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№ B00055     13.05.2021 ж

Эффективность дистанционного  обучения

ТУРТАЕВА КАМИЛЯ АНУАРБЕКҚЫЗЫ
Түркістан облысы.Түлкібас ауданы Ақбиік ауылы Т.Иманбеков атындағы

жалпы орта мектептің орыс тілі және әдебиеті пәні мұғалімі

Дистанционное образование – «комплекс образовательных услуг, 
предоставляемых широким слоям населения в стране и за рубежом с помощью 
специализированной информационной образовательной среды, базирующейся 
на средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое 
телевидение, радио, компьютерная связь и т.п.)».
   Дистанционное обучение – «новая организация образовательного процесса, 
базирующаяся на принципе самостоятельного обучения студента. Среда 
обучения характеризуется тем, что учащиеся в основном, а часто и совсем, 
отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время 
они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью 
средств телекоммуникации».
   Дистанционное обучение – «это новая ступень заочного обучения, на 
которой обеспечивается применение информационных технологий, основанных
на использовании персональных компьютеров, видео- и аудиотехники, 
космической и оптоволоконной техники».
   Дистанционное обучение – это «взаимодействие преподавателя и 
обучающихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному
процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, 
средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-
технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность» 
и «это самостоятельная форма обучения, информационные технологии в 
дистанционном обучении являются ведущим средство».
    В законе «Об образовании Российской Федерации»  «под электронным 
обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. Под дистанционными образовательными технологиями 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
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педагогических работников».
     Из этого множества определений наиболее точным считается следующее: 
дистанционное обучение – это «совокупность технологий, обеспечивающих 
доставку обучаемым основного объема изучаемого материала, интерактивное 
взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, 
предоставление обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению
изучаемого материала, а также в процессе обучения».  Существует большой 
набор средств, которые могут быть использованы для организации 
взаимодействия обучаюзегося и преподавателя. Наиболее широкое 
распространение в начальной школе получили следующие:                                    
    Электронная почта. Данная форма взаимодействия доступна для 
обучающихся и среднего, и начального звена. Преимущество заключается в 
том, что обучающийся может выполнять задание в удобное для него время, 
используя все необходимые ресурсы. Недостаток же в том, что преподаватель 
не может в реальном времени «сопровождать» и «направлять» учащегося. 
      Использование программы «Скайп» (Skype), позволяющей общаться через 
сеть интернет по всему миру. В этом случае преподаватель может давать 
необходимую консультацию непосредственно в процессе выполнения работы, 
обсуждать с обучающимся ход её выполнения, полученные результаты, вносить 
необходимые поправки. Сложности возникают с визуализацией работы 
учащегося, так как это происходит либо через веб-камеру, а качество сигнала не
всегда позволяет это сделать, либо через электронную почту, что опять же 
приводит к «растянутости» во времени. 
     Гугл-документы. Данный ресурс можно использовать и при работе с 
документами, и с презентациями, и с таблицами. При этом доступ к ним может 
быть одновременным, т.е. преподаватель «видит», как обучающийся выполняет 
задание, может корректировать его работу. Недостаток данного ресурса в том, 
что есть ряд стран, которые ограничивают работу данного браузера и 
использование его ресурсов становиться невозможным. 
     Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также 
известная как система управления обучением или виртуальная обучающая 
среда, которая представляет собой веб-приложение, предоставляющее 
возможность создавать сайты для онлайн-обучения. «Задания могут решаться 
как в специальных тетрадях, так и на личной страничке, открытой в веб 
браузере на компьютере у обучающегося. Личная страничка отображает 
содержимое веб сайта, например, созданного в специальной системе 
управления обучением «Moodle». На этой страничке обучающийся, пройдя 
авторизацию, может выбрать предмет обучения, посмотреть задания, отправить 
их на проверку, посмотреть вспомогательные материалы и т.д.  В свою очередь, 
этот веб сайт размещаются точно так же как и миллионы обычных веб сайтов 
интернета, на сервере, специально выделенном или виртуальном хостинге. 
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Соответственно, преподаватель имеет свой уровень доступа к системе и имеет 
несколько более широкие возможности, по сравнению с обучающимися. Может 
создавать  и корректировать содержимое учебных курсов, просматривать 
задания и т.д.  Тестовые задания, как правило, проверяются сразу в 
автоматическом режиме. А результаты учебы заносятся программой и 
преподавателем в электронный журнал». 
   Возможно также использование различных чатов, блогов, форумов, 
видеоконференций и т.д.
   При выборе средства организации взаимодействия с обучающимся 
преподаватель прежде всего должен ориентироваться на те, которые доступны 
учащемуся в силу возраста и навыков работы с информационно-
компьютерными технологиями, но при этом необходимо постепенно знакомить 
его и другими, так как это создаст у ребёнка дополнительную мотивацию, 
сделает процесс обучения более разнообразным, поможет повысить качество 
освоение учебного материала.
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№ B00060    13.05.2021 ж

Ойын технологиясын қолдану арқылы 
балалардың сөйлеу тілін  дамыту

УТЕСИНОВА ГУЛНАЗИЯ САЛЫКОВНА
Атырау облысы Махамбет ауданы "Алтын-ай" бөбекжайы тәрбиешісі

