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Я особенный человек

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

малокомплектная школа» Воспитатель в предшкольного класса

Технологическая карта
Цель: развивать у детей понимание уважения, чувства любви и уважения к 
себе и другим людям; формировать умение воспринимать себя и других людей; 
дать представление об уникальности и неповторимости каждого человека.
Методы: беседа, объяснение, рассказ, игра, упражнение.
Ресурсы:, альбом, хрестоматия, аудиозапись из серии «Звуки природы», 
игрушечный телефон, ватман с изображением солнца, предметные картинки, 
шкатулка с «сокровищами», зеркальце.

Этапы
деятельности

Действия воспитателя Действия детей

Мотивационно-
побудительный

Круг радости «Волшебное 
зеркало»
Предлагает детям посмотреть на 
себя в зеркальце и ответить:
1. Как вы думаете, есть на 
земле ещё такой человек, как вы?
2. Каждый из нас – 
единственный и неповторимый
Повторяйте за мной!
Солнце, Небо и Земля!
Хорошо, что с вами Я
Всему миру прокричу:
Очень я себя люблю!
Я – самый хороший!
Я – самый красивый!
Я – самый умный!
Я – самый-самый-самый!
Я – очень люблю себя!

Смотрят в зеркальце 
и любуются собой

Думают, рассуждают
Отвечают на вопросы

Повторяют слова
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Организационно 
–поисковый

Игра «Разговор с солнышком»
Воспитатель поднимает трубку и 
имитирует разговор в ролях (себя 
и солнца)
Предлагает детям рассказать 
солнышку о себе
Подбадривает детей и помогает 
наводящими вопросами тем, кто 
затрудняется, либо стесняется 
говорить о себе.
Приглашает на разминку:
Очень я себя люблю,
Очень уважаю.
Потому что я расту!
Ночью сплю,
А днём играю,
Плаваю и загораю,
Бегаю и кушаю…
Маму с папой и воспитателя 
слушаю!
Упражнение «Я люблю…»
Воспитатель бросает детям мяч и 
задаёт вопросы: что любите 
кушать, во что любите играть, 
какая им нравится одежда и т.д.
Обобщение: беседа с детьми, что 
они узнали сегодня о себе.
Круг от сердца к сердцу
Предлагает детям спеть песню «Я 
такая, какая я есть»
Я такая, какая я есть.
И я очень счастлива здесь.
Я могу быть маленькой,
Могу быть большой,
Могу быть весёлой и грустной.
Но всё это неважно.
Я такая, какая я есть.
И я очень счастлива здесь.

Заинтересованы

Участвуют в игре, 
рассказывают 
солнышку о себе

Участвуют в 
разминке
Повторяют слова и 
выполняют движения 
по тексту

Играют, ловят мяч, 
отвечают на вопрос и 
бросают обратно 
воспитателю

Рассказывают, что 
узнали

Поют песенку
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Рефлексивно – 
корригирующий

О чём сегодня говорили?
Что вам больше всего 
понравилось?
Даёт домашнее задание 
выполнить в альбоме
Благодарит за хорошую работу.

Отвечают о чём 
сегодня говорили, что 
больше всего 
понравилось.
Слушают

Ожидаемый результат:
Знать: что они единственные и неповторимые;
Иметь: уважение к себе и другим людям;
Уметь:
- участвовать в играх;
- отвечать на вопросы, думать, рассуждать;
- выполнять задания в альбоме.
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Мектепке дейінгі балаларға  дәстүрден тыс ойындар
ұйымдастыру маңыздылығы

БЕЙСЕНОВА ЖУЛДЫЗ БОЛАТОВНА. 
Нұр-Сұлтан қаласы  № 95 "Алматы" балабақшасының тәрбиешісі 

Ойын - бала өмірінің табиғи серігі, сондықтан дамып келе жатқан баланың 
қимыл қозғалысының өзі баланың ағзасына  қажетті табиғи заңдылық десек де 
болады.Әр  түрлі  ойындар  бар,  бірақ  олардың  арасында  қимылдық  ойындар 
ерекше  орын  алады.  Қимылдық  ойындардың  ең  маңызды  артықшылығы  - 
олардың негізгі  қимыл  түрлерін  дамытуға  ықпал  етуі:  жүгіру,  жүру,  секіру, 
өрмелеу, лақтыру. Ойын арқылы баланың қиялы, шығармашылық белсенділігі 
дамиды.  Балалардың  бос  уақытын   ойындармен  жеткілікті  ұйымдастыру 
олардың жалпы және жан-жақты дамуына ықпал етеді. 

Сонымен қатар, тиісті түрде таңдалған ойындар, әсіресе ауадағы ойындар 
шынығуға, баланың денесін нығайтуға, қатаюына және сол арқылы аурулардың 
алдын алуға ықпал етеді. 

Мектепке  дейінгі  балалардың  физикалық  дамуы  үшін  ойынның 
маңыздылығы зор екені дәлелденген.
Тапсырмалар:
1.  Таза  ауада  ойнау  арқылы  баланың  қол  моторикасы  мен  дағдыларын 
қалыптастыру.
2. Жағымды эмоциялардың қалыптасуына жағдай жасау.
3. Ата-аналардың салауатты ойын түрлерін таңдай білуіне кеңес беру.
Жұмыс тәжірибесінің теориялық маңызы ерте және кіші мектеп жасына дейінгі 
балалардың дамуы бойынша материалдарды жинақтау, талдау және жүйелеу, 
атап  айтқанда  мектепке  дейінгі  мекемелерде  ойын  түрлерін  ұйымдастыру 
болып табылады. Мектеп жасына дейінгі баланың ойын арқылы  ойлау қабілеті 
мен мінез құлқы  қалыптасады. Ойын шарттарын баланың көңіл күйіне қарай 
өзгертіп отыруға болады. Серуен, жүгіру, секіру, еңбектеу сияқты қозғалыстар, 
олар  балалар  өз  бетінше  іс-әрекетте,  шығармашылық  ойындарда  кеңінен 
қолданып  қана  қоймай,  сонымен  қатар  өте  ерте  жастан  бастап 
ұйымдастырылған қимылдық ойындардың мазмұнының ажырамас бөлігі болып 
табылады.  Бұл  қимылдарды  балалар  қимылдық  ойындарда  ойдағыдай 
меңгереді,үнемі пайдаланып отырады.
        Ойын белгілі бір нақты техниканы, зейіннің шоғырлануын және қосымша 
ерікті күш-жігерді талап ететін,  ойынды ұйымдастыруда күрделі қозғалыстарға 
үйрету құралы бола алмайды.
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Мектеп  жасына  ерте   жастағы  балалар  үшін  ашық  аспан  астындағы  таза 
ауадағы ойындар өмірлік қажеттілік болып табылады.  Ерте жастағы балалар 
үшін ойын тапсырмаларын орындау үлкен қуаныш.
        Ойын  кезінде  балалар  әр  түрлі  жаттығулар  жасайды.  Ересектердің 
көмегімен бала жаңа, күрделі қимылдарды игереді. Ерте жастағы балалардың 
қимылды үйлестірудің бастапқы дағдылары жете қалыптаспағандықтан ойын 
арқылы  дағдылары  жетіледі.  Ойын  кезінде   ойын  ережелерінің  өзгеруі 
кішкентай  баланы  біреуді  қуып  жету  үшін  үлкен  жылдамдықпен  қозғалуға 
мәжбүр  етеді  немесе  алдын-ала  белгіленген  жерде  (үйде,  ұяда)  тезірек 
жасырынып қалуы үшін, ұстап алмау үшін, қарапайым кедергілерді ептілікпен 
жеңуге (арқанның, рельстің астына түсу, оларға қол тигізбеу, түйреуіштердің 
арасымен  жүгіру,  ештеңені  түсірмей,  белгілі  бір  жерге  жүгіруді  ұмытпаңыз 
және т.б.) жетелейді. Бұл әрекеттерді бірнеше рет қайталау балалардан зейінді, 
ерікті және физикалық күш-жігері мен қимылдарды үйлестіруді қажет етеді.
     Таза  ауадағы   ойындар  негізінен  ұжымдық сипатта  болады,  сондықтан 
балалар  кеңістікте  дағдыларын  дамытады,  өз  қозғалыстарын  басқа 
ойыншылардың  қозғалыстарымен  үйлестіреді,  бағанадан,  шеңберден  өз 
орындарын табады, басқаларға  кедергі  келтірмей, белгі  бойынша,  тез қашып 
кетеді  ойын  шартын  орындауға  жұмыстанады.  Тәрбиеші  сонымен  бірге 
қарапайым тапсырмалармен,  аз  қимылдық ойындар мен ойын жаттығуларын 
шағын  топтағы  балалармен  немесе  кейбір  балалармен  жеке  жүргізе  алады. 
Ұйымдастырылған  оқу  қызметін  өткізер  алдында  тәрбиеші  аз  қимылдық 
ойындарды ұйымдастыру арқылы балаға мотивация береді.
    Балалар үшін ойын өмірлік қажеттілік және күнделікті ойындарды қызықты 
болуы үшін түрлендіріп,бала қажеттілігіне қарай өзгертіп отыру қажет.
       Мектепке дейінгі  балалармен жұмыс жасай отырып, көптеген балалар 
құрдастарымен  қарым-қатынастарын түзету керек деген қорытындыға келдім. 
Ойын мектеп жасына дейінгі балалардың жетекші әрекеті болғандықтан, мұны 
жасаудың ең оңай жолы - ойын процесінде. 
Бұл  мәселені  шешудің  бір  жолы -  мектеп  жасына  дейінгі  балалардың ойын 
әрекеттерін дамытуда дәстүрлі емес әдістер мен тәсілдерді мақсатты қолдану.
Ойын:“Кім шапшаң?”
Мақсаты: Балалардың күні бойы көңіл-күйлерінің көтеріңкі болуына жағдай 
жасау,балалардың қимыл белсенділіктерін арттыру.
Қажетті-құралдар:Аққағаздар
Ойын  шарты: Тәрбиеші  балаларды  қарама-қарсы  бағытта 
отырғызады.Балалардың  ортасына  ақ  қағазды  умаштап,шар  етіп  ортаға 
тасталады.Балаларға  дене  мүшелерін  атаған  кезде  дене  мүшелерін 
көрсететіндіктерін ,ал “Шар” деген сөзді айтқанда ортада жатқан шарды  тез 
алу керектігін  айтады.Ойын кезінде сөйлеуге болмайтынын және шапшаңдық 
керектігін тәрбиеші  түсіндіреді.
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Ойын: “Ғажайып жіпше”
Мақсаты: Балалардың  саусақ  қол  моторикаларын  дамыту.Сөздік  қорларын 
молайту,көңіл-күйлерін көтеру.
Қажетті құралдар:Түсті матадан қиылған жіп және резенке.
Ойын шарты:Балаларға   шебер  бойында  отырғызып  ,ғажайып жіпті  ұстата 
отырып тақпақ жаттату.Тақпақ айтқызу кезінде жіпшені әртүрлі бағытта қозғап 
отыру.Балалардың қызығушылықпен ойынға қатысуына ат салысу.

