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Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 
ойлау технологиясын тиімді қолдану

АУГАЛИЕВА ЖАДЫРА КАИРБОЛАТОВНА 
Солтүстік Қазақстан облысы. Ақжар ауданы.

Талшық орта мектебі. Бастауыш сынып мұғалімі

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына арналған Жолдауында: «Ұлттық 
білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда бізді ауқымды істер күтіп 
тұр.»  деген  болатын.  Елдің  елдігін  сақтап,  көркейтетін,  өркендететін  және 
болашақты айқындап беретін – білім мен тәрбие беру ісі. 

Бүгінгі  таңда білім беру жүйесінде көптеген жаңалықтар мен өзгерістер 
өмірге  келуде.  Заманауи  қоғамның  өркендеп  өсуі  білім  жүйесінің  сапасын 
жақсартуды,жаңа  технологияларды  тиімді  қолдануды,  жаңа  формациядағы 
ұстаздар  арқылы  еліміздің  білім  жүйесін  халықаралық  стандарт  деңгейіне 
жеткізуді мақсат етіп отыр. 

Қазақстандағы  білім  беруді  дамытудың  2011-2020  жылдарға  арналған 
мемлекеттік бағдарламасында да білім беру жүйесінің сапасын арттыру үшін ең 
алдымен  мұғалімнің  кәсіби  біліктілігін  арттыру  мәселесіне  үлкен  мән 
берген.Бұл бағдарламаның міндеті – қазақстандық мұғалімдерге педагогикалық 
тәжірибелерін  жетілдіру  мен  бағалауға  көмектесу.  Бағдарлама  барысында 
педагогиканың әртүрлі аспектілері талқыланады.

Әлемдік тәжірибеге негізделе жасалған бұл жоба оқушылардың өз дәлелін 
еркін жеткізе алатындай, сенімді, сыни пікір – көзқарастары жүйелі дамыған 
оқушы  қалыптастыруды  мақсат  етеді.  Сыни  тұрғыдан  ойлау  –  бақылаудың, 
тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, 
бағалауға,  талдауға,  синтездеуге  бағытталған  пәндік  шешім.  Сыни  тұрғыдан 
ойлау дағдылары: Бақылау. Талдау. Қорытындылау. 

Өз  тәжірибемде   «Оқу  мен  жазуды  сын  тұрғысынан  ойлауды  дамыту» 
технологиясының әдіс – тәсілдерін ана тілі, қазақ тілі, дүниетану сабақтарында 
қолданамын. Тәжірибемде қолданған кейбір тәсілдерге тоқтала кетейін.

Қызығушылықты  ояту  кезеңінде  бұрынғы  білетіні  мен  жаңа  білімді 
ұштастыруда  «Топтау»,  «Ойлану»,  «Жұпта  талқылау»,  «Болжау»  әдістерін 
қолданамын. 

Мағынаны  ашу–  кезеңінде  оқушылар  жаңа  ақпаратпен  танысады, 
тақырып  бойынша  жұмыс  істейді,  тапсырмалар  орындайды.  Сондықтан 
оқушының өз бетімен жұмыс жасап, белсенділік көрсетуіне жағдай жасаймын. 
Бұл кезеңде көбіне INSERT әдісін қолданған қолайлы. 

1



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ой толғау - кезеңінде оқушы не үйренгені саралап, оны қандай жағдайда 
қолдану  керектігін  ой  елегінен  өткізеді.   Белсенді  түрде  өздігінен  үйрену 
жолына қайта қарап, өзгерістер еңгізеді. Сабақтың бұл кезеңінде «Еркін жазу 
әдісі»,  «Бес  жолды  өлең»,  «Венн  көрсетуі»  т.б  осы  сияқты  стратегиялар  әр 
сабақтың  ерекшелігіне  қарай    лайықты  қолданылады.  
 Белгілі бір   мәтінді толық меңгерту, кейіпкерлер бейнесіне талдау жасап, өз 
ойын жүйелі жеткізе алуға үйрету, өзіндік ой қорыта білу, шығармашылықпен 
жұмыс істеу қабілетін жетілдіру, ой - өрісі мен дүниетанымын кеңейту, сөздік 
қорларын молайту, кейіпкерлер бойындағы жақсы қасиеттерді үлгі ету мақсат 
етіп алынды.