  «Ойын баланың  алдынан өмір есігін   ашып, оның  шығармашылық  
қабілетін  дамытады ойынсыз  ақыл-ойдың  қалыптасуы  мүмкін  емес»   
В.А.Сухомлинский                                                                                                       
              Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолданылатын 
педагогикалық технологиялардың бірі – ойын  технологиясының қолдану  
арқылы балалардың сөйлеу тілін дамыту жұмысының арқауы болып отыр.  
Ойын технологиясы  дегеніміз- педагогикалық  жұмысты  ойын  түрінде  
ұйымдастырудың   әдістері  мен  тәсілдерінің  жиыны.Ойын- оқу  үрдісіндегі 
оқытудың  әр  формасы  ,әрі  әдісі  ретінде  дербес  дидактикалық  категория.     
Н.Крупская .                                                                               
Ойын арқылы оқыту технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу қызметінде
пайдалану – өмір талабы. Сондықтан да оқыту үрдісінде қойылатын қазіргі 
талаптар тәрбиешіден  үлкен ізденіс пен шеберлікті  қажет етеді.Ойын  арқылы  
оқыту технологиясының  мақсаты:  дидактикалық, тәрбиелік,  дамытушылық , 
әлеуметтендірушілік  мақсатқа  жету. Ойын технологиясының  ерекшелігі  
ойындық  іс-әрекеттің  психологиялық механизмі  жеке  бастың  өзіндік талап-
талғамдарына сүйенеді.
Баланың бойындағы  білімділік, танымдық, шығармашылық қасиеттерін аша 
түсуді көздейді.Ойын- балалар үшін оқу да,еңбек те.Сонымен қатар, ойын 
балаларға өмірде кездесетін қиыншылықтарды  жеңу жолын үйретіп қана 
қоймайды, олардың  ұйымдастырушылық  қабілеттерін де қалыптастырады.  
Ойын арқылы оқыту технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу қызметін 
оқытуда тәрбиеші  мен балалар арасындағы жаңа қарым-қатынас 
қалыптастырып, балалардың берілген тапсырмаларды талдауына, 
салыстыруына, өз  беттерінше әрекет етулеріне, яғни ой еркіндігіне зор маңыз 
береді. Сөйтіп, балалардың зейін қойып ойлауы мен тапқырлығына 
мүмкіншілік туғызып, ойларын одан әрі дамытуларына жол ашады.   Бүгінгі 
бала - ертеңгі жаңа әлем. Сондықтан оған жүйелі білім беріп, ынта-ықыласын 
дұрыс бағыттауды, қабілет-қасиеттерін дамытуды балабақшадан бастауымыз 
керек. Мектепке дейінгі білім стандарты, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымдары педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда жаңашыл тәсілдерін 
пайдалануға мүмкіндік береді. 
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Зерттеуші ғалым Ф. Янушкевич «Жаңа технологиялық сабақ педагогтың өз 
тәжірибесін жаңғыртуға емес, баланың пайдасына, қажеттілігіне арналуы 
қажет, сонда ғана сапалы нәтиже болады»-деген. 
        Менің де тәрбиеші ретінде алға қойған мақсатым – балаларға ұлттық 
педагогикалық тәрбие мен білім берумен қатар, олардың шығармашылық 
ойлау ,сөйлеу қабілеттерін арттыру. Сол себепті ұйымдастырылған оқу  
қызметін идеялық жағынан ғылыми негізде өмірмен байланысты 
ұйымдастырып, баланың қызығуын, құштарлығын танытуға бағыттаймын. 
Соңғы кездері өз тәжірибемде ойын  технологиясының элементтерін қолданып 
келемін. Әр ұйымдастырылған оқу  қызметінде  ойын технологиясының  
элеметтері  балаларды ойлануға, өздігінен ізденіс жасауға, ойнай отырып, 
сөздік қорын молайтуға мүмкіндік береді.  Тиімді қолданылған ойын түрлері 
тәрбиешінің түсіндіріп отырған материалын балалардың зор ынтамен тыңдап, 
толық меңгеруіне көмектеседі. Өйткені, балалардың аңсары сабақтан гөрі 
ойынға ауып отырады. Қызықты ойын түрінен кейін олар тез сергіп, 
тапсырманы ықыласпен орындайды.Ойын арқылы баланың бойына адамдық 
қасиеттермен қатар білімге, өнерге құштарлығы қалыптасады. Ойын – бұл 
баланың өзінше еңбегі. Жалпы өмірде ойынның да қоғамдық мәні бар. Ойын 
барысында белгілі бір әрекет жасай отырып, бүлдіршін қоғамдық өмірге 
қатысудың алғашқы үлгісін алады, ересектермен арадағы қарым-қатынастың 
байланысын түсінеді. Бала ойын арқылы өзі өмір сүріп отырған, белгілі бір 
әлеуметтік ортадағы норма мен әрекетті қабылдайды. Ойын   ұстамдылық 
тәртіптің көрінісі болып табылады. Баланың танымын алғашқы күннен бастап 
дамыту құралы да, балада оқу мен білімнің, тәрбиенің негізін қалыптастыратын
да – ойын әрекеті болып саналады .
Орыс педагогы В.А.Сухомлинский: «Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, 
оның шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы 
мүмкін де емес» - десе, ғалым Е.А.Покровский өзінің балалардың ойындарына 
арнаған еңбегінде әрбір халықтың ойын туралы түсінігіне сипаттама береді. 
Ойын – таным процесін дамытудың негізі болғандықтан, мен – оқыту мен 
тәрбие берудің мазмұнын үнемі ойын элементтерімен толықтырып отырамын. 
Баланың ойынында да белгілі бір дәрежеде тиісті жұмыстағыдай жауапкершілік
болуға тиіс. Олардың негізгі айырмашылығы тек мынада: баланың ойыны 
нақты материалдық, рухани байлықты көздемейді, ал жұмыс ондай игілікті 
өндірудің негізгі жолы екені айқын. Баланың қуанышы мен реніші ойында 
айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшелігі мынада: 
олар ойланады, эмоциялық әсері ұшқындайды, белсенділігі артады, ерік 
қасиеті, қиял елестері дамиды, мұның бәрі баланың шығарымпаздық қабілеті 
мен дарынын ұштайды.  Ойын арқылы бала тілін дамыту  Ойын балалар үшін 
айналадағыны танып білу тәсілі. 
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Ойынның негізгі ерекшелігі - балалар үн-түнсіз ойнамайды. Тіпті бала жалғыз 
болғанның өзінде де сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде сөйлесу қарым-
қатынасы үлкен роль атқарады. Сөйлесе жүріп, балалар пікірлесіп, әсер 
алысып, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын анықтайды. Ойынның,негізгі 
құрылымдық элементтері мыналар: ойынның өзінен туатын және балалар 
жасайтын немесе ересектер ұсынатын ойын ережесі. 
Ойынньң түпкі ниеті - бұл балалардың нені және қалай ойнайтынының жалпы 
анықтамасы. Мысалы: «Дүкен», «Аурухана», «Ұшқыштар», «Отбасы», 
«Балалар бақшасы» және т.с.с болып ойнайды. 
  Ойын сонымен бірге сабақ кезіндегі оқытумен де тығыз байланысты. Ойын 
ешқашанда өзінің қызықтылығын жоғалтпайды, тек оның мазмұны, сипаты 
өзгереді. Ойындар мазмұнына қарай, өзіне тән ерекшеліктеріне қарай сюжетті - 
рольді, драматизиялық, дидактикалық құрылыс ойындары, қимылды ойындар, 
ұлттық ойындар болып бөлінеді. 
Сюжетті рольді ойындар - мектепке дейінгі балаларға тән, ең сипатты ойындар 
болып табылады. Ол балалар өмірінде елеулі орын алады. Сюжетті - рольді 
ойындарының ерекшелгі сол, оны балалардың өздері жасайды. Ойынның 
дербес әрекеті айқын өнерпаздық және шығармашылық сипатта болады. Бұл 
ойындар ұзақ та қысқа да болуы мүмкін. Сюжетті - рольді ойында бейнелеу 
құралы роль мен ойын әрекеттері болып табылады. Мысалы: «Дүкен» ойынын 
ойнағанда балалар сатушы мен сатып алушының әрекеттеріне, ал «Аурухана» 
ойынын ойнағанда дәрігер мен науқастың әрекеттеріне еліктейді.  
Драматизиялық ойындарда мазмұн, рольдер, ойын әрекеттері қандай да бір 
әдеби шығарманың, ертегінің т.б. сюжетті мен мазмұнына сәйкес болады. Ол 
сюжетті - рольді ойынға ұқсас. Драматизия ойынында балаға қандай болсын 
айқын тәсіл көрсетпеу керек ол үшін ойынның шын мәнінде ойын болғаны 
дұрыс. 
Құрылыс ойыны - балалар әрекетінің бір түрі. Оның негізгі мазмұны қоршаған 
өмірді алуан түрлі құрылыстарды және соларға байланысты іс - әрекеттерді 
бейнелеу болып табылады. Құрылыс ойыны бір жағынан сюжетті - рольді: 
ойынға ұқсас келеді, және соның бір түрі деп қаралады. Олардың қайнар көзі 
біреу - қоршаған өмір. Балалар ойын үстінде кетрлер, стадиондар, театрлар, 
цирктер т. б. ірі құрылыстар салады. Дидактикалық ойын формасы кішкене 
балаларға мейлінше тең оқыту формасы болып табылады. Ойын ой мен 
қимылды ұштастыру непзінде жургізу керек, Мысалы: «Сиқырлы қақпаның 
сырын ашайық» деген ойында балаларды зат туралы айта білуге үйрету, 
олардың жүйелі сөйлеу қабілетін дамыту міндетін алға коядым. Ойын міндеті 
қақпақтың астында не бар екенін білу. 
Дидактикалық ойынның нәтижесіне қандай жолмен болса да жету емес, 
балардың білімді игеру, ақыл - ой қызметін дамыту да, өзара қарым-қатынас 
жасауда жеткен жетістіктерін көрсетеміз. Дидактикалық ойындарда да 
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балалардың алдына қандай да бір міндеттер қойылады, оларды шешу үшін 
назарды жұмылдыру, ерікті зейін қою, ережесін ой елегінен өткізе білу т.б. 
Олар балалардың.    түйсік жене қабылдау қабілеттерін дамытуға, ұғымдарын  
қалыптастыруға, білімді меңгеруге көмектеседі Қимыл ойындары балалардың 
қозғалысын жүгіру, секіру, өрмелеу, лақтыру, қағып алуды жаттықтыруға, 
дамытуға жене жетілдіруге мүмкіндік береді. Қимыл ойындары баланың жүйке 
- психикалык дамуына, жеке басының аса маңызды салаларының қалыптасуына
да үлкен әсер етеді. Қимылды ойында ережелер ұйымдастырушы роль 
атқарады, олар ойынның барысын, жүйелілігін, ойнаушылардың қарым - 
қатынасын, баланың мінез - құлқын анықтайды. 
Балалар ойынды игерген соң өздігінен ойнай алады. Қимылды ойындарды 
ұлттық ойындар желісінде ұйымдастыруга болады. Мысалы: «Соқыр теке», 
«Көкпар», «Асық», «Бәйге», «Тақия тастамак» т.б. ойындар жатады. Баланың 
бірінші даму кезеңі ойын арқылы жетіледі.  Сол сияқты ойындар да топта жас 
ерекшелігіне сай жүргізіледі. Ойын балаларға сабақта да, серуенде де өте қажет,
өйткені бала жәй дем алып отырғанның өзінде де ойын үстінде болады. 
Қимылды ойындар баланың барлық жас кезеңінде өтеді. 
Ойын — балалардың тілді үйренуге деген сенімін оятады. Рольдік ойындарда 
барлық балаларға бірдей роль тиеді де, бір-бірімен міндетті түрде қарым-
қатынасқа түсіп, сөйлеседі. Балалар белсенді жұмыс істеп, бір-біріне жәрдем 
беріп, жұмыстарын мұқият тыңдап, өздерін және бір-бірін бағалайды, ал біз тек 
бағыттаушы боламыз.  Рөлдік ойындардың негізгі талаптары 
Ойын балалардың тілге деген қызығушылығын арттыруы қажет. Сонымен қоса,
ең бастысы балалар өздеріне лайықты рольді өзі тандап алған жөн. Сонда ғана 
олардың ойыны да, тілі де нанымды және сенімді шығады. 
Рольдік ойындарға топ болып қатысқан дұрыс.  Бала өзін рольде неғұрлым 
еркін сезінетін болса, ол соғұрлым қызыға ойнайтын болады. 
Осындай шарттар бойынша дайындалған материалдар қолданылса ойын 
соғұрлым жоғары тиімділік береді.  Бастапқы кезде балалардың ынта-жігерін 
бақылап аламын.  Сөйтіп, бақылаушы бола бастаймын. 
Ойынды қолдануда оның күнделікті жаттығу жұмысына айналмауын ескеру 
керек, ондай жағдайда баланың қызығушылығы төмендейді. Қандайда болсын 
ойынды таңдауда баланың жеке психологиялық қабілетін де ескерген жөн.
 Балалар ойын ойнағанды ұнатады және өз ынталарымен беріліп ойнайтынды. 
Тапсырмаларды балалар өз беттерімен орындап және ойынды ұйымдастырып 
бір –біріне әділ баға беруге үйренеді. Балабақшада мектеп жасына дейінгі 
балаларды оқытуда дидактикалық ойын маңызды құрал болып есептеледі . Мен 
ойын арқылы білімді меңгертіп және оны бекіту үшін дағды мен әдетті 
қалыптастырамын . Балабақша жиі қолданатын дидактикалық ойын түрлерін 
өткіземін :
1.Ойыншықпен ойналатын ойындар.
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2. Үстел үстінде ойналатын ойындар.
3. Сөздік ойындар .
Әр топта балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты ойындар  , сондай- ақ 
тапсырмалар арқылы балалардың білімін тереңдете түсемін және ойлауын, 
зейінін , есте сақтауын дамытуға көмектесемін .
            Ойынның мазмұны бірнеше элементтен құралады : Дидактикалық 
тапсырмалар, мазмұн , ережесі және ойынның орындалуы, мұнда басты элемент
– дидактикалық тапсырмалар болып табылады, ал қалған элементтер осы 
тапсырмаға және оның орындалуына көмектеседі. Қорыта айтқанда , ойын- 
баланың жан серігі , ойын  сырттай қарағанда ешқандай қиындығы жоқ , оп- 
оңай көрінуі мүмкін . Ал, іс-жүзінде бала ойынға қатысу үшін басқалармен тіл 
табысып, өзінің ойлаған ойын іске асыру оңай емес. Баланың рухани жетілуі 
мен табиғи өсуінің, денесінің дамуы мен ой дүниесінің өркен жаюы ойынға 
тікелей тәуелді .Мектепке дейінгі мекемелелердің оқытудағы негізгі міндеті : 
сәбилер тобынан бастап балаларға білім, дағды, іскерлікті берумен қатар ойлау 
қабілеттерін қалыптастырып балаларды ойлау жұмысына дайындау. Ойын 
араласқан оқу қызметі тартымды өтеді, балалардың білуге деген құштарлығын 
арттырады, түсініктерін тереңдетеді. 
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№ B00057    13.05.2021 ж

Қазақ тілі мен әдебиет пәнін оқытуда жеке 
тұлғаның танымдық қызметін дамыту жолдары 

ДОСАЕВА САУЛЕ КАДЕНОВНА
Алматы қаласы, Түрксіб ауданы,  ЖББ № 61 мектеп  

қазақ тілі  мен әдебиеті   пәнінің мұғалімі

      Еліміздің болашағы ұрпақ тәрбиесінде, оқу процесінде өркениетті қоғам 
мен құқылы мемлекеттің, нарықты экономика кезеңінің қалыптасуы өскелең 
ұрпақтың рухани байлығы мен мәдениеттілігін, еркін ойлау қабілеті мен 
шығармашылығын, кәсіби біліктілігі мен білімділігін керек ететіні белгілі.
     Қазіргі таңда біздердің, қазақ тілі мұғалімдерінің, мойындарында ауыр жүк 
жатыр-өскелең ұрпақты жоғарыдағыдай талаптарға сәйкестендіру. Қазақ тілі 
мен әдебиет сабақтары балаға белгілі бір білім беріп қана қоймай, оны жалпы 
дамыту, яғни сөйлеу, оқу, қоршаған орта жөнінде дұрыс көзқарас қалыптастыру,
жағдайды обьективті түрде бақылап, талдау жасауға үйрету, ойын дұрыс айтуға,
салыстыра білуге, дәлелдеуге, сөйлеу мәдениетіне үйретеді.
      Осы орайда егеменді еліміздің білім беру жүйесінде әлемдік деңгейге жету 
үшін жасалынып жатқан талпыныстар оқытудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін 
қолдана отырып, терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде 
шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын 
жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән берілуде. Демек, мектептегі оқыту үрдісі
оқушының танымдық белсенділігін арттырып, шығармашылық әрекеттерін 
дамытуына жол ашуы қажет.
     «Танымдық қызығушылық» жөніндегі ой-пікірлер қазіргі кездегі 
педагогикалық теориялар мен тәжірибелердің ашқан жаңалығы емес. Оның 
негізі философиялық және педагогикалық ілімдерінде жатыр.
Мен өз жұмысымда Сократ, Платон, Әл-Фараби еңбектерінен бастау алып, 
А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, Ш. Құдайбердиев, Л.В. Занков, Л.И. Божович т.б. 
психолог-ғалымдардың еңбектерін басшылыққа алдым. Соның негізінде, 
танымдық қызығушылықты арттыру мақсатында сабақтарды жаңа 
технологиямен ұйымдастыру мүмкіндіктері қарастырылды.
    Оқытушының жұмысты шығармашылықпен ойлауы, оны ұйымдастыра білуі, 
танымдық іс-әрекет түрлерін таңдап, оны жоспарлай білуі, ізденімпаздығын 
арттыру қазіргі кездегі көкейкесті мәселелердің бірі болып отыр. Оқытушы 
қызметінің мәні жас буынның санаткерлік, адамгершілік және дене күштері мен
қабілеттерінің үйлесімді дамуының талаптарымен анықталатын білім мазмұны 
шеңберіндегі шәкірттің оқу-танымдық іс-әрекетін басқару болып табылады. 
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Оқытушының басқару іс-әрекеті өзінің және оқушының іс-әрекеттерін 
жоспарлаудан, осы іс-әрекеттерді ұйымдастырудан, оқыту сапасын талдаудан, 
оқушының жеке тұлғалық дамуын болжаудан т.б. тұрады. Оқытушы өз қызметін
шебер ұйымдастыра отырып, оқушының да танымдық іс-әрекеттерін өз бетімен 
жоспарлап, оны оңтайлы ұйымдастырудың әдіс-тәсілдерін үйретеді.
     Менің бірінші сабақтарымнан, оқушыларды бақылауымнан кейбір 
оқушыларға қазақ тілін үйрену қиын да қызықсыз екенін аңғардым: пәнге деген
қызығушылық жоқ екені жиі кешігуден, сабаққа дайын болмағаннан, үй 
жұмысын орындамағаннан, сабақта белсенділік танытпағандарынан байқалды. 
Тілге деген қызығушылықтарын, сабақтың тиімділігін дамыту керек болды.
Ал оқытылған материалға деген танымдық қызығушылықты арттыру үшін 
тақырыпты оқытудағы әдіс-тәсілдердің, инновациялық технологиялардың орны 
ерекше.
     Сондықтан мен әрбір сабақтың мақсатын қоюдан бастап тақырыпты 
түсіндірудің әдіс-тәсілдерін жақсылап ойластырамын. Сабақты балаларға 
соғұрлым қызықты етіп беруге тырысамын. Мәселен, тақырыпты қайтала не 
бекіту мақсатында «Кірпіш» ойынын пайдаланам. Осы ойында отырған балалар
қатысушы 3-4 оқушыға кезек-кезек сұрақтар қояды, ал қатысушылар сол 
сұрақтарға соғұрлым тез жауап береді де бір кірпіштің өлемінен алға жылжиды.
Мәреге бірінші келген оқушы жеңімпаз атанады. Бұл ойынның жағымды 
жақтары өте көп: оқушылардың барлығы қатысады, ауызекі сөйлеу тілі, ойлау 
қабілеттері дамиды, білім негіздерін жаңғартады, танымдық қызығушылықтары
артады (ойнау).
     Сондай-ақ тіл дамыту уақытында әртүрлі әліпбилік жұмбақтар жасыру өте 
тиімді. Оқушыларды төл дыбыстарды дұрыс айтуға, төл дыбыстары бар 
сөздерді есте сақтап дұрыс жазуға дағдыландырады.
Мен өзімнің тәжірибемде оқушыларымның танымдық деңгейлерін арттыру 
мақсатында әртүрлі жаңа технологиялардың элементтерін қолдану арқылы көп 
болмаса да, бірақ жетістіктерге жеттім. Инновациялық әдіс-тәсілдерді 
қолданудың тиімділігі деп осыны айт. Осыған орай менің пән бойынша мәселем
де: «Қазақ тілін оқыту барысында инновациялық әдістерді қолдану арқылы 
оқушылардың танымдық деңгейін дамыту» деп аталады.
     Оқушының танымдық деңгейін дамытудың үш факторы бар, бұл- мектеп, 
қоғам, отбасы. Баланың оқушы кезіндегі танымының дамуына, біздің, мектеп 
өкілдерінің қызметі орасан зор. Сондықтан сабақ бергенде түбінде 
оқушыларымыз терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде 
шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын 
жеке тұлға болып даму үшін оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытуда 
мен өз тәжірибемнен жаңашыл мұғалімдерге мынандай негізгі ұстанымдарды 
атағым келеді:
    Сонымен, мұғалім білімді болса, білімге оқытқан уақытта тиімді әдіс-
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тәсілдерді қолданылса, білген білімін басқаға үйрете білетін болса, ол 
мектептен балалар көбірек білім біліп шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі, 
қазіргі заманға бәсекеге қабілетті білім беретін жаңа мектепке керегі-білімді, 
жан-жақты, басқаға үлгі болатын жаңашыл ұстаз. Міне, Елбасымыздың «Біз 
бүкіл елімізде әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы білім беру қызметіне қол 
жеткізуге тиіспіз» деген мақсатты жүзеге асыру үшін ауылға маман болып 
келген мен өзімді жаңашыл ұстаз деп есептеймін.