Ойын: “Өрмекші»
Мақсаты:  Балалардың  саусақ  қол  бұлшық  еттерін      дамыту.Қимыл 
белсенділіктерін арттыру.
Қажетті құралдар: Шығыршыққа бекітілген өрмекші өрмегі
Ойын шарты:  Тәрбиеші  балаларды екі  командаға   бөліп   алады.  Екі  топқа 
үстел  үстіне  өрмекші  торын  беру.  Балалар   алдарындағы   жіпті  таяқшаға 
тәрбиешінің  «Ойынды  бастаймыз»  деген  пәрмені  бойынша  орауы  тиіс. 
Балаларды тәрбиеші шапшаңдыққа шақырады.

Ойын: “Көңілді доптар”
Мақсаты: Балаларды  екі  топқа  бөле  отырып,  қимыл  белсенділігін 
арттыру.,шапшаңдыққа баулу.
Қажетті-құралдар:Доптар,себет,отырғыш.
Ойын шарты: Тәрбиеші балаларды екі топқа бөліп екі қатарға қатарластыра 
балаларды  отырғызады.  Алдымен  себеттегі  допты  алып  жоғары  көтеріп 
қолдарына береді. Сөйтіп екі топ бір-бірімен жарысады
                        
Ойын: “Кенгуру”
Мақсаты:Балалардың  көңіл-күйлерін  көтеру.  Қимыл  белсенділіктерін 
арттыру.Танымдық қабілеттерін дамыту.
Қажетті  құралдар: 20  кг  пакет,  шар  суреті,  түсті  доптар.
Ойын  шарты:Тәрбиеші  балаларға  кеудешелерді  кигізіп  балаларға 
кеудешелердің артқы жағында түсті доптардың суретті белгіленгендігін айтып 
өтеді.  Сонымен  қатар  тәрбиеші  жерге  түсті  доптарды  шашып  тастайды. 
Шашылған  түсті  допты  алып  ойыншының  кеудешесіндегі  шарға 
сәйкестендіріп, доптарды кеудешеге бір-бірін қуа отырып салуды тапсырады.

Ойын: “Өткелден өт”
Мақсаты: Балалардың  ойынға  деген  қызығушылығын  арттыру.Қол  бұлшық 
еттерін шынықтыру.
Қажетті құралдар: Отырғыштар, доптар, шығыршық.
Ойын шарты: Балаларды тәрбиеші  екі  командаға  бөліп алады.  Баларға  екі-
екіден қол ұстасып тұру
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керектігін айтады. Балалардан 2 м алыс жерге шиыршықтар мен доптар және 
отырғыштарды
күйде  қояды.  Балаларға  ойын  басталған  кезде  екі  ойыншы  қол  ұстаса 
отырып,шиыршықтардан секіреді. Қолдарын қосып ұстап допты алып,өткелден 
өту керек.Балаларды тәрбиеші
шапшаңдыққа шақырады.

  Ойын: “Баскетбол”
Мақсаты: Балалардың күні-бойы көңіл күйі көтеріңкі болып жүруіне жағдай 
жасау. Балаларды қимыл белсенділіктерін арттыру.
Қажетті құралдар: 2 м жасыл түсті матаға баскетбол алаңы жасалған, доп.
Ойын шарты: Балаларды шеңберде отырғызу.Тәрбиеші балаларға баскетбол 
алаңын ортаға  қояды.  Балалар  алаңның шетін  ұстайды.  Алаңның ортасында 
ұяшық бар екенін балаларға тәрбиеші түсіндіреді. Алаңның ортасына бір доп 
беріледі,  бірнеше допты да пайдалануға болады. Алаңды жоғар төмен қозғай 
отырып, допты ұяшыққа түсіру тапсырылады.

Тақырыбы: «Білім аялдамасында»
Мақсаты  Балалардың  көңіл  күйлерін  көтере  отырып,білімге  деген 
қызығушылықтарын  ,танымдық  қабілетін,белсенділігін  арттыру,логикалық 
ойлауға және өз білімдерін  жұмсай білуге үйрету.
Қажетті құралдар: Пойыз жолы, білім аялдамалары.
Ойын шарты: Тәрбиеші балаларға жүрдек пойызбен саяхат жасайтыны айта 
отырып,балалармен  бірге  жолға  шығады.Әр  білім  аялдамасында  кездескен 
кейіпкерлерді  тапсырмаларын  орындайды.Әр  тапсырма  үшін  балалар 
жұлдызшамен бағаланады.

    Бүгінгі таңда қазіргі заманғы балалардың ойын әрекетін ұйымдастырумен 
байланысты өткір мәселе бар. Әрдайым қажетті психологиялық-педагогикалық 
ақпаратты  алып  жүрмейтін  ойындар  мен  ойыншықтардың  көптігімен 
балаларды  бүлдіреді.  Барби  қуыршақтары,  роботтар,  монстрлар,  киборгтар, 
компьютерлер  тұлғаның  толық  психикалық  және  әлеуметтік  дамуын  өтей 
алмайды.  Сондықтан  тәрбиешінің  ойын  әрекеттерін  дамытуда  дәстүрлі  емес 
әдістер мен тәсілдерге көбірек назар аудара отырып, баланың қалауымен оның 
пайдасы  арасындағы  тепе-теңдікті  сақтай  отырып,  заманауи  ойындар  мен 
ойыншықтар  әлемінде  бағдарлай  білуді  талап  етеді,  баланың  сәйкес 
әлеуметтенуіне ықпал ету.
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№ C00068    21.06.2021 ж

Заман көші – болашақ бағдары

РАИСОВА АСЕМ ЕРЛАНОВНА 
Қарағанды  қаласы  Ш.Батталова атындағы тірек мектебі /РО/ 

Бастауыш сынып мұғалімі

Мектеп қабырғасын қайыспайтындай етіп тұрғызуға алғаш себеп болған 
ғұлама ұстаз Ыбырай Алтынсариннің білімінің түбірі сақталғанымен, ғылыми 
тұрғыда педагогикалық әдістер өркендеуде. Ғылыми жұмыс – білімді жетілдіру, 
дәлелдеу, оны жарыққа шығару үшін берілетін үлкен мүмкіндік. 

Егеменді  еліміздің  өскелең  ұрпағын  ойлы  да  іскер,  өзіне  -  өзі  сенімді, 
интеллектуалдық деңгейі биік азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны 
ерекше.  Ұстаздардың  міндеті  –  жеке  тұлғаны  дамытып,  оның  білімге  деген 
сенімін нығайту, оқуға қызығушылығын оятып, ынтасын арттыру. 

Қазіргі  заманғы  ғылыми  -  техникалық  үрдістің  қарқыны  білім  беру 
жүйесінің алдына үлкен мақсаттар мен жаңа міндеттер жүктейді. Жас ұрпақты 
жан - жақты жетілген, ақылды, парасатты, ой - өрісі биік, бәсекеге қабілетті 
азамат етіп тәрбиелеу – қоғамның мақсаты. Бұл әр мұғалімнің шығармашылық 
ізденіспен, жаңаша әдіспен жұмыс істеуін қажет етеді. 

Білім - ел қазынасы, білімді ұрпақ – ел байлығы, білімнің негізі мектепте, 
яғни  бар  ғылымның  бастауы  –  мектеп.  «Елдің  келешегі  бүгінгі  жастардың 
қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры – ұстаздың қолында», - деп Тұңғыш Елбасы 
бізге үлкен міндет артып отыр. 

Мектеп оқушыларын ғылыми жұмысқа баулу – педагог шығармашылының 
нәтижелі жұмысы. ХХІ ғасырдың озат оқушылары қазіргі таңда ғылыми ортада 
қалыптасып,  дамып келеді.  Себебі,  жаңа технологиялар,  жаңа сала,  жаңа іс-
әрекет,  әлеуметтік  желідегі  жаңа  ақпараттар  барлығы  оларды  ғылыми  іс-
әрекеттерге  жетелейді.  Бұл  келешек  ұрпақтың  ой-санасының  дамуының 
жоғарғы  деңгейін  көрсетеді.  Әрбір  оқушының  жас  ерекшелігіне,  қабілетіне 
қарай дарындылығын әр түрлі әдістермен айқындау және дамыту, оның ішінде 
ғылыми іздеу қызметімен ұштастыру – жаңашыл педагогтің міндеті. 

«Ұстаздан шәкірт озар», - деиекші, заман біздердікі, яғни, бойында намыс 
оты  қайнаған,  болашағы  жарқын  жайнаңан,  өздерінің  білімімен  сайланған 
жастардыкі. Мен кеудесінде «қазақ» деген ұшқыны бар, ғылым-білім жолында 
оза  шапқан  білімді  ұрпақтың  келешегін  ғылыми  тұрғыда  толық  елестете 
аламын. Егемен еліміздің саналы ұрпағы ғылым жолында шың басына шығуы 
үшін, қазірден бастап, өмірді жаңашылдықпен елестетуі тиіс. 
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Себебі,  жаңа  дүниенің  барлығы  ғылым  дамуы.  Ол  үшін  мектеп 
қабырғасында  арнайы  ғылыми,  зерттеу,  тәжірибе  алмасу  жұмыстарына 
қатысып,  білімдерін  шыңдауы  абзал.  Оқытушы,  ағартушы,  ірі  ғалым,  қоғам 
қайраткері  Ахмет  Байтұрсынұлы:  «Оқу  жұмысының  үш  жағы  үш  мәселеге 
тіреледі: бірі мұғалімге, бірі құралға, бірі ақшаға». Осы үшеуі бірдей тең болса, 
оқу қисаймай, ауытқымай түзу жүреді. Ол үшеуі тең болмағанда оқу жұмысы 
аумалы жүк сияқты орнықсыз» - деген екен. 

Сол  үшін  де  болашақтың  айқын  келбеті,  ұстаздың  тәлімімен  ғылымға 
қанат қақса, келешегінің дамуын қалыптастырады.
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№ C00070      24.06.2021 ж

Сюжетті ойындар арқылы баланың 
өміріне қажетті жақсы қасеттерін дамыту

СУГУБАЕВА АЙТГУЛ БАЛТАЕВНА
Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетібай ауылы 

«Жауқазын»бөбекжайы» МКҚК Тәрбиешісі 

Адам іс-әрекетінің  ерекше түрінің  бірі  –  ойынның пайда  болуы туралы 
зерттеушілердің  көпшілігі  өз  еңбектерінде  ойын  –  өнер  мен  көркемдік  іс-
әрекеттің  алғашқы  қадамы  деп  түсіндіріледі.  Ойында  шындықтың  көрінісі, 
оның  образды  сәулесі  қылаң  береді.  Өмірдің  әр  түрлі  құбылыстары  мен 
үлкендердің  әр  түрлі  әрекеттеріне  еліктеу  ойынға  тән  нәрсе.  Ойын  кезінде 
шартты түрде мақсаттар қойылады, ал сол мақсатқа жету жолындағы іс-әрекет 
бала  үшін  қызықты.  Ойын  балаларға  ақыл-ой,  адамгершілік,  эстетикалық 
тәрбие берудің маңызды тетігі деуге болады. 