Оқушылар  үй тапсырмасын «Шеңбер» әдісімен орындады. 
"Шеңбер" әдісі бойынша, оқушылар сыртқы шеңбер, ішкі шеңбер болып 

орналасады.  Ішкі  шеңбер  болып  орналасқан  оқушылар,  сыртқы  шеңберге 
орналасқан  оқушыларға  сұрақ  қоя  отырып,  диалог  жүргізеді  немесе  сыртқы 
шеңберде орналасқан оқушылар сұрақ береді. Шеңбер жасап тұрған оқушылар 
сағат тілі бойынша жүре отырып, барлық оқушымен кездесіп өзара диалогтік 
қарым-қатынас орнатады. Бұл тәсіл оқушыларды өзара білім алмасуына тиімді 
және  үй  тапсырмасын  сұрауға,  қайталауға  арналған  тақырыптарды  сұрауға 
таптырмайтын  тәсіл  деп  ойлаймын.  
«INSERT»  әдісімен    мәтінді  үш  бөлікке  бөліп,  үш  топқа  бөліп  берілді. 
Оқушылар  өздері  жаңа  сабақты  оқып,  өздері  талдап,  түсіндіріп,  қорғайды.
  "Жауапқа сұрақ"әдісіне келетін болсам, "Сұраққа жауап" әдісінен «Жауапқа 
сұрақ»  әдісі әлдеқайда тиімді. Өйткені сұраққа жауап бергеннен гөрі , жауапқа 
сұрақ тудыру күрделі ойлауды қажет етеді. Сабаққа негіз болатын сөзді жауап 
ретінде тақтаға жазып қоямын. Оқушылар берілген жауапқа бірнеше сұрақтар 
тудыру арқылы білімдерін дамытады. 
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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

МЕРГАЗИНА КУЛЬЗАТ МЕЛИСОВНА 
ШҚО. Катонқарағай ауданыҚабырға ауылы 

"Қабырға негізгі орта мектебі"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.
   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. 
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07.08.2021 ж.    № Y00075

Ауа райы деген не?     
  

ТАНАБАЕВ  САФАРАЛИ РАЙХАНОВИЧ 
Түркістан облысы,  Келес ауданы № 58.Ы.Алтынсарин атындағы

шағын жинақты жалпы орта білім беретін мектебінің  
бастауыш сынып мұғалімі  

                                                           
Сабақ Дүниетану.

Сынып 1 сынып
Ортақ тақырыбы: Бізді қоршаған орта
Сабақтың  тақырыбы Ауа райы деген не?
Бөлім  2.Елімнің табиғаты
Бөлімше 2.2 Климат және ауа райы
Сабақ негізделген оқу 
мақсаты (мақсаттары)

1.2.2.1 ауа райының адамға және оның іс-
әрекетіне әсерін анықтау                                  
 1.2.3.1 Жыл мезгілдеріне орай табиғатта бос уақытта 
өткізу мүмкіндіктеріне анықтау

Сабақ  мақсаттары ауа райының адамға және оның іс-әрекетіне әсерін 
анықтайды.
ауа райын шартты белгілер арқылы оқиды
табиғатта бос уақытын өткізу мүмкіндіктерін 
анықтайды.

Бағалау критерийлері:
(жетістік 
критерийлері,
табыс критерийлері
күтілетін нәтиже)

ауа райының адамға және оның іс-әрекетіне әсерін 
анықтайды.
ауа райын шартты белгілер арқылы оқиды.
табиғатта бос уақытын өткізу мүмкіндіктерін 
анықтайды.

Тілдік  мақсат Жыл мезгілдері ауысуының маңызын түсінеді.