* * * * * *

№ B00064   13.05.2021 ж

Музыка пәнін оқытудың заманауи аспектілері

МЕМЕТСЕЙИДОВА  АРНАГУЛЬ ЯГМУРБАЕВНА
Маңғыстау облысы  Ақтау қаласы  

№ 31"Еркемай" бөбекжайының ән - саз жетекшісі

     Қазақстан-2030 стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің 
қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру 
кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл, 
қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану 
тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша 
оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-заман талабы болып 
отыр. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған 
байланысты ұстаздар алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру 
және технологияларды меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр.Қай 
кезеңде, қай қоғамда болсын жеке тұлғаның қалыптасуы ұстаздан басталады. 
Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер ұстазға үлкен жауапкершілікті талап 
етеді. Өздігінен білім алатын, жан-жақты ізденетін, алдағы өмір жолын өзі 
болжай алатын тұлға тәрбиелеу-ұстаздың қолында.                                                  
Ал жаңа бағдарлама ұстаздарға қазіргі заманға оқыту әдістерін жеті модуль 
арқылы ұсынады.
1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7. Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
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  Музыка пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. Мұнда 
негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. Дегенмен 
де оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, музыкаға деген қызығушылығын 
арттыру жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты. Сондықтан 
оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру үшін сабақта тақырыпқа 
байланысты музыка түрлерінің шығу тарихы, музыка түрлері дамыған елдерде, 
музыканың әр саласындағы белгілі композиторлар өмірімен,      
    Қазақстандағы, әлем елдеріндегі композиторлар мен музыка жұлдыздары, 
тағы да басқа музыка туралы толық мәліметтер беріп отыру – мақсат. Сонымен 
бірге оқушыларға бұқаралық ақпарат құралдары, журналдардың, тағы басқа, 
әлем елдеріндегі атақты композиторлар және мәдени жаңалықтарға шолу жасап
отыру қажет. Осы тұрғыда оқушылар атақты композиторлардың жетістіктерге 
жетудегі еңбектерімен таныса отырып, өздері де сабақта әр тапсырманы 
белсенділікпен орындауға дағдыланады.
    Жаңа білім алу үрдісі оқытушы мен оқушыға шығармашылықпен жұмыс 
жасауға итермелейді, сол себепті оқушы білімді өздігінен іздену арқылы білім 
алуына себептер мен жағдайлар жасап отырамын. Осы тұста мен 
К.Д.Ушинскийдің «Балаға күштеп білім беруден гөрі, баланың білімге деген 
құштарлығын ояту ең маңызды мақсат» - деген сөзіне сүйенемін. Ол үшін 
мұғалімнің сабақты жан-жақты дайындауы қажет, сабақ үстінде қандай 
болмасын оқушы тарапынан әртүрлі сұрақтар туындауы мүмкін. Сол жерде 
мұғалім қажетті бағдар беріп жіберуіне тура келеді.  Курстан алған білімімді 
жүйелі түрде қолданып сабақтың қызықты, сапалы өтуіне аса мән беремін. 
Сабақтың әр кезеңдерінде түрлі әдістерді орнымен пайдалану арқылы, көп 
нәтижеге жетуге болатынына толық көзім жетті. 
    Жұптық жұмыстағы диологтік сұрақтар мен тапсырмаларды сабақ 
барысында іске асыру үлкен шеберлік пен тапқырлықты талап етеді. Сол 
себепті мен сабақты түрлендіріп өткізуге мән беремін. Әр сабақ сайын 
оқушылардың асыға күтетін сәттері ол топқа бөліну. «Ырыс алды – ынтымақ» - 
деген мақсатты басшылыққа ала отырып сынып оқушыларын топтастырамын. 
Жұпқа бөлудің өзі оқушы назарын аудару, қызықтыру үшін тақырыпқа сай 
бөлуге тырысамын. Жұпқа бөлінгенде оқушылар арасында тепе-теңдік орнап, 
тапсырманы бірлесе отырып білімдерімен бөліседі. Мұның өзі үлгерімі төмен 
оқушы үшін де маңызы зор. Өйткені берілген тапсырманы орындау кезінде 
әрбір оқушы өз үлесін қосады.
    Дамыту бойынша бірнеше сабақ үлгілерін жасадым, эксперемент ретінде 
ашық сабақтар өткіздім. Оқушылармен жұмыс жасауда тақырып туралы 
толғаныс, ой толғаныс, тақырыпты түсінуге қызығушылықты, белсенділікті 
арттырады. Осы сабақтарды өткізе отырып стратегиялардың бағыттарына сай 
әрбір оқушы өз пікірін айтады, салыстыра зерттеуге үйренеді ,бірлесіп білім 
алуға жауапты іс-әрекет қалыптасады. Сын тұрғысынан шыңдалған ойлаудың 
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арқасында оқушы білім негіздерімен толығып, болашақты ойлауға құлшыныс 
алады. Оқушылар өз ойларын ашық айтуға, басқалардың ойын тыңдауға 
үйренеді.
1. Осы дағдыларды негізге ала отырып: 
2. Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтарын ояту; 
3. Ойлау қабілеттерін арттыру барысында сөздік қорын дамыту; 
4. Өздігінен ойларын еркін жеткізе білуге үйрету;
5. Шығармашылық қабілеттерін дамыту. 
Бүгінгі күні Қазақстандағы білім беру жүйесінде оң өзгерістер байқалуда.
Жаңа оқыту бағдарына бет бұру күн тәртібіндегі басты мәселе. Жарық көріп 
жатқан әдістемелік құралдар мен инновациялық технологиялар қатары көбеюде.
Жаңа технологиялардың артықшылығы-білім беруді ізгелендіру мен 
демократияландыру қағидаларынан көрінеді.
Оқушыға: 
1.Өз ойын еркін айтуына мүмкіндік беру;.
2.Ойын дамыта өзгертуіне мүмкіндік беру;
3.Шығармашылық жұмыстағы еркіндікке мүмкіндік беру;
4.Кез келген мәселені өзінше шешуге мүмкіндік беру;
5.Баға беруге, таңдау жасауға мүмкіндік беру;
Оқығанын өмірмен байланыстыруына, өмірде қолдана алуына мүмкіндік беру.
     Сын тұрғысынан ойлаудың стратегияларын сабаққа қолдану барысында 
«Қызығушылығын ояту» кезеңі мұғалім үшін ең басты мәселе болу керек.
Сонымен қатар оқушы барлық жұмыстарды өзінің шығармашылық қайнауынан 
өткізу арқылы ғана сабақты бағалап, мәселені шешуге ұмтылады.
Ол сол арқылы ешкімге ұқсамайтын жол іздейді, өзінше болжайды және 
оқушылар үшін мұғалімнің оны мән беріп тыңдауы сонша маңызды екенін 
ұмытпағаны жөн.
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№ B00063   13.05.2021 ж

Жалпыадамзаттық құндылықтарды меңгереміз

БАТЕСОВА АЛМАНА ЕРКІНҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы. Ақтау қаласы 