Балалар ойын барысында: 
1) Өзін еркін сезінеді.
2) Ізденімпаздық тапқырлық әрекет байқатады. 
3) Сезіну, қабылдау, ойлау, қиялдау секілді түрлі психикалық түйсік 

пен сезім әлеміне сүңгиді. 
Педагогика бала ойынына ерекше мән беріледі. Өйткені балалық шақтың 

түйсігі мен әсері адамның көңіліне өмір бақи өшпестей із қалдырады. 
Бала  ойын  арқылы  өзін  толытқан  бүгінгі  қуанышын,  ренішін,  асқақ 

арманын,  мұрат-мүддесін  бейнелесе,  күні  ертең  сол  арман  қиялын  өмірде 
жүзеге асыруға мүмкіндік алады. Ойын баланың көңілін өсіріп, бойын сергітіп 
қана қоймай, оның өмір құбылыстары жайлы таным түсінігіне де әсер етеді.

Балалар ойын арқылы тез  табысып,  жақсы қарым-қатынас жасайды, сол 
қарым-қатынас барысында:

1) адамдар  іс-әрекеттің  жақсы  жақтарын  аңғарады,  жағымды  ойлауды 
үйренеді.

2) жанындағы адамдарды ұнатып,  жақсы көре  біледі,  оларды қуантуға 
асығады.                                                                                                                       

3) бір-біріне  көмектесе  біледі,  жанашырлық  сезімі  оянады,  қамқорлық 
жасай біледі.

4) кешірімді болуға, өзгені ренжітпеуге тырысады. 
Халқымыз ойынға тек балаларды алдандыру, ойнату әдісі деп қарамай, жас 

ерекшеліктеріне  сай  олардың  көзқарастарының,  мінез-құлқының  қалыптасу 
құралы деп те ерекше бағалаған. 
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Ойынға  басшылық  жасау  кезінде  бұйыруға  болмайды.  Егер  мұғалім 
баланың  эмоциясына,  қиялына  әсер  ету  арқылы  олардың  қызығушылығын 
арттыра түссе, онда баланың құштарлығы өсіп, ойынға құмарта түседі.

Балалардың іс-әрекетін ұйымдастыруда әр мұғалім өзінің әдісін оқушының 
психологиялық  және  физиологиялық  дамуын  ескере  отырып  іске  асырады. 
Ненің  жақсы,  ненің  жаман  екенін  ойын  үстінде  ауызекі  сөйлесу  барысында 
түсінеді. Ойын балаларға өмірде кездескен қиыншылықтарды жеңудің жолын 
үйретіп қана қоймайды, ұйымдастырушылық қабілетін қалыптастырады.

Күнделікті  өмірдегі  қиындықтың  бірі  күтпеген  жағдайлардағы  адамның 
өзін ұстай білмеуі болып табылады. Әдеттен тыс жағдайға тап келген адамның 
дұрыс  шешім  жасай  алмауы  жиі  кездеседі.  Осындай  жағдайларды  яғни, 
сюжеттік-рөлдік  ойындарды  сахнада  ойнап  көрсету  балалардың  бойындағы 
жағдайды ойластыру және одан шығудың жолын табу қабілетін дамыту әдісі 
болып табылады. 

Бұдан басқа, осыған ұқсас ойындарда бала басқалармен өзара әрекет жасай 
білуге,  өзінің  әрекеттерін  басқалармен  ақылдаса  отырып  шешуге  үйренеді. 
Сюжеттік-рөлдік  ойындарды  сабақ  үстінде  де,  үзілісте  де,  бос  уақытта  да, 
өткізілетін  ертеңгіліктер  мен  кештерде  дидактикалық,  қосымша  материал 
ретінде пайдалануға болады. Демек, ойын арқылы балаларды өмірге ең қажетті 
қасиеттерге: өжеттілікке, іскерлікке, жауапкершілікке, ептілікке тәрбиелейміз. 
Ойын – балалар үшін оқу да, еңбек те. 

Ойын  айналадағы  дүниені  танудың  тәсілі.  Ойын  балаларға  өмірде 
кездескен  қиыншылықтарды  жеңу  жолын  үйретіп  қана  қоймайды, 
ұйымдастырушылық  қабілетін  қалыптастырады.  Тиімді  қолданылған  ойын 
түрлері мұғалімнің түсіндіріп отырған материалын, оқушылардың зор ынтамен 
тыңдап,  толық  меңгеруіне  көмектеседі.  Өйткені  төменгі  сыныптағы 
оқушылардың аңсары сабақтан гөрі ойынға ауыңқырап тұрады. Қызықты ойын 
түрінен кейін олар тез сергіп, тапсырманы ықыласпен орындайды. 

Сюжеттік-рөлдік ойындарды сахнада ойнап көрсету үшін, оқушылардың 
оған толық қатысуы үшін сыныпты 4-6 адамнан тұратын топтарға бөлген жөн. 
Топтар  бір  ойынды  кезек-кезек  көрсетуі  мүмкін.  Бұл  кезде  қалғандары 
көрермен  болып  отырады.  Содан  соң  бүкіл  сынып  болып  әрекеттерді 
талқылауға  болады.  Алғашқы  кезде  балаларды  белгілі  әңгіме,  ертегі  немесе 
мысалды сахналауға үйрету оңай болады. Кейіннен олар мұны меңгеріп болған 
соң, олардың өз шығармаларын ойнап көрулеріне болады. 

Мысалы,  «Сүйіспеншілік»  ойынын  алайық.  Мұғалім  бағыттаушы  сөзді 
таңдап айтады. Ойынға қатысушылар соған мәндес сөзді айтып, допты келесі 
ойыншыға лақтырады. Мысалы,  сен әдемісің,  сен бүгін сүйкімдісің!  «Құнды 
қасиеттер» ойыны. Музыка ойнайды. Балалар шеңбер құрып отырады. 

Күні бұрын даярланып қойған парақтарға құнды қасиеттер жазылады. 
Бала соның мағынасын аша білу керек.  
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«Пантомима» ойыны. 
Балалар  топтарға  бөлінеді.  Әр  топқа,  мысалы:  достық,  қамқорлық, 

сыйластық,  сүйіспеншілік  деген  секілді  тақырыптар  беріледі.  Әр  топ 
музыканың  сүйемелдеуімен  өздері  құрастырған  сюжетті  көрсетеді.  Соңынан 
тапсырмалардың  мазмұны  ашылған  соң,  олар  берілген  сұрақтарға  жауап 
дайындап, қысқаша мәтіндер құрастырады. Спорт, ойындар, серуен, мектептен 
тыс  кездесулер  кезіндегі  пікірталастар,  әсерлі  әңгімелер,  мұражайға,  театрға 
немесе  классикалық  музыка  концертіне  бірге  бару,  үйірмелер,  театрланған 
сабақтар  –  осының бәрі  рухани-адамгершілік  тәрбие  үшін  тамаша құралдар. 
Олар  баланың  шығармашылығын  оятып,  жан  дүниесімен  сезінетін  тамаша 
ойларға жетелейді. Ал одан жағымды қасиеттер туындайтыны белгілі. 

Еліміз  білімді,  ақылды  жастармен  толығып  келеді.  Ендеше,  болашаққа 
деген сенімділік те мол. Өмір талабының әсерімен өсіп келе жатқан ұрпақтарды 
тәрбиелеу мен оқытудың жаңа мақсаттары, тәсілдері анықталады. 

Біздің  республикамызда  әлеуметтік,  экономикалық,  білімділік  өсу 
адамдардың  санасының  өзгеруін  қажет  етеді.  Олар  білім  мазмұнын  қайта 
құрылуын және оны білім жүйесі арқылы жүзеге асыруын талап етеді. 

Білім стандартының негізгі  қағидалары: «Білім туралы заңы»,  2005-2010 
жылдарға  арналған  ҚР-ның  білімді  дамыту  мемлекеттік  бағдарламасы,  жеке 
тұлғаның  жан-жақты  дамуын  және  оқыту  процесінің  гуманизациялық 
бағыттарын анықтап көрсетеді.  Осының барлығы оқушының шығармашылық 
қабілеттерін  ашуын  және  тәрбиеленушінің  жеке  басына  тән  психологиялық 
ерекшелігін қадағалауын талап етеді. 

Біздің,  яғни  ұстаздардың  алдында  азаматтарды  тәрбиелеу  және 
отанымыздың  интеллектуалды  потенциялын  сақтап  қалу  ғана  емес,  оны 
мүмкіндігінше одан әрі өркендету міндеті  тұр. Сонымен қатар педагог үнемі 
ізденіп,  өз  шеберлігін  жетілдіріп,  оқытудың  жаңа  түрлері  мен  әдістерін 
іздестіріп  отыру қажет.  Сабақта  оқушылар тек  жаңа  материалды оқып,  есте 
сақтап  қана  қоймай,  өмірдің  түрлі  бағалы  тәжірибесінен  үйреніп,  әлемдік 
зерттеу  ақпараттарымен  танысып,  солармен  біте  қайнасып,  бағалай  білуге 
үйренсе ұстаз еңбегінің зая кетпегені деп білеміз. 

Әр ұстаз өз сабағының қызықты да тартымды болғанын қалайды, бұл үшін 
өз  пәнін  жақсы  білу  жеткіліксіз,  ұстаз  жақсы  әңгімешіл  болуы  қажет. 
Оқушылардың күнделікті оқу материалын қабілдауын қызықты да, тартымды 
ететін, олардың шығармашылық ізденісін шыңдай түсетін, оқу үрдісінің бірден-
бір тиімді тәсілі – ойын технологиясы болып табылады. 

Ойын  тәсілдері  таным  қызметінің  эмоциональды  және  тиімді  жаңа 
жақтарын біріктіреді.  Бұл бала  үшін табиғи дұрыс тәсіл.  Ойын кезінде  бала 
өзінің  нақты  өмір  тынысын,  шынайы  табиғатын  танытады.  Бұл  оқушының 
оқиғаға деген ынтасын арттырып, ойлау қабілетін, қиялын дамытады. 
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Ойын  –  шығармашылық  ізденіске  жол  бастайды,  қабілетін 
қалыптастырады. Бұл жерде белгілі ғалым психолог Д.Б.Элкониннің айтқанын 
еске алсақ: «Ойын – баланы ешкім, ешқашан үйрете алмайтын нәрсеге үйретеді. 
Бұл  нақты  өмірге,  кеңістікке,  құбылыстарға,  адамның  іс-әрекетіне  бағдар 
беретін зерттеу тәсілі. Ойын үрдісі кезінде балалар зерттеу, сараптама жасау, 
оқу арқылы өмірге, әлемді танып-білуге бағалауға үйретеді». 

Ойынның  ұйымдастырылуы  оның  негізгі  арқауынан:  өткізілу  орнын, 
уақытын,  қатысушыларды  айқындаудан  басталады.  Бұл  үшін  тақырыптық 
күнтізбе  жоспар  құру  кезінде  әр  түрлі  сабақтарда  ойындарды  қолданудың 
перспективалары  айқындалады.  Сабақ  жоспарларын  қарастыру  кезіндегі 
ойынның ережелері құрылады, атрибуттары дайындалады. 

Ойынды  әрекеттің  басқа  түрлерінен  шартты  болуы  ерекшелендіреді, 
өйткені  қызығушылық  -  шарттылық  жағдаят  туғызу  арқасында  әрекет  ойын 
өзгешелігіне  айналады.  Сондықтанда  керекті  шарттарды  ескере  отырып, 
ойындарды топтарға бөлуге болады. 