Үш тілділік Ауа райы-погода-weather

Сөз тіркестері, 
терминдер

Ауа райы,жаңбыр,бұлтты,ыссы,суық,ылғалды

Талқылауға арналған 
сұрақтар 

Жаз мезгілінің қандай айларын білесіңдер?  
Табиғатты қорғауға қандай үлес қосар едің?        
 Қазір қандай жыл мезгілі?
Жылдың әр мезгілінде қандай ойын ойнайды?
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Сурет бойынша жыл мезгілдерін ажыратып жазу.
Құндылықтарды 
дарыту:

Еңбек және шығармашылық:Оқушыларды бір-біріне 
құрмет көрсетуге,сыйлауға,табиғатты қорғауға 
тәрбиелеу.

Пәнаралық байланыс Сауат ашу,бейнелеу,жаратылыстану
АКТ қолдану 
дағдылары
Ресурстар

Оқулық,суреттер,топқа бөлуге арналған кесте 
қағаздар,кері байланыс, АКТ

Алдыңғы оқу Мен қайда тұрамын?

Жоспар
Жоспарланған 
уақыт

Жоспарланған жаттығулар Ресурстар 

Басталуы 1.Психологиялық ахуал
Оқушылармен сәлемдесу
Сәлеметсіздер ме,балалар!

Оқу,білім-жанған шырақ,ойласаң,
Үйренерсің,іздеп көрсең,қоймасаң
Қу өнерді,бу беліңді,жігер сал
Пайда 
аларсың,қаужанарсың,таймасаң

4 топқа бөлу,
бетшелерін тарату  
1 топ Қыс.
 2 топ Көктем.
3 топ Жаз.
4 топ Күз.

Оқу мақсатын хабарлау
Бүгін сен білетін боласың
-жыл мезгілінің өзіне тән белгілерін;
-жыл мезгілдерін салыстыруды 
-ауа райының адамға әсерін 
анықтауды

Топқа бөлуге 
арналған кесте 
қағаздар
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Ортасы 1 тапсырма 
Сабақ мақсаты: ауа райының адамға 
және оның іс-әрекетіне әсерін 
анықтайды
Белсенді оқыту әдістеру: топтық 
жұмыс «Постер қорғау» әдісі. 
Комуникативтік дағды: оқылым 
және тыңдалым-айтылым
Ойлау деңгейі білу, түсіну, қолдау.
Ресурс:Төрт мезгіл суреттер,оқулық.
Саралау: «Қарқын» тәсілі

Ұжымдық жұмыс. Суретке қарайық. 
Қандай жыл мезгілдері суреттелген. 
Жыл мезгілдерін сипаттаңыздар. 

 

Топтық жұмыс. Төрт топ төрт жыл 
мезгілін бөліп алып, өзіндік 
ерекшелігін атап, оның іс-әрекетін 
анықтайды. 

1-топ.Көктем мезгілі. 
Адамдар қалай киінеді?
Көктем мезгілі туралы не білесің?
Көктем мезгілінде адамдар қалай 
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киінеді?
Көктемде қандай ойындар 
ойнайсыңдар?

2-топ.Жаз мезгілі. 
Адамдар қалай киінеді?
Жаз мезгілі туралы не білесің?
Жаз мезгілінде адамдар қалай 
киінеді?
Жазда қандай ойындар 
ойнайсыңдар?

3-топ.Күз мезгілі. 
Адамдар қалай киінеді?
Күз мезгілі туралы не білесің?
Күз мезгілінде адамдар қалай 
киінеді?
Күзде қандай ойындар 
ойнайсыңдар?

4-топ.Қыс мезгілі. 
Адамдар қалай киінеді?
Қыс мезгілі туралы не білесің?
Қыс мезгілінде адамдар қалай 
киінеді?
Қыста қандай ойындар 
ойнайсыңдар?

Дескриптор:
Адамдардың жыл мезгіліне қарай 
қалай киінетінін біледі 
Әр жыл мезгілі туралы әңгімелейді.
Әр жыл мезгіліне сай киінуді біледі.
Әр жыл мезгіліне сай ойналатын 
ойындарды біледі. 

9
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Өздерің  тұратын  елді  мекенді 
сипаттаңдар.  Сөздерді  пайдаланып, 
шартты  белгілерді 
сәйкестендіріңдер.