№ 31"Еркемай" бөбекжайының өзін-өзі тану мұғалімі

Қазахстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 2006 жылғы 
наурызда «Қазақстан - өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» атты 
Қазақстан халқына жасаған жолдауында:
    «Бізге экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы
заманғы білім беру жүйесі қажет»- деп атап көрсеткен болатын.
      Қазақстан бүгінгі күні қарқынды дамыған заман талабына ілесу үшін 
болашақ ұрпаққа берілетін білім мен тәрбие саналы да сапалы болатындай 
Отанымыздың жарқын болашағына қызмет ететіндей болуы керек. Елу елдің 
қатарына өткелі тұрған уақытта сапалы білім болуы қажет. Әрбір қоғам 
мүшесінің бойында адамгершілік рухани қасиеттерімен орын алуы тиіс.
     «Өзін-өзі тану» бағдарламасы Қазақстандағы ең тиімді бағдарламалардың 
бірі деп ойлаймыз. Себебі бүлдіршендерді ізгілікке үйретіп тәрбиелеудің ең бір 
тиімді жолдарын көрсетіп отыр. «Өзін - өзі тану» пәнінің болашағынан үлкен 
үміт күтеміз.                                                                                                               
      Бүгінгі таңда рухани құндылықтар қоғам талабына сай өзерістерге ұшырап, 
адамдардың арасында ізгілік, әділдік, өзара көмек, төзімділік сияқты қарым - 
қатынастар орнатуына ықпал ететін құндылықтар мен әр жеке тұлғаны 
шығармашылық мүмкіндіктерінің ашылуы және оларды жүзеге асыруға түрткі 
болатын құндылықтарды зерттеу көкейкести мәселелердің бірі болып отыр. 
Осы орайда, қоғамдық мұраттар мен адамдардың тәлімдік үдерістері өзгерді, 
сондықтан да білім мазмұнын түбегейлі жаңғырту, әдістерді жаңарту жас 
ұрпаққа тәрбиемен білім беру технологияларын жетілдіруде « Өзін - өзі тану » 
сияқты бірегей курсттың шүбәсіз өзектілігі мен маңызы зор. Оның аясында 
жалпыадамзаттық құндылық, адамгершілік бағдарларын жоғалтқан қазіргі 
замандағы технократикалық өркениетті тажалдан – тек адамның рухани көзінің 
ашылуы, оның өзінің жоғарғы рухани субстанцияға бастапқы қатынасын сезінуі
ғана құтқара алуы мүмкін. «Өзін- өзі тану» пәні адамзатқа ортақ, планетарлы 
импульс пен бір уақытта ұлттың жалпыадамзаттық құндылықтарды жас 
ұрпақтың бойына сіңірудегі рухани бастаудың қайнар көзі.
     « Өзін - өзі тану » пәнінің әлемде теңдесі жоқ пән ретінде Қазақстанның 
білім беру саласына енгізілгені және рухани адамгершілік білім беру 
бағдарламасының тарихи негіздерін айқындауға әлемдік рухани тұлғалардың 
идеяларына сүйене отырып заманауи ғылымдағы рухани бастауларға баса назар
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аударылып, Қазақ мәдениетіндегі рухани-адамгершілік білімнің маңызын аша 
түсуде.
     Құндылықтар туралы мәселені алғаш рет көтерген Сократтың ой 
тұжырымдарын басшылыққа ала отырып, сұрақтар қою арқылы өзгелерді 
танығандығын, оны игілік тұрғысында қарастырады. Сократ философиясының 
мақсаты адамды ізгілікке тәрбиелеу деп түсінді және адам оған өзін тану және 
өзін сынау арқылы жете алады. Оның әйгілі «Менің білетінім – мен ештеңе 
білмеймін, басқалар оны да білмейді», «Өзіңді - өзің танып біл!», «Әр адамның 
бойында күн бар, нұр бар, тек оның нұрлануына мүмкіндік беріңдер» деген 
қағидаларының негізгі мазмұны да осы. Сократтың ойынша, белгілі бір асыл 
қасиет туралы білім жинаған адам сол қасиетке жете алады, бәрі адамның өзіне 
байланысты, адам тәнін емес, рухын, жанын шыңдауға үнемі ұмтылуы тиіс, 
себебі, жаны бақытқа бөленген адам ғана бақытты.
      Адамзат тарихында ғылыми ойдың үздіксіз даму барысында адамның өзін 
танымақтық жөніндегі ілімнің алғашқы қадамы көне грек философтарынан 
басталса да, «Өзін- өзі тану» пәні ұлы ғұлама ойшылдарымыздың 
тұжырымдарына негізделгендігімен құнды. Оны өз заманындағы ғылыми 
жүйеге түсіріп, қалыптастырған шығыс елдерінде тұңғыш сындарлы 
педагогикалық жүйе жасаған ағартушы, оқымысты Жүсіпбек Баласағұнның 
«Ізгілік ілімі», Қожа Ахмет Яссауидің «Хал ілімі», Әбу Насыр Әл – Фараби 
«Жан қуаты ілімі», Абай Құнанбаевтің «Толық адам», «Имани гүл ілімдері», 
Шәкәрім Құдайбергеновтің «Шын адам», «Ар ілімі» тағылым мен тәрбиенің 
тірегі болуында.
      Оқушылардың адамгершілік қасиеттері мен жалпыадамзаттық 
құндылықтарды дамытуда « Өзін- өзі тану » пәнінің рөлі біріншіден, рухани – 
адамгершілік білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы, « Өзін- өзі тану » рухани 
– адамгершілік білім беру бағдарламасының тарихи кезеңдері, Заманауи білім 
кеңістігін ізгілендірудің жаңа тәсілдемелері. Рухани – адамгершілік білім беру 
бағдарламасының психологиялық – педагогикалық негіздері, өзін - өзі тану пәні
басқа пәндердің интеграциясы, сабақтан тыс іс - әрекеттер арқылы «Өзін - өзі 
тану» рухани – адамгершілік білім беру бағдарламасының жүзеге асырылып 
жан – жақты талдау жасалуда.
Екіншіден, Өзін - өзі тануды оқытудың аксиологиялық аспектілері, Ақиқат, 
Сүйіспеншілік, Дұрыс әрекет, Ішкі тыныштық және қиянат жасамауды жалпы 
адамзаттық құндылық ретінде қарастырылған «Өзін - өзі тану» рухани – 
адамгершілік білім беру бағдарламасындағы мұғалімнің рөлі және шынайы 
көшбасшыға тән адамгершілік қасиеттер айқындалып, нақты мысалдармен 
дәйекті дәлелдер келтіріледі.
Үшіншіден, « Өзін - өзі тану » пәнінің құрылымдық мазмұндық және 
әдістемелік сипаттауда сабақтағы жағымды ойлау, әңгімелеу әдісін терең рухани
– адамгершілік құндылықтарға бағыттау, ән айту мен музыканың маңызына жан
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– жақты тоқталады. Ата – аналармен байланыс жасау жолдары және сыныптан 
тыс іс – шараларды өткізудегі тоерия мен тәжирибиенің сабақтастығы 
қарастырылатыны маңызды.
Төртіншіден, Өзін - өзі тану пәні адам оқу білім алу үшін алдымен қоршаған 
дүниені, табиғат құбылыстарын танып - білу арқылы табиғатты аялап, ізгілікке 
баулу ұлттық тамырдан нәр алады, табиғатқа деген адам көзқарасының дұрыс 
бағытта болуы оның ой – сезіміне әсер етіп, мінез құлқын жетілдіру арқылы 
жүзеге асады.
Бесіншіден, өзін - өзі тану пәнін оқытуда сүйіспеншілік, сенім, шығармашылық
шабыт атмосферасын құру, өзін - өзі зерделеуде өзін - өзі интуитивті түрде 
ұғынуға жағдай жасалады. Рухани адамгершілік білім беру үдерісінде тек 
жағымды және ізгі әдістерді қолдану көзделуде. Өзін - өзі тану сабақтарындағы 
жағымды ойлау, жағымды күйге келу әдісін қолдану арқылы: тәртіп, өзін - өзі 
қадағалау, денсаулық, зейін қою, ақылдың байсалдылығы, ес, интуиция, 
басқаларға деген сүйіспеншілік, ішкі тыныштық орнатуға болатынын, ішкі 
тыныштық орнағанда еш уақытта қиянат жасалмайтындығы ақиқат.
Алтыншыдан, өзін- өзі тану пәнінің негізгі идеясында бүгінгі қоғамда білім 
беруде сыртқы білім: сыртқы дүниені зеттейді, китаби білімге негізделген, 
қалауларды оятады, дүниеде күн көру үшін қажет деп есептейді, ақыл мен тәнге
қарасты мәселелерді шешіп, мұндағы білім беру мақсаты ақпарат берумен 
шектеледі.
     Рухани білім берудің яғни, ішкі маңыздылығы: ішкі рухани қасиеттерді аша 
ашады, адамның, баланың ішкі дүниесін зеттейді, өмірлік тіжірибиеге 
негізделген, әрбір адамның жүрегіне жасырынған жалпыадамзаттық 
құндылықтарды айқындайды, білім беруді өмірлік мақсаттармен байланысты 
қарастырады, интуицияны дамытады және ақылмен ойлап, жүрекке жүгіне 
отырып әрекет ететіндігін нақты дәлелдейді.
Жетіншіден, Өзін - өзі тану пәнін өткізетін мұғалім қандай болу керек? деген 
сауалға жауап іздеуде әрине, көрнекті педагог, ізгілік педагогикасының негізін 
қалаушы Ш.А.Амонашвили: « Мектепті емес, мұғалімнің рухани дүниесін 
реформалау қажет » деген ой тұжырымы басты ұстаным ретінде алынған. Оны 
мына сөздерден көреміз: « Оқушыға білім ұшқынын шашу үшін мұғалім өз 
бойына телегей теңіз нұр жинау керек. Мұғалім өз сабағын сәулендіретін нұрды
қайдан алады? ... Мұғалім өз бойындағы рухани әлемінен алады, егер ол әлем 
әсемдікке және асқақтыққа толы болса...» деген сөзінен ізгіліктің иісі аңқиды. 
Ол ізгілік педагогикасының үш постулатын айқындап берді.
Баланың бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Өз бойындағы рухани адамгершілік білімге сенім.
Ізгі әдіс – тәсілдердің күшіне деген сенім – болуын үнемі өзі
қадағалап отыруы шарт деп есептейді.
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     Мұғалім – шабытты еңбек етіп, шеберлігінің шыңына жету үшін - баланың 
таным – түсінігін жете қадағалап, дамыта отырып, рухани бастауларға жол ашу 
арқылы, оқу әрекетіне қызықтыра білу, ізденіске, жаңалыққа ұмтылдыра алу 
қажет деп ойлаймыз. Ол үшін мұғалімге басты екі қасиет қажет: біреуі 
қарапайымдылық, өз кемшіліктерін түсінетін, екіншісі кемелденуге тілек, өз 
кемшіліктерінен құтылу үшін. Ұстаз деген мамандық Алладан берілген СЫЙ – 
екенін сезіне білу керек. Сонымен ойымызды қорытындылай келе, 
оқушылардың адамгершілік қасиеттері мен жалпы адамзаттық құндылықтарды 
дамытуда «Өзін- өзі тану» пәнінің алар орны ерекше. « Өзін - өзі тану » пәні 
жас ұрпақты өмірден өз орнын табуына бағыттай отырып, олардың кәсіби – 
тұлғалық жетілуін, интелектуалдық дамуын қамтамассыздандырады, рухани – 
адамгершілік тәрбиесін жетілдіреді және қоғамға қызмет ету дағдыларын 
дамытады. Осындай адами құнды, қоғамдық маңызды құндылықтарды 
бойларына сіңірген жеткіншектер елімізде қолға алынған жаңашылдық 
бағыттағы кеңестерге өз үлестерін қоса алатыны ақиқат.
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№ B00065    13.05.2021 ж

Моя профессия – воспитатель

КАБИЕВА ГУЛНАР СИСЕНГАЛИЕВНА
Мангистауская область г.Актау 

Детский сад №31 "Еркемай"   Воспитатель

Почему я  выбрала  профессию воспитателя?  Ответ  на  этот  вопрос  очень
прост: для меня это не просто профессия или работа - это призвание, состояние
души, образ жизни. Каждый  дорогу жизни выбирает по-своему…

Мой выбор профессии был более чем сознательным. Когда спрашивают:
«Кем Вы работаете?!», меня коробит от необходимости отвечать пустой фразой:
«Воспитателем».  Не  потому,  что  это  сейчас  совершенно  непрестижная
профессия. Просто для меня «воспитатель», - не профессия, не общественное
положение, не хобби, не работа…

… Для меня «воспитатель» - это жизнь,   моя философия. Я не работаю
воспитателем,  я  живу  воспитателем,  мне  нравится  быть  воспитателем.  И,
несмотря  на  все  трудности  и  попытки  отговорить  меня  от  выбора  этой
«неблагодарной» профессии, я работаю, живу этой профессией.

Сказать,  что  работа  это  каждодневный  праздник  -  трудно,  все  же  мы
каждый  день  имеем  дело  с  разными  характерами.  Бывает  и  очень  трудно.
Иногда просто опускаются руки, но стоит ребенку тебе улыбнуться и все, ты
понимаешь, что просто не в силах их предать. Не зря же малыши  младших
групп, забывшись, называют тебя мамой. Разве это не высший балл доверия?

Вот вопрос, а правильно ли я сделала свой выбор? И я могу с уверенностью
сказать:

Я  –  счастливый  человек!  Мне  позволено  судьбой  быть  рядом  с  нашим
будущим - с нашими детьми! Каждая мать счастлива, когда вновь проживает
период детства со своим ребёнком. А мне посчастливилось наслаждаться этим
возрастом  многократно,  каждый  раз  «уча  других,  учиться  самой»!  Я  могу
назвать себя «Мамой» с большой буквы, ведь у меня больше сотни детей, и все
они мои, все любимые мною, каждому из них я отдала частичку своей души,
своего сердца! Кто-то из них уже заканчивает 10 класс, кто-то только недавно
начал  ходить  в  детский  сад  –  но  все  они  для  меня  одинаково  любимы,  за
каждого я переживаю, как мать. Думать о детях, заботиться о них, любить их –
самое  прекрасное  чувство,  которое  дано  испытать  не  каждому.  И  этим  я
счастлива!

Я – любящий человек! А это во много раз чудесней, чем быть любимой. У
меня  прекрасная  миссия  –  дарить  свою  Любовь  детям!  И  я  с  большим
удовольствием воплощаю её в жизнь, одновременно обучая своих детей этому
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чувству. Как говорил Л.Н.Толстой: «Любить - значит жить жизнью того, кого
любишь.» В этих словах и заключается смысл того, зачем ты ежедневно идёшь
к детям.

Я  –  созидатель!  Не  зря  ведь  детей  называют  «цветами  жизни»,  а
воспитателей  –  «садовницами».  Труд  воспитателя  можно  сравнить  с  трудом
садовника,  выращивающего  различные  растения.  Одно  растение  любит  свет
солнца, другое – прохладную тень; одно любит берег ручья, другое – высохшую
горную вершину; одно произрастает на песчаной почве, другое – на жирной,
глинистой. Каждому нужен особый, только для него подходящий уход, иначе
оно  не  достигнет  совершенства  в  своем  развитии».  Так  и  в  моей  работе
каждому ребенку необходима любовь, понимание его индивидуальности. Ведь
только в любви открывается неповторимость каждого ребенка, раскрывается его
образ.

И именно мне доверено Человечеством «сеять» разумное, доброе, вечное в
маленькие души самых прекрасных сокровищ на Земле!

Я –  Воспитатель!!!  Я  горжусь  этим!  Много  профессий на  свете,  но  эту
профессию не выбирают, выбирает ОНА! Случайных людей здесь не бывает,
они  просто  не  смогут  жить  в  этом  состоянии.  А что  значит  для  меня  быть
воспитателем?  Не возможность  чему-то  учить  детей,  воспитывая  их каждый
момент, а каждый день общаться с ними, открывая для себя новое.

Меняются дети, меняюсь и я  вместе сними. Мне нравиться рассуждать об
окружающем мире глазами детей. Находить в этом радость и удовлетворение.
Для меня воспитатель не профессия, не общественное положение, не работа.
Быть воспитателем для меня – это значит жить.

