі.
 -Оқушылардың сауаттылығын арттыруға, көркем 
жазу, дұрыс оқу дағдыларын қалыптастыруға және 
сөйлеу мәдениетін дамытуға мән бере алады.                   
                                                     
                                      

Саралап  оқыту тапсырмалары

Ұжымдық жұмыс
Жаңа тақырыптың 

түсіндірілуі

Бірлескен жұмыс 
(1,2 тапсырма)

Тапсырманы ұсыну және дұрыс 
жауапты ұсыну арқылы үйрету

Жеке жұмыс
Тапсырманы 

ұсыну, 
оқушылардың өз 

бетімен 
орындауы
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Атауға көзі қимаған
Мен торғаймын ,торғаймын
суықта да тоңбаймын.
Құрт –құмырсқ,шіркейден
Бау-бақшанықорғаймын

Сөйлемдерді көшіріп жаз 
18-жаттығу
Мен оқушымын . 
Сен оқушысың.
Ол –оқушы
20-жаттығу.
Топтық 
жұмыс.Сәйкестендіру.

олықтыру 
жасау, 
тиімді  
кері 
байланыс 
орнату.

2мин Бекіту
Үйге тапсырма.

22-жаттығу
 51-бет
Керібайланыс

Тақырыпты 
меңгергенін 

анықтау

Бағалау 
критерийл
ерін ұсыну
Сөйлемде
рді 
көшіріп 
жазу,сөйл
ем 
мүшелері
не талдау
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№ C00038    27.05.2021 ж

«Мамандығым-мақтанышым»

БАТЫРБАЕВА АНАРА МУХТАРОВНА
Алматы облысы Кеген ауданы Кеген ауылы 

Балбөбек бөбекжай-балалар бақшасының 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... 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.
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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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№ C00039     27.05.2021 ж

Ойын арқылы баланың ой-өрісін дамыту

ИМАНБАЕВА АЛМАГУЛ ЕРМАХАНБЕТОВНА 
Алматы қаласы Әуезов ауданы 

МКҚК № 49 бөбекжай балабақшасының тәрбиешісі

«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып оның шығармашылық 
қабілетін дамытады. Ойынсыз ақыл ойдың қалыптасуы мүмкін емес».

(В. А. Сухомлинский).

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

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

Ұлы  педагог  В.Сухомлинский  «Ойынсыз,  музыкасыз,  ертегісіз, 
шығармашылықсыз,  қиялсыз  толық  мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» 
дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты  ұлттық салт-сананы сіңіру  арқылы 
байи  түспек.

Олармен  ойынның  әр  түрін  ұйымдастыра  отырып,  бір-біріне  деген 
қайырымдылық,  мейірімділік,  жанашырлық,  достық, жолдастық сезімдерді 
тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, 
табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында  өлі-тірі табиғатқа  деген 
сүйіспеншілік,  үлкендердің   еңбегіне  қызығу  мен  сыйластық  сияқты 
адамгершілік сапалары қалыптастырылады.

Ойын  бала  үшін  —  нағыз  өмір.  Егер  тәрбиеші  ойынды  ақылмен 
ұйымдастырса, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай 
деп атап көрсетті:  «Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — 
оларды тәрбиелеу деген сөз.» Тәрбиенің тиімді процесі  ойын және ойынның 
өзара қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала 
мұнда  өмір  сүруді  үйренбейді,  өз  өмірімен  тіршілікетеді». Ойын  мектепке 
дейінгі жастағы  балалардың негізгі іс                   - әрекетінің бір түрі. Ойын 
барысында баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. Ойын  барысында 
балалар  дүниені тани бастайды, өзінің күш-жігерін жұмсап, сезініп білдіруге 
мүмкіндік алады, адамдармен араласуға үйренеді. Бүгінгі күн талабы – баланың 
ақыл  -  ойын  парасаттылығын  дамыту,  ойлау  қабілетін  жетілдіру,  өзіндік 
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іскерлік  қасиеттерін  қалыптастыру,  заман  талабына  сай  ойы  жүйрік  етіп 
тәрбиелеу.  Сондықтан  да  баланың  танымын  алғашқы  күннен  бастап 
дамытудың, бойында оқыту мен тәрбиелеудің негізін қалыптастырудың құралы 
– ойын әрекеті,  яғни, ойын – баланың жетекші әрекеті. Бірақ, ойын тек қана 
балаларды қызықтырып,уақыт өткізудің құралы болмай, балаға берілетін білім 
мен  тәрбиенің  құнды  негізі  болуы  керек.  Яғни,  оқыту-тәрбиелеу  жұмысын 
бағдарлама талаптарына сәйкес ойын түрінде ұйымдастыра отырып, баланың 
логикалық ойлау қабілетін арттыруға жағдай жасау   мектепке дейінгі мекеме 
педагогтарының негізгі міндеті.  