Дескриптор.
Өздері тұратын мекенді сипаттайды-
1
Қай жыл мезгілі екенін айтады-1
Сөздерді пайдаланып, шартты 
белгілерді сәйкестендіреді-1
Сөздің мағыналарын айтады-1

ҚБ «Ауа-райы»  әдісі 

3- тапсырма. 
Сабақ мақсаты: табиғатта бос 
уақытын өткізу мүмкіндіктерін 
анықтайды. 
Белсенді оқыту әдістеру: жеке 
жұмыс «Шартты белгілер »  әдісі. 
Комуникативтік дағды: тыңдалым-
айтылым, жазылым
Ойлау деңгейі білу, түсіну, қолдау.
Ресурс.суреттер,А4
Саралау: Қарқын.

А оқушы. Пазлды құрастырады. 
Табиғатта бос уақытын өткізу 
мүмкіндіктерін анықтайды. 
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Дескриптор.
Пазл құрастырады
Жыл мезгіліне сай бос уақытын 
қалай өткізетінін айтады. 

В оқушы
Суретке қарап, сөйлем құрастырады. 
Бос уақыты туралы әңгімелейді. 

Дескриптор.
Суретке сай  сөйлем құрайды 
Жыл мезгіліне сай бос уақытын 
қалай өткізетінін айтады. 

С оқушы
Суретке қарап, мәтін құрастырады. 
Бос уақытымен байланыстырып 
сөйлейді. 
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Дескриптор.
Суретке сай  мәтін құрайды 
Жыл мезгіліне сай бос уақытын 
қалай өткізетінін айтады. 

ҚБ «Күн шуағы » әдісі 

Аяқталуы ҚБ(смайликтер арқылы бағалау)
Сабақты қорыту:
ҰЖ кестемен жұмыс. Бүгінгі ауа 
райын бақылау.

Кері байланыс. 
Тапсырманы орындай алмадым.
Аздап қиналдым.
Тапсырманы орындай алдым.
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07.08.2021 ж.     № Z00007

Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі

ТУЛЕТАЕВА БАЛЖАН ОРЫНБАСАРҚЫЗЫ
Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян ауылы

"Тау-асар " бөбек жай  балабақша тәрбиешісі.

Баланың  сенсорлық  дамуы  –  бұл  заттардың  сыртқы  қасиеттері  туралы 
ойларының қалыптасуы және оны қабылдай білуі: олардың пішіні, түсі, көлемі, 
кеңістіктегі  орналасуы,  сонымен қатар иісі,  дәмі  т.б.  мектепке дейінгі  жаста 
сенсорлық  дамудың  мәнін  бағалау  қиын.  Дәл  осы  жаста  сезім  мүшелерінің 
әрекетін  жетілдіру,  қоршаған  орта  туралы  білімін  жинақтауға  қолайлы  кез. 
Мектепке  дейінгі  педагогика  саласындағы  атақты  шетелдік  ғалымдар 
(Ф.Фребель,  М.Монтессори,  О.Декроли т.б.)   толыққанды сенсорлық дамуды 
қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің 
негізгі жағы болып саналатынын айтқан.

Сенсорлық  даму,  бір  жағынан  баланың  жалпы  ақыл-ойының дамуының 
іргетасын құрайды, бір жағынан өзіндік мәні бар, өйткені толыққанды қабылдау 
баланы балабақшада, мектепте оқыту үшін қажет. Қоршаған орта құбылыстары 
мен  заттарын  қабылдаудан  тану  басталады.  Танудың  басқа  түрлері  –  есте 
сақтау,  ойлау,  елестету  –  қабылдау  негізінде  құралады.  Сондықтан  қалыпты 
ақыл-ойдың дамуы толыққанды қабылдауға сүйенусіз мүмкін емес.

