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Мектеп жасына дейінгі балалардың музыканы
қабылдауын қалыптастыру әдістері
САҒЫМБАЕВА НҰРГҮЛ САҒЫМБАЙҚЫЗЫ
ШҚО, Семей қаласы, «М О Әуезов атындағы
педагогикалық колледжі» КҚМК. Музыка пәні оқытушысы
«Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері"
Музыка – рухани мәдениеттің биік шыңы. Музыка әуезі адаммен бірге
жасап, асқақ рух береді, сезімін сергітіп, шабытын шыңдайды.Музыканы
қабылдауға үйрету - музыкалық мәдениетті қалыптастырудың негізі болып
табылады.
Музыкалық шығарманы балаларға ұсыну алдындағы музыка
жетекшісінің шығарма барысын шынайы, рухани сезімде сипаттауы және оның
әдеби шығармаларды пайдалануы шын мәнінде, сол шығарманың
орындалуының бөлінбес бөлшегі, шығарма туралы алғашқы түсініктанымының алғышарты ретінде аса маңызды қызмет атқарады. Мұның өзі
баланың тыңдау, есте сақтау, қиялдау, өз ойында зерделеу қасиеттерін ұштап,
адамгершілік-эстетикалық сапаға ұмтылу сияқты шығармашылық қабілетін,
музыкалық талғамын жігерлендіреді.
Музыканың
психологиялық
маңызын
зерттеушілерінің
бірі
Н.Н.Поддъяковтың паймдауынша: «Музыка ойлаудың әрекеттік, бейнелілік,
логикалық түрлерін қалыптастыра алады және ол қалыптасулар өзара тығыз
байланыста біртұтас жүзеге асады» дейді. [1]. Әрекеттік ойлау - әрекет
үрдісінде белсенді жүреді. Мәселен, музыкалық шығарманы қабылдау
алдындағы музыканы «тыңдау» әрекетіне қызығушылығын арттыру арқылы
ғана әрекеттік ойлау іске қосылады. Ойлаудың әрекеттілік түрінің негізінде
бейнелі ойлау пайда болады. Музыкалық шығарма және оның авторы, шығу
тарихы туралы көркем де, әсерлі әңгімелеу баланың бейнелі ойлауын оятады.
Осы бейнелі ойлар бала зердесінде әдеби сөздермен бекіп, бала енді музыканың
өзін іздей бастайды да, ынта қойып тыңдайды.
Бала музыканы ойында қабылдай отыра, музыка туралы өзіндік қиялы
шарықтап, ұтымды ойлар мен жүйелі ұғымдар жүйесі пайда болып, ерекше
рухани сезімге бөленеді. Ендігі жерде оның шығарманы қабылдауға эмоциялық
дайындығы артады.
Халқымыздың ұлттық музыкалық мұрасы өте бай. Оған мысал ретінде
халық күйі «Ақсақ құлан», Саймақтың «Сары өзені» т.б. көптеген аңызкүйлерді алуға болады. Шығармамен таныстыру барысында болған қызықты,
таңғажайып деректер оқушыларға әсерлі етіп баяндалуы тиіс.
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Мысалы, М.Төлебаевтың «Домбыра сыры» шығармасы. Әнді жаттау
барысында қазақ халық аспабы домбыраның әсерлі күші және «Ақсақ құлан»
туралы халық аңызын айтуға болады. Аң аулап жүріп қайтыс болған ұлының
өлімін Жошы ханға естірту үшін «Ақсақ құлан» күйін домбырада орындап,
Жошы ханның «кімде-кім ұлым туралы жаман хабар әкелсе, оның көмейіне
қорғасын құямын» деген қатыгез жазалауынан осы домбыра тілі, күмбірлеген
үні арқылы құтылады. Осындай қызықты аңызды тыңдағаннан кейін «Ақсақ
құлан» күйін оқушыларға жеке домбырашының орындауында тыңдатқан
орынды.
А.Қ.Жұбанов: «Ән айту сөйлеудің әуелгі және елеулі негізі іспеттес» - деп
айтқан. [2]. Мектепке дейінгі жастағы балалар көңілді, қуанышты өлеңдерді бар
ынтасымен тыңдайды. Олар қуаныш пен шаттыққа толы өздерінің балалық
өмірі туралы шығармаларды немесе өлеңдерді қызыға қабылдайды.
Мысалы, «Көбелек» атты әнді үйретуге мысал келтіргім келеді, әні К.
Қуатбаевтікі, сөзі Ж.Смақовтікі