Каждое  утро  приходя  на  работу  я  вижу  глаза  своих  детей.  В  одних  –
настороженность, в других – интерес, в третьих – надежда, в чьих-то -  пока
равнодушие.  Какие  они  разные!  У  каждого  своя  идея,  свой  особый  мир,
который  нельзя разрушить, которому надо помочь раскрыться.

Я уверенна, что детей надо любить такими,  какие они есть. Воспитывать в
них  чувства  собственного  достоинства  и  ответственности  за  себя  и  свои
поступки. Хвалить, поощрять, одобрять, создавать положительную атмосферу
вокруг него.

Всегда нужно верить в возможности каждого ребёнка, в то доброе, что в
нём заложено.  Я  учу  детей  доброте,  заботе  о  ближнем,  уважению к другим
людям.

С раннего детства формирую такие черты характера, которые помогут ему
стать человеком и гражданином общества. Воспитываю любовь и уважение к
родному  дому,  детскому  саду,  родной  улице,  городу,  чувства  гордости  за
достижения страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов.
Развиваю  у  детей  интерес  к  доступным  для  его  возраста  явлениям
общественной жизни.
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Из-за  большого  количества  мальчиков  в  группе  занятия  приходилось
перестраивать.  Девочки   более  послушны,  усидчивы,  а  для  достижения
оптимального уровня работоспособности мальчикам необходимо 3-5 минут от
начала занятия, но зато  на занятиях они реализуются в большей степени. Чтобы
удержать  их  внимание,  задания  должны  быть  более  разнообразны,  иногда
необычны.  Если  на  занятии  скучно,  то  ребята  перестают  воспринимать
материал и начинают нарушать дисциплину.

Маленькие мальчики это антиподы тех мужчин, которые вырастут из них,
они часто плачут, бояться крови и зеленки. Моей  задачей было не только дать
им  определенные  знания,  но  и  постараться  привить  им  такие  моральные  и
нравственные  качества,  которые  помогут  им  в  будущем  стать  настоящими
мужчинами.

На своих занятиях я стараюсь использовать разнообразные дидактические
материалы, которые помогают детям лучше усваивать пройденный материал,
некоторые  дидактически  пособия  разработаны  мною.  Но  главным  видом
деятельности я все, же считаю игру.

Еще Выгодский говорил о том, что для ребенка игра, это трудная работа над
самим собой. Понаблюдав за играми мальчиков, я пришла к выводу, что они
предпочитают:  различные  виды  конструкторов,  настольно-печатные  игры,
наборы машинок. Поэтому предметно-игровую среду в группе я организовала
таким образом, что каждый ребенок  спокойно мог  выбрать занятие себе по
душе.  Игровые уголки:  «Парикмахерская»,  «Стройка»,  «Гараж»,  «Больница»,
«Магазин», «Семья», расположены так, чтобы дети могли играть небольшими
подгруппами.  

Особое внимание я уделяла играм детей в «Семью», пытаясь научить детей,
уважительному отношению друг к другу и «детям» в своей «семье». Развитие
толерантности очень важно в современном мире, когда люди могут оскорбить
человека только за то, что он с ним не согласен.

Ребята очень любят заниматься продуктивной деятельностью. На занятиях
по конструированию  из  бумаги  я  взяла  занятия  с  элементами оригами,  что
очень помогло мне приучить ребят  доводить начатое дело до конца, быть более
спокойными. Мною было замечено, что девочки стараются выполнить поделку
как  можно  точнее,  аккуратнее,  а  мальчики,   обогащают  её  необычными
деталями.

Как  любитель литературы,  я  стараюсь и  своим детям привить любовь  к
живому  слову.  Познакомить  их  и  с  произведениями  прекрасных  детских
писателей И. Токмаковой, Н. Носовым, В. Бианки, Е. Чарушиным и т.д., а также
с произведениями нашими великих писателей С. Есенина, Л. Н. Толстого, А.С.
Пушкина.

В  рамках  ознакомления  дошкольников  с  родным  краем,  мною  были
проведены занятий из цикла «Малая Родина».
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Для того чтобы дети научились ответственности в  группе создан уголок
природы, в котором есть место и для экспериментирования.  Ребята высаживали
в  специальные  баночки  лук,  и  каждый  ребенок  следил  за  своей  луковицей.
Весной дети принимают активное участие в выращивание цветочной рассады,
работе на клумбе.

Для  лучшей  организации  учебного  процесса  я  использую   не  только
программу, по которой работает детский сад, но и журналы из своей личной
библиотеки:  «Ребенок  в  детском  саду»,  «  Дошкольная  педагогика»,
«Дошкольное  воспитание»,  «Современное  дошкольное  воспитание»,  а  также
методические пособия  и программы:        О. Воронкевич «Добро пожаловать в
экологию»,  Н.  В.  Алешина  «Ознакомление  дошкольников  с  окружающей  и
социальной действительностью»,  И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность
в детском саду», Н.А.Рыжова  «Экологическое воспитание дошкольников», что
позволяет мне делать процесс обучения детей насыщенней и интересней.

Согласно  плану  лечебно-оздоровительной  работы  проводятся
антропометрические  измерения,  детей,  осмотр  их  специалистами,
витаминотерапия, закаливающие мероприятия.

Я стараюсь воспитывать творчески одаренных людей, в чем мне оказывает
не  малую  поддержку  музыкальный  руководитель  нашего  детского  сада
Ибрагимова Г. В.

Наши дети постоянно участвуют в районных соревнованиях. Я  горжусь
достижениями своих мальчишек и девчонок, потому что просто уверенна, что
они самые лучшие.

Благодаря  этим  занятиям  мальчики  учатся  быть  великодушными  и
сильными, а девочки нежными и красивыми.

Я  стараюсь  активно  участвовать  в  жизни   детского  сада:  показываю
открытые занятия, утренники, консультации для воспитателей.

И  очень приятно, когда твою работу положительно оценивают не только
дети, но и их родители.

Быть воспитателем в современных условиях сложно и ответственно, так как
нужны  не  только  всесторонние  знания,  опыт,  но  и  огромное  терпение,
постоянно  находиться  в  творческом  поиске,  вносить  в  работу  что-то  новое.
Наша профессия нужна и даёт обществу детей, подготовленных к дальнейшей
жизни, уверенных в себе, желающих учиться дальше.

Я  горжусь,  что  причастна  к  становлению  личности,  оказанию  помощи
родителям в адаптации детей к дальнейшей жизни в современном обществе.

Педагогический опыт приходил поэтапно – вместе с опытом формируется,
и педагогическое кредо, в основе которого положено отношение к детям.

Ребенок, это самая главная ценность в моей деятельности и я как педагог
несу ответственность за то, чтобы этот ребенок состоялся как личность, то есть
не был сломан, унижен, чтобы он узнал, кто он, понял, каковы его возможности,
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что он умеет, чего хочет и чего не хочет.
Я согласна  с  тем,  что  есть  «Педагоги» с  большой буквы.  Это  не  всегда

обозначает  высокий  профессионализм,  здесь  огромную  роль  играют  ещё  и
человеческие  качества.  «  Если  воспитатель  имеет  только  любовь  к  делу,  он
будет хороший воспитатель.  Почему-то молодые педагоги постоянно ждут за
свою работу благодарности, но разве это правильно?

Если за свой труд ждать благодарности, то работать в профессии не стоит.
Ни кто никому ничего не должен, тем более дети.

« Детство – каждодневное открытие мира» - писал В. А.  Сухомлинский.
Дети  дошкольного  возраста  отличаются  любознательностью,  добротой,
непосредственностью.

Если воспитатель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет
лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни
к ученикам. «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он -
совершенный учитель». (Л.Н.Толстой) 

«Не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у
кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может
быть иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только
жертвами, которые человек приносит своему призванию.» (Л.Н.Толстой).

Кто-то становится воспитателем целенаправленно, ещё со школьной скамьи
понимая  ценность  этой  великой  профессии  и,  ставя  перед  собой  цель,
добивается её.

Для кого-то этот путь нелёгок и тернист.  Это ещё раз подтверждает,  что
профессия  воспитателя  –  это  жизнь,  а  в  жизни  всё  бывает  по-разному.  Но
людей, несущих это гордое звание, объединяет одно – они с радостью отдают
своё сердце детям и не мыслят свою жизнь без этого!

Могу ли я назвать себя Воспитателем с большой буквы? Я считаю, что это
звание должно складываться из отзывов родителей и, конечно же, наших детей,
которых  я  даже  не  могу  назвать  «воспитанниками»,  а  только  лишь  «моими
детьми».

Но  важно  не  столько  мнение  окружающих,  сколько  сам  процесс
ежеминутного взаимодействия с  детьми.  Хотя всё в жизни взаимосвязано.  С
радостью ли ребёнок переступает каждый день порог детского сада, встречает
ли тебя с улыбкой, даже если он уже учится в школе,  играет ли в сюжетно-
ролевую игру «Детский сад» дома, непременно становясь именно на твоё место
– вот наивысшая оценка для любого воспитателя, даже если у него нет наград и
медалей.

Высшая награда – любовь детей!
Я ещё раз хочу подчеркнуть, что горжусь тем, что мне доверено судьбой,

вносить свой вклад в наше будущее!!!
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 № B00066    13.05.2021 ж

Тәрбиеші — бала жанының бағбаны!

ИСКАЛИЕВА ЖУМАГУЛ ТОЛЕУОВНА
Маңғыстау облысы  Ақтау қаласы  

№ 31 “ Еркемай “ бөбекжайының тәрбиешісі 

            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.
Балалардың  жарқын  жүздері,  күлкісі,  ата  аналардың  ризашылығы  соның
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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
Тәрбиеші
Ән салғызып, билетіп, ылғи бізбен жүреді.
Тақпақты да үйретіп, ойната да біледі.
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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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№ B00067    13.05.2021 ж

Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі                      
                                                                             

ЖАНКУЛИЕВА НЕСИБЕЛИ ХАЙРУЛЛАЕВНА
Маңғыстау облысы Ақтау қаласы  

№ 31 “ Еркемай “ бөбекжайының 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.
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Ойын  барысы:Тәрбиеші  жеміс  пен  көкөністің
бір-екі  түрін  араластырып  қойып.  Балаларға
көздерін  жұмуын сұрайды.  Сол  арада  жеміс  пен
көкөністіңарасынанбіреуін  алып  жасырып қояды.
Көзін  ашқан  балалардан  не  өзгергенін  сұрайды.
 

          «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.
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«Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды  көріп  сипаттау  арқылы
балалардың  сезімталдығын  дамыту,  қоршаған
орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын
дамыту.
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 жануарла
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.
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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№ B00068      13.05.2021 ж

Апта күндері

ИСМАТОВА НАДИРА ДЖАМАЛДИНОВА 
Түркістан облысы, Жетісай ауданы.Ш.Ділдәбеков ауылдық округі.

Жаңа дала елді мекені № 44«Жаңа дала» жалпы орта 
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Күні: Мұғалімнің аты жөні: 
Исматова Надира Джамалдинова          

Сынып: 1 Қатысқандар саны: Қатыспағандар 
саны:

Сабақ тақырыбы: Апта күндері 
Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары 

1.1.3.5 циферблат бойынша уақытты анықтау: 
сағат /уақытты бағдарлау: минут, сағат, күн, апта, 
ай  

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар: Бір аптада 7 күн бар екенін 
айтады. 
Көптеген оқушылар: Апта күндерін ретімен 
атайды. Осы аптаның сабақ кестесін, келесі 
аптаның сабақ кестесімен салыстырады.
Кейбір оқушылар: Апта өлшем бірлігін 
пайдаланып есептер құрастырады. Бір апталық 
кестені жоспарлайды.

Бағалау критерийлері  -Апта күндерін анықтайды.
-Апта күндерін ретімен атайды.
- Осы аптаның кестесін келесі аптаның кестесімен 
сәйкестендіреді.
- Апта өлшем бірлігін пайдаланып есептер 
құрастырады.
-  Бір апталық кестені жоспарлайды.

Тілдік мақсаттар Тірек сөздер: апта, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, 
бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі
Талқылауға арналған сұрақтар:
-Бір аптада неше күн  бар?
-Апта күндер ретімен қалай аталады?
-Бүгін аптаның қай күні?
-Дүйсенбіден кейін қай күн келеді? 

Құндылықтарды Оқушыларды бір біріне деген құрмет көрсетуге 
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дарыту тәрбиелеу
Пәнаралық 
байланыстар

Сауат ашу – апта күндерін әңгімелеу барысында 
айтылым дағдысын қалыптастырады

Ресурстар  - Апта күндерінің атаулары жазылған парақшалар 
жинақ 
 - тірек сөздер жазылған парақшалар 
 - бір аптаға арналған сабақ кестесі 
 - бір аптаға арналған үйірме кестесі
 - апта атаулары жазылған қабырға күнтізбесі.

