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Путешествие в страну Самопознания

КАИРБАЕВА АЙГЕРИМ ТАЛГАТОВНА 
ВКО Кокпектинский район, с.Укиликыз КГУ "Воздвиженская  

малокомплектная школа "  Воспитатель предшкольного класса

Технологическая карта
Цель: продолжить знакомство детей с предметом «Самопознание»; раскрывать 
понятие о мире, любви и добрых чувствах человека; воспитывать позитивное 
отношение к предмету «Самопознание».
Методы: беседа, объяснение, рассказ, игра, индивидуальная творческая 
деятельность.
Ресурсы: хрестоматия, альбом, аудиозаписи с музыкальным материалом 
(«Звуки природы»), маска котёнка, обруч, бумага для оригами, карта страны 
Самопознания.

Этапы
деятельности

Действия воспитателя Действия детей

Мотивационно-
побудительный

Круг радости:
Всех сегодня приглашаю
В добрый круг своих друзей.
Поможет нам «Самопознание»
Стать счастливей и дружней.

Дети хлопают в 
ладоши и 
прикладывают ладони 
к ладоням соседа со 
словами «хлоп, 
привет!»

Организационно 
–поисковый

Беседа с детьми:
- Сегодня мы отправимся в 
необычное, интересное 
путешествие в страну 
«Самопознание». Произнесём 
слово «самопознание» вначале 
тихо, шёпотом, по слогам; затем 
быстро и громко, чтобы все 
услышали.
- А теперь попробуем пропеть 
это слово. Из каких двух слов 
состоит слово «самопознание»?

Участвуют в беседе

Слушают, проявляют 
интерес
Произносят слово 
«самопознание» 
вначале тихо, 
шёпотом, по слогам; 
затем быстро и 
громко, чтобы все 
услышали.
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Знакомит с предметом 
«Самопознание» и чему он учит
- В путешествие по стране 
«Самопознание» нас приглашает 
Фея Любви. Она желает, чтобы 
все дети росли добрыми и 
смелыми, умными и 
счастливыми. На занятиях по 
самопознанию мы будем 
делиться своими мыслями, 
рассказывать интересные 
истории, читать, рисовать, 
слушать музыку, петь песни. В 
подарок каждому из вас Фея 
Любви передаёт этот альбом 
(показывает альбом).
Игра «Весёлый котёнок»
Почитаем стихотворение «Мама 
и Родина»
Беседует с детьми о Родине:
- Как называется наша Родина?
- Какого цвета флаг нашей 
страны?
Игра – пантомима
Творческая работа
Круг от сердца к сердцу
Сердце я своё открою!
Счастьем поделюсь с тобою!
Все сердечные слова
Говорю я для тебя!
- Фея Любви приготовила для вас 
много интересных и весёлых 
заданий в альбоме, их вы будете 
выполнять самостоятельно или 
вместе со взрослыми. Нарисуйте 
тех, с кем вы будете 
путешествовать по стране 
«Самопознания», и раскрасьте 
рисунок.

Поют
Отвечают
Слушают, запоминают

Участвуют в игре, 
выражают эмоции
Слушают 
стихотворение, 
повторяют
Участвуют в беседе
Отвечают на вопросы

Участвуют в игре
Выполняют работу
Передают сердечко 
друг другу со словами

Слушают внимательно
Берут альбом и 
выполняют задание
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Рефлексивно – 
корригирующий

С каким предметом 
познакомились, что он помогает 
нам узнать. Что вам больше 
всего понравилось сегодня?
Благодарит за хорошую работу.

Говорят, что они 
узнали нового, чему 
научились, что больше 
всего понравилось.

Ожидаемый результат:
Знать: чему учит предмет «Самопознание»;
Иметь: понятие о мире, любви и доброте;
Уметь:
- участвовать в играх;
- отвечать на вопросы, думать, рассуждать;
– выполнять задания в альбоме.

–
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Х00057      23.06.2021 жыл