Бұл-қуанышты балалық шақты бейнелейтін көңілді ән.
Қоршаған ортаның әсемдігін, күннің шуағын, жан-жануарлардың, тіршілік
иелерінің жандануын,өзгеруін шат көңілмен жырлай білуге баулиды.
1.Ақ қанатты көбелек,
Көк қанатты көбелек,
Қызыл қанат көбелек
Бақшамызға келе кет.
Қайырмасы:
Көбелек-ау, көбелек,
Бақшамызға келе кет.
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2. Гүлдер,гүлдер көктесін,
Көбелектер көп келсін.
Ақ қанатты көбелек
Бақшамыздан кетпесін.
Қайырмасы:
Мысалы, «қызыл қанат көбелек, бақшамызға келе кет» сөздерінде әуен
төмен түседі, ал «көбелек-ау, көбелек, бақшамызға келе кет» сөздерінде әуен
жоғары-төмен орындалады. Шынымен де, күн жылу шашады, күн барлық
адамдарға, жан-жануарлаға, өсімдіктерге қуаныш сыйлайды. Балалық әлем
көркем бейнелердің нақтылығы, поэтикалық мазмұны мен ырғақтарының
үйлесімділігі, тілінің қарапайымдылығы, айқындығымен ерекшеленеді.
Көрнекті педагог-композитор Д.Б Кабалевский: «Музыка- адамға
эмоционалды әсер ету күші бар өнер... Сондықтан да ол балалар мен
жасөспірімдердің рухани әлемін тәрбиелеуде үлкен рөл атқарады» - деген[3].
Демек, музыка адамға әсер етіп қобалжытуға, қуантуға, өзіне деген
қызығушылық тудыруға қабілетті.
Заманымыздың заңғар жазушысы М.О.Әуезовтің: «Әнге әуес, күйге құмар
бала жаны сұлу, өмірге ғашық болып өседі» деген. Ән тыңдаушыға жарасымды
музыка мен сөз арқылы әсер ете отырып, орындаушының өзіндік сезімін
білдіруге мүмкіндік туғызып қана қоймайды, сонымен қатар өзгелерде де
эмоциялық ұғу, түсіну сезімдерін оятады.[4], Б.Асафьев ұстаздар арасында
кеңінен қолдау тапқан тәсілдерге мән беруді ұсынады: белгілі бір шығарманы
«жанды орындау» арқылы таныстыру, сол арқылы музыкалық терминдерді
жеткізу, оларды пайдаланудың анық та, айқын түсінікті түрін қарау. Ең негізгісі
– оларды қызықтыра білу[5].
Педагог
сабақ
барысында
музыканы
тереңірек
қабылдауға
қызығушылығын оята отырып, әртүрлі оқыту-тәрбиелеу әдістері арқылы
балаларды өз беттерінше эстетикалық жаңалықтар ашу деңгейіне жетелеуі
қажет.
Осы тұрғыда Д. Кабалевский былай деп жазады: «Музыкаға деген
қызығушылық, музыкамен әуестену, ұнату – оның ғажайып сұлулығын түсіну
үшін қажетті шарт. Сонда ғана ол өзінің тәрбиелік және танымдық ролін атқара
алатын болады».
Белгілі Ресей ғалымы, көрнекті ұстаз О. Апраксина: «Музыканы
қабылдауға тәрбиелеу, басқа қабілеттерді дамыту секілді белгілі бір
кезеңдерден өтуі керек»,- дейді [6]. Балалар әртүрлі музыканы тыңдай отырып,
олардың тек жанрлық ерекшелігін ғана анықтап қоймай, белгілі бір
шығарманың мазмұнын жеткізу үшін композитордың қандай құралдарға
жүгінгендігін әңгімелей білуі тиіс. Мысалы, әуеннің желісі, ырғақ өрнегі,
екпіннің ауысуы, саздың өзгеруі, динамикалық белгілер және т.б.
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Тыңдалатын музыканың сипатына орай түрлі ырғақтық қимылдар
жасатуға, аспапта қосып орындауға, оның негізгі әуенін үйренуге болады.
Музыканы қабылдау тек оны тыңдау барысында ғана емес, сабақтың барлық
кезеңінде де жүзеге асырылады. Мысалы, ән үйрену үшін алдымен тыңдау
керек, сонан соң орындау барысында интонация тазалығына, мәнерлігіне назар
аудару керек. Балаларға арналған соқпалы аспаптармен ырғақ өрнегін
орындағанда болсын, музыканың әуеніне би қимылдарын жасағанда болсын,
музыканың қалай өзгеретінін байқап, сол көңіл-күйді бала өзінің қимылы
арқылы жеткізе білуі тиіс. Міне, мұның барлығы да музыканы қабылдау
кезеңіне жатады.
Осы орайда пәнаралық байланыс тәсілін ұсынғым келеді. Бұл тәсіл- ішкі
терең эмоциялы қабылдау үшін өте қажетті тәсіл. Ол музыканың- әдебиет,
өнер, тарих, бейнелеу өнері, би өнері, табиғатпен өзара байланысы арасындағы
жалғастыққа негізделінеді. Бала ерте жастан бастап музыканы қозғалыс арқылы
меңгереді. Пластикалық қозғалыстар, пластикалық этюдтер балаға өзінің
рухани күйін түсіндірмей, музыканы өзіндік қабылдауын көрсетуге мүмкіндік
береді және музыкамен жеке қарым-қатынастың құпиясын бұзбай,
шығарманың поэтикалық әлемінің тереңдігіне педагогтың рухани зейінін
аударуға көмек береді. Мен осы тәсіл негізінде ересек топ балаларына арналған
Ж.Қалжанованың «Наурыз» әнін үйрету үшін қолданылатын тәсілге тоқталғым
келеді.
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Сабақ жоспары:
1. Кіріспе сөз: (Наурыз мерекесі туралы алдын-ала жұмыс жүргізу.
Жыл басы наурызға байланысты салт-сана, дәстүр, түрлі жорамалдар,
ырымдар туралы әңгіме өткізу. Наурыз көже туралы түсінік беру. Наурызға
байланысты өлеңдер, мақал-мәтелдер үйрету. Наурыз туралы әндерді орындату
барысында музыка әуеніне шаттана білу, қуана білу, музыка әуенін сезіне
білуге талпындыру.)
2. Аспапта ойнау.
Барысы: Наурыз – бұл Ұлыстың ұлы күні, мейрам. Наурыз мейрамында ән
шырқалады, ойын-сауық өткізіледі. Наурыз мейрамы жайлы түсінік бере келе,
«Наурыз» әнін аспаптың сүйемелдеуімен орындап беремін. Ән әуенін жақсы
меңгерту үшін ән әуенінің ерекшеліктері туралы түсінік жұмысын жүргіземін.
Балалармен диалог орнату барысында, ән сипаты, ән ырғағының ерекшеліктері
туралы балалардың өздері айтып, анықтама беруге бейімдеп, ізденуге
талпындыру қажет. Балалар Наурыз әнінің ырғағына еліктеу арқылы ырғақтық
қимылдарды жасауды ұсынуға болады. Сонымен, эмоционалды- саналы
қабылдау музыканың мазмұнына терең үңілу және оның идеясын түсінуге игі
әсер етеді.
Баланы музыка тыңдауға, тыңдай отырып, оны саналы түрде қабылдауға
баулу – музыкалық тәрбие беру жұмысындағы күрделі міндеттердің бірі.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Н.Н. Поддъяков, Творчество и саморазвитие детей дошкольного возраста.
Концептуальный аспект.- Волгоград, 1994.
2. А.Қ.Жұбанов, Замана бұлбұлдары, 1967
3. Д.Б. Кабалевский, Музыка туралы әңгіме. Алматы, Өнер, 1989.
4. Музыка хрестоматиясы – Алматыкітап,2016
5. Ә.Молдағайынов,Алғашқы қоңырау,2007
6. Апраксина О.А. О праве учителя – музыканта на эксперимент. Музыкальное
воспитание в школе. – Вып. 13. – М., 1978. – С. 66-76.
7.Музыка- Алматы «Атамұра»,2013
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Тақырыбы: «Синкопа және оның түрлері»
БУЗАУБАГАРОВА РОЗА ШУМАКОВНА
ШҚО, Семей қаласы, «М О Әуезов атындағы
педагогикалық колледжі» КҚМК. Музыка пәні оқытушысы
Пәні: Элементарлық терория. Гармония.
Мақсат: Синкопа ырғақтың ерекшеліктерін түсіндіру, қағыс және аспап
арқылы көрсету, тыңдау, дирижирлеу, музыка стилін ажырату.
Білімділік:
- синкопа және оның түрлерімен таныстыру;
- синкопа топтық ноталардың ұзақтылық ережелерімен таныстыру;
- интонациялық жаттығуларды талдап синкопа ырғақтарын ажырату,
сольфеджиелеу, метроном арқылы ырғақ қағыстарды қағып, дирижирлеп
уйрену;
- Музыка тыңдап, ажырату.
- Дамытушылық:
- метро - ырғағының сезімін дамыту;
- интонациялық дәлдікті дамыту;
- дирижер қимылын дамыту;
- музыка тыңдап ажырату:
-Тәрбиелік:
- әр оқушының ырғақты мүмкіндіктерін ашу;
- іс – тәжірибе жұмысы негізінде жаттығулар арқылы ырғақты және есту
зейінін белсендіру;
Күтілетін нәтиже:
- Синкопа туралы меңгерді;
- Синкопа ерекшеліктерін талдады;
- Есту арқылы синкопа ырғақтарын санап ажырата алды;
- Метроном арқылы синкопа қағыстар ережелерін сақтап дирижирлей алады;
- Музыка стильдерін тыңдап, ажырата алды;
Бағалау критерийі:
- Синкопа туралы меңгерді;
- Синкопа, метр, метроном, лига, акцент терминдері мен ұғымдарды қолданды.
- Синкопа ырғақтарын санап дирижирлей алды;
- Синкопаны практикалық қолдана алады, алған дағдыларын стандартты әлді –
әлсіз және стандартты емес (синкопа)жағдайларды көрсете алады.
- Білім алушы синкопа ерекшеліктерін аспапта ойнап, музыка стилін ажырата
алады.
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Оқу-әдістемелік құрал-жабдықтар, анықтамалық әдебиеттер:
- О.К.Тілемесова «Музыканың элементар теориясы. Гармония» Семей – 1996.
- З.Сексенбаева, Қ.Әбдіразақов «Музыка теориясының негіздері» Қызылорда
2005.
- Агажанов А. Сольфеджио курсы. 1Бөлім. «Музыка» Москва. 1974.
- Драгомиров П. Сольфеджио кітабы.Москва. 2010.
- Калмыков Б және Фридкин Г. Сольфеджио кітабы .
1Бөлім. Москва. 1971.
- И.В.Способин «Элементарная теория музыки»
- Г.М.И.Москва – 1963.
https://youtu.be/NZaB4IvQOwc
Құрал – жабдықтар: сенсорлық тақта, аспап.
Таратпалы материал: карточка.

Ұйымдастыру кезеңі. Амандасу.

Үй тапсырмасын тексеру. Өткен тақырыпты жабық ұяшықтар және
жаттығулар арқылы байланыстырып жаңа тақырыпқа ашу. Білім алушылар
өздері қалаған ұяшықтарды ашып жазылған музыка құралдар атуларын атап
қандай рөл атақаратындығын айқындап береді. Жаттығуларды талдап, санап,
шапалақ қағу және метроном пайдалана отырып әлді – әлсіз үлестерді
дирижирлеп көрсетеді.


Жаңа тақырып.
Жаттығу талдау барысында білім алушылар Синкопа ырғағымен танысады.
Синкопа - музыкалық ырғақтың ерекше бір түрі. Ол әдеттегі музыкада
қалыптасқан әлді – әлсіз дыбыстарының сәйкес келемегендігімен өзгешеленеді.
Егерде музыка стильдерінің ырғақ айырмашылықтары туралы айтатын
болсақ классикалық музыка стиліде қалыптасқан әлді - әлсіз үлестен
басталады, ал джаз, блюз, рокен – ролл, регби музыка стильдерінде синкопа
7

келесі тактідағы күшті үлеспен жалғасып, қосылуынан туындайды.

па Такт

бөлігінің

лТапсырма: талдау, синкопа ырғағын табу, санап қағыс арқылы тактілеу,
аспапта
ойнап
дирижирлеу.
келесі
тактідағы
күшті
спен
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Дұрыс нұсқасы:

Тақырыпты бекіту тапсырмасы:
Қ2 топша жұмыс жасайды (талдау. синкопа тактілерін табу. Екі дауысты қағыс
арқылы санау. Дирижирлеу. Метроном қосып бірінші топ скрипка кілтінің нота
ұзақтықтарын, екінші топ бас кілтінің нота ұзақтықтарын қағады, фортепиано,
бас гитара дыбыстарын есту арқылы әр топша өз нота ырғақтық ұзақтықтарын
сақтап әлді – әлсіз және синкопа ырғақтарын қайталап қағады..
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Рефлексия:

.
Үй тапсырмасы:
MuseScore бағдарламасы арқылы синкопа ырғағын стандартты ырғақтармен
араластырып ноталық станға түсіру, тактілерге бөлу. Метроном пайдаланып
әлді- әлсіз, синкопа ырғақтарды ажыратып акцент арқылы шапалақпен қағып
санау, аспапта ойнау, дирижерлеу.
Дирижирлеу барысында 2017жылы шыққан «Перспективы разыития искусства
на примере формирования изучения хорового дирижирования в условиях
информатизации культуры» атты оқу – әдістемелік көмекші құралын
пайдалануға болады
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16.06.2021 жыл № X00030
Тәуелсіз елге - білімді ұрпақ
АЖИБАЕВА ЗАМИРА АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетібай ауылы
«Жауқазын» бөбекжайы МКҚК директоры
"Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында,
ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында".
Н.Ә.Назарбаев
Балабақшадағы бала тәрбиесі бір қарағанда елеусіздеу көрінуі мүмкін.
Әйтсе де оның жауапкершілігі ұшан-теңіз. Қарапайым
іс-әрекеттерден
басталатын тәрбие жұмысы бірте-бірте күрделілене береді. Баланың аты бала,
олар ойын балалары. Тәрбиеленген ортасы, мінез-құлыктары да әр түрлі.
Сондықтан да тәрбиешіге жұмыс барысында әр балаға қарым-қатынас жасауда
педагогикалық тәжірибе мен шеберлік аса қажет.
Болашақ ұрпақ тәрбиесі – ата-бабамыздан келе жатқан рухани мұралардың
бірі. Себебі артқа қалған із қандай болса, ұрпағымыздың болашағы да сондай
болмақ. Біз балабақша табалдырығын аттаған бала бойына адамгершілік
отансүйгіштік қасиетін сіңіре білуіміз керек.
Өмірге енді ғана қадам баскан бүлдіршінге жан тәрбиесі өте қажет, ол
баланың болашағына, оның тұлға болып қалыптасуына әсер етеді. Халык
педагогикасында тұрмыстық ережеге айналып, халықтың санасына еніп,
салтына сіңген әдет-ғұрыптардың тәрбиелік мәні ешқашан өз құндылығын
жоймайды.
Халықтың тұрмыстық іс-әрекет дағдысына адамгершілік асыл қасиеттер
мен үлгілі істер, әуелі дағды, содан соң ол дәстүрге, әдет-ғұрыпка, салт-санаға
айналып, өмір заңдылығы болып қалыптасқан. Осы заңдылыққа сүйене
отырып, балаларды инабатты, кішіпейіл, кешірімді, әр нәрсеге адалдықпен
қарауға тәрбиелеу сабағын өтеміз. Ол сабақтың қамтитын тақырыптарының
аясы кең, мысалы, "Бата-тілек" сабағын алайык. Бата, тілек - адам баласына
жақсылық ойлау, ол балаларды бірлікке, әдептілікке, адамгершілікке
тәрбиелейді.
Бала негізгі өнегені алдымен отбасында ата-анасынан алады.
Әрине, кім болса да өзінін, баласын жаман болсын демейді, оның тәрбиелі,
білімді, өнегелі болғанын қалайды; әрі еңбек сүйгіш, мінезге бай азамат болса,
еліне халқына пайдасын тигізетіндей бір маман, үлкен дәрежелі қызмет иесі
болса екен деп те тілейді. Жақсы тілек пен ниеттің орындалуына мүмкіндік
жасайтын ана-ананың өзі.
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Бала тәрбиесі бесіктен басталады. Балаға дүниеге келісімен көп көңіл
аударып, "Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі" дегендей, оның бойындағы
өнегелі қасиеттерін отбасында қалыптастырған жөн. "Балаға білім беру үшін,
ең алдымен оны тәрбиелеген жөн, тәрбиесіз берілген білім ертең бір апатқа
әкеп соғады" деген ойшыл, энциклопедист ғалым Әбу Насыр Әл-Фараби.
Баламызды балабақшаға жіберіп, бақша тәрбие береді, білім береді деп бар
ауыртпалықты тәрбиешіге салып қойғанымыз жеткіліксіз. Баланы балабақшаға
берген соң ата-ана тәрбиешімен тығыз қарым-катынаста болып, оның дұрыс
тәрбие мен білім алуына бірлесе әрекет етуі тиіс.
Тәрбие ісінде тәрбиешінің ролі, орны кандай? Балабақшаға таңертең атаанасы баласын әкеліп тастайды да кешке бірақ алады. Осы таңертеңгі 8-ден
бастап кешкі 6-ға дейін бала тәрбиешінің қарауында. Бала тәрбиешінің әр сөзін
қалт жібермей естіп, қабылдауға тырысып отырады. Жақсы сөз айтылса да,
келеңсіз сөз айтылса да - бала назарынан тыс қалмайды, Себебі біз —
тәрбиешілер, балаларға үлгіміз. Сондықтан, әр тәрбиеші ең алдымен өзі
тәрбиелі, білікті де ұстамды, парасатты болуы кажет. Ересектердің баланың
әрбір іс-әрекетіне назар аударып, дұрыс жолға салып отырудың нәтижесі зор.
Ақын Мағжан Жұмабаев: "Бала бір нәрсеге ұмтылса, сол нәрсеге баланың
денесі, жаны, акылы сезімі, қайраты - бәрі бірге жұмсалады", - дейді.
Ендеше, осы балалық шақта балабақшада алған баланың әсері, оның
алдағы уақытта тұлға болып қалыптасуына мәңгілік із қалдырады. Балабақшаға
бала тәрбиелеймін деп келген адам бала бойына адамгершілік қасиет ұрығын
себе алмаса, оның еңбегінің еш кеткені. Өзіміздің туған баламыз қандай болып
өскенін қаласақ, ендеше, барлық балаларға да сондай көзкараспен қарауға
міндеттіміз. Адамгершілік дегеніміз - адалдық. Егер де біз бойында
адамгершілік қасиеті бар адам тәрбиелесек, ол адам өмір кемесінен өз орнын
тауып, өзгеге де өнеге болары хақ.
Балабақшадағы балаға берілетін бүгінгі тәрбиенің өзектілігі — ол атабабадан қалған асыл мұраны жеткізу. Біз, яғни болашақ ұрпак тәрбиесімен
айналысатын тәрбиешілер, халыкымыздың таусылмас бай асыл мұрасына
жүгінсек, ұрпағымыз біздің іс-тәжірибемізге, ой-санамызға, парасатымызға
жүгінуі тиіс. Сондықтан біздің балабақшамызда жүргізіліп жатқан жұмыс
бағыты балаларды ата-бабадан қалған салт-дәстүрлерге, адамгершілікке баули
отырып, жаңа дәуір технологиясын табысты игеру.
Бүгінгі таңда тіл туралы аз айтылып жатқан жок. Ана тілін қастерлеген
адам өз халқының тарихын, тұрмыс жағдайын, тыныс-тіршігін жақсы біледі,
Тіл білген адам - мәдени, рухани жан азығы мол адам.
Адамның ойы оның тілінен көрінеді, ал тілдің өзі адам психологиясын
байқататын кұрал. Сондықтан балабақшадан бастап өз ана тілімізде сөйлеп, өз
халкымыздың қадір-касиеті, рухани кұндылығымызды біліп өссек, болашақ
ұрпақ та өз тілін қадір тұтады.
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Тіпті өмірде болып жатқан жаңалық та, басқа да оқиғалар біздің санасезімге тіл арқылы келіп жетіп, жалғасын табады. Бала бойына Отанына деген
сүйіспеншілік қасиет сәби шағынан бастап сіңеді.
Тіліміздің құндылығы бала жүрегінде сақталады.
Бала тәрбиесінде мына мәселелерді есте сақтаған жөн:
1. Балалардың денсаулығын нығайту барысында шынықтыру сабақтарын,
шынықтыру-сауықтыру жұмыстарын, спорттық жарыстар жоспарлап өткізу;
2.Бүгінгі таңның талабына сай балаларға тиімді де нәтижелі білім беріп,
адамгершілік қасиеті бар отаншыл азамат тәрбиелеу үшін жұмыс тәсілдерінің
жаңа түрлерін қолдану;
3.Балалар үшін есте қалатындай қызықты, өзіндік қайталанбас әсері бар
сабақтар, ойын-сауықтар, сайыстар өткізу;
4. Күнделікті сабақ барысында халықтық педагогика бағытын ұстану;
З.Балалар тәрбиесінде имандылық, ізеттілік, үлкенді сыйлау т.б.
адамгершілікке баулитын сабақтарды, сонымен қатар қисынды ойлау
тақырыбына қатысты дидактикалық ойындарды жоспарлап өткізу.
Әдет-ғұрып, әдептілік дағдыларын меңгертуде "Ас қайыру - ата дәстүрі",
"Әдептен аспайық", "Жақсылыққа - жақсылық", "Шын жүректен алғыс айт",
"Береке бер, кұт Наурыз!" - осы тақырыптар ескеріліп, әр тәрбиеші сабағында
өзінің шығармашылық ізденіс пен іскерлігін қолданып, берілген тақырыпты
өтсе, мақсат орындалады.
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Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі
ЕРХОЖАЕВА АЛИЯ ЖАКСЫЛЫКОВНА
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Жетібай ауылы
«Жауқазын»бөбекжайы» МКҚК Тәрбиешісі
Баланың сенсорлық дамуы – бұл заттардың сыртқы қасиеттері туралы