Бастапқы білім  Уақытты бағдарлайды. Уақыт өлшем бірліктерін 
ажырата алады

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтың жоспарланған іс- әрекеті

Сабақтың басы
 

 5 минут

Модельденген оқу. 

3 минут

Сәлемдесу. Түгелдеу.
Оқушылырмен бірлесіп сабақ мақсатын 
анықтау.
Апта атаулары жазылған парақшаларды  тарқатып 
шығамын. Содан соң оқушылар жеті жетіден 
(сөздер қайталанбайтындай) топқа бірігуін 
сұраймын. Осы жеті күнді бір сөзбен апта деп 
атайды. Әр күннің өз атауы бар. Оқушылар өз 
топтарында  ретімен тұрады : Дүйсенбі, сейсенбі, 
сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Апта 
күндерінің атауын бірнеше рет қайталап, 
алдыңғысынан тезірек айтамыз.
Жексенбіден кейін қай күн келеді?
Сәрсенбіден кейін қай күн келеді?
Бүгін қай күн?
 Апта тәулікке тең уақыт аралығы. 
Апта күндері бірінен кейін бірі ретімен келеді. 
«Апта» сөзі парсы тілінен аударғанда «жеті» деген 
сөзді білдіреді. Апта уақыттың негізгі өлшем 
бірлігіне жатпайды. Оны күнделікті өмірде 
қолданамыз.
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Сабақтың ортасы
8 мин

1 тапсырма: «Бәйге»  (Жеке орындау)
Мақсаты : Оқушылар апта күндеріне байланысты 
сұрақтарға жауап береді. Апта күндерінің 
ерекшелігін айтады. 
Тапсырманың барысы: Оқушылар аталған 
сұрақтарға жауап береді. Осы аптаның сабақ 
кестесін, келесі аптаның сабақ кестесімен 
салыстырады.
1. Бір аптада неше күн бар? 
2. Жұманың алдында аптаның қай күні келеді?
3. Осы сәрсенбіден келесі сәрсенбіге дейін неше күн
өтеді?
4. Сейсенбіден кейін неше күн өткенде сенбі 
болады?
5. Сабақ кестесіне қара. Аптаның қай күндерінде 
дене шынықтыру сабағы өтеді?
Дескриптор:
     1.Бір аптада 7 күн бар екенін айтады.
     2 .Жұманың алдында бейсенбі келетінін айтады.
     3. Осы сәрсенбіден келесі сәрсенбіге дейін жеті 
күн, яғни бір апта бар екенін айтады.
     4.Сейсенбіден кейін үш күн өткен соң сенбі 
болатынын айтады.
     5.Осы аптаның сабақ кестесімен келесі аптаның
сабақ кестесін сәйкестендіреді.

6 мин

2 тапсырма «Отбасылық демалыс» Жұптық 
жұмыс
Мақсаты: Апта өлшем бірлігін пайдаланып есеп 
құрастыру.
Тапсырма барысы: Әкес, анасы және балалары 2 
апта теңіз шипажайында болды. Отбасы неше күн 
демалды? 
Оқушылар бір аптада 7 күн бар деген қорытынды 
жасап есеп құрастырады.
 Дескриптор: 
1.Бір аптада 7 күн бар екенін анықтайды.
2. Екі аптада 14 күн болады деген қорытынды 
жасап, есеп құрастырады.    7+7=14  

10 мин 
3 тапсырма «Үйірмелер кестесі»
 Топтық жұмыс
Мақсаты: Бір апталық кестеге өзінің үйірмелер 
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кестесін жоспарлау. 
Тапсырманың барысы: Оқушылар кестеге өздері 
апта ішінде қатысатын үйірме аттарын жазып 
толтырады. Сонымен бірге үйірменің басталатын 
уақытын жазады. 
Дескриптор:
Оқушылар өздерінің аптаның қай күні үйірмеге 
қатысатынын анықтайды..
Кестеге өздері қатысатын үйірме аттарын жазып 
толтырады.
Кестеге үйірме уақытын көрсетіп жазады.

Сабақтың соңы
3 мин

Сабақты қорытындылау
Кері байланыс:
« Кезбе микрафон»
-Бір аптада неше күн  бар?
-Апта күндерін ретімен қалай аталады?
-Бүгін аптаның қай күні?
-Дүйсенбіден кейін қай күн келеді?

Саралау оқушыларға 
қалай көбірек қолдау 
көрсетуді 
жоспарлайсыз? 
Қабілеті жоғары 
оқушыларға қандай 
міндет қоюды 
жоспарлап отырсыз?

Бағалау оқушылардың 
материалды меңгеру 
деңгейін қалай 
тексеруді 
жоспарлайсыз?

Денсаулық және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы

Кейбір оқушылар 
топтық жұмыста 
жетекші рөл атқарады. 
Апта күндерін ретімен 
айтады.

1 тапсырма  «Бәйге»
Жеке жұмыс
Қ.Б «Отшашу» 
2. тапсырма 
«Отбасылық демалыс» 
Жұптық жұмыс
Қ.Б «Басбармақ» 
3. тапсырма « 
Үйірмелер кестесі» 
Топтық жұмыс
Қ.Б«Бағдаршам»
 арқылы бір бірін 
бағалайды.

Сыныпта, дәлізде 
жүгіруге болмайтынын 
айту.  Мұғалімнің 
рұқсатынсыз терезе 
алдына мінуге 
болмайды.
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Сабақ бойынша 
рефлексия 

Сабақ мақсаты 
орындалды ма?
Бүгін балалар нені 
үйренді?
Уақытты қалай 
пайдаландым?

Осы сабақты бағалау үшін бос орын 
пайдаланыңыз.Өз сабағыңыз туралы тиісті сол 
жақтағы сұраққа жауап беріңіз.

Сабақтың мақсаты орындалды. Апта 7 тәуліктен 
тұратын уақыт аралығы екенін 
түсінді. Апта күндерінің ретін біледі. Уақытты 
ұтымды пайдаландым.

Жалпы баға
Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да ойланыңыз)?
1. «Үйірмелер кестесі» тапсырмасы 
2. Топтық жұмыс, жеке жұмыс 
     Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады ( оқыту туралы да 
ойланыңыз)?
1. Педагогикалық әдіс тәсілдер, ресурстар
2. Мұғалімнің сабаққа құрған жүйелі жоспары
     Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістік /қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге 
көңіл бөлу қажет?

                       Сабақта пайдаланылатын педагогикалық оқу тәсілдері        

1.Модельденген оқу:  Оқушыларды достық қарым- қатынас ұғымымен 
таныстырып, оның біздің өміріміздегі маңызын түсіндіремін.                                
2.Белсенді оқу:  Оқушылар адамдардың арасындағы әртүрлі қарым- қатынас 
туралы айтады. Өмірде қарым қатынас ережесін қолдануға үйренеді.                   
3.Оқу әңгімелері: Жұптық жұмыс арқылы оқушылар  «Өтінемін», «Рақмет», 
«Кешіріңіз» секілді«Сиқырлы сөздерді» өзара талқылайды.                                    
4.Бірлескен оқу: «Нағыз дос. Ол кім?»  топтық жұмыс арқылы суретте 
бейнеленген  жақсы       қарым- қатынас пен жаман қарым қатынасты 
түсіндіреді. Екі суреттегі оқиғаны   салыстырады.                                                    
5.Оқушылардың танымдық қажеттілігін қанағаттандыру.                               
Оқушыда қалыптасқан білімді сұрақтар арқылы анықтаймын.                               
- Сыныптағы дұрыс қарым- қатынас дегеніміз не?                                                    
- Сен кіммен және не үшін араласасың?                                                                     
- Жақсы қарым- қатынас достасуға қалай көмектеседі                                             
- Сыныптағы қарым- қатынас ережесі қандай?                                                   
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Пәнаралық байланыс:  Сауат ашу -  сыныптағы жақсы қарым қатынас пен 
жаман қарым -қатынас туралы  әңгімелейді. Әңгімелеу арқылы айтылым 
дағдысын қалыптастырады.

* * * * * *
№ B00069    13.05.2021 ж

Мен және менің мектебім

КУАТОВА НАВАД АЛБЕРГЕНКЫЗЫ
Түркістан облысы Жетісай ауданы 

«№ 60 Қызылқұм ЖОМ» КММ. Бастауыш сынып мұғалімі 

Пәні: Дүниетану 
Сынып: 1 «А» 
Күні: 03. 10. 2019 

Мектеп: №60 «Қызылқұм» жалпы орта мектебі 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
 Мұғалімнің аты-жөні: Н. А.Куатова 
Қатысқандар саны: 21 
Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: 
 

Мен және менің мектебім 

Ұзақ мерзімді 
жоспар бөлімі: 
 

1.1.2.1 Мектептің адам өміріндегі маңыздылығын түсіндіру. 
1.1.2.6 Өзін мектеп оқушысы және сынып ұжымының  мүшесі
ретінде сипаттау. 

Сабақ 
мақсаттары 

Барлық оқушылар орындай алады: 
Өзінің мектеп оқушысы екенін біледі.  

Оқушылардың көпшілігі орындай алады: 
Өзін мектеп оқушысы және сынып ұжымының  мүшесі 
ретінде сипаттайды. 

Кейбір оқушылар: 
Өз мектебі және онда оқушылар білім алатындығын айта 
алады. 

Бағалау  
критерийі 

Мектеп оқушысының ережесі туралы біледі. 
Өзін сынып ұжымынының мүшесі ретінде сипаттай алады. 
Оқушылардың мектептен білім алатындығы туралы 
әңгімелейді. 
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Тілдік мақсат Оқушылар істей алады: 
Өзін мектеп оқушысы ретінде сипаттап айта алады, үйдегі 
және мектептегі өмірі туралы байланыстырады, сөздік қорын 
дамытады. 
 Пәнге қатысты лексика мен терминологиясы:  
Мұғалім, кітапханашы, аспаз, дәрігер. 
 Диалог пен жазуға пайдалы сөздер тіркестері: 
- Мұғалім ол кім? 
 -Кітапханашы қандай қызмет атқарады? 
 -Аспаз қандай жұмыспен айналысады? 
 -Дәрігер қандай көмек көрсетеді? 

Құндылықтард
ы дарыту 

Мәңгілік ел, бұл-жалпыға ортақ еңбек қоғамы, еңбек 
сүйгіштік және жауапкершілік, еңбек адамына құрмет сынды 
құндылықтарды нығайтатын тұлғаны дамыту. Оқушыларды 
мектепті және мектептегі қызметкерлерді сыйлай білуге 
тәрбиелеу. 

Пәнаралық 
байланыс 

«Математика» пәні – фигуралардан мектеп бейнесін 
құрастырады. «Сауат ашу» пәні- суретке қарап әңгіме 
құрайды. 

Денсаулық 
және 
қауіпсіздік 
техникасының 
сақталуы  

Оқушыларға оқу құралдарымен жұмыс жасау барысында 
және сынып бөлмесіндегі қауіпсіздікті сақтау бойынша 
ескертулер беру.  Оқушының көшеде және жолда жүру 
ережелерін ескерту. Мектепке баратын жолдағы жол 
ережелерін сақтау. 

АКТ қолдану 
дағдысы 

Интербелсенді тақтадан сабаққа байланысты 
суреттер көрсету. 

Алдыңғы 
меңгерілген білім 

 
Оқушылар мектепте білім алатынын біледі 
және өзін сынып ұжымы ретінде сипаттайды. 

Сабақ барысы 
Сабақтың

жоспарланған
кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекеттер 
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Сабақтың басы 
 3 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 2 минут 
 
 
 
 
 5 минут 

     Сыныпта ынтымақтастық атмосфера қалыптастыру 
мақсатында оқушыларды шеңберге тұрғызып бүгінгі 
көңіл күйлерін сұраймын. Балалардан кунде қайда 
келетіндерін сұрап, өлең жолдары арқылы қимыл-
қозғалыс жаттығуларын жасатамын. Бүгінгі күн 
терезеден, Бізге міне тұр қарап. 
Сондай жақсы көңіл күймен,  Басталады бұл сабақ. 
      Оқушылардың белсенділігін арттыру мақсатында 
«Таңдап ал» әдісі бойынша 3 топқа біріктіремін. 1 топ: 
Кітап 
- топ: Дәптер 
- топ: Қалам 
Тақырыпты ашу: 
       Білім алушылардың білім білік дағдыларын 
қалыптастыру мақсатында «Болжау» әдісі бойынша 
өткен сабақ пен жаңа сабақты ұштастыра отырып, бүгінгі
жаңа сабақты толыққанды ашамын. 