Балабақшада  бала  сурет  салуға,  жабыстыруға,  құрастыруға  үйренеді, 
табиғат құбылыстарымен танысады, математика мен жазу негіздерін меңгере 
бастайды.   Кейде бала дене шынықтыру сабағындағы қимылдарды қайталай 
алмайтын жағдай  болады.  Бірақ  мәселе тек  мұнда емес.  Музыкант,  суретші, 
құрастырушының  табысын  қамтамасыз  ететін  ерекшеліктерінің  қатарында 
сенсорлық қабілеттер маңызды орын алады. Сенсорлық қабілеттің бастауында 
ерте жаста жететін сенсорлық дамудың жалпы деңгейі жатыр. 

Сенсорлық тәрбиелеудің басты бағыты -баланы  сенсорлық  мәдениетпен 
азықтандырудан   тұрады.  «Сенсорлық    мәдениет»  ұғымы  мектепке  дейінгі 
педагогикаға     М.Монтессоридің  жұмыстарының  арқасында  енді. Бірақ, ол 
мұндай  мәдениетке   қол  жеткізу  үшін  баланың  сезім  мүшелерін  заттардың 
түсін, көлемін, пішінін  ажыра  білуге  жаттықтырып  отыру  жеткілікті  деп 
санаған.  Мұндай көзқарас  қате  еді.  Баланың сенсорлық мәдениеті  –  адамзат 
жасаған  сенсорлық  мәдениетті  меңгеру  нәтижесі.  (заттардың  түсі,  пішіні 
туралы жалпыға ортақ қабылдаулар).

Бала  өмірде  де  заттардың  алуан  түрлі  пішіндері,  түстері  және  басқа 
қасиеттерімен, әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі. 
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Ол өнер туындыларымен де танысады: музыка, жазба өнері,  скульптура. 
Әр бала мақсатты бағытталған тәрбиелеусіз осының бәрін қабылдайды. Мұнда 
адамзаттың  сенсорлық  мәдениетімен  жоспарлы  таныстыратын  сенсорлық 
тәрбиелеу  көмекке  келеді.  Әр  жаста  сенсорлық  тәрбиелеу  алдында  өзіндік 
мақсаттар тұрады, сенсорлық мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады.

Үш  жастағы  балалар  қарапайым  өнімді  әрекеттерді  орындай  алады 
(мозаика  құрастыру,  құрылыс материалдарынан қарапайым заттарды жинау). 
Бірақ  ол  кезде  олар  көрген  заттар  мен   қолданылатын  материалдардың 
қасиеттеріне аса назар аудармайды, өйткені олардың маңызын түсінбейді және 
оған  назар  салмайды.  Сондықтан  балаларды  қарапайым  тапсырмаларды 
орындауға  үйрету  кезінде,  әр  бала  пішін,  көлем,  түс  –  заттардың  тұрақты 
белгілері  екендігін  ұққан  жөн.  Үш  жас  кезінде  балаларды  сенсорлық 
тәрбиелеудің дайындық кезеңі аяқталады және ары қарай олардың сенсорлық 
мәдениетті жүйелі меңгеруді ұйымдастыру басталады.

Ұсынылған жүйе көмегімен жүзеге асырылатын сенсорлық тәрбиелеудің 
әрекеттің  өнімді  түрлеріне  оқыту  (сурет  салу,  т.б.)  кезінде  жүргізілетін 
сенсорлық тәрбиелеумен байланысы туралы мәселе маңызды болып табылады. 
Әрекеттің өнімді түрлері баланың үш жасында қалыптаса бастайды, бірақ осы 
жаста  оқыту  маңызды  орын  алмайды.  Сондықтан  ерте  жастағы  балаларға 
өнімді  әрекетті  және  сенсорлық  тәрбиелеу  бойынша  дидактикалық  ойындар 
мен  жаттығуларды  шектеудің  мағынасы  жоқ.  Үш  жастан  бастап  әрекеттің 
өнімді түрлеріне оқыту жүйелі және жоспарлы сипатқа ие. Сенсорлық  тәрбие – 
балалардың  сенсорлық  процесінің   мақсатын   жетілдіру,  (сезінулерді, 
қабылдауларды, ұсыныстарды) дамыту.

Сенсорлық  тәрбиенің  мақсаты:  балалардың  сенсорлық  қабілеттілігін 
қалыптастыру.