Ойын барысында  балалар  педагогпен  бірлесіп  ереже бойынша қызықты 
тапсырмалар  орындап,жағымды  қарым  –  қатынас  жасауы  балалардың 
эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді,  сондықтан да дидактикалық ойынға 
қажетті құрал – жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте 
маңызды.  Балалардың  интеллектуалдық  дамуына  әсер  ететін  жаңа  ойын 
технологиялары  да  біздің  балаларға  танымал.  Мысалы:  Логикалық  тізбек  
ойындары.  Логикалық  ойлау  арқылы  бала  саралау,  салыстыру,  жинақтау 
сияқты өз бетімен іс – қимылдар жасауды үйренеді. Баланың логикалық ойлауы 
өздігінен  қалыптаспайды,  оның  дамуына  мақсатты  түрде  білім  беру 
мамандарының, ата - аналардың, балалардың бірлескен жүйелі жұмысы қажет.   
Балалар  ойыны  заттық  –  қол  қимылының (пирамида  жинау,текшелерден  үй 
құрау)  даму  жолынан  бастап  интеллектуалды  даму  ойынына  дейін  жетеді. 
Логикалық  ойлауды  дамытудың  негізгі  рөлі  математикалық  ойындарға 
жатады.Бұл ойындар арқылы баланың интеллектуалды   дамуы тек белгілі  бір 
білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, 
ойлау,  қиялдау,  есте  сақтау,  елестету  және  т.б.  қабілеттерінің;  танымдық, 
іскерлік, шығармашылық қасиеттерінің дамуын қамтиды  Мысалы,

«Суреттерді есте сақта», «Керекті фигураны тап», «Қызықты геометрия», 
«Лабиринт ойындары» және т.б.. «Ойы саяздың, тілі  саяз»  деген  ұлғатты  сөз 
бекер  айтылмаған.  Ойлау  негізі  баланың  сөйлеу  тілін  де  қалыптастырады. 
Қорытып  айтқанда,  балаларды  интеллектуалды  дамыту  тәрбиесі  білімді 
тереңдетуге,  бекітуге,  оның  тәжірибелік  мәнін  түсінуге  септігін 
тигізеді. Баланың  өмірге  қадам  басқандағы  алғашқы  қимыл  әрекеті  –  ойын, 
сондықтанда  оның мәні  ерекше.  Жас  баланың өмірді  тану,  еңбекке  танысы, 
психологиялық ерекшеліктері осы ойын түрінде қалыптасады. Мектеп жасына 
дейінгі балалардың қоғамдық құбылыстарды, қоғамдағы ересек  адамдардың  іс 
- әрекетін  өз  түсінігінше  әрекеті  арқылы  бейнелеуі ойын болып саналады. 
Ойынның шығу тарихына шолу жасауда көңіл аударатынымыз  ол еңбекпен, 
өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста дамыған, яғни ойынды өмірден 
ажыратып  қарай  алмаймыз  балалар  тек  ойнап  қана  қоймайды,  сонымен 
бірге   ойлайды,  аңғарады  көп  нәрсені  білуге,  зерттеуге   талпынады.   Олар 
бірдеңе   жасап   қана  қоймайды,   сондай  -  ақ   заман   ағымына  да  белсене 
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қатысады. Балабақшаларда  оқыту – тәрбиелеу  жұмысында балалардың тілін 
дамыту,  сөздік   қорларын   молайту,   ауызша   сөйлеуге   үйрете   отырып, 
үйренген  сөздерін  күнделікті  өмірде  еркін  қолдану,  одан   әрі  күнделікті іс - 
әрекет   кезіндегі  тілдік  қарым  -  қатынаста  қолдана,білуге,жаттықтыру.
 Ойын  дүниеге   ашылған  үлкен жарық терезе  іспеті.  Ол арқылы баланың 
рухани   сезімі   жасампаз   өмірмен   ұштасып,  өзін  қоршаған  дүние  туралы 
түсінік  алады.  Адамды  өжеттілікке,  шапшаңдыққа,  ептілікке,  батылдыққа, 
байсалдыққа,  тапқырлыққа  үйрететін  де  ойын.  Бала  үшін  ойын  өзін  -  өзі 
жетілдіру   мен   өзін  –  өзі   көрсетудің  құралы.  Баланы  ойынға  қызықтыра 
отырып  оқу  қызметін  ойын  түрінде  күрделендіре  түсу  керек.
Ойын  баланың  ойлау  қабілетін жетілдіре  отырып, оның  қиялын дамытады.  