Сонымен,  балалардың  өзіндік  өмірлік  тәжірибесін,  олардың  ой-өрісін, 
әлеуметтік  өмірге  қызығушылығын,  өмір  жайлы  түрлі  білімдерді  кеңейту 
негізінде  сюжеттік-рөлдік  ойындардың  мазмұны,  сюжеттің  ауқымы  және 
рөлдермен байыта отырып, жағдай жасалады. Ойын - бала әрекетінің бір түрі, 
адамзат  мәдениетінің  қазынасы.  Ұлы  педагогтер,  ғалымдар  баланы 
тәрбиелеудегі ойын рөлін жоғары бағалаған. Бала ойын арқылы өмірге енеді, 
табиғатпен,  қоршаған  ортамен  қарым-қатынасқа  түседі,  атын  –  түсінігін 
арттырады, еңбек ете білу дағдысы қалыптасады.   
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№ D00011      24.06.2021 ж

Күзгі бояу

БАРАКОВА СӘУЛЕХАН ҚАБАНБАЙҚЫЗЫ

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетібай ауылы 
«Жауқазын»бөбекжайы» МКҚК   Бейнелеу үйірмесінің жетекшісі

Сабақтын мақсаты: Күзгі табиғат көрінісін көре білуге, күз айларындағы 
табиғат өзгерістерін, құбылыстарын бейнелеуге үйрету.
Білімділігі, дамытушылығы: Табиғат көріністерін, сұлулығын көре біліп дурыс 
бейнелей білуге, бояу тустері жайлы оқушының ой-өрісін дамытып, 
шығармашылық қабілетін ұштау, сурет салуға икемділік дағдыларын 
қалыптастыру.                                            
Тәрбиелілік: Табиғат көрінісін бейнелей отырып туған жердің табиғатын 
аялауға, қорғауға, елін, жерін сүюге тәрбиелеу.
Көрнекіліктері: күз көрінісі бейнеленген иллюстрациялар, Қазақстан 
суретшілерінің шығармалары, интерактивті тақта, слайд.
Құрал-жабдықтары: пішімі А4 сурет дәптер, акварель бояу, қылқалам, 
өшіргіш, су құятын құты.
Түрі: аралас сабақ
Әдісі : түсіндіру, үйрету, сұрақ-жауап, ребустар шешу.
Сабақ барысы:  І Ұйымдастыру кезеңі:                                                                   
-оқушыларды түгендеу;                                                                                                 
-құрал-жабдықтарын тексеру;                                                                                       
-үй тапсырмасын бағалау.
ІІ Өткен сабақты қайталау: Сұрақ-жауап әдісін қолдана отырып өткен 
сабаққа шолу жасалады.
ІІІ Жаңа сабақ.
-Бейнелеу өнерінің жанрлары живопись орындау ерекшеліктеріне қарай 
натюрморт, портрет, пейзаж, тарихи жанр, батальдық жанр, анималистік жанр 
деп бөлінеді.                        -Біз бүгін осы жанрлардың ішіндегі «Пейзаж» 
өнеріне тоқталамыз. Яғни, күзгі табиғатттың сұлу көріністерін ақ қағаз бетінде 
акварел бояумен бейнелейміз.
Дәптермен жұмыс: Күннің реті мен тақырып жазылып, «Пейзаж» француз 
сөзі, аударғанда «табиғат көрінісі» дегенді білдіреді.                                                
«Перспектива» латын сөзі, аударғанда «көрініс» дегенді білдіреді. Слайд 
арқылы Қазақстан суретшілері О.Таңсықбаев, Ү.Әжиев, М.Кенбаев күз 
көрінісіне байланысты салынған шығармаларын таныстырып, талдау жүргізу.    
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Слайдта көрсетілген суретшілер шығармаларын өнер тілінде- «пейзаж» деп 
аталатындығына анықтама берілді.
Жылдың төрт мезгілі бар. Олар: көктем, жаз, күз, қыс. Біз бүгінгі сабағымызда 
күз мезгіліне композиция құрамыз. Күзгі табиғат көріністері буырқанған жылы 
түсті бояуларға толы болады. Жылы түстер (сары, қызыл, қоңыр топтамалары). 
Күз айында егін алқабы пісіп, жеміс-жидектер толық теріліп, шөп мая-мая 
болып, әр үйде жиналып, барша табиғат ерекше бір күйге енетініне куә 
болғандаймыз. М. Мақатаев «Жапырақтар» туралы өлеңін бір оқушыға оқытып, 
өлеңдегі бейнеленген көріністі жан-тәндерімен сезінуге ықпал жасау, өлеңге 
ойша композиция құру.
Табиғат көрінісін бейнелеуде алыс-жақын, астында-үстінде, жанында 
ұғымдарын қалыптастыратын перспектива заңдылықтарына түсініктеме беру.    
Акварель бояуымен жұмыс жасаудың әдіс-тәсілін практика жүзінде естеріне 
түсіру.            Практикалық жұмыс.   Сурет салу 3 кезеңнен тұрады:                   
1-кезең. А3 пішім бетіне көкжиег сызығын жүргіземіз төменгі бөлігі жер беті 
блып есептелінеді. Көкжиег сызығы үстіне тау, бел-белестер бейнесі 
орындалады белестер етегіне орман-тоғай көріністерді сайдан ағып шыққан 
өзен жол төмендеген сайын перспкетива заңдылығына сәйкес кеңейе түседі. 
Жақын тұрған ағаш, маяланған шөптер,тас т.б анық көрсетеміз.
2-кезең. Тауға, ағашқа, бел-белестерге, ағаш бұталарына түскен жарық 
көлеңкелерін кеңістікте бейнелеп көрсету қажет. Алыстағы көріністердің 
бояулары солыңқы (қанықпаған ашық) кейбір бейнедегі бояулар қою боялады.
3-кезең. Ауа перспективасы заңдылығын ұстана отырып боялмаған көріністерді 
толығымен бояп, кейбір жақын тұрған бейнелерді котнтулап пейзажды 
аяқтаймыз.

 

IV. Оқушылармен өзіндік жұмыс.
- Шығармашылығын ұштау бағытында табиғат жайлы музыка тыңдату.
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- Жылы түстер топтамасын интерактивті тақтаға көрсету.
- Акварель бояуды жағу әдістерін көрсетіп естеріне түсіру.
- Оқушы салған суреттерді қарап тексеріп көмек көрсету.

V. Жаңа сабақты қортындылау.
- Пейзаж дегеніміз не?
- Суретші О.Таңсықбаевтың күз көрінісіне салынған пейзажы қалай аталады?
- Ауа перспективасын пейзажда қалай байқауға болады?
- Ребус шешу.

к е н е п

к е м е

А й ш а

қ а з а н

м а з о к

Қ о ж а

V I. Үйге тапсырма беру. Күз тақырыбында бір планды композиция құру. 
Монотипия әдісін пайдалану арқылы пейзаж көрінісін беру, қажетті 
көріністерді контурлау, аралас техника пайдалану.

VII. Оқушының жұмыстарын бағалау. Аяқталған жұмыстардан көрме 
ұйымдастырып жетістіктерін мадақтап, кемшіліктерін ескертіп бағалау.
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№ C00072     24.06.2021 ж

Сиқырлы табиғат әлеміне  саяхат

ӘБИЛОВА АЙДАНА СЕРІКҚЫЗЫ
 Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетібай ауылы 

«Жауқазын»бөбекжайы» МКҚК   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
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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. 
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
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Балаларды орталыққа ауыстыру
Дидактикалық ойын: «Табиғаттан не үйрендім»
Айтып отырып суретті жабыстырып, табиғат бейнесін құрастыру.
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  адазат аялаған,
Егінегіп, мал бағып саялаған.
Қарасындай көзінің қорғай жүріп,
Қамқорлығын  ешқашана ямаған.
 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.
Дидактикалықойын: «Қайда бардым, не көрдім»
Бардық дейік орманға
Не бар екен ол маңда
Көргендеріңді  баянда.
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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!
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№ C00073      24.06.2021 ж
                                                                                  

Құм терапиясы- мектеп жасына дейінгі балалармен 
жұмыс істеудің инновациялық әдісі 

БЕКОДЖАЕВА ТОКТАКУЛ ОРЫНТУРЛЫЕВНА
Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетібай ауылы 

«Жауқазын»бөбекжайы» МКҚК. Тәрбиеші

«Құм терапиясында, балалық шақ әлемі қайтадан адамға 
есігін ашады, және дәл осы есіктер бейсаналыққа 

және онда жасырылған құпияларға  әкеледі».