Сабақтың ортасы  3
минут 
 
 
 
 
 
 

№1-тапсырма( Ж.Ж) . Тапсырма тәсілі. 
       Оқушылардың таным қабілетін дамыту және 
шығармашылыққа баулу мақсатында «Себетке жина» 
әдісі бойынша бірнеше суреттер беріледі соның ішінен 
мектепке апаратын оқу құралдарын себетке жинайды.  
Дескриптор: 
-Мектепке  қажетті  оқу  құралдарды  анықтап,  себетке
жинайды.. 
-Оқу құралдарының оқушыға қаншалықты керектігін 
әңгімелейді. 
-Сабақ барысында оқу құралдарды пайдаланатынын 
түсінеді.  Қ.б: 

 
 
 
 
10 минут 
 

Оқушыларды алға ынталандыру 
мақсатында «Бас бармақ» әдісін 
пайдаланамын. 
Оқулықпен жұмыс 
№2-тапсырма( т.ж). Қарқынды тәсіл.        
Оқушылардың сыни тұрғысынан ойлау 
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10 минут 

 
 
 

қабілетін арттыру және өз білімін 
жетілдіру, қалыптастыру мақсатында 
«Ойлан, жұптас, талқыла» әдісі арқылы 
әр топқа түрлі тапсырмалар орындатамын.  
1-топ 
Геометриялық фигуралар арқылы мектептің
бейнесін құрастыру. 
2-топ 
Берілген суреттерге қарап әңгімелеу. 
3-топ 
Суреттерге қарап, кімге не қажет екенін 
анықтау. 
Дескриптор: 
-Оқушылар геометриялық фигуралар 
арқылы мектеп бейнесін құрастырады. 
-Суреттер бойынша әңгіме құрай алады. 
-Әр қызметкерге қажет затты анықтайды. 
Қ.б:  
Оқушылардың білімін сөздік қорын 
молайту мақсатында «Бағдаршам» 
әдісімен бағалаймын. №3-тапсырма( Ұ). 
       Білім алушылардың ойлау қабілетін 
арттыру өз білімін сынау мақсатында 
«Буклет» әдісі арқылы сюжетке қарай 
отырып кітапханашы, дәрігер, аспаз 
кәсіптерінің біреуін таңдап, қызметі туралы
әңгімелейді. 
Кітапханашы  
Аспазшы  
Дәрігер  
Дескриптор: 
- Аспазшы асханада тамақ әзірлейтінін 
айтады. - Таңғы ас, түскі ас, кешкі асты 
уақытында дайындайтынын әңгімелейді. 
-Тағамдарға  адам  ағзасына  пайдалы
заттарды қосатынын біледі. 
Қ.б: Оқушылардың алға ілгерілету 
мақсатында «От шашу» әдісі арқылы 
бағалаймын. 
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Сабақтың 
соңы 
 
5 минут 

       Сабақты бекіту және оқушылардың 
білімін пысықтау мақсатында 
«Өрмекшінің торы» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   2 минут 

әдісі арқылы бірнеше сұрақтар беріп, жауап аламын. 
Қорытынды сұрақтар. 
Сонымен, балалар,маған мына сұрақтарға жауап 
беріңдерші: 
  -Біз мектепке не үшін келеміз? 
  -Мұғалім деген кім? 
  -Кітапханада кім жұмыс жасайды? 
Кері байланыс:  
Оқушылардың сабақты меңгергенін «Бас бармақ» әдісі 
арқылы кері байланыс жүргіземін. -Олай 
болса,балалар,сабақтан алған білімдеріңді жүйелеу үшін 
мына ойды аяқтаңдаршы; 
Бүгін мен білдім........ 
Мен не үйрендім........ 
Қолымнан келеді........ 
Қиындық тудырды...... 

Саралау – 
оқушыларға 
көбірек қолдау 
көрсетуді 
қалай 
жоспарлайсыз?

Бағалау – оқушылардың  материалды меңгеру деңгейін 
тексеру жоспарыңыз? 
 

Барынша 
қолдау 
көрсету: А.  

 
Бағалау 
критерилері 

Тапсырма Дескриптор Ұпай 
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Кітапхана 
қызметін 
пайдалана 
алады. 
 Мектеп 
тәртібінің 
ережелерін 
ұғынады. 
 
Оратша 
қолдау: 
Б.  
Аспазшының 
жұмысы 
туралы айтады.
Оқушылардың 
мектептен 
білім алатынын
біледі. 
  
Қолдау көрсету
аз: 
 

Өз  мектебі
туралы
біледі. 
 

№1 ( 
Ж.Ж) 
«Себетке 
жина» 
әдісі 

- Мектепке 
қажетті оқу 
құралдарды 
анықтап, 
себетке 
жинайды.. -Оқу
құралдарының 
оқушыға 
қаншалықты 
керектігін 
әңгімелейді. 
-Сабақ 
барысында оқу
құралдарды 
пайдаланатыны
н түсінеді.  

«Бас 
бармақ» 
әдісі

 

Мектептегі 
қызметкерле
рдің 
жұмысын 
ажырата 
біледі. 

№2 (т.ж) 
«Ойлан, 
жұптас, 

--Оқушылар 
геометриялық 
фигуралар 
арқылы мектеп

«Бағдаршам
» 
әдісі 
 
   

С.  
Мұғалім 
туралы ұғымды
түсінеді.  

 

 
 

талқыла» 
әдісі 

бейнесін 
құрастырады. 
-Суреттер 
бойынша 
әңгіме құрай 
алады. -Әр 
қызметкерге 
қажет затты 
анықтайды. 
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Кітапханадан
кітап алып 
оқи 
алады 
 
 

№3 ( Ұ). 
«Буклет» 
әдісі 

 Аспазшы
асханада тамақ 
әзірлейтінін 
айтады. 
 Таңғы ас,
түскі 
ас, кешкі асты 
уақытында 
дайындайтыны
н әңгімелейді. 
-Тағамдарға 
адам ағзасына 
пайдалы 
заттарды 
қосатынын 
біледі. 

«От шашу» 

әдісі 
 

Сабақ бойынша рефлексия 
Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары 
дұрыс қойылған ба? Оқушылардың
барлығы ОМ қол жеткізді ме?  
Жеткізбесе, неліктен?   
Сабақта дифференциация дұрыс 
жүргізілді ме?  
Сабақтың уақыттық кезеңдері 
сақталды ма?  
Сабақ жоспарынан қандай 
ауытқулар болды, неліктен?  

Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді 
білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз 
сабағыңыз туралы сол жақ бағанда 
берілген сұрақтарға жауап беріңіз.   
 

Жалпы баға  
Сабақтың  жақсы  өткен  екі  аспектісі  (оқыту  туралы  да,  оқу  туралы
даойланыңыз)? 
1: 
2: 
+ 
1:  2: 
Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 
жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл 
бөлу қажет? 
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№ B00070   13.05.2021 ж

Роль педагога в свете обновлённого содержания образования

КРИВОШЕЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА
КГУ " ОШ 8"  г. Караганды учитель начальных классов

     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.  
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B00071    15.05.2021 ж

Моя профессия – воспитатель

БОЛДЫРЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Мангистауская область г.Актау.Ясли -сад N31 "Еркемай" воспитатель

«Каким быть должен воспитатель?
Конечно, добрым должен быть!
Любить детей, любить ученье,

свою профессию любить!
Каким быть должен воспитатель?
Конечно, щедрым должен быть!

Всего себя без сожаленья он должен
Он должен детям подарить!

 Мир детства – удивительный и волшебный. Когда-то и я была ребёнком,
шалила, рисовала, пела, танцевала,  мечтала стать учителем или воспитателем.
Даже рассаживала кукол и заводила для них журнал с оценками. Когда встал
выбор профессии, моя старшая сестра училась на учителя английского языка, а
я поступила в Тобольское педагогическое училище, чтобы стать воспитателем.
И  то,  что  труд  воспитателя  сложен  и  труден  я  постигла  позже,  но  не
испугалась!!! Мне нравилось, я жила этим миром и живу до сих пор. Моя сцена
для творчества огромна, я могу выступать в разных ролях, каждый день творить
и фантазировать с детьми, у меня есть уникальная возможность открыть мир
прекрасного  для  каждого  своего  воспитанника,  подарить  им  своё  зёрнышко
жизни в прекрасном, дети сами того не подозревая учат меня понимать их, дают
мне  силы  постигать  новое  и  интересное  для  них  в  разных  ракурсах  и
положениях. Только благодаря тесному контакту я могу общаться с детворой на
равных,  чувствовать  их  желания,  подавать  свой  материал  интересно  и
познавательно.  Только  благодаря  детям  я  живу  на  работе,  творю  и  могу  с
гордостью сказать: «Я на своём месте! Я воспитатель!»

С  давних  времен  профессия  воспитатель  является  одной  из
востребованных.  Очень  много  мудрых  знаний,  опыта,   творчества,  умений
передано  современным педагогам.  Просто  любить  детей  мало,  к  ним нужно
относиться  как  к  личности,  надо  много  знать  и  обладать  современным
искусством воспитания.  Л.  Н.  Толстой писал,  что «Воспитание ребенка есть
только самосовершенствование». И конечно так.  В работе с детьми всё время
совершенствуешься.  Быть  воспитателем  в  современных  условиях  сложно  и
ответственно,  так  как  нужны  не  только  всесторонние  знания,  опыт,  но  и
огромное терпение, постоянно находится в творческом поиске, вносить в работу
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что-то  новое.  Дошкольное  детство  –  особый  период  жизни,  который  нужно
детям  прожить  радостно,  ярко,  интересно  и  содержательно.  На  воспитателе
лежит большая ответственность  за  то,  каким вырастит ребёнок (не будет ли
потом больно, сталкиваться с ошибками в воспитании наших детей, которые
были допущены), будет ли малыш личностью, способной к самореализации, к
самосовершенствованию,  к  достойной жизни,  вырастит ли добрый,  честный,
трудолюбивый, любящий своих близких, свою Родину — хороший человек?

Ребёнок уникален по своей ценности, это развивающая личность, которая
находится в постоянном изменении, где взрослый играет большую роль и несёт
огромную ответственность за будущее, является образцом для подражания. Я
люблю своих малышей. Дарить любовь детям, воспитывать любовью — одна из
главных миссий моей профессии. «Ребёнок умеет любить того, кто его любит,
— и его можно воспитывать только любовью» (Ф. Э. Дзержинский), я согласна
с  этим  высказыванием,  но  просто  любить,  этого  мало.  Ещё  одна  миссия
педагога – быть человеком, это значит быть добрым, мудрым, справедливым,
честным,  надёжным.  Наши дети тонкие психологи и  очень тонко чувствуют
наличие этих человеческих качеств.  Если малыши понимают, что они в тебе
есть, то они тянутся к тебе. В своей работе с детьми стараюсь быть другом,
помощником. Я учу ребят доброте, заботе о ближних, уважению к взрослым и
сверстникам,  учитываю  возраст  детей,  их  интересы,  потребности  и
возможности. Стараюсь прививать всё- то лучшее,  что есть,  быть примером,
делаю всё,  чтобы у детей сохранились яркие впечатления от «золотой поры»
дошкольного  детства.  Высшее  проявление  педагогической  успешности  –
улыбки детей. Она ничего не стоит, но многое даёт, она обогащает тех, кто её
получает, не обедняя при этом тех, кто ею одаривает, я рада, что на лицах моих
детей всегда можно увидеть улыбки,  открытость взгляда,  доверие и желание
общаться.

Как  приятно,  когда,  встречая  своих  бывших  воспитанников,  видишь,
действительно  родные  улыбчивые  лица,  когда  с  тобой  делятся  своими
радостями и успехами. Да, я радуюсь и горжусь за своих воспитанников, ведь
частицу своего сердца, частицу своей души отдано этим ребятам. Случайных
людей в профессии воспитатель не бывает, они просто не задерживаются. Труд
воспитателя  —  очень  тяжёлый  труд.  Я  благодарна  судьбе,  за  возможность
находится радом с будущим – с нашими детьми.

Моя педагогическая философия заключается в понимании того, что ты тот
человек, которому доверяют самое ценное, от кого интересного и яркого ждут,
от кого зависит, какой станет в будущем маленькая кроха и наше будущее.

Отдавать себя детям, понимать их, находить радость в общении с ними,
верить в то, что каждый из них – личность индивидуальная, неповторимая – вот
основные составляющие, на мой взгляд, настоящего педагога. 