 Бастауыш сыныптарда ойын технологиясын пайдалану

КАЛЖАНОВА МУСЛИМА ИНИЯТОВНА
Маңғыстау облысы,Мұнайлы ауданы,Басқұдық селосы

№ 9 ЖББОМ КММ. Бастауыш сынып мұғалімі

  Қазіргі өркениетке ұмтылған қоғам талабына сәйкес, Қазақстан 
Республикасының дамыған елдерімен иық тіресіп тұру үшін, еліміздің 
болашағы мен қазіргі кезеңі үшін білімді, зерделі, өз бетімен іс - әрекет ете 
алатын, қоғамнан өз орнын таба алатын шәкірттерді дайындау ұстаздың 
міндеті.
     Мектептегі оқушы өмірінің көп бөлігі 45 минуттық сабақ кезінде өтеді. 
Міне, осы кезде оқушы тек білім алып қана қоймай шығармашылықпен зерттей 
білуге үйренуі керек. Білімді алуда іс - әрекетке үйренген баланың бойында 
алған білімі ұзақ уақыт сақталады және ол жұмыс істеуге, ізденуге, таңдауға, т. 
б. үйренеді. Сол үшін ескі дәстүрлі сабақтан қашып, ең озық, тәжірибеден 
өткен технологиялардың бірінің тиімділігін сәйкес таңдау қажеттілігі туады. 
Біркелкі сабақ оқушыны зерігу мен жайбарақаттылыққа алып келеді. Ал зерігу 
болған жерде шығармашылыққа  жол жоқ. Мен сол себепті «Ойын 
технологиясын қолдану  арқылы бастауыш мектептің қазақ тілі сабақтарында 
ауызекі сөйлеу дағдысын дамыту» деп өзімнің проблемалық тақырыбыма 
сүйенемін.
     Әрбір ұстаздың мақсаты - сабақ сапасын көтеру, түрлерін жетілдіру, сабаққа 
оқушының қызығушылығын арттыру. Сондай - ақ бүгінгі таңда елімізде оқыту 
мазмұны жаңартылып, сабақтарда озық технологияларды қолданудамыз. 
Сондай технологияның бір түрі - «Ойын арқылы оқыту» технологиясы. 
«Егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ» десек, білімнің негізі бастауышта 
қаланатыны белгілі. Бастауыш сыныптағы әртүрлі пәндер оқушы білімін 
дамытып, танымдық қабілетін сомдауға үлкен үлес қосады. Балаларды оқытуда 
және тәрбиелеуде ойынның ролі педагогикада бұрын да, қазір де қарастырылып 
келеді.Алдыңғы қатарлы педагогтардың бәрі де ойынды нағыз керекті және 
маңызды іс - әрекет деп түсінеді.
    Ойын балалар үшін оқу да, еңбек те болып табылады. Ойын – айналадағы 
дүниені тану тәсілі. Ойын балаларға өмірде кездескен қиыншылықтарды 
жеңудің жолын үйретіп қана қоймайды, ұйымдастырушылық қабілетін 
қалыптастырады. А. С. Макаренко: «Ойын - балалар өмірінде өте маңызы зор 
нәрсе, үлкендердің қайраткерлігі, жұмысы, қызметі қандай маңызды болса, 
балалардың ойыны да сондай маңызды. Ойында бала қандай болса, өскен кезде 
жұмыста да, көбінесе, сондай болады. Сондықтан болашақ қайраткер, ең 
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алдымен, тәрбиені ойын арқылы алады» - деп балалар ойынын жоғары 
бағалаған.
  Тиімді қолданылған ойын мұғалімнің түсіндіріп отырған материалын 
оқушылардың зор ынтамен тыңдап, берік меңгеруіне көмектеседі. Өйткені 
төменгі сыныптағы оқушылардың аңсары сабақтан гөрі ойынға ауыңқырап 
тұрады. Қызықты ойын түрінен кейін олар тез серігіп, тапсырманы ықыластана 
әрі сапалы орындайтын болады.
Сабақта және сабақтан тыс уақытта қолданылатын ойындарды төмендегідей 
топтастыруға болады. Әрбір ойынның бала үшін білімділік мақсаты ғана емес, 
тәрбиелік, танымдық мақсаты зор.
Ойын: Ұлттық  Дидактикалық  Логикалық
«Ақсүйек», «Көкпар», «Қанталапай», «Арқан тартым», «Көксерек - мөксерек» 
«Мың бір мақал», «Ғажайып алаң», «Сергіту сәті», «Сөз құрау», «Жұмбақ 
есеп», «Әріпті кубиктер»
Ойынға қойылатын әдістемелік талаптар:
- Ойынның мақсаты нақты және керекті көрнекіліктер мен материалдар күн 
ілгері дайындалып, оңтайлы жерге қою.
- Ойынға кірісер алдында оның жүргізілу тәртібін оқушыларға әбден түсіндіру.
- Ойынға сыныптағы оқушылардың түгел қатысуын қамтамасыз ету.
- Ойын үстінде шешім қабылдай білуіне, ойлана білуіне жетелеу.
- Ойын түрлерін бағдарламаға сай іріктеп алу.
- Ойынды баланың жас ерекшелігіне қарай түрлендіріп пайдалану.
- Қарапайым ойыннан қиын ойынға көшу.
- Міндетті түрде ойынның қорытындысын жариялау қажет.
     Ұлттық ойын ойнау баланың салт - дәстүріне, әдет - ғұрпына деген 
сүйіспеншілігін арттырады және адамгершілік құндылықтарын 
қалыптастырады. Мәселен, ұнамды әдеттер - өзара қарым - қатынастар, 
адамгершілік сезімдері дамиды. Еңбек ету барысында ұйымшылдық, 
жауапкершілік, парыздық сезімдер сияқты қасиеттер қалыптасады.
Оқушының бәрі жақсы оқығысы келеді. Бірақ олардың ақыл - ой қабілеті 
бағдарламадағы берілген материалды ұғуға бірдей емес. Оқушылардың 
кейбіреулері мұғалімнің түсіндірген сабағын тез ұғады, кейбіреулері керісінше. 
Сондықтан барлық оқушыны білімге бірдей жетелеу үшін өз мүмкіндігіне 
сәйкес сабақты меңгерту, тілін, ой ұшқырлығын дамыту, өзіндік пікір айтуға 
жағдай жасау еркін шығармашылыққа жетелейтін, пәнге қызығушылығын 
арттыратын әдістің бірі - грамматикалық ойынның түрлері.
    Грамматикалық ойындар арқылы сабақтарда оқушылар әртүрлі жағдайды 
түсінеді, оны шешу жолдарын қарастырады. Жақсы ойынға бала бар 
ынтасымен беріліп, оны білуге, меңгеруге талпынып, алуан түрлі дағды, 
мәліметтерді алып, шеберліктерін шыңдайды. Мен өз сабағымда 
грамматикалық ойын түрлерін жиі пайдаланамын. Сабақта оқушылардың алған 
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білімдерін одан әрі дамыту, тереңдету, олардың ізденімпаздығын арттыру, ой - 
өрісін кеңейту, шығармашылық қабілетін дамыту, оқуға белсенділігін арттыру 
мақсатын көздеймін.
Қазақ тілі пәнінің фонетика, лексика, морфология, синтаксис салаларын 
оқытқанда тақырыпқа орай әртүрлі әдіс - тәсілдермен, шеберлікпен 
грамматикалық ойындарды енгізуге болады.
Фонетика саласы бойынша «Кім жылдам?» ойынын ойнатуға болады.
1. Қ әрпінен басталатын қалалардың атын жаз. Мысалы: Қарағанды, 
Қызылорда, Қостанай.
2. Тек қана е, ы, і дауысты дыбысы бар сөздер ойлап жазыңдар. Мысалы: ы - 
ыдыс, Ыдырыс, ыстық
І - ілгіш, ірімшік, тіршілік. е - береке, текемет, ертең.
3. Қай жағынан оқыса да мағынасы өзгермейтін сөздер ойлап жаз. Мысалы: 
нан, қазақ, қырық  «Дыбыс таңдау ойыны» Ойынның шарты бойынша таңдаған 
дыбыстан ғана басталатын сөйлем жазу. Мысалы: Қойдан қалып қойған қозыны 
Қанат қораға қамап қойды.
«Адасқан әріптер» ойыны дыбыстарды тиісінше тіркестіріп сөз жаса.
1. р, о, б.- бор
2. а, ш, а, ғ.- шаға
Лексика бойынша «жалғасын тап» ойыны. Тақтаға белгілі мақалдардан екіден 
сөз жазылады. Оларды қалған оқушылар тауып, қосып айтулары тиіс.
1. Ұяда....
Ұшқанда
2. Көп...
Терең...
«Кім білгір»ойыны. Тақтаға заттардың, жан - жануарлардың суреті ілінеді. 
Суретке байланысты мақал - мәтелдерді кім біледі?
«Жылдам жауап»ойыны. Оқушыларға әзіл аралас сұрақтар беріледі. Сұраққа 
толық тұрақты сөз тіркестерімен және мақал - мәтелдермен дұрыс әрі жылдам 
жауап берілуі керек.
Морфология саласы бойынша.  «Ойлан тап» ойыны.
1. Біріккен сөздің бірінші түбірі тағам сөзімен синонимдес, екінші түбірі – 
тағам ыдыстың аты. Ол қай сөз? Асқазан
2. Бір сөз сын есім мен зат есімнен бірігіп келіп, бір аңның атын білдіреді? 
Ақбөкен
3. Республикамыздағы қандай қала, өзен аттары біріккен сөз түрінде айтылады? 
Жетісу, Талдықорған
«Ойна да ойлан»ойыны.
1. адамның туыстық атауларын білдіретін зат есімдерді жаз.
2. қолмен ұстауға, көзбен көруге болатын зат есімдерді жаз.
«Кім тез тауып, оқи алады?» ойыны.
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Мына сөйлемдерде сөздердің орын тәртібі ауысып жазылған. Оны тиісті 
тәртібіне келтіріп, кім тез тауып оқи алады?
Абай жайында баяндама біз өмірбаяны тыңдадық.
«Ұйқасын тап ойыны» Өзінше ноян, Қорқақ кім?.. қоян."Бата алмас түлкі, Үсті 
тікен.. кірпі
«жалғасын тап ойыны»
Атаңның баласы болма,    /адамның баласы бол/
«Сөз қуаласпақ ойыны»
Ойынның шарты: 1 - қатардағы оқушыларға «бастауыш», 2 - қатарға 
«баяндауыш»деп ат қойылады. «Бастауыштар»сөйлемде бастауыш болатын 
сөздерді айтады, «Баяндауыштар» оған қимылды білдіретін сөздерді қосып, 
сөйлем құрайды.
    Әр ойынды ойнар кезде сол ойынға сәйкес өлең оқу арқылы қызығушылығын 
арттыруға болады. Сабаққа ынтасын, ықыласын бірден аудару мақсатында өлең 
есепте қолданудың маңызы зор. мысалы:
Бізде қызық ойын бар
Ал, ықылас қойыңдар.
Қане, тәртіп сақтайық,
Баспалдақтан аттайық,
Есептеуден қашпайық,
      Жүлделі болып қайтайық.- балалар зейіндерін аударып, тақтаға екі жағынан 
жарыстыра сатылап, мысалдарды шығарту. Балалар төменгі сатыдан жоғарғы 
сатыға шығып мәредегі ойыншықты алады. Бұл ойынды «қоянға көмектесейік» 
немесе «балапанды құтқарайық» деп атауға болады.
Әр сабақта ойын түрлерін орынды қолданып, оны қызықты етіп өткізу арқылы 
бүлдіршіндердің оқуға деген ынта - ықыласын, пәнге қызығушылығын 
арттыруға болады. Ойын баласы сабақта зерігіп, шаршаған кезде қолданылатын 
ойынның бір түрі «сергіту сәті» Сабақта сергіту сәтін оқушының шаршағанын 
басу үшін ғана емес, оның тәрбиелік мәніне де назар аудару қажет. Мысалы: « 
Ұзын құлақ, сұр қоян». Немесе, дене қимылдарына қатысты сергіту ойындары: 
«Әй, шымыжық, шымыжық»
Сондай - ақ, меңгерілген тақырыпты иә болмаса, жаңа сөзді бекіту мақсатында 
әуенмен ауаға жазу арқылы да байланыстыра аламыз. Түрлі би қимылдары 
арқылы да сергіту сәтін жандандыруға болады. Мысалы:«Шөжелерім», 
«Әйгөлөк». «Қаражорға»
    Бастауыш сынып оқушыларын ойната отырып, ойландырып, балаға 
тәрбиелік мәні зор ойындар арқылы дамытуға болады. Бұл кезде жақсы оқушы 
дамып, нашар оқушы қалып қоймайды. Жақсы оқушы мүмкіндігіне дейін 
дамып, нашар оқитын оқушы өз мүмкіндігінше іс - шараларға араласып, өз 
үлесін қосып отырады.
Қорыта айтқанда, кез - келген ойын түрлерін сабақта ойнатқанда оқушыларда 
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әрекет пайда болады, дүниетанымы кеңейеді. Сөйтіп оқушы ой - өрісін ойын 
арқылы дамытады.
Соңғы нәтижеде ойнай отырып, білім көрсеткішіне өз үлесін қосады. Артта 
қалған, жасық мектептен қорқатын, оқуға енжер, күшпен оқитын оқушы 
болмайды. Керісінше, баланың өмірі, қоршаған ортаны танып білу, еңбекке 
қатынасы, психологиялық ерекшеліктері ойын үстінде қалыптасады.
Ойындар - оқушылардың сабаққа белсенділігін, қызығушылығын арттырады, 
шығармашылық қабілетін ұштайды.
В. А. Сухомлинскийдің сөзімен айтқанда: «Ойынсыз ақыл - ойдың қалыпты 
дамуы да жоқ және болуы да мүмкін емес. Ойын дүниеге қарай ашылған үлкен 
жарық терезе іспетті, ол арқылы баланың рухани сезімін, өзін қоршаған дүние 
туралы ұштастырады. Білімге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты»,- 
деген екен. Ендеше, сыныпта және сыныптан тыс уақытта ойын технологиясын 
пайдаланудың нәтижесі қандай?
Олай болса жас бүлдіршіндерді оқытуда
Оқы да біл,
Ойын - еңбек.
Ойна да күл,
Ойын - оқу,- деп сөзімді аяқтағым келеді.
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Х00056       23.06.2021 жыл

Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

БЕЙСЕМБАЕВА ЖАННА КУАТОВНА
Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Басқұдық селосы