Оқу  қызметінде  қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді.
Ойынның түрлері:

• Ұлттық ойындар
• Сюжетті рольді ойындар
• Педагогикалық ойындар
• Дидактикалық ойын
• Шығармашылық ойын
• Қимылды ойындар

Педагогикалық  ойын технологиясы  дегеніміз  -  педагогикалық  жұмысты 
ойын  түрінде  ұйымдастырудың  әдістері  мен  тәсілдерінің  жиынтығы.
Дидактикалық ойындар арқылы оқу қызметі барысында балаларды қызықтыру 
мақсатында  қолданылады  және  мектеп  жасына  дейінгі  ұйымдардың 
барлығында да, оқу қызметі ойын түрінде өткізіледі. Оқу қызметі барысында 
ойын  түрлері  жас  ерекшеліктеріне  байланысты  қолданылады.
Тәрбиеші  ойынға  тек  қана  баланы  қызықтырып  қоймай,  бес  саланы  білім 
берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады.
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 № C00040      28.05.2021 ж

Наша Родина-Казахстан. Мой родной город

ЕРМАГАМБЕТОВА БАХЫТГУЛЬ ТАШИМОВНА 
Акмолинской области.  Целиноградского района   Село Талапкер 

Воспитатель русского языка в детском саду «Асем-ай».

Группа: Средняя.
Образовательная область: Коммуникация
Организованная учебная деятельность: русский язык
Цель: формировать у детей первоначальные представления о родном городе и 
Родине - Республике Казахстан. Учить называть на русском языке символы 
Казахстана, узнавать и называть достопримечательности родного города и 
столицы. Воспитывать уважение к госсимволам и любовь к родному городу.
Словарная работа. Существительные: город, страна, республика, Родина, герб, 
гимн, флаг; глаголы: жить, любить; прилагательные: дорогая, любимая, 
большая, родная.
Оборудование: карта Казахстана, фотографии родного города, Астаны, 
иллюстрации о Казахстане, госсимволы.

Этапы 
деятельности

Действия воспитателя Деятельность 
детей

Мотивационно-
побудительный

Педагог предлагает детям выполнить 
музыкальную психогимнастику 
"Доброе утро».

Держатся за руки, 
передают друг 
другу тепло рук и 
добрые 
пожелания.

Организационно
поисковый

Педагог ведет беседу на родном 
языке: В какой стране мы живем? На 
каком языке мы говорим? Кто 
является Президентом нашей 
республики.
Рассказ педагога о Родине:
– Ребята мы живем в республике 
Казахстан. (показывается карта) 
Республика Казахстан — наша 
Родина.

Дети слушают 
педагога и 
отвечают на 
вопросы.
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Здесь мы родились и живем. Наша 
Родина - большая и красивая. 
а) рассматривание символов, обучение 
новым словам и выражениям.
Каждая страна имеет свою символику: 
это флаг, герб и гимн. Посмотрите 
внимательно на наши символы.
Д/игра «Назови правильно».