ойларының қалыптасуы және оны қабылдай білуі: олардың пішіні, түсі, көлемі,
кеңістіктегі орналасуы, сонымен қатар иісі, дәмі т.б. мектепке дейінгі жаста
сенсорлық дамудың мәнін бағалау қиын. Дәл осы жаста сезім мүшелерінің
әрекетін жетілдіру, қоршаған орта туралы білімін жинақтауға қолайлы кез.
Мектепке дейінгі педагогика саласындағы атақты шетелдік ғалымдар
(Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли т.б.) толыққанды сенсорлық дамуды
қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің
негізгі жағы болып саналатынын айтқан.
Сенсорлық даму, бір жағынан баланың жалпы ақыл-ойының дамуының
іргетасын құрайды, бір жағынан өзіндік мәні бар, өйткені толыққанды қабылдау
баланы балабақшада, мектепте оқыту үшін қажет. Қоршаған орта құбылыстары
мен заттарын қабылдаудан тану басталады. Танудың басқа түрлері – есте
сақтау, ойлау, елестету – қабылдау негізінде құралады. Сондықтан қалыпты
ақыл-ойдың дамуы толыққанды қабылдауға сүйенусіз мүмкін емес.
Балабақшада бала сурет салуға, жабыстыруға, құрастыруға үйренеді,
табиғат құбылыстарымен танысады, математика мен жазу негіздерін меңгере
бастайды. Баланың мектепте оқуға дайындығы оның сенсорлық дамуына
байланысты болады. Нәтижесінде әріптерді жазуда, суретті салуда қисықтық,
еңбек сабағында жасаған заттарында дәлдік жоқ болады. Кейде бала дене
шынықтыру сабағындағы қимылдарды қайталай алмайтын жағдай болады.
Бірақ мәселе тек мұнда емес. Музыкант, суретші, құрастырушының табысын
қамтамасыз ететін ерекшеліктерінің қатарында сенсорлық қабілеттер маңызды
орын алады. Сенсорлық қабілеттің бастауында ерте жаста жежетін сенсорлық
дамудың жалпы деңгейі жатыр. Сенсорлық тәрбиелеудің басты бағыты-баланы
сенсорлық мәдениетпен азықтандырудан тұрады.
«Сенсорлық мәдениет» ұғымы мектепке дейінгі педагогикаға
М.Монтессоридің жұмыстарының арқасында енді. Бірақ, ол мұндай мәдениетке
қол жеткізу үшін баланың сезім мүшелерін заттардың түсін, көлемін, пішінін
ажыра білуге жаттықтырып отыру жеткілікті деп санаған. Мұндай көзқарас
қате еді. Баланың сенсорлық мәдениеті – адамзат жасаған сенсорлық
мәдениетті меңгеру нәтижесі. (заттардың түсі, пішіні туралы жалпыға ортақ
қабылдаулар).
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Бала өмірде де заттардың алуан түрлі пішіндері, түстері және басқа
қасиеттерімен, әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі. Ол
өнер туындыларымен де танысады: музыка, жазба өнері, скульптура. Әр бала
мақсатты бағытталған тәрбиелеусіз осының бәрін қабылдайды. Мұнда
адамзаттың сенсорлық мәдениетімен жоспарлы таныстыратын сенсорлық
тәрбиелеу көмекке келеді.
Әр жаста сенсорлық тәрбиелеу алдында өзіндік мақсаттар тұрады,
сенсорлық мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады.
Үш жастағы балалар қарапайым өнімді әрекеттерді орындай алады
(мозаика құрастыру, құрылыс материалдарынан қарапайым заттарды жинау).
Бірақ ол кезде олар көрген заттар мен қолданылатын материалдардың
қасиеттеріне аса назар аудармайды, өйткені олардың маңызын түсінбейді және
оған назар салмайды. Сондықтан балаларды қарапайым тапсырмаларды
орындауға үйрету кезінде, әр бала пішін, көлем, түс – заттардың тұрақты
белгілері екендігін ұққан жөн. Үш жас кезінде балаларды сенсорлық
тәрбиелеудің дайындық кезеңі аяқталады және ары қарай олардың сенсорлық
мәдениетті жүйелі меңгеруді ұйымдастыру басталады.
Ұсынылған жүйе көмегімен жүзеге асырылатын сенсорлық тәрбиелеудің
әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту (сурет салу, т.б.) кезінде жүргізілетін
сенсорлық тәрбиелеумен байланысы туралы мәселе маңызды болып табылады.
Әрекеттің өнімді түрлері баланың үш жасында қалыптаса бастайды, бірақ осы
жаста оқыту маңызды орын алмайды. Сондықтан ерте жастағы балаларға
өнімді әрекетті және сенсорлық тәрбиелеу бойынша дидактикалық ойындар
мен жаттығуларды шектеудің мағынасы жоқ.
Үш жастан бастап әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту жүйелі және
жоспарлы сипатқа ие.
Сенсорлық тәрбие – балалардың сенсорлық процесінің мақсатын
жетілдіру, (сезінулерді, қабылдауларды, ұсыныстарды) дамыту.
Сенсорлық тәрбиенің мақсаты: балалардың сенсорлық қабілеттілігін
қалыптастыру.
Міндеттері:
1) Балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру;
2) Балалардың сенсорлық эталондар жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру;
3) Балалардың танымдық пен практикалық әрекетте естілім және
сенсорлық эталондар жүйелерінің әсерлерін өз бетінше
қабылдауды
қалыптастыру.
Сенсорлық тәрбие бойынша 2- жастан бастап бағдарламаның талаптары:
8 түсте бағдарлау, олардың атауларын атау, үлгі бойынша таңдау;
Үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау;
Әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау;
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Жазық суретпен көлемді, геометриялық пішіндерді, кескінді ара
қатынасын белгілеу, үлгі бойынша қою (әртүрлі шамаларды қосымша беттерге
жайып қойып немесе тақтайшада ұқсас формаларға орналастыру).
4 бөліктерден тұратын ойып жасалған суреттерден, бүтін қойма
текшелерді құру
Форма бойынша заттарды танып білу (текше, кірпіш, шар, призма);
Жазықтықтағы пішіндерге (шеңбер, сопақша, шаршы, тіктөртбұрыш)
байланыста бағдарлау;
Түс, пішін, шама бойынша біркелкі заттарды салыстыру, ара қатынасын
белгілеу, топтау;
Заттардың пішіндерін саусақтармен сұлба бойынша жиектеу;
Тәрбиеші ойынды ойлау, сөйлеу, қиял, ес, қоршаған өмірді кеңейту және
бекіту әдістер ретінде қолданады».
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Ойын арқылы баланың тілін дамыту
ИСАТАЙ УЛБОЛСЫН ҚЫДЫРБАЙҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Жетібай ауылы
«Жауқазын» бөбекжайы» МКҚК Тәрбиешісі
«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, оның шығармашылық
қабілетін дамытады ойынсыз ақыл- ойдың қалыптасуы мүмкін емес».
В.А. Сухомлинский
І. Кіріспе бөлімі.
Балабақашағы 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 ісіне
ерекше мән берілген. Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балалармен сөздік
жұмысын жүргізу ісі- тіл дамытудың негізгі бір міндеттері болып есептелінеді.
Біз балалармен сөздік жұмысын жүргізе отырып, оларды айналасындағы
заттармен таныстырып, атын атай білуге, қасиеті мен сапасын, түр-түсін 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;
• үйреген сөздерін тиянақтап, анықтап, әрі байытып отыру басты міндет
саналады.
Осы аталған міндеттерді тәрбиеші үнемі сөздік жұмысын жүргізуде
басшылыққа алып отыруы тиіс. Балалардың сөздік қорын молайтуда 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 дамуына жол ашады. Қай бала
болмасын ойынмен өседі, өйткені бала табиғатының өзі тек ойынмен
байланысты. Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз. Ол озін еркін ұстайды.
Ал еркіндік дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген
талпынысы мен құлшынысы.
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Баланың білуге деген құштарлығы, сөйлеуі ойын үстінде қалыптасады.
Халық даналығында «Ойнай білмеген, ойлай да білмейді», «Ойында озган,
өмірде де озады» деген аталы сөздер сырына жүгінсек, 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.
Мектепке дейінгі тәрбиеленушілерде педагогикалық процестер барысында
баланың көңіл-күйін анықтап, психологиялық мотивтерді туындатып, жағымды