№ 9 ЖББОМ КММ. Бастауыш сынып мұғалімі

       Бүгінгі  таңда  елімізде  білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. 
Қазақстан  Республикасында  орта  білім  беру  мазмұнын  жаңарту  шеңберінде 
білім беру үдерісінің құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілуде. 
Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының 
жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-
тәсілдері  мен  әртүрлі  құралдарын  қолданудың  тиімділігін  арттыруды  талап 
етеді.   Жаңартылған  білім  берудің  маңыздылығы  –  оқушы  тұлғасының 
үйлесімді  қолайлы  білім  беру  ортасын  құру  және  коммуникативті  қарым-
қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу болып табылады десек, 
оларды  жүзеге  асырудың  бір  жолы  –  оқыту  процесінде  топтық  оқытуды 
қолдану болып табылады.
     Жаңа қоғамға қажетті тұлғаны дайындауда топтық оқытудың қажеттілігі 
өмір талабы екендігі айқын сезіледі.
Оқытудың  топтық  формасы  деп  –  оқу  тапсырмасын  бірігіп  орындау  үшін 
сынып  базасында  құрылған  жұмысшы  топтардың  іс-әрекетін  ұйымдастыру 
түрін айтады. Топтық оқытудың басты мақсаты – оқушыларды шағын топтағы 
бірлескен жұмысқа тарту. Топтық жұмыстар – оқушылардың танымдық қызмет 
үдерісіне  көтеріңкі  көңіл-күймен    қатысуын,  зерттеу  тақырыбын  түйсініп, 
терең  зерделеуді,  алынған  білімнің  тұтастығы  мен  оқушылардың  танымдық 
белсенділігін қамтамасыз етеді.
    Дәстүрлі ұйымдастырылған оқу үдерісіне қарағанда, топтық жұмыс арқылы 
оқыту  үдерісінде  оқушылар  көп  мағлұмат  алады,  ойын  үдерісінде  жағымды 
эмоциялар  алып,  белсенділігі  артады,  сөздік  қоры  дамиды  жеке  тұлғаның 
қажеттіліктері қанағаттандырылады.
   Дұрыс ұйымдастырылған  топтық жұмыс –  командада  шығармашылықпен 
ынтымақтастықта жұмыс істеуге мүмкіндік береді.
Бұрын әркім өз бетінше ізденіп жұмыстанып, белсенді балалар нәтижеге жетіп 
отырса, көмекке зәру бала өз ойының дұрыс бұрыстығына көз жеткізе алмай 
білмеген күйде қалып отырды.  Топта оқушылар өз даралығын жоғалтпайды, 
қажетті жағдайда олар бір-бірінен көмек сұрап, ортақ міндеттерді шешеді.
  Топтық  жұмыс  барысында  топтасып  постер  дайындау,  бірлесіп 
тапсырмаларды  орындау,  ресурстарды  талдау  жұмыстары  барысында  бір–
бірімен  ой  бөліседі,  өзінің  білмегенін  талқылау  барысында  тыңдау  арқылы 
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біледі,  естігеніне  қорытынды  жасап,  жүйелі  талқылауға  қатысады,  бағалап, 
талдап,  өз  пікірлерін  білдіре  алады  және  бәрі  бір  тоқтамға  келіп,  берілген 
мәселені бірлесе отырып шешіп, оны қорғауға өз үлестерін қосады, тұжырым 
шығарады.
Топтық   жұмыс   формалары оқушы   тұлғасының танымдық қабілеттерін, 
танымдық  процестерді  дамытуға,  оқуға  жағымды  қызығушылық 
қалыптастыруға, тұлғаның қиындықтарға даяр болу және жеңе білу, танымдық, 
сыйласу, шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге   ықпал етуде алатын орны 
ерекше.
   Топ – қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 
ажырамас қасиеті болып табылады.
Топтық  жұмыс  өзінің  барлық  белгілері  көрініс  табатын  оқу 
ынтымақтастығының идеалды моделі болып табылады
   Топтық жұмыс дәстүрлі сынып-сабақ жүйесіне қарағанда оқушылардың бір-
бірімен байланысын құруға мүмкіндік береді.  Олар жеке жұмысқа қарағанда 
топтық  жұмыста  тапсырмаларды  жақсы  орындайды  және  сабақтағы 
психологиялық микроклимат жақсарады.
Топтық жұмыстың педагогикалық  құндылығы –  оның жалпы бала  тұлғасын 
қалыптастыруға, оның ақыл-ой қабілеттерін дамытуға жағымды әсер етуінде.
    Қазіргі  мектепте  топтық  жұмыстарды  ұйымдастыруды  оқу  үдерісін 
жандандыру және жылдамдату үшін пайдаланады.
Ғалым  Шаталов  топта  жұмыс  істеудің  “сабақта  қияр  тұздау”  сияқты  әдісін 
ұсынады,  яғни  тұзды  суға  түскен  қиярдың  тұздалатыны  секілді  топтық 
жұмысқа қатысу арқылы білмегеніңді үйрену. Топта жұмыс істеу механизмін 
іске дұрыс қосқанда, оқушының білмегенін білуге ұмтылысы нәтижелі болады.
Топтық жұмыстар тиімді әрі көңілден шығу үшін жақсы ұйымдастыру қажет. 
Ол үшін:
 Топтардың құрамын жиі өзгертіңіз, әрбір оқушы қалған барлық 
оқушылармен жұмыс жасай алатын болсын. Оқушылар тек өз достармен ғана 
жұмыс жасамауы керек. Ұлдар мен қыздардан немесе ұлты әр түрлі балалардан 
құралған аралас топтың жұмысы жақсы нәтиже көрсетеді. Топтың құрамын әр 
түрлі етіп өзгертуге болады.
 Әрбір топ мүшелері өз ролін толық түсінгенін біліңіз. Мысалы: 1 нөмірлі 
сен хатшысың, 2 нөмірлі сен реттейсің деген сияқты т.б.
 Оқушылар басқалардың да өз пікірін айту құқығын сыйлауы керек.
 Оқушылардың барлығының жұмыс жасауына назар аударыңыз.
 Жұмысын ерте бітірген оқушыларға жеке тағы да тапсырма беріңіз.
 Топпен жұмыс жасау барысында оқушылар бір-бірін қорқытуы мүмкін. 
Мысалға сен мені қошта, болмаса маған 5 қой деген сияқты. Сондай бұзақылық 
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жағдай болмау үшін бұзық оқушыларыңызға төреші, хатшы, реттеуші боласың 
деу керек.
 Топпен жұмыс жүргізгенде жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс жасау 
барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.
 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 
шешудің бірден – бір жолы екенін оқушыларды топқа бөлерде ескертіп өту 
қажет.
 Топтық жұмысты жариялау кезінде тақтаға шығып сөйлеу қажет. Себебі, 
барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.
 Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 
жүргізіп, балаларды жаттықтырып алған жөн. 1. Топтың көлемі. Ресми топ 
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы 
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша 
топ 3-9 адам.3. Топтық нормалар. Топ басшылары топтың өзге мүшелеріне 
қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтық қызығушылықты 
бағындыратын топтық рух басым болады.
 4. Топтық сананы құру амалдары:
 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу 
керек, бұл үлкен тиімділікке әкелуі мүмкін. Көптеген көзқарастар және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.
 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
1. мақсатқа сенімділік;
2. мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
3. жетекшіліктің оңтайлы стилі;
4. басқаруға қатысу.Топтық уақыт өткізудің мәні мен жалпыға ортақтығын 
Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді: “егер … болжамдық 
марстық адам Жерді бір қарап шықса, ол, мүмкін, жер адамдарының бір нәрсені 
топта жасап, өз уақытының сонша бөлігін бірге өткізетініне таң қалатын 
шығар?”Топтық жұмыс формалары оқушы тұлғасының танымдық қабілеттерін 
дамытуға, оқуға жағымды қызығушылық қалыптастыруға, тұлғаның 
қиындықтарға даяр болу және оларды жеңе білу, танымдық, сыйласу, 
шығармашылық өзін-өзі өзектілендіруге ықпал етуде алатын орны ерекше.
5. Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, топтық 
оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
6. Бүгінгі таңда топтық жұмыс оқыту үдерісінің тиімді тәсілдерінің бірі деп 
есептеледі. Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер етеді, 
оқушыларды оқу үдерісіне белсенді қатысуға еріксіз тартады, ынталандырады, 
оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, топтық жұмыс 
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оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ортада ұстай білуге, 
бірін-бірі тыңдауға, сыни ойлануға, пікірлердің сан алуан болатындығын 
жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар екенін сезінеді.
7. Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі мода 
емес, бұл заман талабы.
 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
 оқушылар маңызды әлеуметтік дағдыларға ие болады: әдеп, 
жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 
қалыптастыру іскерлігі,
 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
 мұғалім топқа бөлуде балалардың өзара бейімділіктерін, олардың 
дайындық деңгейлерін, жұмыс қарқындарын есепке ала отырып, оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 
   Қазіргі заманғы оқыту мектептен, яғни мұғалімнен оқушылардың психикалық 
және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, іс-әрекетті 
ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта дамушы 
болып есептеледі. Олардың бастамашылдығын, дербестігін қолдау, баланың 
мектепке келуіне байланысты бірлесіп, серіктесіп жұмыс істеу, басқалармен 
тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік таңдауға 
үйрету қажет.
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№ Х00046    22.06.2021 жыл

«ҚОШ  БОЛ   БАЛАБАҚША»!