б) рассматривание иллюстраций и 
беседа об Астане.
Столица нашей Родины - Астана
в) рассматривание иллюстраций и 
беседа о родном городе.
Наш родной город - Уральск. Он 
очень старый и красивый. Здесь очень 
много красивых зданий, памятников 
культуры и т. д.
Посмотрите на фотографии нашего 
города.
Физминутка
 Я иду, и ты идешь – раз, два, три.
Я пою, и ты поешь – раз, два, три.
Мы идем, и мы поем – раз, два, три.
Очень дружно мы живем – раз, два, 
три.
Д/игра: «Кто быстрее?»
Игра проводится с помощью мяча. 
Педагог бросает мяч ребенку и 
называет слово на родном  языке, 
ребёнок – на русском.
Например: Отан – Родина, Ту – Флаг и 
т.д. 
 Педагог подводит итог, читая детям 
стихотворение:
Казахстан – земля родная,
Очень любим мы тебя.
Море, горы, даль степная
Это Родина моя!

Рассматривают 
иллюстрации, 
отвечают на 
вопросы.

Дети запоминают 
символы, а затем 
правильно 
называют.

Рассматривают 
иллюстрации, 
отвечают на 
вопросы.

Рассматривают 
фотографии 
города Уральск.

Дети выполняют 
движения и 
повторяют слова.

Дети хором 
повторяют за 
педагогом.
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Рефлексивно –
корригирующий

Что такое Родина?
Какие символы есть у нас?
Как называется наша столица?
Как называется наш родной город?

Рассказывают о 
своих 
впечатлениях.

Ожидаемый результат:
Знать: названия страны, родного города, государственных символов на 
русском языке.
Иметь: первоначальные представления о родной стране-Республике Казахстан.
Уметь: отвечать на вопросы на русском языке.

* * * * *

№ C00041    28.05.2021 ж

ЖАЙЖАНОВА АСЕЛЬ АБЫЛАЕВНА
Атырау облысы  Т.Амандосов орта 

мектебінің бастауыш сынып мұғалімі

Мұғалімнің аты-жөні: Жайжанова Ә.А

Күні: 13.05.2021 ж

Пән/Сынып: Математика  3-сынып  

Қай аптаның нешінші 
сабағы

161 - сабақ 

Тарау немесе бөлім 
атауы:

Уақыт

Сабақтың тақырыбы: Секунд 

Оқу мақсаты: 3.1.3.2 Секунд өлшем бірлігін қолданып өлшеу

Бағалау критерийі: Секунд өлшем бірлігін қолданып, өлшейді;
Уақыт өлшем бірліктерін салыстырады;

Саралап оқыту тапсырмалары

Ұжымдық жұмыс
Жаңа тақырыптың 
түсіндірілуі

Бірлескен жұмыс (1,2 тапсырма)
Тапсырманы ұсыну және дұрыс 
жауапты ұсыну арқылы үйрету

Жеке жұмыс
Тапсырманы 
ұсыну,
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 оқушылар өз 
бетімен 
орындауы

Уақыты Кезең
-дері

Тапсырма Тапсыр
маның 

мақсаты

Бағалау
критерийі

 1 минут Ұйымдастыру
Сәлеметсіздерме балалар!
Математика  пәнін  
бастаймыз. 
Сабағымыздың тақырыбы: 
Секунд
Бүгінгі сабақта сен:
Тапсырмаларды орындауда 
уақыттың өлшем бірлігі 
секундты  қолданасың.

Оқушылар
ға  сабақ 
тақырыбы 
мен 
мақсатын 
айтып, 
түсіндіру.

7-8 минут Жаңа 
сабақ 

«Кім жүйрік?» ойыны 
арқылы сабағымызды 
бастаймыз.
 1. Уақыттың ең кіші өлшем 
бірлігі қалай аталады?
  2. 1 минутта неше секунд 
бар?
  3. Секундтың бірлігін 
өлшейтін құрал қалай 
аталады?
  4. Оны не үшін қолданады?
  5. Секунд сөзін жазбаша 
қалай белгілейді?

Жаңа 
сабақты 
түсіндіру.

Жаңа сабақты 
түсінеді.