     Біз бәріміз, ересектер мен балалар, қолымызбен құм ұстадық. Ұсақ құмды 
көргенде , ерекше ештеңе жоқ, бірақ қандай да бір себептермен онымен бірдеңе 
жасағыңыз  келеді:  дымқыл  құмнан  қалыптардың  көмегімен  пішіндер  жасау 
және оны саусақтарыңыздың арасынан төгу өте қызықты. Және де құмға сурет 
салып ойнай аласыз.
      Құм  терапиясы-  бұл  Юнгтің  «сыртқы  әлемнің  әр  пәні  бейсананың 
тереңдігінде қандай да бір символды тудырады»деген теориясына негізделген 
көркемдік емдеудің бірі.
     Диагностика  нәтижелері  бойынша  соңғы  уақытта  гиперактивтіліктің 
ауытқушылығы  бар  балалар  саны  көбейді,  оларды  түзетуде  әртүрлі  әдістер 
қолданылады,  олардың  бірі  -  құм  терапиясы. Бұл  әдіс  жалпы  релаксацияға, 
мотор стереотиптерін жоюға, зейін мен табандылықты арттыруға бағытталған 
көптеген жаттығулар мен ойындарды біріктіреді. Гиперактивтілік белгілері 2-3 
жастан бастап байқала бастайды.
     Алайда,  ата-аналар  мен  тәрбиешілер,  ереже  бойынша,  баланың  мінез-
құлқындағы  ауытқуды  оның  жеке  ерекшеліктерімен  байланыстырады  және 
дәрігермен немесе басқа маманға жүгінбейді, мәселені өз бетімен жеңемін деп 
үміттенеді,  бірақ  уақыт  өтіп,  мәселе  одан  сайын  күрделене  бастайды. 
Сондықтан  назар  жетіспеушілігі  мен  гиперактивтіліктің  бұзылуын 
мүмкіндігінше ертерек  диагностикалау өте маңызды.
     Бірақ ұсынылған әдістер үлкен балаларға арналған. Сондықтан мектепке 
дейінгі  мекемелерде құм терапиясы жиі қолданыла бастады.  Өз тәжірибемде 
мен  құм терапиясына  жиі  жүгінемін. Құммен  ойнаудың арқасында  белсенді 
балалар тезірек тынышталады, ал құрдастарымен сөйлесуде қиналатын балалар 
ортақ тіл табысады.
     Құмсалғыш - баламен байланыс орнатуға арналған тамаша делдал. Егер ол 
нашар сөйлесе және ересек адамға өзінің тәжірибесі туралы айта алмаса, онда 
осындай  құммен  ойындарда  бәрі  мүмкін  болады.   Кішкентай  пішіндердің 
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көмегімен қызықты жағдайды көрсете отырып, құмның бетіне жасай отырып, 
бала ашылады, ал педагог  баланың ішкі әлемін көруге мүмкіндік алады және 
құм терапиясы кезінде ол міндетті түрде құм бетіне «түседі». 
     Алғашында  сабақтар  жеке  өткізілді,  мен  негізінен  балалардың  құммен 
салынған  суреттеріне  түсініктеме  бердім,  бірақ  біртіндеп  балалар  өздері 
құмсалғыштағы  әрекеттері  туралы айта  бастады  және  олар  онда  ұзақ  уақыт 
ойнағысы келді. Содан кейін мен кіші топты ала бастадым, біз өзім ұсынған, 
содан кейін балалардың өздері ойлап тапқан ойындарды ойнай бастадық.
     Неліктен құм ойындары пайдалы?
- Қабылдау,  ойлау, есте сақтау,  зейін,  сөйлеу,  өзін-өзі  бақылау және өзін-өзі 
реттеу дағдыларын, шығармашылық ойлауды, қиялын дамытады;
-Баланың қоршаған әлем туралы түсініктерін қалыптастырады;
- Кернеуді жеңілдету арқылы тыныштандырады және босаңсытады;
      Мектеп жасына дейінгі баланың оқу процесі өте қиын, қиын тапсырмаға 
кезіккенде бала тез шаршайды, бірақ,  мен іс жүзінде тексергенімдей , баланың 
ұзақ жұмыс жасауына мүмкіндік беретін құм, өйткені қиын тапсырмаларды да 
құмда шешу оңайырақ. Бала құмсалғышта қожайын болып табылады және осы 
сезімді  бастан  өткергенде  ол  іштей  күшейеді,  өйткені  ол  суреттерін, 
сюжеттерін, көзқарастары мен көңіл-күйлерін өзгерте алады.
     Гиперактивті балалармен ойындар өте сабырлы, үлкен шыдамдылық пен 
шыдамдылықты  қажет  етеді:  мысалы,  «Жарылғыш»  ойыны  (бала 
саусақтарының  қайда  екендігі  анық  болмайтындай  қолын  көміп  тастайды. 
Басқа бала саусақтарына тигізбеуге тырысып, бұл құмды баяу тарта бастайды. 
Кім саусақтарын көбірек тапса, оған қол тигізбесе, жеңеді. Тағы бір ойын «Әрі 
қарай созыңыз»(түймені бәрі пайда болғанша мүмкіндігінше созу керек). 
     Құм  терапиясында  жұмыс  істеу  кезінде  ең  тиімді  ойындар  мен  ойын 
жаттығулары келесі ойын жаттығулары болып табылады:
 «Құмды күрекпен үйіп тастау»;
 «Шелектерге, жүк көліктеріне, арбаларға құм тасу»;
 «Құрғақ құмды түтік арқылы құю»;
 «Қуыршақпен серуендеуге шұңқыр дайындау, ойық жасау»;
 «Қуыршақ үшін үй салу»;
 «Ылғал құмға пішіндерді басып шығару»;
 «Таяқшамен сурет салу»;
 «Мен құмға не көмдім?»
      Біздің балаларымыз ұнататын құммен жұмыс істеудің тағы бір тәсілі  – 
«Құммен сурет салу». Құммен сурет салу-бұл шығармашылық және қызықты 
ғана емес, сонымен қатар пайдалы. Кез-келген сурет сияқты, құммен сурет салу 
қиялды, зейінді,  саусақтардың қозғалғыштығын және кеңістіктік қабылдауды 
дамытады. Баланың  сөйлеуі  көбінесе  саусақтардың  ұсақ  моторикасының 
қалыптасу дәрежесіне байланысты екені белгілі, өйткені саусақтарда адамның 
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орталық  жүйке  жүйесіне  импульстар  жіберетін  көптеген  рецепторлар  бар. 
Сондықтан бұл қызмет түрі мидың екі жарты шарының дамуына ықпал етеді.
      Өз  тәжірибемде  дәстүрлі  педагогикалық  сабақтарды  құмға  ауыстыру 
оқытудың стандартты формаларына қарағанда, үлкен тәрбиелік және білім беру 
әсерін береді. Сабақтарды өткізу барысында кинетикалық құмды пайдаландым. 
Кинетикалық құм WABA Fun швеция өндірушісінің ол оқу-дамыту процесіне 
және  терапевтік  мақсаттарға  арналған  инновациялық  құм.  Кинетикалық  құм 
«тірі» және бірегей деп аталады, ол тамаша қаситтерге ие, даму және терапия 
үшін табысты қолданылады.  Кинетикалық құм ылғалды теңіз  құмына ұқсас, 
бұл  ретте  ол  сусымалы  және  пластикалық,  ол  саусақарасынан  су  сияқты 
«ағады» және көлемді фигураларды мүсіндеуге мумкіндік береді. Кинетикалық 
құмсалғышты кіші  жастағы  балалар  үшін  пайдалану  мақсаты(бір  жастан  үш 
жасқа дейін) – бұл белсенділіктің, білімділіктің, сенсорлық қабылдаудың, ұсақ 
моториканың  және  сөйлеудің,  жалпы  ой-өрісінің  дамуына  көп  әсер  етеді. 
Құмдағы қызықты ойын ойлауды, есте сақтауды, қиялды дамытады. Сонымен 
қатар, оң эмоцияналдық көңіл-күй қалыптасады, шыдамдылық, түрлі заттармен 
практикалық эксперементтеу дағдылары қалыптасады.  Кинетикалық құмдағы 
сабақтар  танымдық  қызығушылықты  және  баланы  белсенді  дамуға 
ынталандырады. 
      Кинетикалық  құммен  сабақтар  баланың  өзіне  деген  сенімділік,  жаңа 
ұжымда,  жаңа  өмірлік  жағдайда  тиімді  бейімделуге  ықпал  етеді.  Құм 
ойындарының көмегімен баланың мінез-құлқын, оның эмоционалдық-тұлғалық 
қасиеттерін  түзетуге  болады.  Бірінші  сабақта  бірден  қандай  әсерді  көруге 
болады? Бала өзін еркін ұстайды, жаңа орын мен ұжымға бейімделуі, көңіл-күй 
аясы  оңға  өзгереді,  бала  «ашылады»,  дербес  немесе  бірлескен  қызметке 
тартылады, сөйлеу мен коммуникативтік дағдылары белсенді дамиды.
      Осындай құммен ойындарды дамытушы сабақтың бір бөлігі немесе толық 
сабақ ретінде пайдалануға болады. Сабақ жақсы шығармашылық көңіл-күйде 
өтуі керек. Сабақтың құрылымын баланың мүдделеріне бейімдеу қажет. Білім 
беру  қызметін  бейнелеу  қызметіндегі  шығармашылық  қабілеттілікті, 
белсенділікті  және  дербестікті  дамытуға  бағытталған  ойындар  мен  ойын 
жаттығуларын пайдалана отырып құру керек.

Әдебиеттер:
 Белоусова,  Е.  Д.  «Назар  жетіспеушілігі  және  гиперактивтіліктің 
бұзылуы». 
 Е.Д.  Белоусова,  М.  Ю.  Никанорова  /  Реценцияланатын  ғылыми-
практикалық журнал/ - 2000. - №37 – С.39 – 42.
 Брязгунов  И.П   /  Балалардағы  гиперактивтіліктің  бұзылуы/  И.П. 
Брязгунов, Е.В. Ксатикова. / Медициналық практика/. 2002. С. 38-39, 48-53.
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     № C00075     24.06.2021 ж

Үстел үстіндегі ойын түрлері

ОРАЛХАНОВА АРНА НӘРЕНБАЙҚЫЗЫ
Маңғыстау облысының білім басқармасының Қарақия ауданы 

Жетібай ауылы  бойынша білім бөлімінің 
«Оқушылар шығармашылық орталығы»жедел басқару құқығындағы МКҚК 

Үстел ойындары тоғыз құмалақ және шахмат мұғалімі 

Мақсаты:
Оқушыларға ұлттық ойынын таныстыра отырып, негізгі ережелерді түсіндіре 
отырып, ойын тәсілін толық меңгерту.
Оқушыларға үстел үстіндегі ойындардың негізгі шарттарын түсіндіру арқылы 
логикалық ойлау қабілетін, ой-өрісін толық дамыту ұқыптылыққа, 
жылдамдыққа үйрету. Оқушылардың дене бітімін дұрыс қалыптасуын 
жетілдіру.
Оқушыларды ұйымшылдыққа, достық қарым-қатынасқа, ұлттық рухта саналы 
тәрбиелеуге бейімдеу. Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың жыл басындағы халыққа Жолдауында рухани жаңғыру деген 
ұғымның өзі ұлттық сананың кемелдеуін білдіреді деген.
Балалардың сөздік қорын молайту. Дыбыстардың дұрыс айтылуын қадағалау.
Меңгерілетін сөздер: жеңімпаз, дойбы ойыны, тоғыз құмалақ, шахмат, теннис.
Барысы:   Сәлемдесу.
Балалар, тәрбие сағатының тақырыбын бәріміз бірге оқимыз.                           
«Үстел үстіндегі ойындар».
Тәрбие сағатын мына бір өлең шумағымен бастаймыз.
Жабырқауды білмейміз,                                                                                 
Жалқаулықты сүймейміз.                                                                                             
Біз талапты жас ұлан,                                                                                                 
Үлгі аламыз жақсыдан.
Балалар, үстел үстіндегі ойындардың қандай түрлерін білесіңдер?                   
(Шахмат, дойбы, қол күрес, теннис, тоғыз құмалақ.)
Дұрыс, балалар. Осының барлығы спорттық ойын түріне жатады. Олай болса 
спорттық ойын жайлы мақал-мәтелдер оқиық.
Тәні саудың – жаны сау.                                                                                          
Асық ойнаған азар, до ойнаған озар.                                                                
Шынықсаң шымыр боласың.                                                                                   
Спорт денсаулық кепілі.
Жарайсыңдар, балалар. Сендер спорт жайында көп мақал-мәтелдер біледі 
екенсіңдер. Енді тақырыпқа байланысты өлеңдер оқиық.
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Спорт біздің досымыз                                                                                                    
Күш қайраты сыналған.                                                                                              
Спорт біздің досымыз,                                                                                                  
Бала кезден шыңдалған.
Денсаулық ол күлуің                                                                                                      
Көңіл-күйің жадырай.                                                                                          
Денсаулық ол жүруің                                                                                                  
Ешбір жерің ауырмай.
Басты байлық денсаулық                                                                                             
Бабаң айтқан даналық                                                                                                    
Сақта жолын сен тауып                                                                                                  
Осы шақтан балалық.
Ал, балалар, енді сергіту сәті.                                                                    
Орындарымыздан тұрып, бәріміз бірге бой жазамыз.
Балалар, сендер спорт жайлы өлеңдер оқып жатырсыңдар.                               
Сендер спортты жақсы көресіңдер ме?    (Ия. Біз спортты жақсы көреміз.) 
Балалар, сендер біздің мектебімізде қандай спорт үйірмесіне қатысасыңдар? 
(Мен теннис үйірмесіне қатысамын.)                                                                      
(Мен футбол үйірмесіне қатысамын.)                                                                          
(Мен дойбы үйірмесіне қатысамын.)                                                                          
(Мен күрес үйірмесіне қатысамын.)                                                                           
(Мен би үйірмесіне қатысамын.)
Дойбы – бір жағынан ежелгі, екіншіден жас ойын. Ежелгі болатын себебі, 
ойынға арналған құралдар, сонау ерте заманда қазба жұмыстары кезінде 
табылған. Жас болатын себебі, ойын тәртібі уақыт ағысымен өзгеріске ұшырап, 
тұрақтандырылады. 
Ойынның мақсаты – қарсыласының тастарын түгел жою немесе жүріс 
жолдарын бөгеп тастау.                                                                                           
Дойбы (орысша - шашки) – спорт ойын түріне жатады.                                         
Олай болса, дойбы ойынын ойнайық. Екі шаршыға бөлінген тақтада он екі 
немесе жиырма таспен ойнайды.                                                                    
Жарайсыңдар, балалар! Сендердің ойлау қабілеттерің өте жоғары екен. Енді 
үстел үстінде күш сынасамыз.                                                                                     
Күш сынасып, қол күрестіріп көрейік.
Қорытынды.
Үстел үстіндегі ойын – бұл күрес, ақыл-ой күресі. Егер сен жеңбесең, ол сені 
жеңеді. Үстел үстіндегі ойындарды ойнау арқылы алдымен жеңіле білуді, сонан 
соң жеңе білуді үйрену керек. ол үшін шыдамдылық қажет.
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№ D00007    24.06.2021 ж