ЖОЛАМАНОВА АЙГЕРИМ БЕКТАУОВНА
Қызылорда  облысы, Қармақшы  ауданы

ЖШС  «Сардарбек»  балабақшасы тәрбиеші   

                                                 
  Жүргізуші: Құрметті ұстаздар бүгінгі "Балдырған" мектепалды даярлық 
тобының 
  "Қош бол, балабақша" атты ертеңгілігіне қош келдіңіздер! 
  Ортада қошеметпен бүлшіндерімізді таныстырып өтейік! Қарсы алыңыздар!
  (Балалар  әуенмен  ортаға  шығады)
Балабақша меңгерушісі Тұрсынкүл Желдербаева апайға сөз беріледі. 
С. Ерасыл: Құрметті қонақтар армысыздар,
                    Бәріңізде есен-аман бармысыздар.
                    Таусылмайтын ағытып ой арманың,
                    Ал, достарым ақ жол тілеп, сөз бастағын.
Інжу:     Ақ тілекті ағытып бір тастайық,
                   Қоштасатын кешімізді бастайық.     
                   Жүздерінен көрем шаттық арайын,
                   Болсын солай әрбір күнің, әр айың.
                              Ортаға «Білгішбек» келеді
Білгішбек: Балалар сәлеметсіңдерме мен сендерге ақ жол тілегім келіп 
сендердің мерекелеріңе құтты болсын айтқалы келдім. Сендердің 
барлықтарыңда ақылды, саналы  білімдісіңдер  мен сендерді өз әлеміме 
шақырамын,менің достарым боласыңдар бізді алда көп биік  асулар күтіп тұр 
келісесіңдер ме?
                 (Сол кезде велосипедпен Жалқаубек келеді)
Жалқаубек: Ой мында не болып жатыр кеттік балалар ойнауға не істеп 
жатырсыңдар, далада қызық болып жатыр кеттік .
Жүргізуші: Ау, Жалқаубек сенің мұның не? Мерекеге киініп келмейсің бе, 
сенде биыл мектепке барасың ғой қарашы мына Білгішбек қандай бала 
болғанын, сенде  талпынуың керек емспе?
Жалқаубек: Ой мына Білгішбек мұнда не істеп жүр, бар өзіңнің мектебіңе, 
балалар менің досым болады, біз мектепке бармаймыз аналарымыз, әжеміз 
оқиды басымызды ауыртпаймыз.
Жүргізуші: Қой Жалқаубек біздің балалар мектепке әзір, бүгін балабақшамен 
қоштасып жатыр, сен  апаңнан  қалмай жылап балабақшаға келмей жүргенде 
біздің балалар бәрін оқып , біліп алған кәне отыршы көресің.
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Білгішбек: Апай мен балалармен ойын ойнап көрейінші балалар мектепке 
дайын ба:
                             Ойын «Кім жылдам сөз айтады»
Шарты: Ортаға әр түрлі әріптер тасталады, балалар музыка тоқтағанда 
әріптердің үстіне тұра қалады, сол әріпке сөз айтады.
Жүргізуші: Ал Жалқаубек қалай екен біздің балалар?
 Олай болса менде ойынды жалғастырғым келіп тұр «Ия, ия» «Жоқ, жоқ» 
ойынын ойнайық.
1.    Мектепке біз барамыз ба?
2.    Кілең бестік аламыз ба?
3.    Айтқан тілді аламыз ба?
4.    Ақылды бала боламыз ба?
5.    Нан жейміндепжылаймыз ба?
6.    Ертеңгісінтұрамыз ба?
7.    Сабақ та отырыпұйықтаймыз ба?
8.    Ойыншықтарменойнаймыз ба? 
9.    Екіалғандажылаймыз ба?
10.     Оқушыбізболамыз ба?
Жалқаубек: Ой балаларапаларыңда, мамаларыңдашаршайдығой, 
бармаңдармектепке не керек?
Білгішбек: Мен балалармен тағы да ойын ойнағым келіп тұр, Жалқаубек сенде 
ойна.
                                   Ойын «Тез тұратын сандар»
Шарты: Балаларға бірден 10 – ға дейінгі сандар беріледі, музыка тоқтағанда 
бір қатарға сандар орның табу керек.
Жалқаубек: Білгішбек сен оны қайдан біліп алдың? Менің асығымнан, 
фишкамнан, добымнанда қызық ойын екен, менде үйге барып мектепке 
дайындалайын, балалар сау болыңдар, күзде мектепте кездесейік.
Жүргізуші: Білгішбек саған көп рахмет, Жалқаубекті дұрыс жолға салдың 
ғой.Біздіңде балалардың өнерің отырып тамашала .
Жүргізуші: Бүгін біз бірнеше жыл мәпелеп, күтіп тәрбиелеген 
бүлдіршіндерімізді ұямыздан ұшырып, мектепке шығарып салғалы отырмыз. 
Олардыңәр бірі балабақшадан  білім деген іргетасын қалап, мектепте үлгілі 
оқушы болатынына сеніміз мол. Кәнекей, кішкентай түлектерімізге тағы да бір 
қошеметпен қол соғып қояйық.
Балаларымыз көңілді,
Шақырамыз ортаға.
Тойымызға сән беріп,
Би билейік тамаша. 
                                                 Би «Джентельмен»
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Алдыңдағы балалар
Мектепке кетіп барады.
Тақпақ айтып бір-бірден,
Қимай кетіп барады, - дей келе ортаға балаларымызды өз тақпақтарын айтуға 
шақырамыз.

Раяна:
 Балабақша, балабақша,
Шаңырағы  шаттықтың.
Балабақшақорғаны,
Балғынсәбижастықтың.
Қуанамызсыйлаймыз,
Қуаныштыңмыңгүлін.
Бақшамызбенқимайбіз
Қоштасатынкүнбүгін.
Дания:
Үлкендердей тап-таза,
Жазамызборментақтаға.
Үлгілі бала боламыз
Жүретіндеймақтана.
Шадияр:
Алтыжасқатоламыз,
Әдепті бала боламыз.
Қуантыпата-ананы 
Мектепкекетіпбарамыз.
Нұршат:
Ботақанымбөбекдеп,
Еркелеткенұл-қызын.
Анамызды ерекше 
Қуантатынкүнбүгін.
Өстімінебойымыз

Толдытағыойымыз.
Қуанышқаортақпыз,
Құттыболсынтойымыз.
Расул:
Бұлқуанышсебебін,
Бізгеқарапұғарсың.
Ер жеттідепбөбегін
ТуғанОтанқуансын.
Айдос:
Оқимыз білім аламыз,
Болашақ жолын саламыз.
Бақшаменен  қоштасып
Біріншіге   барамыз.
Мейіржан: 
Оқимыз, білім аламыз,
Болашақ жолын саламыз.
Бақшамызбен қоштасып,
Біз мектепке барамыз.

Жүргізуші: Рахмет көп-көп.
Мерекеде сызылтып әнсалады,
Ән айтып би де билеп жан салады.
Бұл ұлы мерекеде әнсалғанда 
Бүкіл ел шапалақтап қарсы алады.

                              Ортада: Ән « Тәрбиеші апайым»
 Енді балалар балабақшадағы апайларына өз ризашылықтарын білдірмек.

Кәмшат:
Гүлдендірген   бақшаны,
Меңгеруші   апай   жақсы   адам.
Сондықтан да біз  үшін,
Артықсыз   сіз   басқадан.

Тұрсынкүл Желдербаеваға  мың   
алғыс!
Бернар:
Жайдарыжүз, ай қабақ
Жүреді   бізді   қарайлап.
Тобымызға   жиі   кеп

15



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

Білгеніңді   сұрайтын
Ақылайтып    тұратын,
Қуанышкүл   апайға  көп   рахмет!
Мұхтар:
Денсаулығы   болаттай,
Ауруларды   жолатпай.
 Күнде  болған  әбігер,
Қамқоршымыз   дәрігер.
Алтынай апайға   мың  алғыс!
Нұрәлі:
Үйренгенбіз   өнербіз,
Шетімізден   шеберміз.
Бал татыған   әндерді
Мың   бұралған   билерді
Үйреткен   Гүлзира  апайға   мың   
алғыс!
Талғат:
Күліп  қарап  ісімізге  шаттанған,
Дәмді  асымен  жайған  бізге  
дастархан.
Анамыздай  аялаған   біздерді

Гүлзат  апайдың  мінезі бай дархан.
О. Ерасыл:
Қызық   сабақ   тренингтер  өткізген,
Үйрендік   талай  жақсы істер  біз  
сізден.
Психолог  Гулназ апай  жайдарлы
Қабылдасын  бүгін  алғыс   біздерден.
Қайрат:
Бізді  баптап қараған,
Күлімдеген  жақсы адам.
Ақтөсекке  жатқызған
Басымыздан  сипаған.
Гүлстан апайға  мың  рахмет!
Бекнұр:
Жазу  жазып  үйреткен,
Әріптерді  оқытқан.
Санамақты  жаттатып,
Санауды  бізге  үйреткен.
Жақсы  болсақ   қуанған, 
Қате  болсақ  кешірген
Айгерім апайға мың  рахмет!

     
Жүргізуші: Рахмет  көп- көп
Балаларымыз  көңілді
Шақырамыз  ортаға
Тойымызға  сән  беріп
 Би билейік   тамаша
Кешімізді   одан  әрі  жалғасын   биге    берейік
                                      Би: «Қоштасу вальсі»
                            Ортада ән: « Біз мектепке барамыз»
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Бүгін міне, балабақшамыздың түлектерін ұшырғалы отырмыз. Балабақшаға 
бүлдіршін болып келіп, шәкірт болып аттанғалы тұрған тәрбиеленушілеріміздің 
балабақша қабырғасында жүріп «Қатынас», «Таным», «Денсаулық», 
«Шығармашылық», «Әлеуметтік орта»  салаларында өздерін дамытып, 
білімдерін шыңдап, мектеп білім ордасының табалдырығын аттауға дайын 
екендерін таныта білді.
Биылғы түлектер өнерлі де алғыр болып мектепте де зор табысқа ие болады 
деген сенімдеміз. Осыған орай балабақша түлектеріне ақ жол тілеп, 
мадақтамаларын табыстауға балабақша меңгерушісі Тұрсынкүл Желдербаева 
апайға сөз береміз.
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№ Х00058   24.06.2021 жыл

«СИҚЫРЛЫ ТАБИҒАТ ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ»

ОРЫНАЛИЕВА БАКЫТ САГЫНБАЕВНА
Ақтөбе қаласы,  М.Арын атындағы Қарғалы  қазақ орта мектебі тәрбиеші 

Білім көздері: Сөйлеуді дамыту, Қоршаған ортамен танысу
Билингвальді компонент: Күн – солнце, Табиғат – природа, Ай – луна
Мақсаты: Балаларды табиғатты аялауға баулу.                                                   
Міндеті:Оларды табиғат ғажайыптары мен табиғат құпиялары туралы 
мағлұматтарымен таныстыру.                                                                                    
Тәрбиелігі: Экологиялық тәрбие беру. Өз елінің, жерінің табиғатын қорғай 
білуге тәрбиелеу.                                                                               
Дамытушылығы:Табиғаттың тіршілігіне және қоршаған ортаны қорғауға 
деген жоғарғы адамгершлік сезімдері мен жауапкершілігін дамыту. 
Ұйымдастыру кезеңі
Шаттық шеңбері:         
Табиғат біздің анамыз,
Табиғатқа баламыз.
Біз әдепті баламыз!
 