Меня ждут дети – и я несу им любовь, радость, учу быть счастливыми!
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B00072   15.05.2021 ж

Ойын арқылы баланың ой-өрісін дамыту

АЙТМУКАШЕВА АРАЙЛЫМ БИСЕМБАЕВНА
Атырау облысы Махамбет ауданы "Алтын-ай" бөбекжай-бақшасы

тәрбиешісі

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  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. 
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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 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.
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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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B00073    15.05.2021 ж
Ата –ана, бала, балабақша

АППАСОВА АЯЖАН ЖИЕНБАЙҚЫЗЫ 
Алматы облысы, Талдықорған қаласы  Өтенай ауылы 

№12 "Байтерек" бөбекжайының  тәрбиешісі

   «Адамның адамшылығы ақылы, ғылымы, жақсы ата, жақсы ана,             
    жақсы ұстаздан болады. Адам баласын бауырым деу жүректің ісі»
                                                                                                                                         
Баланың жақсысы- әке мен шешенің ары, ата-ананың абыройы. Қоғамның 
болашағы мен беделіне айқын жол ашар өскелең ұрпақ. Тал бесіктен басталар 
тәрбиенің тереңді меңзейтіні осында.
Ата- ана өз баласын махаббатың нұрына бөлеп,қуанышына, бақытына бөлейді. 
«Ұлт боламын десең, бесігіңді түзе»-деп бабымыз айтқандай баланыбесіктен, 
тіпті бала тәрбиесі туралы сөз ете қалғанда, алты айлық баласын тәрбиешіге 
әкелген ата-анаға «Сіз балаңызды 1,5 жыл тәрбиесін өткізіп алдыңыз, баланы 
іште тәрбиелеу керек» деген еврей халқынын мысалын келтіріп жатады.              
Баласының жақсы болғанын армандамайтын ата-ана жоқ. Тіпті баласының 
болашағы үшін отқа да,суға да түсетін ата-аналар бар. Бала тәрбиесі- қиында 
күрделі процесс. Біз баламыздың тәрбиелі де өнегелі болып өсіп, өз қатарының 
алды болғаның қалаймыз. Бірақ баламызды осы мақсаттарға тәрбиелеу үшін 
үлкен еңбек, күш –жігердің қажет етеді.                                                    Біз 
баламызға үнемі талап қойғышпыз. Әуелі талапты қоймастан бұрын, балаға 
өзіміз үлгі көрсете білуіміз керек. Баланың көзінше қырсық мінез көрсетету, 
өзге адамды жамандау сияқты қылықтар бала бойына теріс көзқарастарды 
қалыптастыруға негіз болады.                                                                             Бала 
тәрбиесін ойлайтын ата- ана ең әуелі өзін тәрбиелегені жөн болар еді деп 
ойлаймын. Балаға дұрыс тәрбие берудің өзекті бір саласы жас жеткіншекті 
еңбекке деген әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру болып табылады. Бұны тек 
тәрбиеші ғана емес әрбір ата-ана қолға алып, өз балаларының гүл, ағаш егіп, 
көгаландыру сияқты игілікті іске қатысуын қадағалап отыру. Сонда ғана 
еңбексүйгіштік қасиет берік дағдыға айналады.
 Еліміздің болашағы - ертеңгі тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ екені даусыз. Сол 
тәртіпті, тәрбиелі ұрпақ өсіру - баршаға ортақ, әрі міндет. Құрметті ата - аналар,
балаларыңыздың бойынан жат қылық көрсеңіздер тәрбиешіні жолдастарын, 
қоғамды кіналаудан гөрі, «мен баламды тәрбиелеуде қай жерінен ағаттық кетті, 
баламның бойына жақсы әдет сіңіруде, жақсы тәрбие беруде қай жерден 
жаңылдым» деген ой түйсеңіздер екен. Тәрбиенің от басынан басталатыны 
сөзсіз. Күнделікті « беті қолыңды жу, тісіңді тазала, өтірік айтпа, біреудің затын
рұқсатсыз алма т. б» деген сияқты сөздерді айтуға жеңіл болғанмен, осы 
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сөздердің тәрбиелік мәні зор екенін естен шығармау керек. Осыдан бала 
тазалыққа, шыншылдыққа, ұқыптылыққа үйренеді. Адам баласының шыр етіп 
өмірге келгенде көретіні ата - ана, ал ата - ана өмірінің жалғасы - бала. Өмірінің
жалғасы баласының керемет ғалым болмаса да, тәрбиелі үлгілі, ақылды 
кішіпейіл, бауырмал, мейірімді болып өсуін ата – ана қадағалайды. «Тәрбие 
басы тал бесік», «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деп айтылған дана 
сөздер текке айтылмаса керек. Баланы тәрбиелеуде ата – ананың бір – біріне 
деген қарым - қатынасы, қалай сөйлесетіндігі, туған – туыспен, көрші - 
көлеммен қалай араласатындығы, келген қонақты қалай сыйлайтыны, тіпті 
ұсақ-түйек болса да қалай тамақтанатыны, дастархан басындағы әдептілігі, 
қалай киінетіні бұның барлығы балаға әсер етеді. Бала үлкенге қарап өседі. 
Баланы үнемі ұрып - соғып, қателескен жерінде қатаң жазалап тәрбиелеудің 
қажеті жоқ. Ақылмен, мысал келтіре отырып түсіндіру керек. Баланы 
адамгершілікке, қарапайымдылыққа, жақсы әдетке, әдемілікке, әдептілікке 
ұқыптылыққа, жауапкершілікке сөзбен жеткізе отырып тәрбиелеуге болады. 
«Жақсы сөз жан азығы» деп бекер айтылмаса керек. Қай заман, қай қоғамда 
болмасын адамзат баласы жас ұрпақ тәрбиесіне зор мән беріп келген. Өркениет 
жолында алға ұмтылған ұлт, ең алдымен жастарға оқу білім беру ісін дұрыс 
жолға қоюы тиіс. Сондықтан да Елбасымыз XXI ғасырды білім жарысы ғасыры 
деп атап отыр. Тәрбиенің мақсаты пәнді керемет меңгерген оқушы тәрбиелеу 
емес, ең бастысы Адамды тәрбиелеу. Бүгінгі күні біз – әлем халқы, бір кісідей 
жаңа дәуір, жаңа ғасыр - жаңа мыңжылдыққа аяқ басып отырмыз. Шәкәрімнің: 
«Адамның жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады, олар барлығынан 
басым болатын адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. Бұл саналар адамды 
дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді»- деген сөзі бар. Адамгершілікке 
тәрбиелеу ісі білім берумен ғана шектелмейді. Бұл баланың сезіміне әсер ету 
арқылы ішкі дүниесін оятудың нәтижесінде оның дүниетанымын 
қалыптастырады.
Ана - тілінің тағдыры отбасынан басталады. Рухани байлық дүниетаным, 
түсінік, рух, иман отбасынан осы түсініктерді ана - тілі арқылы халықтың 
сарқылмас мол рухани қазынасынан сусындаса, өзіміздің дәстүрлі ұлттық 
дүниетанымымыздың арнасында әлемдік өркениет жетістіктерін игеріп терең 
меңгерсек, ешкімге есемізді жібермейтін дәрежеге жетсек, онда дербес ел 
ретінде нық тұрамыз. Қазақ халқы баланы дүниедегі барлық асылдан жоғары 
бағалаған, болашағына, арманына бағалаған. Сондықтан да халқымыз «Балалы 
үй - базар, баласыз үй - мазар» деп асыл сөзін арнаған.
Қазіргі уақытта бала тәрбиесінің табысты болуы ата – аналардың тәжірибесіне, 
кәсіби шеберлігіне, ынтымақтастығына, отбасы мүшелерінің өзара қарым – 
қатынасына, көзқарастарының және мақсаттарының бірлігіне байланысты. 
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Ол үшін ата – аналар күнделікті өмірде балаларының мінез – құлқына, қажетті 
қасиеттердің қалыптасуына назар аударуды, тәрбие үрдісінде теріс қылықтарды 
болдырмауды ойластыруы шарт. Отбасында тәрбие ісімен айналысу үшін, ең 
алдымен ата – ана өз өмірін, өз ісін дұрыс ұйымдастыра білуі қажет. Баланың 
көп уақыты сәби шағынан бастап отбасында өтеді. Оның өмірін, іс - әрекетін, 
демалысын бірқалыпты ұйымдастырып, реттеп отыру үшін қажетті жағдай 
керек. Ал жағдай ұтымды күн ырғағы негізінде жасалады. Күн ырғақ – бұл өмір
тәртібі. Ал бала өз міндетін қашан да орындауға тырысады. Отбасында бала әр 
нәрсені естиді, көреді, қалай өмір сүру керек, өзін - өзі қалай ұстай білу керек, 
жағымды, жағымсыз мінез – құлықтарды байқайды. Сондықтан ата – ана балаға
үңіле қарап, үнемі бақылап бала жан дүниесіне оң әсер ететін іс - әрекеттерді 
дағдыға айналдыру керек.
Ата-ана бала тәрбиесіндегі басты тұлға. Сондықтан әке де, шеше де 
балаларының жан дүниесіне үңіліп, мінез - құлқындағы ерекшеліктерді жете 
білгені жөн. Балалармен әңгімелескенде олардың пікірімен де санасып отырған 
орынды. Өз баласымен ашық сөйлесе алмай, сырласа білмейтін ата — аналар 
«Екеуміз де жұмыстамыз, кешкісін үй шаруасынан қол тимейді, баламен 
сөйлесуге уақыт жоқ» дегенді айтады. Бұл дұрыс емес. Баламен сөйлесуге тіпті 
арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ. Әке мен шеше ұл - қыздармен үй 
шаруасында жүріп - ақ әңгімелесіп, ой бөлісуге неге болмасқа.
Баланы мектепке апарып алып қайтар жолда сырласып әңгімелесуге болатынын
естен шығармаған жөн. Бала мектепте болған жайды әңгімелеп, достары жайлы
ой пікірімен бөліскісі келеді. Балаға уақытым жоқ деп тиып тастамай, 
сұрақтарына жауап беріп өз пікіріңізді ортаға салсаңыз ол баланың ойында 
дұрыс пікір қалыптастырады. Бала дегеніміз – болашақ. Балаларымызды қалай 
тәрбиелесек болашағымыз солай болмақ. Келешегіміздің қожасы 
балаларымызды білімді де мәдениетті, тәрбиелі де әдепті, кішіпейіл де 
қарапайым етіп тәрбиелеу өз қолымызда.
«Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлтты 
тәрбиелейміз». Отбасындағы тәрбие әрбір мүшенің өзін - өзін сақтау, ұрпақты 
жалғастыру, өзін - өзі сыйлау қажеттігінен туындайды. Отбасында адамның 
жеке басының қасиеті қалыптасады. Баланы дұрыс тәрбиелеу отбасында, 
алдымен, жанұя жағдайы, онда қалыптасқан он моральдық - психологиялық 
ахуал, татулық пен өзара түсіністік, сүйіспеншілік пен сыйластық, ауызбіршілік,
отбасы мүшелерінің бір - біріне деген құрмет сезімдері, яғни, отбасындағы 
кіршіксіз таза, мөлдір көңіл - күйі тікелей ықпал етеді. «Адамға ең бірінші білім
емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, ол 
келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі»- дейді Әл - Фараби. Сонымен 
қорыта келе, жас ұрпаққа тәлім тәрбие беруді қоғам болып, ұстаздар қауымы 
болып, ең бастысы ата - аналар болып қолға алсақ болашағымыз жарқын 
болмақ. 
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Ойын арқылы таным үрдістерін, қол машықтарын дамыту

АКШОЛАКОВА АЙГЕРИМ БЕЙСЕМБАЕВНА
Алматы облысы, Балқаш ауданы, Миялы ауылы

"Қарағаш орта мектебі"мемлекеттік коммуналдық мекемесінің  
мектепалды даярлық тобының 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
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ойын, тапсырма, жаттығулардың орны ерекше. Соның ішінде ойын – баланың
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. 
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Жүргізуші  белгі  бергенде  балалар  көздерін  жұмады.  Сол  кезде  жүргізуші
отырған балаларға әр түрлі 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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МАЗМҰНЫ

• ТУРТАЕВА КАМИЛЯ АНУАРБЕКҚЫЗЫ

• УТЕСИНОВА ГУЛНАЗИЯ САЛЫКОВНА

• ДОСАЕВА САУЛЕ КАДЕНОВНА

• МЕМЕТСЕЙИДОВА АРНАГУЛЬ ЯГМУРБАЕВНА

• БАТЕСОВА АЛМАНА ЕРКІНҚЫЗЫ 

• КАБИЕВА ГУЛНАР СИСЕНГАЛИЕВНА

• ИСКАЛИЕВА ЖУМАГУЛ ТОЛЕУОВНА

• ЖАНКУЛИЕВА НЕСИБЕЛИ ХАЙРУЛЛАЕВНА

• ИСМАТОВА НАДИРА ДЖАМАЛДИНОВА

• КУАТОВА НАВАД АЛБЕРГЕНКЫЗЫ

• КРИВОШЕЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

• БОЛДЫРЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

• АЙТМУКАШЕВА АРАЙЛЫМ БИСЕМБАЕВНА

• АППАСОВА АЯЖАН ЖИЕНБАЙҚЫЗЫ

• АКШОЛАКОВА АЙГЕРИМ БЕЙСЕМБАЕВНА
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