Күз байлығы

ШОНГАЕВА АЛТЫНГУЛ КАРАСАЙҚЫЗЫ
Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Жетібай ауылы ЖБҚ МКҚК 

«Айналайын»бөбекжайы» тәрбиешісі 

Білім беру саласы: Коммуникация
Оқу қызметінің түрі: Сөйлеуді дамыту
Мақсаты: Табиғаттағы маусымдық күз  мезгілінде  өзгерістер  күн салқындап 
жапырақтар  сарғайып  түсуі,  кейбір  жануарлардың  ұйқыға  кетуі  (аюдың), 
жемістер мен көкөністер жинау, оларды қысқа дайындау туралы түсініктерін 
кеңейту, өсімдіктердің өсіп-жетілуі үшін арнайы жағдайлар жасалатыны, адам 
өміріндегі  маңызы  туралы  білімдерін  жинақтау.  Күз  мезгілін  бейнелеуді 
(сипаттама  беру,  тақпақтар  айту,  әңгімелеу,  сурет  салу)  әңгімелеу  тілін 
қалыптастыру,  баланың  тірі  табиғат  нысандарына  қатысты  оларға 
қызығушылық  пен  білуге  құштарлық  негізінде  өзін-өзі  дұрыс  ұстау  жайлы 
түсініктерін алгоритмдеу арқылы меңгерту.
Тәрбиелік: Тапсырма орындау  арқылы оларды ажыратып  жемістерді  бөлек, 
көкөністерді бөлек топтастыруға, аттарын дұрыс атай білу арқылы сөздік қорын 
дамыту,  жалпылауыш сөздерді  қолдана білуге (көкөністер,  жемістер) үйрету. 
Түбірлес  сөздерді  (бақша,  бақшада)  жасауға  және  қолдануға  жаттықтыру, 
оларды өз  тәжірибесінде  белсенді  қолдану.  Жеміс  пен көкіністерді  көлеміне 
қарай дұрыс орналастыра білу дағдыларын қалыптастыру.
Дамытушылық: Берілген шығармалардан үзінділер жатап (өлеңдер), ұсынған 
«Жеміс  бағында»  тақырыбына  сай  шығарманы  бойынша  түсінгенін  айтып, 
әңгіменің жалғасы мен аяғын ойлап табуға, компьютерді пайдаланып бірнеше 
біркелкі  заттардың  мөлшеріндегі  ерекшеліктерін  (үлкен  және  кішкентай 
көкөністер  мен  жемістер)  суретті  орналастыруға  қатыстыру.  Үлкендердің 
еңбектерін  құремттеуге,  үлкендерге  көмектесуге  ықыластарын  арттыру.  қыс 
мезгілін бейнелейтін түстірді тандап, сурет салуға қатыстыру.
Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар: Күз мезгілінің маусымдық 
ерекшеліктерін айту.
Әдіс-тәсілі: АКТ, ойын; ой қозғау, түсіндіру, әңгімелесу, өлеңдер оқу, жұмбақ 
жасыру; слайд көрсету; компьтермен тапсырма орындау.
Қажетті көрнекі құралдар: Табиғи жеміс пен көкіністер, үлестірмелі жемістер 
мен  көкіністер  бейнеленген  суреттер,  муляждары,  дидактикалық  ойынға 
арналған карточкалар.
Билингвальдық компонент: Жемістер-фрукты, көкіністер-овощи, алма-
яблоко, алмұрт-груша, қияр-огурец, қызанақ-помидор
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- Балалар жанағы бағбан әкелген 
себетін ішінде сізге тапсырма бар 
екен.
Ойын:«Дұрыс орналастыр»
Балаларға суреттер ұсынылады. 
Суреттерде өсіп тұрған көкініс, 
көкіністі жинау мезгілі, тазартып, 
топтауы және оларды өндеу немесе 
дүкенге әкеліп сатлуы көрсетілген.
Ойынның шарты: Суреттерді 
ретімен орналастыу қажет - 
Бірінші көкініс қайда өседі?             
- Содан соң не істеу керек?        - 
Жинап алған соң не істейміз? 
Бірнеше баладан жауап алу қалай 
дұрыс орналастырғаны туралы.
Дұрыс. Барлығың өте жақсы 
жұмыстандыңыз.
- Сергіту сәті.
Әне, аюдың апаны,
Жатыр онда дәу аю.
Жайлап басып барайық,
Саңырауқұлақ, бұлдіргенді,
Білдіртпей біз алайық.
Ұйықтап жатқан аюды,
Оятып біз алмайық.
- Балалар бағбан әкелген себетін 
ішінде тілхат бар екен. Мұнда күз 
туралы әңгіме берілген, ендеше 
оқимын, сендер мұқият тынданыз

сатылуын 
орналастырады.
Алдымен көкініс 
бақшада өседі, 
пісіп шыққан соң 
оны жинап алады, 
жинап алған соң 
тазартып, 
топтайды. Дайын 
көкіністерді 
қысқыға 
банкаларға салып 
тұздауға болады, 
немесе дүкенде 
сатады.

Балалар әңгімені 
мұқият тыңдайды.
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Жеміс бағында                                 
Ерте, ерте ертеде ме......., әлде 
қазіргі заманда ма, белгісіз, 
Әділхан қарияның немересі 
қаладан қонаққа келеді. Қария 
немересін қасынан қалдырмай 
ертіп жүреді екен.
Бір күні қария:
- Дәулетжан, бүгін баққа барамыз 
тұра ғой,- дейді ақырын дауыспен 
немересін ұйқыдан оятады.
Бұрын – соңды «бақ» деген сөзді 
естімеген Дәулет таңырқап, «Ол не 
екен?»- деп ойлайды. Олар баққа 
келеді. Бақ іші сондай әдемі, 
бұтақтарын жемістен көтере алмай 
өсіп тұрған әртүрлі ағаштарды 
көріп , «бақ» деген сөзге бірден 
түсінеді. Анасының базардан 
әкеліп жүрген жемістері де бар 
екен. Дәулет жеміс ағаштарын 
қызықтап, бақ ішін аралап жүрді. 
Бір ағаштың қасына келіп тоқтады. 
Ол ағаш:
- Мен өрікпін,өрікпін,
Табиғатқа көрікпін-деп, өзін 
таныстырып, жемісінен үзіп 
береді.
Келесі ағашқа кездесті. Ол қандай 
ағаш екен?
- Мен шиемін, шиемін,
Күннің көзін сүйемін, - деп 
таныстырады. Шие жемісінен үзіп 
береді.
Биік өсіп тұрған ағаш та жемісінен 
дәм таттырып, өзін былай 
таныстырады:
- Мен алмұртпын, алмұртпын,
Аузындамын бар жұрттың.
Жеміс ағаштарына дән риза болып 

Әр бала өз қиялы 
бойынша әңгіме 
құрастырады.

Жемістерден 
компот, варенья 
жасап, ал 
көкіністерді 
банкаға тұздап 
жеуге болады.

Ойынның шартың 
мұқият тындап, 
жұмыстануға 
керіседі.
Балалардың бір 
тобы банкаға 
көкөністерді салып 
тұздайды, ал екінші 
тобы жемістердің 
суреттерін 
пайдаланып компот 
жабады.

Сурет әдемі болып 
шығу үшін 
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келе жатқан Дәулетке жүзім тап 
болды.
- Мен жүзіммін, жүзіммін,
Моншақ болып тізілдім, - деп өзіне 
таныстырып, жемісінен сыйлайды.
Дәулет атасына біраз көмектеседі. 
Жемістер жинады, бақшаны 
тазартты. Әділхан қария 
немересіне риза болып, 
«Кішкентай бағбаным» деп 
басынан сипап, арқасынан қақты.

Осы әңгіме аяқталмай қалған 
сияқты, қалай ойлайсыз қалай 
аяқтауға болады. Кім өзі әңгімені 
аяқтағысы келеді.
2-3 бала әңгімелейді.
Әңгімеде не туралы жазылған? Күз 
туралы не білдік.
- Балалар қыста жемістер мен 
көкіністерді қалай сақтап, жеуге 
болады?
Ондай болса біз қазір компьютер 
арқылы ойын ойнаймыз.
Тақырыбы: «Анамызға көкініс 
тұздауға «көмектесейік.
Шарты: Мониторда салынған 
банкаларға тышқанды пайдаланып, 
рет-ретімен, қатарлап көкіністерді 
орналастыру қажет.
- Балалардың бір тобына дайын 
салынған банка суретіне
көкөністерді салып тұздауды, ал 
екінші тобына жемістердің 
суреттерін пайдаланып компот 
жабуды ұсыну.
- Сурет әдемі болып шығу үшін 
заттарды дұрыс орналастыру 
қажет. Көкөністерді банкаға 
толтырып салып, араларында аздап 

заттарды дұрыс 
орналастырады. 
Көкөністерді 
банкаға толтырып 
салып, араларында 
аздап орын 
қалдырады.
Өз суреттеріне 
қарап салған 
қиярлар мен 
қызанақтардан 
және алма мен 
алмұрттан, 
алхордан дәмді 
ассорти шыққанын 
көреді, қуанышқа 
бөленеді.
Әр бала алдындағы 
компьютерде 
суреттерді 
орналастырып 
компот, варенье 
жасап, көкіністерді 
тұздайды.
-Тұздауға қияр, 
қызанақтарды 
пайдалануға 
болады.                     
-Тұздауға алынған 
қиярлар сопақша 
пішінді, ал 
қызанақтар 
дөңгелек болып 
келеді.
-Түстерін айтатын 
болсақ қиярлар 
жасыл, ал 
қызанақтар қызыл 
түсті болады.
Жемістердің 
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Күтілетін нәтиже

Баланың білуі: Табиғаттағы маусымдық күз мезгіліндегі өзгерістерді, адамдар 
мен қоршаған орта жағдайының арасындағы байланысты, табиғатта өзін-өзі 
дұрыс ұстау түсініктерін білді.
Баланың меңгеруі: Күз мезгіліне тән ерекшеліктерді талдау жолдарын, 
ауызша жеткізе білу әдіс-тәсілдерін, Paint бағдарламасын пайдаланып дұрыс 
орналастыру әдісін меңгерді.
Баланың жасай алуы: Күзге тән ерекшеліктерді сипаттайды, бір-бірімен 
байланысқан сюжет бойынша суреттеу мен әңгімелер ойлап табады, 
салыстырады, Paint бағдарламасын пайдаланып көкіністер мен жемістердің 
суретін орналастыра алады.
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№ D00010     24.06.2021 ж

“Тоғызқұмалақ” ұлттық ойыны

Смадинаов Есбол Жолдыбайұлы
Маңғыстау облысының білім басқармасының 

Қарақия ауданы Жетібай ауылы  бойынша білім бөлімінің 
«№ 4жалпы білім беретін мектеп» КММ.  Дене шынықтыру пәні мұғалімі

Ұзақмерзімді 
жоспарының бөлімі: 
Ұлттық және 
зияткерлік ойындар.
Күні:
Сынып: 

Мектеп: 
Қатысқандар саны: 
Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы “Тоғызқұмалақ” ұлттық ойын

Осы сабақта қол 
жеткізілетін оқу 
мақсаттары (оқу 
бағдарламасына 
сілтеме)

5.2.3.3. Қолайлы оқу-үйрену ортасын қалыптастыру 
бойынша біріккен әрі тиімді жұмыс дағдыларын 
түсіну және анықтай білу.