 Тәрбиеші: Жарайсыңдар! Балалар, бүгін ұйымдастырылған оқу қызметіндегі 
тақырыбымыз «Табиғат тамашасы». Табиғат-ана жер жүзіне жылуын, мейірімін 
сыйлап түр емес пе? Сондықтан, ешқашан жамандық жасама, жақсылық қана 
ойла. Барлығы саан жақсылық жасауға, дос болуға ұмтылады. Енді, балалар 
мен сендерге жұмбақ жасырайын. Егерде жұмбақтың шешуін тапсақ, 
табиғаттың сиқырын ашылады.
 Таң атқанда қауызын ашады,
Кеш батқанда қауызын жабады.  (Гүл)
Табиғат сендерге ризашылық білдіріп, гүлін ашты. Балалар, сиқырлы табиғат 
гүліміз ашылды,
амандасайық.
Балалар: Сәлеметсіз бе, сиқырлы ханшайым!                                                           
Ханшайым: Сәлеметсіздер ме, балалар! Мені танисындарма. Мен табиғат 
аясындағы сиқырлы ханшайыммын. Сендер көптеген сиқырлы тапсырмаларды 
ала келдім.
«Табиғат мінезі» жаттығуы
Қәне,барлығымыз тізбектеле тұрайық. Көзімізді жұмып, өзімізді табиғат 
аясында тұрғандай сезінейік. Күн тамаша, ашық күн сәулесі шуақ шашып тұр, 
айнала тамаша көрініске толы. Енді, көзімізді ашып, өзімізді еркін сезінейік. 
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Алғашқыда бәрі жақсы болып тұрды да кенет аяқ астынан жел соқты. 
Алдымызда тұрған адамның арқасынан жәймен ғана қолмен жеңіл желдің 
самалындай етіп сипаймыз.
Жел күшейді – енді алдыңыздағы адамның арқасын қатты уқалай бастаймыз.
Кенет, боран басталды – енді боран күшіндей екі қолмен айналдыра күштірек 
уқалаймыз.  Содан кейін, аяқ астынан жай ғана жаңбыр сіркірей бастады – енді 
қолымызбен жаңбырдың тамшысындай жаймен ұрамыз.
Бір кезде қатты жауын жауды – біз қаты жауын сияқты арқамызды саусақтың 
ұшымен жоғары төмен сипалаймыз.
Аяқ астынан бұршақ жауды – арқамызды саусақ басымен бұршақ жауғандай 
қаттырақ ұрамыз.
Бір кезде бәрі басылды, күн жарқырап ашылып, адамға бір күшті шуақ берді.
 Сұрақ – жауап
Ханшайым: Табиғатқа нелер жатады?
Балалар: Су, ауа, күн, өсімдіктер, жануарлар, құстар, балықтар жатады.
Ханшайым: Табиғат нешеге бөлінеді?
Балалар: Табиғат екіге бөлінеді: тірі табиғат және өлі табиғат.
Тірі табиғатқа: Балықтар, құстар, жануарлар, өсімдіктер, жәндіктер жатады.
Өлі табиғатқа: Су, ауа, күн, ай, тау, аспан жатады.
Ертегі: «Күн мен Ай» (кейіпкерлеу)
Өткен заманда біреудің Айсұлу және Күнсұлу деген екі қызы болыпты. Екеуі де 
теңдесі жоқ сұлу екен. Бірінен – бірі асқан сұлумын деп бірімен – бірі үнемі 
ұрысысып, жиі – жиі жанжалдасып қалады екен. Бір күні Күнсұлу іс тігіп 
отырған Айсұлуға тиісіп:
-Сенен мен сұлумын!- дейді. Ал Айсұлу.
-Жоқ, сен сұлу емессің, мен сұлумын!- деп таласады. Ақыр аяғында бұл талас 
үлкен шатаққа айналады. Ыза қысып, әбден ашуланган Күнсұлу өзіне қарсы 
келіп отырғвн Айсұлудың бетін тырнап алады. Күнсұлу тырнағының ізі 
Айсұлудың бетінде өшпестей болып қалады. Міне, содан бері Айсұлу жұрттан 
ұялып, тек түнде ғана тысқа шығады екен. Ал бейбастығынан қатты ұятқа 
батқан Күнсұлу түн қараңғылығында бұғып жатады екен. Содан бері Айсұлу 
мен Күнсұлу бірінен – бірі көрінбейді.
 Балаларды орталыққа болу арқылы жұмыстарын жалғастыру. «Өнер» 
орталығы Айдың суретін бояу, «Қүрылыс» орталығы Күнді құрастыру, 
«Әдебиет» орталығы табиғат құбылыстарымен әңгіме құрастыру
 Сергіту сәті: Қарлығаш
 Билингвальді компонентті қайталау: Күн – солнце,Табиғат – природа,
Ай –луна
Балаларды орталыққа ауыстыру
Дидактикалық ойын: «Табиғаттан не үйрендім»
Айтып отырып суретті жабыстырып, табиғат бейнесін құрастыру.
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Жылулықты – күннен,
Тазалықты – судан.
Өсуді – ағаштан,
Биіктікті – таудан.
Иә, балалар, біз табиғаттан көптеген заттарды үйренеді екенбіз.
Табиғат туралы тақпақ кім айтады ?
1-бала:       
Табиғат егіз адаммен,
Ұқсастық табам содан мен.
Мәңгілік болсын егіздер,
Жер – ана, көл, теңіздер.
2-бала: 
Табиғатты қорғау үшін бәріміз,
Күресейік, бір – бір ағаш егейік.
Текке отырмай жасымыз бен кәріміз,
Таза ауа үшін терімізді төгейік.
3-бала:        
Табиғатты сүйемін,
Оны қорғай білемін.
Қайырымды жүрекпен,
Мейірімді тілекпен.
 4-бала:
Табиғатты адамзат аялаған,
Егін егіп, мал бағып саялаған.
Қарасындай көзінің қорғай жүріп,
Қамқорлығын ешқашан аямаған.
5-бала:
Барлығымыз табиғатты сүйеміз,
Үлкендердің сөзін ойға түйеміз.
Денсаулықты әрқашанда сақтаймыз,
Баршаңызға бейбіт өмір тілейміз.
Табиғатқа байланысты қандай мақал – мәтелдер білесіңдер?
1-бала: Көлдің көркі – құрақ
2-бала: Орман – ел дәулеті
3-бала: Таудың көркі – бұлақ
4-бала: Сулы жер – нулы жер
5-бала: Ағаш ексең аялап
Басыңда болар саябақ.
Дидактикалық ойын: «Қайда бардым, не көрдім»
Бардық дейік орманға
Не бар екен ол маңда

20



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

Көргендеріңді баянда.
Балалар: Ағаштар, гүлдер, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жидектер, аңдар, 
құстар.
Жазда барып өзеннің
Жағасына бөгелдім
Кім айтады кәнеки
Мен ол жерде не көрдім.
Балалар: Су, тас, құм, шөп, гүл.
Тау басына өрмелеп,
Шаршап талай бөгелдім.
Жан – жағыма мен кенет,
Қарап едім, не көрдім.
Балалар: Тас, гүл, қарағай, шырша, өзен, аспан, бұлт, күн, құм, құстар.
 Қоштасу шеңбері:     
Күн, сәуле  шашқаның үшін рахмет!
Таза ауа саған рахмет!
Бұлт, жаңбыр сепкенің үшін рахмет!
Ағаш көлеңкеңе үшін рахмет!
Жер жомарттығың үшін рахмет!
Табиғат сұлулығың үшін рахмет!

21



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

№ Х00048  23.06.2021 жыл
                                                

«БАЛБАҚШАДА  БАЛА  ТІЛІН  ДАМЫТУДЫҢ  МАҢЫЗЫ

КАМЫСБАЕВА  ЛАЗЗАТ СЕЙЛХАНОВНА
Ақтөбе облысы,  Ойыл ауданы  

МКҚК  «Асанәлі»  бөбекжай бақшасы тәрбиеші.

Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары:
- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту. 
Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды 
дұрыс айтуға үйрету;
- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 
дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру;
- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды 
айта білуге үйрету.
Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері:
- Бала тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу.
- Сөздегі грамматикалық дағдыларды қалыптастыру;
- Баланың сөздік қорын молайту;
- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру;
- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру.
Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 
дұрыс жеткізіп, диалогтегі адамдардың сөздерін мәнерлі жеткізуге икемделеді. 
Балалар автордың сөз өнерін қолданып, сөз мәнерін өздері машықтануы қажет. 
Серіктестері айтқан әңгімені тыңдап отыруға, мазмұнын түсінуге, әдеби 
кейіпкерлерін атымен айтуға үйретіледі.
Табиғи құбылыстардағы ақиқаттылықты сипаттаған кезде нақты дұрыс сөз 
қолдануға, үлкендердің көмегімен белгілі бір нәрсеге тиісті белгілерді табуға, 
нақты бейнелеуге, әңгімеде ой - өрісін жеткізуге үйрету керек.
Балалардың сипаттау әңгімелері түрлі сөз мәнерінде сонымен қоса тілдік 
(метафора, теңеу, эпитет, балама қолдануда) сөз өнері өзіндік ерекшелігін ашу 
қажет. Ойыншықтарды қолданып, суретке қарап әңгіме құрастырады. Баланың 
өзі құрастырған әңгімесінде жанрдың негізгі ерекшелігін таба білуінде. Сюжет 
ерекшеліктері мен әдеби шығармалардың мәнерлігі (ертегіні толық айтып 
беру). Ертегідегі жақсылықтың жеңгені, сиқырлық жайында, кейіпкерлерді 
басқа бір нәрсеге айналдырып, және т. б. қолдана отырып, ертегі құрастыруға 
үйрету.
Бұл жаста балалар шығарманы қызығушылықпен тыңдайды, әңгімелерді 
түрлендіре біледі. Баланы шығармашылық қабілеттілігінен туындаған 
әңгімелеріне көңіл аударып, құрдастарының әңгімелерін тыңдауға бейімдеп, 
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қиыншылық тудырған жағдайды, қол ұшын беріп, дұрыс емес жеріне түзету 
енгізе керек.
Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – сөздің жалпы ұғым беретін 
жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойын еркін 
жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы адамдармен еркін қарым - 
қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру.

Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 
жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 
балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс.
Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 
жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 
Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 
жүреді.
Жас жеткіншектерді баулып, тәрбиелеуде көркем әдебиеттің ролі ұшан - теңіз. 
Ол жаңа өскін балауса буынының сана - сезімін оятып, ақыл - есін дамытатын, 
адамгершілік моральға тәрбиелейтін өмір оқулығы.
Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 
мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 
әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер 
мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың 
сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл - 
ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 
ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі 
ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 
жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 
құлшынып өседі.
Ежелгі қазақ әдебиеті өкілдерінің балаларға қалдырған әдеби мұрасы, 
Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың өлең - әңгімелері осы күнге дейін тәрбиелеу 
мен оқытуда, ғылым жолын танытып, өнер - білімге баулуда қастерлі қасиетін 
еш жойған жоқ. Жамбылдың, Сәкеннің, Жансүгіровтың, Майлиннің, 
Мұқановтың сондай – ақ көптеген жас жазушылардың балалар сүйсінерлік 
қызығып тыңдарлық жақсы шығармалары бар. Мұның бәрі, жеткіншек ұрпақты 
тәрбиелеуде баға жеткісіз қазына. Әрбір тәрбиеші соларды іздестіре отырып, 
термелеп жинап жүрсе, өз жұмысына өте демеуші дәнекер таппақ.
Жас кезінде әңгіме, жырларды көп тыңдаған бала өз көрген - білгенін 
қиыстырып, тұжырымдап достарына, тәрбиешілеріне, ата - аналарына айтып 
бере алса, тіл шеберліктері артады. Мұндай жақсы қасиеттер баланың 
парасатты, инабатты, әдепті, еңбексүйгіш, көргенді болып өсуіне әсер етеді.
Мектепке дейінгі шақта бала тілі икемді келеді, сондықтан - да балалармен 
жүргізілетін жаттығу түрлері әр алуан. Балалардың жас ерекшелігіне қарай 
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топтарды үлкейген сайын тіл дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс 
түрлері біртіндеп күрделене береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім 
беру үрдісінде дыбысқа байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске 
асырылады.
Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 
жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 
емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 
өлеңдер, тақпақтар үйретіледі.
Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 
шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 
әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 
сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады.
Мектепке дейінгі тәрбие жұмысы жүйелі жүргізуді талап етеді. Қазіргі уақытта 
баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ана тілі арқылы өз 
дәрежесінде жүзеге асатыны белгілі. 
Баланы ана тілінде анық, жүйелі, өзгелерге түсінікті, мәнерлі үн ырғағымен 
келістіре сөйлеуге, сөздің дыбыстық құрамын дұрыс жеткізуге мектепке дейінгі 
кезеңде үйрету керек.
Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 
тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 
дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 
жүргізеді.

Сөздің дыбыстық жағын меңгерту
- Бала тілін зерттеп, қай дыбысты айта алмайтынын анықтау;
- Артикуляциялық аппаратты дайындау кезеңі
- Сөз, сөйлем, өлең, жұмбақ, жаңылтпаштарды айтқызып, дыбыстарды үйрету.

Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 
әдістерге тоқталатын болсақ:
1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер, 
сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға 
қайталату.
2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын 
алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап, 
жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі 
қайталайды.
3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме, 
ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады.
4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын 
тыңдату.

24



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

5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел 
үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді 
топтап алу.
6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты 
бекіту.
Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса 
нәтижесі де ойдағыдай болады.
Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 
жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде 
музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер, 
біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы 
білуге көмектеседі.
Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта алмайтын 
балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын - жаттығулар, 
тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту мақсатында А. 
Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады.
Ауыл маңы саз, саз - саз,
Жайылады қаз, қаз - қаз.
Тоймай қалса қаз, қаз - қаз,
Шашқан дәнің аз, аз - аз.
Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы: «Қ» 
дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш
Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел, 
жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы 
балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған 
ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру 
мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ» 
«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті» 
ертегілері.
Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол. Мысалы: «Күз 
түсті» ертегісін алып ойын - жаттығу ретінде өткізіп жүрмін.
«Балалар тоғайға жеміс - жидек теруге барады. Барлығының қолдарында себет 
бар. Олар тоғайға келе жатса, бір сиыр жатыр екен. Сиыр балаларды көріп «мө - 
мө - мө» деп амандасады. Содан кейін «балалар, қайда барасыңдар?» дейді.
- Балалар: - Орманға жидек теруге бара жатырмыз
Деп жауап береді.
Орманға келіп ағаштың бұтағында тоқылдақтың отырғанын байқайды. 
Тоқылдақ балаларды көріп «тық - тық» деп амандасады. Сонан кейін торғайлар 
«шиқ - шиқ» деп дыбыстайды. Қарға болса «қар - қар» дейді. Көкек те қалыспай 
«көкек - көкек» деп қалыспайды.
Осы тәріздес ормандағы құстар, аңдар балалармен кездеседі. «Күз түсті» 
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ертегісінің мазмұны бойынша жүргізілетін ойын - жаттығудың мақсаты ертегі 
мазмұны бойынша балаларды қызықтырып, дыбыстарды анық айтуға 
жаттықтыру. Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып 
беріп, олардан әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы 
қария» әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн 
диаграмма әдісін қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін 
салыстырамын.
Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік ерекшеліктерімен 
танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - мәтелдер арқылы 
да беріледі.
Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті, 
адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің 
Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде:
• Туған жер – алтын бесік
• Өз үйім - өлең төсегім
• Отан – оттан да ыстық
Батырлық, ерлік туралы:
• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді
• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі
Білім туралы:
• Қына тасқа, білім басқа бітеді
• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді
пайдаланамын.
Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің 
тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын.
• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз)
• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән)
• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау)
Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін 
жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс 
сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді.
• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше
Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 
сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор.
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«ТАНЕЦ  И  ЕГО  РОЛЬ В ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»

УЛЬМЕР  УЛЬЯНА  НИКОЛАЕВНА
Город Тараз,  Детский сад «Айя-София» Хореограф  

      Среди  множества  форм  художественного  воспитания  подрастающего 
поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат 
понимать  и  создавать  прекрасное,  они  развивают  образное  мышление  и 
фантазию, дают гармоничное пластическое развитие. В сравнении с музыкой, 
пением и изобразительным искусством,  имеющими свое постоянное место в 
сетке школьного расписания, танец, несмотря на усилия известных педагогов, 
хореографов,  психологов  и  искусствоведов,  так  и  не  смог  войти  в  число 
обязательных предметов образования школьника. Между тем хореография, как 
никакое  другое  искусство,  обладает  огромными  возможностями  для 
полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного 
духовного  и  физического  развития.
      Занятия хореографией призваны: развивать силу, выносливость, ловкость, 
гибкость,  координацию движений,  умение  преодолевать  трудности,  закалять 
волю  и  укреплять  здоровье  детей.  А  также  развивать  чувства  ритма, 
формировать  красивые  манеры,  походку,  осанку,  выразительность 
телодвижений  и  поз,  избавлять  от  стеснительности,  зажатости,  комплексов, 
учить радоваться успехам других и вносить вклад в общи успех.
     Используемые в хореографии движения,  прошедшие длительный отбор, 
безусловно,  оказывают  положительное  воздействие  на  здоровье  детей.  Речь 
может  идти  о  своеобразной  хореотерапии  –  методе,  разработанном  и 
апробированном в последние годы.
      Человек начал танцевать очень давно, гораздо раньше, чем начал говорить. 
Желание  танцевать  выражало  потребность  передавать  окружающим  свои 
чувства, эмоции с помощью тела. Для человека первобытного общества танец 
был способом мышления, способом жизни – почти все важные события в жизни 
отмечались танцами: рождение, смерть, война, исцеление больного и тд. Через 
танец  люди молились  появлению дождя,  солнца,  плодородию,  защите  и  пр. 
Танец  был  не  просто  связан  с  жизнью,  а  был  самой  жизнью.  Например,  в 
Древней  Греции муза  танца  и  хорового пения  Терпсихора была  включена  в 
пантеон божеств. В Индии, в соответствии с индуистской легендой, мир был 
создан танцующим богом Шивой. 
На  Востоке  –  танец  воспринимается,  как  нечто  божественное,  что  человек 
однажды получил от богов в дар.
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      Самое главное, что нет людей, которые не танцуют. Естественно, имеется 
ввиду не профессиональный танец, где есть свои правила, многочисленные па и 
определенные движения, а танец, лишенный всяких правил, в котором танцует 
только тело,  а разум отключается.  Такие танцы обычно можно встретить на 
танцевальных площадках (дискотеки, клубы и пр.) и улицах.
    Танцевать любят все – и взрослые, и дети. И не важно, по правилам человек 
танцует или двигается как умеет. В любом случае танец – это удовольствие. 
Причем ощущение радости приобретает новые нюансы в зависимости от того, 
какой  танец  человек  исполняет  –  веселый  или  романтичный,  нежный  или 
страстный.
Танцевальное  творчество  как  таковое  занимает  важное  место  в  духовном  и 
нравственном  воспитании  детей,  подростков  и  молодёжи.  Творческие 
коллективы  хореографической  направленности  являются  одним  из  самых 
популярных  и  востребованных  обществом  направлением  досуговой 
деятельности,  дополнительного образования и профессиональной ориентации 
детей  и  молодёжи.  В  связи  с  этим,  трудно  переоценить  значение 
профессионального  педагогического  мастерства  для  руководителя 
хореографического коллектива. В своей работе руководитель такого коллектива 
решает  огромное  множество  задач.  Танцевальное  искусство  само  по  себе 
является  многогранным,  хореограф должен разбираться  практически  во всех 
сферах: искусстве, образовании, педагогике, психологии, экономике и т. д. Он 
должен  любить  свою  работу.
        Дети, танцевать точно любят, им весело, они радуются, представляют себя 
в  разных  образах,  фантазируют  и  развиваются.  Они  учатся 
целеустремленности,  за  счет  стремления  научиться,  добиться  правильного 
исполнения  того  или  иного  движения,  той  или  иной  манере  определенного 
стиля танца. Детям интересно данное художественное направление, танцуя они 
раскрываются, расслабляются и выплескивают избыток энергии. Если ребенок 
серьезно  увлечен  танцем,  то  значит  ему  есть  к  чему  стремиться,  чем 
заниматься,  на  кого  равняться.  В  итоге  конечный  результат  будет  радовать 
всех, но в первую очередь – детей и педагога. Танец важен для детей, поэтому 
танцевальное  искусство  необходимо  развивать,  создавать  хореографические 
кружки  и  коллективы,  в  школах,  домах  досуга  и  тп.
     Занятия  танцами  не  только  развивают  музыкальность,  но  и  помогают 
воспитать  силу волю,  коммуникабельность  и  развить  творческий  потенциал. 
Действительно,  многие  исследования  психологов  доказали,  что  дети, 
занимающиеся  танцами,  добиваются  больших  успехов  в  учебе,  чем  их 
сверстники,  а  также  опережают  их  в  общем  развитии.  Танец  помогает 
формировать начальные математические и логические представления ребенка, 
тренирует навыки ориентирования в пространстве  и развивает  речь.  Занятия 
танцами помогают развить такие качества, как организованность и трудолюбие. 
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Ритмика, пластика формируют основные двигательные умения, способности и 
препятствуют  нарушению  осанки.  Такие  занятия  обогащают  двигательный 
опыт ребенка, совершенствуют моторику, развивают активные мыслительные 
действия  в  процессе  физических  упражнений.  Даже  самые  замкнутые  дети 
становятся  более  раскрепощенными,  открытыми  и  общительными.
       Музыка и танец – вот что нужно, чтобы воспитать в ребенке хороший 
музыкальный  слух  и  чувство  ритма.  Давно  доказано,  что  существует  связь 
между движением и мышлением. Через тренировку каждого нового движения 
ребенок  развивает  мощнейшие  нервные  сети.  Когда  репертуар  движений 
расширяется,  то каждый шаг в развитии даст органам чувств (в особенности 
слуху,  осязанию  и  зрению)  все  большие  преимущества  в  восприятии 
окружающей информации.
       Искусство танца – великолепное средство воспитания и развития детей. 
Оно  обобщает  духовный  мир,  помогает  ребенку  раскрыться  как  личности. 
Органическое  соединение  движения,  музыки  и  игры  формирует  атмосферу 
положительных  эмоций,  которые  в  свою  очередь  раскрепощают  ребенка  и 
делают  его  поведение  естественным  и  красивым.  Настоящий  танец  –  это 
истинный праздник для души и тела. 
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24.06.2021 жыл     № X00065