18 минут Тақы
рып
ты 
мең
геру 
машы
ғы

1-тапсырма
Сағаттардағы көрсетілген 
уақыттарды анықта.
 

 

Сағаттарда
ғы 
көрсетілге
н 
уақыттард
ы анықтау.

Сағаттардағы 
көрсетілген 
уақыттарды 
анықтайды.
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     7 сағ 45мин 5с       10сағ 
15мин 30с       12сағ 15мин 
30с         9сағ 55мин 30с            
Дескриптор:
Сағаттардағы көрсетілген 
уақыттарды анықтайды.
ҚБ: Жарайсыңдар!

2-тапсырма
Көрсетілген өлшем 
бірліктеріне өрнекте.
70 мин = ...сағ ... мин
9 мин = ...с 
85 с =....мин..с
Өзіңді тексер!
70 мин = 1 сағ 10 мин
9 мин = 450 с 
85 с =1 мин 25 с
Дескриптор:
Көрсетілген өлшем 
бірліктеріне өрнектейді.
ҚБ: Тамаша!

3-тапсырма
Веложарысқа 4 бала қатысты.
Кесте бойынша сұрқтарға 
жауап бер.

Аты Бірінші 
айналы
м

Екінші 
айналы
м

Санат 4 мин 1 
с

2 мин 0 
с

Асқар 3 мин 2 
с

3 мин 6 
с

Қайра
т

2 мин 9 
с

4 мин 0 
с

Мұрат 2 мин 7 
с

2 мин 4 
с

Көрсетілг
ен өлшем 
бірліктерг
е 
өрнектеу..

Көрсетілг
ен өлшем 
бірліктері
не 
өрнектеу.

Уақытқа 
берілген 
есепті 

Көрсетілген 
өлшем 
бірліктеріне 
өрнектейді.

Көрсетілген 
өлшем 
бірліктеріне 
өрнектейді.

Уақытқа 
берілген есепті 
шығарады.
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 Әр айналымда қай бала 
бірінші келді?
 Басқаларынан неше 
секундқа жылдам келді?
 Үшінші айналымда кім 
ең жылдам болды?
 Қайрат одан неше 
секундқа артта қалды?
 Кім жарыста жеңді? 
Қандай нәтижемен жеңді?
Өзіңді тексер!
 Мүрат, Санат, Асқар
 Асқар
 56 секундқа артта  
қалды
 Мұрат жеңді
Дескриптор:
Сұрақтарға жауап береді.
ҚБ: Керемет!

4-тапсырма
Есепті шығар.
Наурыз мерекесіне арналған 
қойылым сағат 18.00-де 
басталады. Жолға 40 минут 
уақыт кетеді. Қойылым 
басталғанға дейін 15 минут 
ерте келу үшін үйден нешеде 
шығу керек?

Өзіңді тексер!
Басталады – 18.00 сағ
Жолға кетеді – 40 мин
Ерте келу к. – 15 мин
Шығу керек- ? сағ
Шешуі: 40 мин + 15 мин = 55 
мин
                18.00 сағ – 55 мин = 
17 сағ 5 мин                

шығару.
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арқылы белгілеңдер.

 
Сабақ аяқталды, сау 
болыңыздар!
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МАЗМҰНЫ

• АЛИМЖАНОВА  АЙНУР СЕРИККАНОВНА

• САБЫТОВА АЛМАГУЛЬ  ЕНСЕПБАЕВНА

• ТӨЛЕК БАҚЫТГҮЛ

• ИБРАЕВА САНДУГАШ ЕСЕНГЕЛЬДИНОВНА

• САПАРБЕКОВА КАНАЙМ СЕЙСЕНОВНА

• КОЙШАНОВА  ДИНАРА  АЛИЕВНА

• ОТЕГЕНОВА ПЕРИУЗА БАХТЫБАЕВНА

• БАТЫРБАЕВА АНАРА МУХТАРОВНА

• ИМАНБАЕВА АЛМАГУЛ ЕРМАХАНБЕТОВНА

• ЕРМАГАМБЕТОВА БАХЫТГУЛЬ ТАШИМОВНА

• ЖАЙЖАНОВА АСЕЛЬ АБЫЛАЕВНА
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