мінез- құлық
дағдыларын
қалыптастыру көзделеді. Психологиялық
жаттығулар баланы
үлкендермен және достарымен қарым- қатынас
мәдениетіне тәрбиелеп, өз пікірлерін айтып жеткізе білуге көмектеседі.
Ойын жаттығулар арқылы баланың білімділік дағдыларын күнделікті ісәрекетте қолдана білу мүмкіндіктері қарастырылады. Психологиялық ойынжаттығулар баланың жан дүниесінің, рухани жай-күйінің үйлесімді дамуына
ықпал етеді. Баланың сезім әрекетін, әсерленушілік деңгейін анықтау үшін
қолданылады. Ойындардың негізгі мақсаты балалардың ықылас зейінін,
сөздік
қорын,
байқампаздығын, есте сақтау, қабылдауын дамытуғы,
икемділікті арттыруға, өзінің жеке құрбыларының іс- әрекетін бағалай,
құрметтей, өз ісінің дұрыстығын дәлелдей білуін анықтау, қалыптастыру.
Ойынға зер салып, ой жүгіртіп қарар болсақ, сол ойындардан үлкен де
мәнді, мағыналы істер туындап өрбитінін байқаймыз. Өйткені ең алдымен не
нәрсенің болсын жөн бастар қайнар көзі болатыны белгілі. Сондықтан да ойын
бала бойындағы қандай да бір өнердің бастауы деп білеміз.
Сонымен балалардың сөздік қорларын дамытуда ойындарды, тапсырмажаттығуларды 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. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан, әрі үлкен мәні бар
мәдени шығармашылық- саусақ ойыны. Саусақ ойынын ойнай отырып, балалар
қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды, жан- жануарларды, құстарды,
ағаштарды т.б көптеген бейнелерді бейнелей алады.
Сөйлеу тілі мүшелер і әрекетінің
қозғалуларының
дамуы қол
саусақтарының
нәзік
қимылдарының
дамуымен тығыз байланыста
болғандықтан, бала қолының ептілігін толық жетілдіру жұмысын жүйелі
жүргізуді қалайды.
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ІІ. Негізгі бөлім. Ұсақ моториканы дамыту жұмыстарын ерте сәбилік
шақтан бастаған дұрыс. Омыраудағы баланың өзіне саусақтағы бас миымен
байланысқан активті нүктелеріне әсер ете отырып массаж жасау керек.
Ерте жаста және мектепке дейінгі кіші жаста қарапайым жаттығуларды
жасауда өлеңмен, тақпақпен ұйқастырылған жаттығуларды пайдалану
ұсынылады. Сонымен қатар өзіне -өзі қызмет ету дағдысын қалыптастыру:
тиегін өзі салып, өзі ағыту, бауын байлау, т.б.
Ұсақ моториканың қимылдары мен қолдың икемдігі бас миының
құрылымының даму деңгейін көрсетеді. Осыдан келіп қол қимылдарын
басқара білу туады. Сондықтан ешқашан да баланы мәжбүрлеуге болмайды.
Қазіргі кезде баулы ойыншықтардың көбейгенін немен түсіндіруге болады.
Қазіргі ата – аналарда мұндай ойыншықтар болған жоқ қой, сонда олар
осындай қалыпты деңгейге қалай жетті?
Бір түсінбейтін нәрсе, осының бәрі не үшін керек? Қазіргі кездің
балаларында жалпы моторлық артта қалушық байқалады екен.
Ұсақ моториканы дамыту әдістемесі мұндай жағдайда өте тиімді.
Мысалы, баланың бас бармағын жаймен сипап отырып, оған былай деңіз:
«Саусақ –бала сен қайда болдың?» Содан соң бас бармақты балан үйрекпен
түйістіре отырып, « мына саусақпан орманға бардым», ортан түйрекпен
түйістіре отырып, «мына саусақпен щи пісірдім».
Балаларға бұл жаттығу қатты ұнайды, уақытты да көп алмайды.
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Балалардың тілін ертегілер арқылы дамыту
АБУТАЛИПАОВА РОЗА ОНАРБАЕВНА
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Жетібай ауылы
«Жауқазын» бөбекжайы» МКҚК Тәрбиешісі
Мектепке дейінгі балалар білім мен тәрбиені балабақшадан алады. Әрбір
тәрбиешінің міндеті саналы, адамгершілігі мол ұрпақты тәрбиелеу болып
табылады. Баланың алғашқы қадамы және қоғаммен араласуы балабақшадан
басталуы да сондықтан деп білемін.
Бала тәрбиесі отбасынан басталып, балабақшада жалғасын табады.
Балабақшадағы тәрбие бала табиғатына әсер етіп, мағынасы өшпейтін із
қалдырады.
Ертегінің тәрбиелік мәні зор. Ол баланың бойындағы қасиеттерінің
қалыптасуына жол ашады. Ертегі арқылы еңбекке, шыншыл болуға, туған
жерін сүюге, батыр да батыл болуға тәрбиелейміз. Ертегі тыңдау арқылы бала
оған қызығып еліктейді.
Ұлы педагог В. А. Сухомлинский: «Үш жастан он екі жасқа дейінгі
аралықта әр тұлға өзінің рухани дамуына қажеттінің бәрін де ертегіден алады»
деп айтқандай, мен өз тәжірибемде, мектеп жасына дейінгі балалардың тілін
және сөйлеу қабілетін ертегілер арқылы дамытамын.
Мақсаты: Мектеп жасына дейінгі
балалардың
кітапқа деген
қызығушылығын оята отырып, ертегі кітаптарды тыңдай білуге үйрету, сөйлеу
қабілеттерін дамыту.
Ертегі – қай халықтың болсын ертеден келе жатқан көне жанрларының бірі
болып келеді. Бұл ұрпақтан-ұрпаққа ертеден таралып келе жатқан мұра десекте
болады. Ертегілер өз сюжетіне қарай халық ертегісі, тұрмыс-салт және
жануарлар туралы, қиял-ғажайып ертегілері болып бөлінетіні бәрімізге мәлім.
Осы ертегілерді бала бойында ұмытылмастай етіп қалдыру үшін, ертегіні
әр түрлі әдіс-тәсілдермен жеткізуге болады.
Мен балаларға ертегіні оқып қана қоймай, рөлге бөліп ойнатамын.
Бейнетаспа арқылы ертегілерді көрсете отырып, кейіпкерлердің мінезқұлықтарына, әрекеттеріне назар аудартамын.
Өйткені ертегілер ішінде жақсылық пен жамандық, батырлық пен
жауыздық, қорқыныш пен әділетсіздік бәрі бірге жүреді. Ертегілерді
сахналатуда балаларға кейіпкерлердің мінез-құлықтарын эмоция, дауыс ырғағы
арқылы көрсете отырып, әрбір кейіпкердің жақсы жағын үйренуге, жаман
жағынан жиренуге тәрбиелеймін.
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Өйткені мектеп жасына дейінгі балаларға, «жылы дауыспен» айтылған
ертегілер, жұмбақтар, қызықты әңгімелер, тақпақтар балалардың жан дүниесіне
әсер етеді және ақыл-ойын тез жетілдіреді деп ойлаймын.
Кішкентайынан ертегі тыңдап өскен бала, ақылды, ойы зерек болып өседі.
Ертеректе әжелеріміз «Ерте, ерте, ертеде...» деп балаларды ошақбасына жинап
алуы да сондықтан.
Ертегілер арқылы баланы тәрбиелеудің маңызы зор, ертегі баланы:
Сюжетті сахналай білуге;
Өз пікірін айта білуге;
Сөйлеу қабілетін дамытуға;
Ауызша сөйлегенде сөздік қорын арттыруға;
Жағымды жағымсыз қасиеттерді ажырата білуге үйретеді.
Мәселен, «Шалқан» ертегісінің кейіпкерлерінің бет-пердесін қолданып
ойнатуға болады. Мұндағы ертегі кейіпкерлерін ойнаған (шалқан, атай, әжей,
немере қызы, күшік, мысық және тышқан) балалар әр рөлге ене отырып,
кейіпкерлердің көңіл-күйін сезініп, өз эмоцияларын білдірді, дауыс ырғағын
сала отырып, қимыл-қозғалыс арқылы жоғары деңгейде сахналауға болады. Бұл
ертегі арқылы балалар отбасындағы татулықты, ауызбіршілікті көрсетті.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламасын орындау негізінде жобасы іске асырылуда. Соның негізінде
күнделікті күннің бірінші жартысында таңғы асқа дейін балалармен бірге
ертегі-кітаптар оқу. Кейін сол оқыған ертегілерді талқылап, ертегі әлеміне
саяхат жасап, кейіпкерлерді ермексаз арқылы мүсіндеп, суретін саламыз. Кейде
балалармен ертегіні қайта жазу, толықтыру тәсілін пайдаланып, ертегінің
соңын өзгертіп, тіпті кейіпкерлерді алып тастау немесе қосу арқылы баланың
ішкі әлемін босатып, сиқыршы болуға да мүмкіндік беру. Осы ертегі арқылы
бала бойындағы шығармашылық қасиеттерін ашу арқылы қызықтыру.
Сондай-ақ балаларға ертегілерді үйретуде заманауи технологияларды
қолдану.
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Қазақтың ұлттық ойындары
СМАДИНАОВА АНАР ЖОЛДЫБАЙҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Жетібай ауылы
«Жауқазын» бөбекжайы» МКҚК
Дене шынықтыру пәнінің жөніндегі нұсқаушы