Сабақтың мақсаттары

Барлық оқушылар орындай алады: Балалар 
сабақта ойынының ережесін біледі.
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Балалар 
сабақта алған теориялық білімдерін практикада 
қолдана отырып, тоғызқұмалақ ойынын ойнайды.
Кейбір оқушылар орындай алады: Ойын ойнау 
кезінде, тұздық қоя алады кейбір тактикалық 
тәсілдерді шеше алады.

Тілдік мақсат

Оқушылар біледі:
2. Тоғызқұмалақ ойынға қатысты қауіпсіздік 
ережелерін сақтау.
3. Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдерді 
қолдана алады: тақта, қазан, отау, құмалақ, 
бастаушы , қостаушы , тұздық, атсырау.
4. Диалог құруға/ шығарма жазуға арналған 
пайдалы тіркестерді пайдаланады: ойын тақтасы, 
екі ойыншы, жүріс жасау, тарату сәті, қазанға салу, 
көрші отау, тұздық алу, арнайы белгі, жүріс мөлшері, 
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ойынның есебі.
5. Талқылауға арналған сұрақтарды 
қолданады: Ойын нешеге дейін созылады? Ойын 
барысында қалай есеп жүргізіледі? Ойыншылардың 
саны қанша болу керек?

Құндылықтарды 
дамыту

1.Ұлттық идея“Мәңгілік ел”
2. Азаматтық жауапкершілік, құрмет, серіктестік, 
өнер, ашықтық, өмір бойы білім алу.

Пәнаралық байланыс
Жаратылыстану,өнер, ана тілі сабағы(терминдерді 
орынды қолдану), математика (есептеу дағдысы)

АКТ қолдану 
дағдылары

Аудиожазба, видеожазба,

Алдыңғы оқу
Тоғызқұмалақ ұлттық ойыны

Сабақ барысы

Сабақтың 
жоспарланған 
кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет
Ресурстар

Сабақтың басы
 
 
5 минут
 
 

 Балалармен амандасуы.
 Сабақтың тақырыбы, мақсаттары 
мен жетістік критерийлерімен 
таныстыруы.
Балалардың уәжін көтеру ойыны.
«Ұшты-ұшты» ойыны.
Ұшты-ұшты" — ұлттық ойын. Ойынды үй 
ішінде де, сыртта да ойнауға болады.
Ойынға қатынасушылар орталарынан 
ойынды басқарушы сайлап алады. Ойын 
бастаушы ойынға қатынасушыларды столды 
айналдыра отырғызады немесе шеңбер 
құрғызып дөңгелене тұрғызады да, 
ойнаушылардан оң жақ сұқ қолын столдың 
үстіне тигізе көтеріп, «ұшты-ұшты» деп 
отыруларын сұрайды, өзі де солай істеп 
көрсетеді. Бұдан кейін ол:
— Мен ұша алатын затты атап, «ұшты» деп 
қолымды көтергенде, бәрің де тез 
қолдарыңды көтеріп, алақандарыңды жазып, 

Жаттығулар 
көрсетілімі 
немесе видео 
материалдар.
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«ұшты-ұшты» деп қалықтатып тұрасыңдар. 
Бұл «ұшқандарың»: «Мысалы, «қаз ұшты» 
десем, сендер де «ұшыңдар».
Енді мен әдейі өздеріңді жаңылдыру үшін 
әлгі затпен аты ұйқас тағы бір ұша 
алмайтын нәрсені атап, «ұшты» деп 
қолымды көтерсем, онда сендер 
ұшпайсыңдар. Мысалы, «қаз ұшты». Бұл 
жағдайда ұшпайсыңдар.
Ұша алатын затты атағанда ұшпай қалған, 
сол сияқты ұша алмайтын затты атағанда 
«ұшып кеткен» ойнаушы ұпай тартады,— 
деп түсіндіреді.
 3.Бой сергіту жаттығулары
 4.Тоғызқұмалақ ойынына сәйкес 
қауіпсіздік сақтау ережелерімен 
таныстыруы:
1. Тәртіпті сақтау.
2. Бір-бірін итермеу.
3. Ойын барысында құмалақтарды 
шашпау.
Сұрақ жауап арқылы топтарға бөлу. 
(Саралау)
 1. Бірінші жүрісті жүретін ойын. қалай 
атайды.
 2. Екінші жүрісті жүретін ойын. қалай 
атайды
 3. Қазан дегеніміз не.

Сабақтың 
ортасы
 
10 минут
 
 
 
 
 
 
 
 

Жаңа сабақты түсіндіру:
Ұлттық ойындар:
Тоғызқұмалақ
1. Ойынға қатысты ортамен, ойын 
ережесімен, тарихы мен құралдарымен  
таныстыру:
Ойынның тарихы: Тоғызқұмалақ 
ойынының сақ, ғұндар дәуірінен бері қарай 
4 мың жылдық тарихы бар. Оны түркі тілдес 
халықтардың ішінде: Қырғыз, Өзбек, Қазақ, 
Қарақалпақ, Түрік және Алтай елдерінде 
ойнайды.Тоғызқұмалақты «Қойшылар 

 
http://9kumalak
.com/ сайтынан 
алынған 
материал, 
суреттер мен 
кестелер сұрақ 
парақшалары.
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алгебрасы» деп те атайды. Себебі бұл 
ойынды алғашында өрісте қойларын 
жусатып жіберген қойшылар ойнайтын 
болған. Жерден ұя-шұңқырлар қазылып, 
құмалақпен ойналған бұл ойын қазір он 
сегіз отаудан және екі қазаннан тұратын 
арнайы тақтада жүз алпыс екі таспен 
ойналады.
Ережесі:Тоғызқұмалақ ойыны – тақ сандар 
мен жұп сандардың өзара тартысы. 
Бастапқыда әр отауда тоғыз құмалақтан 
орналасады. Ойынды солдан оңға қарай кез 
келген отаудан бастап жүруге болады. Ол 
үшін жүріс жасалатын отаудан орнына бір 
құмалақ қана қалдырып, қалған сегіз 
құмалақты түгелімен аласыз да, келесі 
отаудан бастап әрбір отауға қолдағы 
құмалақ біткенше бір-бірден салып 
шығасыз. Ойыншылардың мақсаты – 
неғұрлым көп құмалақ алу. Сондықтан ойын 
үстінде әрбір ойыншы өз отауларындағы 
құмалақтарды шамасы келгенше жұп 
ұстауға, қарсы жақтың отауларын тақ жасап 
отыруға тырысады. Тақ санды отауларға 
үздіксіз шабуыл жасалады. Қазандарға 
ойыншылардың ұтыстары жазылады.
Тоғызқұмалақ ойыны негізінен екі адамның 
арасында өтеді. Ойынды кім бастайтынын 
жеребе тарту арқылы анықтайды. Ойынды 
бастайтын ойыншыны бастаушы деп, ал 
қарсыласын қостаушы деп атайды. 
Тоғызқұмалақ ойынында қарсыластар алма-
кезек жүрістер жасап отырады.Ойынды 
бастаушы ойыншы өзінің кез-келген 
отауынан жүре алады. Ол үшін ойыншы 
жүріс жасайтын отауының ішінде бір 
құмалақ қалдырады да, қалған 
құмалақтарды қолына алып, келесі оң 
жағындағы отаудан бастап (сағат тіліне 
қарама-қарсы бағытта), қолындағы 

 
 
 
 
 
Тоғызқұмалақ
тақтасы
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
қаламдар, 
дәптерлер.
 
 
Республикалық 
баспасөз 
беттерінде 
жарық көрген 
мақалалар 
топтамасы, 
тоғызқұмалақ 
спортына 
арналған 
әдебиеттер, екі 
ойын тақтасы, 
құмалақтар
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10 минут
15 минут
 
 
 
3 минут
 

құмалақтар таусылғанша бір-бірден салып 
шығады. Егер соңғы құмалақ қарсыластың 
отауларының біріне түсіп және сол отаудағы 
құмалақтар санын жұп жасаса онда бұл 
жүріс табысты болды деп есептелінеді де, 
ойыншы сол отаудағы құмалақтардың 
барлығын өзінің қазандығына салып 
алады.Мақсаты:Тоғызқұмалақ өнерінің 
өміршеңдігін түсіндіру.  «Тоғызқұмалақ» 
ойыншының жылдам ойлауына, есептеудің 
түрлі тәсілдерін меңгеруіне ықпал етеді 
және бабаларымыздың осал адамдар 
болмағанына көз жеткізеді. (Е.Сағындықов. 
Қазақтың ұлттық ойындары.)
Ойынға жататын құрал-жабдықтар:
компьютер, интерактивті тақта, 
тоғызқұмалақ тақта, құмалақтар.
 