Бастауыш сыныпта жаңа технологияларды қолдану тиімділігі

ТАМЕНОВА БАХЫТЖАМАЛ БЕЙСЕМБАЙҚЫЗЫ
Атырау облысы, Жылыой ауданы № 3 жалпы орта білім

беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі

     «Бала дамуының ең шарықтау шегі – бұл тіл мен ойдың шығармашылығы»
                                                                                                  (Л. С. Выготский)

    «Адам ұрпағымен мың жасайды» - дейді халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен 
адамзат  баласы мың емес  миллиондаған  жылдар  жасап  келеді.  Жақсылыққа 
бастайтын  жарық  жұлдыз  -  оқу.  «Надан  жұрттың  күні  –  қараң,  келешегі 
тұман»,- деп М. Дулатов айтқандай, егеменді еліміздің тірегі - білімді ұрпақ. 
Қазіргі  мектеп  мұғалімдерінің  алдында  тұрған  басты  міндет  -  оқушылардың 
шығармашылық  білім  дағдыларын  қалыптастыру.  Шәкәрім  Құдайбердіұлы 
«Адамның жақсы өмір  сүруіне  үш сапа  негіз  бола  алады,  олар  барлығынан 
басым болатын адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. 
Бұл сапалар адамды дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді» деп есептейді. 
Ұрпақ тәрбиесі - бұл болашақ тірегі, мемлекеттік маңызды іс.
     Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында «Білім беру жүйесінің 
басты  міндеті  –ұлттық  және  жалпы  адамзаттық  құндылықтар,  ғылым  мен 
практика  жетістіктері  негізінде  жеке  адамды  қалыптастыруға  және  кәсіби 
шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа 
технологияларын енгізу ,білім беруді ақпараттандыру халықаралық ғаламдық 
коммуникациялық желілерге шығу»-деп білім беру жүйесін одан ары дамыту 
көзделген. Бұл міндеттерді шешуде, әрбір орта мектептің бастауыш сатысында 
білім беруде оқу-тәрбие үрдісін жаңа технологияларға сай ұйымдастыру әрбір 
мұғалімнің  күнделікті  ізденісі  арқылы,  барлық  жаңалықтар  мен  қайта  құру 
өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа практикаға, жаңа қарым-қатынасқа өту 
қажеттігі туындайды.
     Жеке тұлғаны дамыту шеңберінде білім берудің мақсаты мен мәнінің өзгеруі 
«білім беру технологиясы» деп аталатын жаңа ұғымның пайда болуына ықпал 
етеді.Бұл  ұғымның  мәнін  білім  беру  үдерісін  өзгеше  дамытатын  жүйе  деп 
түсінуге болады, сонда білім алушылардың іс-әрекеті  жетекші фактор болып 
табылып,  оқыту  мұғалім  мен  білім  алушының субьектаралық өзара  әрекетін 
қарастыратын және олардың мүмкіндіктерін қамтамссыз ететін рефлексиялық 
басқару ретінде көрінеді.
Бастауыш  мектепте  қазіргі  жаңа  педагогикалық  технологияларды 
пайдаланудың  тиімділігі  оқушылардың  білімін  арттыруда,  іс-әрекетін  дұрыс 
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ұйымдастыра алуымен байланысты. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие 
мен  білім  беруде  мұғалімдердің  иновациялық  іс-әрекетінің  ғылыми-
педагогикалық  негіздерін  меңгеруі  маңызды  мәселелердің  бірі.  Мемлекеттік 
білім  стандарты  деңгейінде  оқу  үдерісін  ұйымдастыру  жаңа  педагогикалық 
технологияларды ендіруді міндеттейді.
    Ал жаңа технологияны пайдалану міндетті деңгейдегі білімді қалыптастыра 
отырып,  мүмкіндік  деңгейге  жеткізеді.  Сондықтан  бастауыш  сынып 
мұғалімдерінің біліктілігін көтеру мен шығармашылық, педагогикалық әрекетін 
ұйымдастыруда  қазіргі  педагогикалық  технологияларды  меңгерудің  маңызы 
зор. 
Оқытудың жаңа технологиясы дегенде, ең алдымен, педагогикалық технология 
деген ұғымды түсіну керек.
Білім  беру  саласы  қызметкерлерінің  алдына  қойылып  отырған  міндеттердің 
бірі-оқытудың  әдіс-тәсілдерін  үнемі  жетілдіріп  отыру  және  қазіргі  заманғы 
педагогикалық  технологияларды  меңгеру.  Қазіргі  таңда  оқытушылар 
иновациялық  және  интерактивтік  әдістемелерін  сабақ  барысында  пайдалана 
отырып, сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.

Педагогикалық технологияның тиімділігі:
1. Оқушы өздігінен жұмыс істеуге мүмкіндік алады, соған дағдыланады;
2. Оқушының жеке қабілеті анықталады;
3. Іштей бір - бірінен қалмауға тырысып, талпынады;
4. Тапсырманың күрделену деңгейіне сәйкес оқушының ойлау, орындау 
қабілеті артады;
5. өзін - өзі тексеруге дағдыланады;
6. Мұғалім жекелеген оқушыларға көмектесуге мүмкіндік алады;
7. Орындау қабілетіне қарай бағаланады;

       Бастауыш білім – үздіксіз білім берудің баспалдағы. Мұғалімнің негізгі  
ұстанған мақсаты - білімнің жаңа үлгісін жасап, белгілі бір көлемдегі білім мен 
білік дағдыларын меңгерту, оқу мен тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан түрлі 
жаңа  әдіс  -  тәсілдерін  іздестіру,  жаңа  технологияларды  сабаққа  тиімді 
пайдалана білуі, бір сөзбен айтқанда - оқу үрдісін дамыту. Бұған Елбасымыз 
Нұрсұлтан  Назарбаевтың  Қазақстан  халқына  жолдауында  айтылған   «ХХІ 
ғасырда білімін дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелетіні анық» деген пікірі 
нақты дәлел. Бүгінгі  білім беру ісінің мақсаты – тек білім, білік дағдыларын 
меңгерту ғана емес, өзін - өзі дамытуға ұмтылатын, ақылды, алғыр, ой - өрісі 
кең,  ақпарат  көздерін  өз  бетімен  қолдана  алатын,  қабілетті  де  талантты, 
жастарды тәрбиелеу. Үнемі дамып, өзгеріп отыратын баланың ішкі болмысы 
мен  табиғатын  қалыптастыруда  мұғалімнің  ықпалы  ерекше.
     Жаңа технологияны жүзеге асыру, тиімділігіне қарай пайдалану үшін, әр 
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мұғалім  өзінің  алдында  отырған  оқушыларының  жас  ерекшеліктерін  ескере 
отырып,  педагогикалық  мақсат  -  мүддесіне  байланысты,  өзінің  шеберлігіне 
байланысты  таңдап  алады.  Жаңа  технологияны  жүзеге  асыруда  мұғалім 
белсенділігі,  шығармашылық  ізденісі,  өз  мамандығына  деген  сүйіспеншілігі, 
алдындағы шәкірттерін бағалауы ерекше орын алады.
Бастауыш саты – бұл оқушы тұлғасы мен санасының қарқынды дамитын 
құнды, қайталанбайтын кезеңі. Сондықтан бастауыш мектеп – оқушыны тұлға 
етіп қалыптастырудың алғашқы баспалдағы. Президент жолдауында: «Ұлттың 
бәсекеге қабілеттілігі бірінші кезекте білім деңгейімен айқындалады» – деген 
байламы жеке адамның құндылығын арттыру, оны дайындайтын ұстаз 
жауапкершілігінің өсуі, тынымсыз еңбек, сапалы нәтиже деген ұғыммен егіз. 
Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту мен 
тәрбиелеудің соңғы әдіс - тәсілдерін, жаңа инновациялық педагогикалық 
технологияны игерген, психологиялық-педагогикалық диагностиканы 
қабылдай алатын, нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол 
салуға икемді, шығармашыл педагог - зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет 
етеді.

     Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдердің бірі - сыни тұрғысынан 
ойлау. Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз – ой қозғай отырып, оқушының өз 
ойымен өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, 
реттеп, сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп тұжырым жасауға 
бағыттау. Өз бетімен және бірлесіп, шығармашылық жұмыс жасау.Бұл әдістің 
тиімділігі сабақ барысында оқушылар топтық жұмыс барысында тез шешім 
қабылдауға, логикалық ойлауға, тақырып аясында өз ойларын дамытуға 
дағдыланыды. Мысалы мен өзімнің тәжірибемнен айтар болсам, 2 сынып 
әдебиеттік оқу пәнінен Т.Молдағалиевтің «Он алтыншы желтоқсан» 
тақырыбында өткен сабақ барысында оқушыларым топтық жұмыс жасағанда, 
аталған технологияның инсерт , болжау, миға шабуыл әдістерін сәтті пайдалана 
білді.
Білім беру жүйесіне жаңа инновциялық технологияларды енгізу арқылы оқыту 
үрдісін жетілдіру арқылы оқушының танымдық қабілетін дамыту, саналы 
деңгейге көтеру. Білімді жеке тұлғаға бағыттау, оқушының өзін-өзі тануы, өзін-
өзі тәрбиелеуі, ақыл-ойын дамытуы, яғни жан-жақты дамыған жеке тұлға 
тәрбиелеу мұғалімдер алдына тың
    Мен оқытудың үшөлшемдік әдістемелік жүйесі педагогикалық 
технологиясын өз іс-тәжербиеме енгізуді 3-ші сыныптың Дүниетану пәні 
бойынша «Модуль» құрудан бастадым.Модуль дегеніміз бұл үлкен, ауқымды 
тақырып немесе бірнеше параграфтан тұратын тарау. Бұл жоспарлаудың 
ерекшелігі, әрбір тарау үш қорытынды сабақпен аяқталады.
1. Өзіндік жұмыс
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2. Коррекциялық жұмыс
3. Бақылау жұмысы
3 сынып Дүниетану пәнінен интерактивті тақтамен «Майда тау жыныстары» 
тақырыбын осы технология бойынша өткіздім. Сабақтың І-ші кезеңінде 
оқушылардың тау жыныстары туралы білімдерін еске түсіріп, проблемалық 
оқыту әдісін іске асырдым. Аталған технология жағдайында белсенді қызметті 
оқушы атқарады, оқушыны оқытпайды, ол өзі оқиды. Мұғалім сабақта 
басқарушылық міндеттер атқарады, оқушыға бағыт-бағдар беріп тұрады. ІІ-ші 
кезеңінде жаңа білімді меңгеруге дайындық жұмыстарынан соң, оқушыларға 
мәтінді өздігінен оқып, негізгі ойды дәптерге жазуды тапсырып, мәтінмен 
жұмысты «Мені түсін» әдісі бойынша ұйымдастырдым. Оқушылар осы кезеңде 
топтық жұмыс үстінде бірін-бірі жақсы зерттеп, өз-ара адал қызмет етуге 
ұмтылды, бейімделді, дискуссия барысында тілдері дамыды, нашар оқитын 
оқушылардың жолдастарының алдында жауапкершілігі арта бастады.
Сонымен қатар бастауыш мектепте ақпараттандыру мәселесін зерттеуші 
ғалымдардың пайымдауынша, бастауыш мектепте ақпараттандырудың 
міндеттерін шешуде ақпараттық және коммуникациялық технологияларды 
қабылданудың төмендегі бағыттарына сүйену керек.
1)оқу процесінде қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану
2)бастауыш мектептерде электрондық оқулықтарды оқыту.
3) кәсіби - педагогикалық іс-әрекетті қамтамасыз ету.
4) оқу –тәрбие процесін басқару

Бастауыш мектепте қазіргі ақпараттық технологиялар төмендегі бағытта 
қолданыла алады:
 балалар мен педагогтарды зерттеу пәні, соған сәйкес бастауыш мектептегі 
информатика және ақпараттық мәдениет негіздері пәнінің мазмұны арнаулы 
компьютерде өз бетімен жұмыс істеуді жетіп меңгертуге құрылуы тиіс.
 мұғалімнің сабақ жоспарын, конспект жазу, көрнекі – әдістемелік құрал 
дайындау, оқушылардың өткен материалды меңгеруін тексеру.
 шығармашылық елестету, жағдайға байланысты тез шешім қабылдау, 
қоршаған ортаны тану қабілеттерін дамытып, қалыптастыру үшін бастауыш 
сынып оқушылары үшін интеллектуалды дамыту туралы,
 ақпаратты алу және құрбыларымен,әріптестерімен Интернет арқылы 
қарым-қатынас жасау көзі;
2.Сауатты түрде іріктелген компьютерлік программалардағы ойындық және оқу 
тапсырмаларының вориативтілігі оқушының жұмыс істеріне игі әсерін тигізеді;
3.Компьютерлік программада,электронды оқулықта берілген ойындық,оқу 
тапсырмалары проблемалық ситуация оқушылардың көңіл-күйіне,ынтасына 
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әсер етумен қатар олардың шығармашылық және интеллектуалдық 
белсенділігіне кешенді түрде ықпал етеді
4.Оқушылардың жаңа материалды,жаңа техниканы меңгеру деңгейін және 
олардың жеке қабілеттерін,қабылдау темпін,қызығушылықтарын,ынталарын 
есепке ала отырып,ұйымдастыру барысында оқытудың жеке әдістері мен 
формаларын қолдануға мүмкіндік береді. Өйткені қазіргі ақпараттық 
технологиялар ұжымдық іс-әрекетіне құрылған оқу тәрбие үрдісінде жеке 
оқыту түрін ұйымдастыруға бағытталған.
Компьютер оқушылардың өздік жұмысын тез және қарқынды түрде 
ұйымдастыруға көмектеседі. Мәселен, Microsoft Word мәтін редакторында 
оқушыларға әр түрлі жазбаша тақырыптарды өз бетінше орындауға мүмкіндігін 
пайдаланып, мәтіннен ең негізгілерін тауып алуға үйренеді және осы 
жинақталған ақпараттарды пайдалану арқылы, қысқа жинақталған дәрістік 
жазып шыға алады. Бірақ, бұл жазба жұмыстарын толық компьютерде 
орындату дегенді білдірмейді, тек баланы ынталандырудың бір түрі ретінде 
пайдалану дегенді меңзейді.
Мысалы, екінші сыныпта Ана тілінен «Бала Абай» сегізінші тақырыбын 
электронды оқулықтың көмегімен өте қызықты өткізуге болатынына көзім 
жетті.
    Сонымен қатар оқушылар өздері білетін Абайдың өлеңдерін жатқа айту.
2-тапсырма «Бала Абай» мәтінін өздігінен зерделей оқу.
Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беру.
3-тапсырма «Абайдың балалық шағы» деген тақырыпта шағын шығарма 
жазу. Осындай тапсырмалар желісінде берілген сабағым оқушының өздігінен 
білім алуына, жүйелі және қисынды атауына ықпал етті.
Ақпараттық технологиялар балалардың шығармашылығын арттыруда да ең 
қуатты ынталандыру құралы болып табылады. Бастауыш сынып 
оқушыларының әдеби шығармашылықтарын арттыру мақсатында «Менің 
алғашқы қол жазбам», «Менің жанұям», «Балалық шақ» т.б.жобаларға 
қатынасуды ұсынуға болады, балалар мектепке дейінгі өмірі, отбасы туралы 
әңгіме жазады, әр түрлі жұмбақтар құрастырады.
Сонымен бірге оқушыларға шығармашылық ойын түрлерін құруға тапсырма 
беруге болады. Оған біршама уақыт беру қажет, себебі оқушы алдына қойған 
жұмысты шешу үшін жан-жақты ізденеді, отбасымен ақылдасады, әртүрлі 
әдебиеттерді қарастырады, сыныптастарымен, мұғаліммен ақылдасады.
    Бастауыш сыныптарда қазақ тілін оқытуды қызықты да әсерлі өткізуге 
ықпалын тигізетін жаңа әдістің бірі-интерактивтік тақтаны қолдану, ол сабақты 
түрлендіруге көмегін тигізіп, оқытудың барлық кезеңінде  тақта сабақты 
түрлендіруге көмегін тигізеді.
Оқушыны ойлау мен сөйлеу дағдыларына төселдіруде интерактивті тақта, 
оқыту әдісінің бір түрі болып саналады. 
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Мәтінді көре отыра тыңдауды қалыптастыру мәдениетін сөз етсек, ең алдымен, 
жаңа техникалық құрал – жабдықпен, яғни интерактивті тақтамен жұмыс 
жүргізу технологиясы алға тартылады. Қазақ тілі сабағанда интерактивтік 
тақтамен жұмыс жүргізу технологиясындағы автономды түрде меңгеріп 
негіздеуіне мүмкіншілік береді. 
Интерактивтік тақта арқылы дидактикалық материалдармен қоса неше түрлі 
дыбыстарды оқушаларға естіртуге болады мысалы: құстардың үнін, судың 
дыбысын т.б.түрлерін жасауға мүмкіндіктер болады.
     Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың 
басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз 
өсіреді… Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты 
тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” –деп 
Б.Момышұлының сөзімен аяқтаймын.
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