Қоғамымыздың іргетасын нығайту үшін бүгінгі жастарға үлгілі, өнегелі
тәрбие беру - қазіргі міндеттердің бірі. Оқушыда жалпы адамзаттық
құндылықтар мен адамның айналадағы дүниемен жеке тұлғалық қатынасын
(этикалық, эстетикалық, адамгершілік тұрғысынан) тәрбиелеу мақсатын
халқымыздың мәдени рухани мұрасының, салт-дәстүрінің озық үлгілерін оның
бойына дарыту арқылы жүзеге асыруға болады.
Осымен
байланысты бағдарлама
халқымызға
тән
әдептілік,
қонақжайлық, мейірімділік, т.б. сияқты қасиеттер, табиғатқа деген қарымқатынасындағы біздің халыққа тән ерекшеліктер. Жас ұрпақ өз халқының
мәдениетімен, асыл мұраларымен ұлттық әдебиеттер арқылы танысып келеді.
Халық ойынды
тәрбие
құралы деп таныған. Ойынды сабақта қолдану
оқушылардың
ой-өрісін
жетілдірумен
бірге,
өз халқының асыл
мұраларын бойына сіңіріп, кейінгі ұрпаққа жеткізе білу, құралы.
Бірақ оны жүргізуге арналған нақты әдістемелік құралдар жоқтың қасы.
Зерттеу жұмысында орыс тілінде жазылған әдебиеттер қолданылды.
Соның нәтижесінде қазіргі таңда тақырыптың өзектілігі туындап отыр.
Халық педагогикасының адам, отбасы, өскелең жас ұрпақты тәрбиелеу туралы
арман-мақсаттарын, орныққан пікірлерін, ұсыныстарын қамтып көрсететін
педагогикалық
идеялар
мен
салт-дәстүрлері өткен мен қазіргінің
арасындағы байланысты көрсетеді.
Ол тарихи даму барысындағы әлеуметтік мәні бар ақпаратта
(білім, білік) т.б. жиналып, ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырады.
Ең алдымен, халық педагогикасы өскелең ұрпақтың еңбек пен өмір сүру
бейнесінің негізі болып, оларды келешектегі қызметіне дайындайды.
Біздің халықтық педлагогикада еңбек тәрбиесі өте ертеден бастау алады.
Ертеден келе жатқан еңбек тәрбиесінің әдіс-тәсілдер құралы, сөз жоқ, еңбек
болып табылады. Еңбек адамның қалыптасуы мен тәрбиеленуінде бір ұрпақтан
екінші ұрпаққа өмірлік тәжірибе береді және халықтың даму барысында
шешуші роль атқарады. Еңбек ету кезінде адамның дене, ақыл-ой, эстетикалық
дамуы мен еңбек тәрбиесі қатар жүреді.
Халықтық педагогиканың ең бір көне тиімді құралдарының біріне ойын
жатады. Ойын арқылы бала қоршаған ортаны өз бетінше зерделейді.
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Сөйтіп, өзінің өмірден байқағандарын іске асырып, қоршаған
адамдардың,іс-әрекетіне-еліктейді. Соның
нәтижесінде өзі көрген
жағдайларды отбасылық тұрмыс пен қызмет түрлерін жаңғыртады.
Мәселен, қазақтың ұлттық ойындары: «Бәйге», «Көкпар», «Алтын сақа»,
«Хан талапай», «Қыз қуу», «Тоғызқұмалақ» т.б. балалардың еңбекке деген
қарым-қатынасы мен қабілеттерін арттырады.
Ойын
дегеніміз – адамның
ақыл-ойын
дамытатын,
қызықтыра
отырып ойдан-ойға жетелейтін, тынысы кең, алысқа меңзейтін, қиял мен қанат
бітіретін-ғажайып-нәрсе.
Ұлы педагог В.И.Сухомлинский: «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз,
творчествосыз, фантазиясыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды»,
- дейді. Демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты ұлттық салт-сананы сіңіру
арқылы баии түседі.
Оқу үрдісінде ұлттық ойын элементтерін пайдалану сабақтың тақырыбы
мен мазмұнына сай алынады. Сонда
ғана оның танымдық, тәрбиелік
маңызы арта түседі. Оқушыларды әсіресе, «Сиқырлы қоржын», «Көкпар»,
«Асық» секілді ұлттық ойындарға қатыстыру өте тиімді екеніне көз жеткізу
қиын емес. Бұл ойындарды жаңа материалды бекіту немесе қайталау
кезінде қолдану керек деген пікір бар. Оқушы ойынның үстінде не
соңында өзінің қатысу белсенділігіне қарай түрлі баға алуы мүмкін.
Мұғалім әр оқушының еңбегін бағалап, ынталандырып отыруы тиіс.
Ойынның тәрбиелік маңызы мынада: ол баланы зеректікке, білгірлікке
баулиды. Бабаларымыздың асыл қазыналарына деген көзқарасын құрметтеуге
сөз әсемдігін сезінуге үйретеді. Батылдыққа, өжеттікке тәрбиелейді
Халқымыздың ұлы перзенттерінің бірі, аса көрнекті жазушы М.Әуезов: «Біздің
халқымыздың өмір кешкен ұзақ жылдарында өздері қызықтаған алуан өнері бар
ғой. Ойын деген менің түсінуімше көңіл көтеру, жұрттың көзін қуантып,
көңілін шаттандыру ғана емес, ойынның өзінше бір ерекше мағыналары
болған», - деп тегіннен тегін айтпаса керек.
Ұлттық ойын-халықпен бірге жасайтын өміршең құбылыс. Ол - балалық
шақтың қайталанбас ескерткіші, әрбір тұлғаның, әр бір ұрпақтың кешкен өмірі.
Ойыннан бастау алып, ертеңімен сабақтасатын тәлім-тәрбиені бойға қондырып,
ойға дарытудың алқашқы машығы.
Қазақ халқымен бірге жасап келе жатқан ұлттық ойындарының ежелден
қалыптасқан түрлерінде ресми жағынан жасалмағанымен де, ойынның
мазмұндық сипаты мен түріне қарай ажыратуға боларлық із - соқпақтар, белгілі
жүйе сайрап жатады. Халықтың ұлттық ойындарына тән ерекшелік бала ойыны
деп жалпы аталғанымен, жеткіншектің жасына қарай ішінара топтастыруға
боларлық сипаттар баршылық.
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Ұлттық ойындар бала тәрбиесінде негізгі екі жауапты қызмет атқарады:
біріншіден, жаттығулар жасап, ұлт ойындарын ойнаған кезде дене дамуы
жақсарса, екіншіден, ұлт ойындарының мазмұнын, ойлау тәртібін түсіндірген
кезде ұлттық әдет-ғұрпымыздан, өткен өмірімізден хабар береді. Тәрбие
жұмысын ұлттық дәстүрге сәйкес жүргізу, ал тәрбиенің негізгі мақсаты - дені
сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау дәрежесі биік, мәдениетті,
парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі қасиеттер
қалыптасқан адамды тәрбиелеу.
Балалықтың базары шағындағы ойынның қайсысында мазмұнына қарай,
өлең, тақпақ, ән араласады. Оның тікелей мазмұнында болмағанмен жеңіліс
тапқан топ немесе ән, болмаса би билеп, күлдіргі әңгіме айтып айыбын өтеуге
тиіс. Бұл -қазақтың ұлттық ойындағы басты ерекшелік. «Кім бұрын?» «Қаздар
мен қасқыр», «Доп орталығы», «Доп үшін күрес», «Тартыспақ», «Ортаны тап»,
«Қоян мен қасқыр», «Қуыспақ», «Жұмбақ шеш», «Мерген мен үйрек»,
«Көмбеге кім бұрын жетеді?» «Кім байқағыш», «Қапы қалмас», «Кім
жылдам?», «Допты көршіңе бер», т.б ойындарды ойнатуға болады. Ұлттық
ойын қазақтың халықтық шығармасы - ауыз әдебиетімен біте қайнасып, бірге
өрістеп, бір тамырдан нәр алғандықтан бұларға ортақ құбылыстар көп.
Бала ойынында жеңуші бар да, жеңілуші бар. Әрине, жеңген топ немесе
бала табысын жұбаныш етсе, жеңілушінің айыбын өтеуі үшін айтатын тақпағы,
биі, мақал-мәтелі, жұмбағы болуы керек. Сонда бала ойынның қай түрінде
болсын - іс -әрекет, ән, би, өлең, жұмбақ, нақыл сөз араласа жүретіндіктен деп
танимыз. Мұның педагогикалық мәні - баланы жан-жақты дамуға, тәлімтәрбиенің арнасын кенейтуге мүмкіндік беретін тиімді жол екендігінде.
Мәселен, мақал-мәтелдер - ауыз әдебиетінің бір түрі.
Он екі мүшең сау болса, сәулет емей немене,
Он саусағын сау болса, дәулет емей немене.
Денсаулық кепілі-тазалық.
Тәні саудың - жаңы сау.
Қорыта келе, біз ұлттық ойындар арқылы салауатты өмір сүруге
тәрбиелеудің бірқатар мүмкіндіктерін аштық:
1.
Ұлттық ойын бала денесінің дұрыс қалыптасуына мүмкіндік
туғызады
2.
Ұлттық ойын баланы тек денесін ширатып, денсаулықтарын
жақсартып
қоймайды, сонымен қатар пәндерден алған білімдерін
толықтырады.
3. Ойын арқылы баланың ойлау қабілеті дамиды.
4. Ойын шыдамдылыққа, төзімділікке үйретеді, т.б
Бала ойыны қоғамдық құрылыстың өзгеруіне, адамдар арасындағы
әлеуметтік қарым-қатынастардың жаңаруына, мазмұны мен сипаты жағынан
тиісті өзгерістерге түсіп отырады.
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16.06.2021 жыл