6.Тақырыпқа сай қалыптастырушы 
бағалау бойынша деңгейлік 
тапсырмасын орындай алады
І – деңгей тапсырмасы:
1.Тоғызқұмалақ ойынына жалпы қанша 
құмалақ қажет?
А) 81 б) 82 с) 162
2.бірінші жүретінойыншыны не депатайды?
а) бастаушы б)қостаушы с) жүрүші
3.Ойын тақтасындажалпынешеотау бар?
а)9 б)18 с)16
4.Әр 
жақтыңжеңіпалғанқұмалағынсалатынорын.
а)отауб)тақта с)қазан
5.Қай отауғатұздыққойылмайды?
а)тоғызыншыотауғаб)екіншіотауғас)алтынш
ыотауға
Бағалау критерилері:
А)ойынға неше құмалақ қажет? 0-балл 
бұрыс, 1-балл дұрыс
Б)неше құмалақ алған ойыншы жеңіске 
жетеді? 0-балл бұрыс, 1-балл дұрыс

 
 
 
Дәптер, қалам, 
сұрақтар 
парақшалары
 
 
 
компьютер, 
интерактивті 
тақта, 
тоғызқұмалақ 
тақта, 
құмалақтар.
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С)Қай отауға тұздық қойылмайды?0-балл 
бұрыс, 1-балл дұрыс
 
ІІ-деңгей тапсырмасы:
Сәйкестендіру тесті
1.отау „ Көкмойын“
2. отау „Бел“
3.отау „Қандықақпан“
4.отау „Маңдай“
5. отау „Атөтпес“
6. отау „Тектұрмас“
7 .отау „Арт“
8 .отау „Белбасар“
9 .отау „Атсыратар“
ІІІ-деңгейтапсырмасы:
Берілген сандарды жүрісті есептеу 
жолдарымен есептеп, дәлелдеу: 
415,710,520,216,818,925,730.Жүрісті дұрыс 
есептегенде құмалақтың қайсы отауға 
түсетіні анықталады. 1. І –балл біледі. 2. 0 
балл- білмейді.
Ойын ойнайық
7.Ойын “Кім жылдам?”(Тоғызқұмалақ 
ойынына қатысты сұрақтарға жауап беру 
(Сұрақ- жауап әдісі):
Тоғызқұмалақ қандай ойын?
Ойынның аты не мағына береді?
Неше құмалақ қажет?
Қостаушы деген кім?
Бастаушыдегенкім?
Қазандеген не?
Ойынныңқандайқұралдарынбілесіңдер?
Үйгетапсырма:
Тоғызқұмалақ тақтасындағы отау 
аттарының мағынасынанықтау үшін 
іздену.
 

Саралау Бағалау Денсаулық 
және 
қауіпсіздік, 
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АКТ

Оқушыға 
мейлінше 
қолдау көрсету 
үшін 3 деңгейлі 
тапсырмалард
ы орындауды 
қолдаймын

Оқушы білімін тексеру үшін, 
критериалды бағалау, ауызша бағалау 
және кері байланысты қолдаймын.

Қауіпсіздік 
ережелерін 
сақтау, 
физикалық 
жаттығу мен 
ақыл қызметін 
реттеуді 
бақылаймын.

Сабақтың соңы
1 минут
Рефлексия
Сабақтың 
мақсаты мен оқу 
міндеттері 
орындалды ма? 
Бүгін оқушылар 
не үйренді? 
Жоспарланған 
саралау жақсы 
іске асты ма? 
Уақытты қалай 
пайдаландым? 
Жоспарыма 
қандай 
өзгерісенгіздім 
және неге?
 
Қорытынды 
бағалау

Сабақтың мақсаты мен оқу міндеттері 
орындалды. Бүгін оқушылар 
тоғызқұмалақ ойынының тарихы, 
ережесі мен мақсатымен таныс болды. 
Жоспарланған саралау жақсы іске асты. 
Уақытты тиімді пайдаландым.
Ең жақсы өткен екі нәрсе:
1. Балалар сабаққа белсенді қатысып, 
қойылған мақсатқа жетті.
2. Сабаққа арналған уақытын тиімді 
пайдаланып, берілген тапсырмаларды 
орындады.
Қандай екі нәрсе немесе тпсырма 
сабақтың одан да жақсы өтуіне ықпалын 
тигізер еді?
 Логикалық тапсырмаларды көбірек 
орындау.
 Бағалаудың түрлі әдістерін қолдану.
Осы сабақтың барысында барлық сынып 
немесе жекелеген оқушылар жөнінде 
келесі сабағыма қажет болуы мүмкін 
қандай ақпарат білдім?
 Саралауды көбірекқолдану.
 Топта ұмыс істеу әдісін қолдану.

Смайликтер
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21.06.2021 ж  № С00069

Бала тәрбиесі

ИБРАЙМОВА БАХЫТ ТАШКЕНҚЫЗЫ
Алматы қаласы «Жанұя» мамандырылған кешенінің тәрбиешісі

     Біз баламызды қалай тәрбиелеп жатырмыз? Осы сұраққа ойланып көрдіңіз 
бе? Ойланып көрген болсаңыз, бала тәрбиелеудегі таңдаған жолыңыз түзу ме? 
Соған жауап іздеп көрейік.
   Халқымыз ежелден бала тәрбиесіне көбірек көңіл бөлген. Өйткені саналы, 
тәрбиелі ұрпақ өсіру - әрбір ата-ананың міндеті. Баланы тәрбиелеудегі мақсат- 
оның қоғамға, еліне, жеріне пайдасы тиер азамат болып өсуі. Сол арқылы бала 
ата-анасының  мақтанышына  айнала  алады.  Ежелден  қазақ  халқы  мақал-
мәтелдер,  аңыздар,  жыр-термелер  әртүрлі  жұмбақтар  мен  жаңылтпаштар 
арқылы  баланы  кішкентайынан  жақсылыққа  баулып,  тәрбиеге  үлкен 
жауапкершілікпен қараған.
   Қазіргі  кезде  бала  тәрбиесінің  нашарлап  кеткендігін  қоғамда  орын  алып 
жатқан  көптеген  жағымсыз  оқиғалардан  көре  аламыз.  Мәселе  қайда  жатыр? 
Баланы дүниеге әкелу бір басқа да, оны тәрбилелеп өсіріп, азамат етіп шығару 
бір  басқа.  Ол  үлкен  жауапкершілікті,  төзімділікті,  уақытты,  шынайы 
махаббатты  талап  етеді.  Ата-аналардың  жұмысбасты  болу  салдарынан 
балалары, кейін өздері зардап шегеді. Неге? 
Себебі,  жұмысқа  кеткен  ата-ананың  балаға  қарайтын  уақыты  болмайды. 
Ондайда ата-ана не істейді? Әрине, бала күтушіні жалдайды. 
Ал бала күтуші қандай адам? Оған баламды сеніп қалай тапсыра алам? 
Бұл  сұрақтар  қазіргі  ата-аналарды  алаңдатпайтыны  қорқынышты  жағдай. 
Сөйтіп, бала анасының аялы алақаны мен әкесінің қамқорлығын сезінбей өсіп 
жатады.  Ата-ана қолдауын көрмеген  баланың ең бірінші  жасайтын әрекеті  - 
суицид. Бала басына қандай да бір іс түссе оған төзе алмайды, себебі, ата-анасы 
оған  қиындықпен  күресіп,  мәселелерді  шеше  білуді  үйреткен  жоқ. 
Теледидардағы, интернеттегі мультфильмдер мен кинолардың көбі ұрып-соғу, 
атыс-шабыс, күш көрсетуге негізделген. Санасы әлі жетіліп үлгермеген балаға 
мұның өте зиян екендігі айтпаса да түсінікті. Бірақ, іс жүзінде осының барлығы 
болып жатыр. Теледидардан көрсетілетін қатігездік пен озбырлық бала түгілі 
саналы адамның өзін улайды. Жастайынан  ұрыс-керіс бағдарламаларды көріп 
өскен  бала  есейгенде  қатігез  болып,  қылмыс  жасауға  дайын  тұратындығы 
ғалымдармен зерттелген. 
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Тәрбие-баланың  дегенін  жасау,  оған  керек  дегенін  алып  беру,  қалағанын 
жегізіп,  кигізу  емес,  онымен көбірек  уақыт өткізу,  көбірек  сөйлесу,  онымен 
ақылдасу, бірге ойнау, бірге серуендеу, пайдалы нәрсемен шұғылдандыру, іс-
әрекеттерін үнемі қадағалап отыру, тамақ, ұйқы режимін бақылау, бойындағы 
өзгерістерді  бақылап,  басындағы  проблемарымен  бөлісіп,  барынша  қолдау 
көрсету, көмектесу, жылуыңызды бере білу. 
Балаңызға  зор  сенім  білдіріңіз.  Сол  арқылы  ол  жоғары  белестер  мен  алып 
шыңдарды бағындыра алады. Жақын адамының сенімі мен қолдап-қолпаштауы 
оның  жігерленуіне  таптырмас  құрал.  Балаңызды  басқа  балалармен 
салыстырмаңыз,  оның  жеккөрініштілік  сезімін  оятып  аласыз.

Ата-аналарға бала тәрбиесінде қандай амалдар жасау қажет және қандай іс-
әрекеттер жасамау керек?
•    Балаңызға деген махаббатыңызды жасырудың қажеті жоқ. Ата-ананың 
махаббаты қандай жағдай болмасын оған көмектесіп, алға сүйрейтінін түсінуі 
қажет.
•    Бірақ махаббат баланы бақыламау деген сөз емес. Шектеулер мен талаптар 
қойып отырған дұрыс.
•    Балаңызды жазалауға асықпаңыз. Бәрін ақылмен шешкеніңіз жөн. 
•    Балаға көп нәрсені ойын арқылы түсіндіруге болады. Үлкендермен 
балалардың бір-бірін жақсы түсінуіне ойын жақсы септігін тигізері анық.
•    Баланың әрбір қадамын бақылауда ұстап, әрбір шаруасына араласу дұрыс 
емес. Балаңызға дербестік беріңіз. 
•    Балаңыздың өзін емес, оның іс-әрекетін бағалаңыз. Көпшілігі осы мәселеде 
жиі қателікке ұшырап жатады. "Сен дұрыс жасамадың" деудің орнына "сен 
жаман баласың" дейді.
•    Мәселені шешіп бермей, содан шығатын жолды көрсетіп бергеніңіз 
әлдеқайда дұрысырақ.
•    Балаңыздың сізге айтар әңгімесін сабырлылықпен, сөзін үзбей тыңдау шарт.
•    Балаңыздың жетістігіне қуана біліңіз, ал жеңілістеріне ашуланбаңыз.
•    Баланы ұйқыдан дұрыс оята білу керек. Себебі, ол баланың күні бойғы 
психологиясына әсер етеді.
•    Балаңызды "Бүгін немен айналыстыңдар?" "Қандай қызықтар болды?" деген 
сұрақтармен қарсы алғаныңыз жөн.
•    Баланың үйде де өз міндеттері болуы қажет. Оны үй шаруашылығына 
үйреткеніңіз және істі соңына дейін бітіруді тапсырғаныңыз өте пайдалы. 
Жауапкершілікті сезінуге үлкен көмек.
  Міне, осы жолдар арқылы сіз бала тәрбиесінде жетістікке жетесіз, жемісін де 
жейсіз. Саналы, тәрбиелі ұрпағымыз көп болғай!
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МАЗМҰНЫ

• КАИРБАЕВА АЙГЕРИМ ТАЛГАТОВНА

• БЕЙСЕНОВА ЖУЛДЫЗ БОЛАТОВНА

• РАИСОВА АСЕМ ЕРЛАНОВНА

• СУГУБАЕВА АЙТГУЛ БАЛТАЕВНА

• БАРАКОВА СӘУЛЕХАН ҚАБАНБАЙҚЫЗЫ

• ӘБИЛОВА АЙДАНА СЕРІКҚЫЗЫ

• БЕКОДЖАЕВА ТОКТАКУЛ ОРЫНТУРЛЫЕВНА

• ОРАЛХАНОВА АРНА НӘРЕНБАЙҚЫЗЫ

• ШОНГАЕВА АЛТЫНГУЛ КАРАСАЙҚЫЗЫ

• СМАДИНАОВ ЕСБОЛ ЖОЛДЫБАЙҰЛЫ

• ИБРАЙМОВА БАХЫТ ТАШКЕНҚЫЗЫ
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