№ X00041

Жылдам оқыту және зияткерлікті дамыту
СУГУБАЕВА АЙТГУЛ БАЛТАЕВНА
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Жетібай ауылы
«Жауқазын»бөбекжайы» МКҚК Тәрбиешісі
Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуына орай, адамдардың
оқуға деген қызығушылығы төмендеген деп айтуға толық негіз бар және оған
таң қалудың қажеті жоқ. Өйткені теледидар, ғаламтор, түрлі газеттер кітапты
алмастырып, оқырмандардың оқуға деген ынтасын едәуір бәсеңдеткені анық.
Бұл қаншалықты маңызды?.. Оқу адамның ой-өрісін дамытып, есте сақтау
қабілетін шынықтырады.
Қазіргі ғасыр ақпарат ғасыры. Ал ақпараттар күннен күнге ауысуда. Бүгін
шыққан ақпарат ертең актуалды емес болып қалып жатыр. Дамуға ілесу үшін,
сол ақпараттардың барлығын оқып, біліп, оны аналитика жасай алу керекпіз.
Осы аналитиканы жасай алу үшін жылдам оқу әдіс тәсілі қажет.
Жылдам оқу адамның санасына ғана емес, сонымен қатар денсаулығына да
оң әсерін тигізеді. Жылдам оқу барысында, адамның бойында ерекше
өзгерістер байқалады. Тарихта кітапты жылдам оқумен ерекшеленген тұлғалар
аз емес. Жылдам оқу әдісін дамыту арқылы адамның түрлі қабілеті ашылады.
Бұл әдісті 5-6 жастан бастап, кез келген жастағы адам меңгере алатыны
дәлелденген.
Жылдам оқу әдісінің басты мақсаты білімді арттыру және уақытты
үнемдеу. Асықпай оқу барысында адам кітапта жазылған мәтіннің 60% -ын
ғана қабылдайды. Жылдам оқығанда керісінше, кітаптың 80%-ын түсінуге
мүмкіндік туады. Жылдамдыққа сай ақпарат тез қабылданып тез сіңеді.


Шульте кестесі.

Жылдам оқуға не кедергі? Оқу жылдамдығын
ұлғайтуға кеңістікке, оқиғаға бейімделу қиындықтары
кедергі келтіреді. Мәтінді тез оқуға машықтану үшін
мамандар Шульте кестесінің арнайы жаттығуларын жасауды
ұсынады. Бұл жаттығулар әдістемесі ауқымды көруді
жақсартуға, бірден оқылатын мәтін санын арттыруға және
сәйкесінше оқуды жеделдетуге бағытталған. Шульте кестесі
әр торында нақты бір ақпарат
ретсіз
орналасқан кестеден тұрады (көбіне реттік сандар).
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Шульте кестесінің (немесе Shultz tables) кең таралған түрі – бұл 1-ден 25-ке
дейінгі кездейсоқ сандар орналасқан 5 бағана мен 5 жолдан тұратын шаршы
кесте. Мұндай кесте төменгі суретте көрсетілген:


Мнемотехника

Балаларды жан-жақты дамыту, олардың барлық
кемістіктерін жөндеу, мектепке дайындаудағы балабақша
алдындағы басты мақсат. Сөйлеу - бас мидың бірнеше
бөлігінің бірігіп жұмыс істеу нәтижесі. Артикуляция
мүшелері тек мидан келген бұйрықты орындаушылар.
Мнемотехника – дегеніміз не? Мнемотехника - тіл
дамытуда тиімді есте сақтау,оны дұрыс жеткізе білудегі әдіс
пен тәсілдер жүйесі. Қазіргі кезде мектеп жасына дейінгі
балалардың тілін дамытуда мнемотехниканы қолдану өзекті
болып тұр. Бұл мақсатты іске асыру үшін, баланың тілін
дамытуға әртүрлі тәсілдер мен әдістерді қолдану қажет.
Қойылған мақсатты нәтижелі етуге қолданылатын тәсілдер:

Көрнекіліктер,

дидактикалық ойындар;

суреттер;

буындық кестелер;

тірек-сызба;

үлгілер ;

жаңылтпаштар,
тақпақтар,
жұмбақтар,
саусақ
жаттығулары, нейро жаттығулары.


Айырмашылығын тап
Балаларға екі суреттің немесе заттың айырмашылығын
таба білуге, ой – өрісін дамытып, шапшаңдыққа,
байқағыштыққа және жылдымдыққа үйретеді.
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Лабиринт .
Бұл кез келген құрылым, кездейсоқ түрде болатын,
не шығу жолына немесе тұйыққа бағыттайтын жолдар.
Саябақтағы, жолдардағы, аллеялардағы келушілерге
шығуға қиын болатындай етіп ұйымдастырылған орын.
Лабиринт ойны арқылы балалар жылдам ойлау арқылы
тығырықтан шығуға жаттығады, жылдам оқуға дайын
болуды үйренеді.



Көңілді нүктелер.
Көңілді нүктелер әдісінде нүктелерді сандарды ретімен
бір-біріне қосу арқылы белгілі бір бейнені шығаруды
үйрету. Балаларды зейінділікке, байқағыштыққа,
шапшаңдыққа үйрету.

Суретті көріп есте сақтау.
Баланың тал бойындағы қабілеттерінің бірі - оның еске сақтау қабілеті.
Көріп есте сақтауда балаларға нүктенің жан жағында суреттер беріледі. Бала
кеңістікті бағдарлай отырып бейнелерді есте сақтайды. Белгіленген уақыттан
кейін еске сақталып, қайта жаңғырғаны естің мазмұны болып саналады. Көру
арқылы еске қалдыру баланың жылдам ойлау тәжірибесін байытады.




Есту жады
Есту арқылы есте сақтаудың түрлерін қиял мен зейінді
қалыптастыру. Жалпы оқу икемдігі мен дағдыны
қалыптастыру. Жаңа шешімдер іздеу, қажетті нәтижеге
жету қабілеттерін шыңдау. Алған білімдерін күнделікті
өмірде пайдалана білуге дағдыландыру.

Динамикалық есте сақтау.
-Жылдам оқу– қоршаған ортаны, дүниені және өзін тануға көмектеседі.
- Жылдам оқу – жадыны және ойлауды дамытады. Яғни, көп оқыған адам жады
мықты, тез ойлап, тез қорыта алады.
- Жылдам оқу – талдауға, сараптауға, өзіндік жүйелі пікір қалыптастыруға
үйретеді.
- Жылдам оқу – көптеген табыс пен жетістіктің ең басты негізі.
- Жылдам оқу – адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға үйретіп, әдемі
сөйлеу дағдыларын қалыптастырады.
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- Жылдам оқу – сөздік қорды байытады және жалпы сауаттылық деңгейін
арттырады.
- Жылдам оқу – адам бойында бұғып жататын шығармашылық қабілеттерді
дамытады.
Жылдам оқуға дағдыланған адамда ерекше антиципация тәсілін үйренеді.
Антиципация - бүкіл мәтінді бірдестен оқуға мүмкіндік береді.
Кітап – бүгінгі күн тұрғысынан алғанда да маңызын жоймаған дүние.
Ендеше, қоғамның сан-салалы мақсаттарының ішіндегі ажырамас бір мақсаты
ол – үнемі жас оқырман тәрбиелеп отыру. Бұл біздің бөбекжай-бақшамыз үшін
абыройлы әрі үздіксіз жүре беретін міндет болмақ.

Балабақша – барлық тәрбие мен білімнің ең алғашқы баспалдағы іспеттес.
Мұндағы тәрбие мен білім балалардың табиғи мінезін, қабілетін ерте жастан
дамытады.
Тәрбиешінің шығармашылығы және шеберлігі. Оқытудың нәтижелі өтуіне
негіз болатын оқу қызметінің мақсатының айқындығы. Себебі оқу материалын
баяндауда негізгі идеясын немесе балалардың іс-әрекетін анықтап алмай, оқыту
мақсатына жету мүмкін емес.
Мазмұны:
1. Тақырыбы: «Балалардың ойын қызметінде дамуы»
2. Тақырыбы: Сан және санау (1-ден 10-ға дейінгі сандарды санау)
3. Сауат ашу Тақырыбы: Бауырсақ пен құрт. Б дыбысы мен әріпі
4. Тақырыбы: “Жылдам оқыту және зияткерлікті дамыту”
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16.06.2021 жыл

№ X00036

Тәрбиеші — бала жанының бағбаны
МУХАНОВА КУРАЛАЙ КАСЫМОВНА
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Жетібай ауылы
«Жауқазын»бөбекжайы» МКҚК 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.
Алғаш балабақшаға келіп, 25 баланың ортасынан бірақ шықтым.
Жан жағымда толған бүлдіршіндер. Ішімнен ойлап қоямын менде екі көз
бар мына 25 балаға қалай жетемін деп. 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 қарымқатынас маған қуаныш, шаттық сыйлайды. Өйткені, мен оларға, олар маған
қажетігіне сенімдімін. Осы сенімнің болуы әр тәрбиешінің бақыты.
Бала өмірдің гүлі, отбасы дәнекері, ана ғұмырының жалғасы, ең бастысы,
біздің қоғамымыздың алға қарай дамытушы болашағы. Сондықтан да жас
ұрпақты заман талабына сай, көздің ғана емес, көңіл қуанышы етіп тәрбиелеу –
басты міндет.
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Педагог К. Д. Ушинскийдің егер педагогика адамды жан жақты
тәрбиелегісі келсе, оны жан — жақты білуі керек деген терең мағыналы сөзін
жадыма сақтай отырып, білімімді тереңдетіп, ізденуді мақсат еттім.
Кішкене сәбимен сөйлесе білу де – үлкен өнер. Олар бір нәрсені естігені
мен көргендерін есте сақтағыш, тез қабылдағыш, мейлінше сенгіш, барынша
таза, адал көңілді,білуге, құмартқыш келеді.
Менің педагогикалық ұстанымым балаларды денсаулығы мықты адам етіп
қана өсірмей, сонымен қатар кең пейілді, ақылды, жауапкершілігі бар адам етіп
тәрбиелеу. Көздері қарақаттай мөлдіреген балалардың менің өткізген оқу
қызметіне қызығушылықпен қарап отырғандарын ұқтым. Тәрбиеші баланы жан
тәнімен сүюі керек. Алдымен рухани қуат беруі қажет.
Мейірімділік, шыдамдылық, кешіре білу, баламен тең жағдайда сырласу,
оның мүмкіндіктеріне сену, ойын әрқашан құлақ қоя тыңдау тәрізді қасиеттері
арқылы ғана мен өз мәртебемді көтере аламын. Балаға үнемі қолдау көрсету —
менің ізгі ұстанымым.
Көрнекті тұлға Ахмет Байтұрсынұлы: «Балам дейтін ел болмаса, елім
дейтін бала қайдан болсын» деген екен. Балабақша тәрбиешілері қай кезеңде
болсын ертеңгі елім деп еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде. Бұл жолда
үлкен ізденіс, парасат қажет. Ендеше, тәрбиешінің әр күні ізденіспен, ертеңгі
азаматты қалыптастыру жауапкершілігімен ұштасып жатады.
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16.06.2021 жыл № X00042
Ойындар кезіндегі көшбасшылық және командалық іс-әрекет
ХАЛЕЛОВ ҒИНИАТОЛЛА САТЫБАЛДИЕВИЧ
БҚО, Казталов ауданы, Көктерек жалпы орта білім беретін
мектебінің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі
Дене шынықтыру сабағынан қысқа мерзімді жоспар.
6 бөлім – Шытырман оқиғалы ойындар және команда құрушы ойындар
Мектеп:
Күні:
Сынып: 7
Мұғалімнің аты-жөні:
Сабақ тақырыбы:
Ойындар кезіндегі көшбасшылық және командалық іс- әрекет
Оқу мақсаттары
7.2.2.1 Көшбасшылық дағдылар мен команда
құрамында жұмыс істей білуді талқылау және көрсете
білу
Сабақ мақсаттары

Бағалау критерийі

- дене шынықтыру сабағында қауіпсіздік ережелерінің
сақталуы;
- баскетбол ойынның спецификалық жаттығуларымен
таныстыру;
- ойыншының қимыл-козғалыс дағдыларын дамытуға
арналған жаттығуларын үйрету;
- ойын барысында ойыншының тактикалық ісәрекеттерді орындауы.
- Командада көшбасшылық қабілетін көрсетеді
- Допты кәрзеңкеге лақтыру әдісін түсіндіреді,
қозғалыс әрекеттерін
тиімді қолданады
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Тілдік мақсаттар

Құндылықтарды
дарыту
Пәнаралық
байланыстар

Бастапқы білім
Жаһандық ойлау
дағдыларын
қалыптастыру

Қызықты және команда түзуші ойындардың шеңберінде
өздерінің дағдылары мен түсініктерін сипаттай,
талқылай және көрсете алады.
Пәндік лексика және терминология
Мыналарды қамтиды:

шабуыл, қорғаныс

адал ойын, өзара әрекеттестік, жарыс

кеңістікте бағдарлану

командалық жұмыс

тактика, стратегиялар

доппен және допсыз қозғалу

жүгіру, жылдамдықты, бағытты өзгерту
дриблинг, пас, допты беру
Талқылауға арналған сұрақтар:
•
Ойыншыны-қорғаушыны жеңудің үздік тәсілі
қандай?
•
Команда ретінде есеп жүргізуге қалай тиімдірек
қол жеткізуге болады?
•
Сендерге доптан тыс қозғалысты, сондай-ақ
шабуылға шыққан кезде бір-біріңмен қарым-қатынасты
жақсарту не үшін қажет?
•
Неліктен өз назарыңды бір ойыншыға бір рет
шоғырландырған дұрыс немесе әрбір қарсыласты
белгілеген жақсы ма?
Сабақ кезінде оқушылардың бір-біріне деген
сенімділігін арттыру.
Биология пәнімен байланыс. Тынығу сәтіндегі тамыр
соғысы, жұмыс тамыр соғысы, қалпына келу кезіндегі
тамыр соғысы.
Физика пәнімен байланыс. Допты беру, допты
қабылдау, допты жүргізу кезінде орын алады.
Оқушылар алдыңғы сыныпта өткен спорт ойындары
туралы білімі бар.
ХХХІ жазғы олимпиада ойындары.
Баскетбол (әйелдер):
1.АҚШ; 2. Испания; 3. Сербия
Баскетбол (ерлер):
1. АҚШ; 2. Сербия; 3. Испания
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Концептуалды
Денсаулық, спорт, допты жүргізу, қозғалыс,
білім дағдыларын
комбинация құру.
қалыптастыру
Сабақтың
Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Ресурстар
жоспарланға
н кезеңдері
Сабақтың
Оқушыларды сапқа тұрғызу, сәлемдесу,
Секундомер,
басы
фишкалар,
ысқырық,
3 минут
пазлдар.
рапорт беру.
Қолайлы орта тұғызу. Оқушылар сапта
тұрып, бастаушыдан бастап кезек-кезек бірбірімен амандасады. Сабақтың мақсатына
шығу. Осында оқушылар үш топқа бөлініп
пазл құрастырады, шыққан пазл арқылы
сабақтың тақырыбына шығады. Сап қайта
құрастырылып саптық жаттығулар
басталады: бір орында: оңға, солға, кері
бұрылу.
Жүгіру: спортзалында орташа
жылдамдықпен 2 минут жүгіруі арқылы
басталады. Болған соң, қалпына келтіру
жаттығулары басталады.
12 минут

Оқушылар жұппен тұрып жаттығуларды
орындайды:
2.
қарсыластын тізесіне тигізу;
3.
бір-бірінің аяғын басып үлгеру;
4.
Шабуылшы кедергі арқылы келесі
ойыншыға қолмен тигізу;
Содан кейін оқушылар екі қатар құрып,
арнайы баскетболға тән спецификалық
жаттығуларды орындайды:

Орында тұрып білекті және аяқты
айналдырады, ысқырық бойынша доппен
басты және белді айналдырып, ортаға дейін
допты жүргізеді;
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торға салу боп қойылады. Осында
оқушылар топ ішінде бір-бірімен
ақылдасып, стратегияны ойластырады
және оны тәжірибеде жасап көреді.

Әр бір әрекет
үшін кең, таза
кеңістік.
Фишкалар,
ысқырық,
баскетбол
доптары

2 минут

8 минут

баскетбол
доптары,
фишкалар.

Бағалау. Осы тапсырманы орындаған кезде
оқушылар бір-бірін топ ішінде жест арқылы
бағалайды
Екі жақты ойын. Оқушылар
командаларға бөлініп, барлық ережелерді
сақтап ойнайды.

Сабақтың
соңы
2 минут

Жаңа материалды бекіту.
Қателерді жою мақсатында кері байланыс
алу.
Сабақ қорытындысын шығару.
Оқушылардың оқу мақсатына жетудегі
жетістіктерін талдау және бағалау.
Үй тапсырмасы.
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Сұрақ-жауап
арқылы
өткізіледі.
Үй тапсырмасы:
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МАЗМҰНЫ

• САҒЫМБАЕВА НҰРГҮЛ САҒЫМБАЙҚЫЗЫ
• БУЗАУБАГАРОВА РОЗА ШУМАКОВНА
• АЖИБАЕВА ЗАМИРА АМАНГЕЛДІҚЫЗЫ
• ЕРХОЖАЕВА АЛИЯ ЖАКСЫЛЫКОВНА
• ИСАТАЙ УЛБОЛСЫН ҚЫДЫРБАЙҚЫЗЫ
• АБУТАЛИПАОВА РОЗА ОНАРБАЕВНА
• СМАДИНАОВА АНАР ЖОЛДЫБАЙҚЫЗЫ
• СУГУБАЕВА АЙТГУЛ БАЛТАЕВНА
• МУХАНОВА КУРАЛАЙ КАСЫМОВНА
• ХАЛЕЛОВ ҒИНИАТОЛЛА САТЫБАЛДИЕВИЧ
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