Міндеттері:
1) Балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру;
2) Балалардың сенсорлық эталондар  жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру;
3)  Балалардың  танымдық  пен  практикалық  әрекетте  естілім  және 

сенсорлық  эталондар  жүйелерінің  әсерлерін  өз  бетінше   қабылдауды 
қалыптастыру.

Сенсорлық тәрбие бойынша  2-3 жасқа дейінгі бағдарламаның талаптары:
8 түсте бағдарлау, олардың атауларын атау, үлгі бойынша тандау;
Үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау;
Әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау;
Жазық  суретпен  көлемді,  геометриялық  пішіндерді,  кескінді  ара 

қатынасын
белгілеу, үлгі бойынша қою (әртүрлі шамаларды қосымша беттерге жайып
қойыпнемесетақтайшадаұқсас  формаларғаорналастыру).
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4  бөліктерден  тұратын   ойып  жасалған   суреттерден,  бүтін  қойма 
текшелерді құру. Форма  бойынша заттарды танып  білу (текше, кірпіш, шар, 
призма);   Жазықтықтағы  пішіндерге  (шеңбер,  сопақша,  шаршы,  тік 
төртбұрыш)  байланыста бағдарлау;

Түс,  пішін,  шама бойынша біркелкі заттарды салыстыру,  ара қатынасын 
белгілеу, топтау;

Заттардың пішіндерін  саусақтармен сұлба бойынша жиектеу;
Парақ шеңберінде тік, көлденең, дөңгелек, қысқа және ұзын сызықтарды 

өткізу.
Дидактикалық ойындар арқылы тәрбиеші балалардың сенсорлық
тәрбиені  жүзеге  асырып, танылатын  үрдісін  дамытады (білуге
құмарлық,  қарапайым  көрністерде  өзара   байланысты   түсіну  және 

т.с.с.).Тәрбиеші ойынды ойлау, сөйлеу, қиял, ес, қоршаған өмірді кеңейту және 
бекіту әдістер ретінде  қолданады».

Дидактикалық  ойын  міндетті,  мазмұнды,  ережелерді  және  ойын 
әрекеттерді енгізеді.

Дидактикалық  ойынның  негізгі  элементі  дидактикалық  міндет  болып 
табылады. Ол сабақтардың бағдарламасы-

мен  тығыз  байланысты.  Барлық  қалған  элементтер  қойылған  міндетке 
бағынып  және  оны  орындауын  қамтамасыз  етеді.  Дидактикалық  міндеттері 
әртүрлі  (қарапайым  математика  ұғымдарың  бекітуге  байланысты  болуы 
мүмкін).

Дидактикалық  ойындардың  мағынасы  қоршаған  болмыста  (табиғат, 
адамдар,  олардың  ара  қатынастары,  тұрмысы,  еңбегі,  қоғамдық   өмірлері, 
оқиғалары  және  т.б.)  Дидактикалық  ойында  үлкен  рөл  ережелерге  беріледі. 
Олар әрбір  балаға ойында не және қалай істеуге тиісті  екендігін анықтайды, 
табысқа жету жолын көрсетіп жатыр.

Балаларда  жүрiс  тұрыста  тойтарылу,  өз  мінез-құлқын   басқаруды 
тәрбиелеп  жатыр.  Ойын  әрекеті  –  бұл  ойын  мақсатында  балалардың 
белсенділік  таныту:  түрлі-түсті   шарларды  сырғанату,  мұнараны  талдау, 
матрешканы жинау…

Сенсорикадағы   дидактикалық  ойындар мектепке дейінгі  кіші жастағы 
балалар  үшін  сан  туралы  білімдерін  кеңейтуге  және   бекітуге  үлкен 
мүмкіндіктер береді: « бір » және « көп »; заттардың теңдігі туралы, өрнектерді 
түсіну: сонша — қанша,  тең,  бір бірден — көп –бір де.  Заттар салыстырып, 
олардың шамаларын  т үсіну: ұзын — қысқа, бірдей, жоғары — төмен, кең — 
тар, жуан — нәзік, көбірек — аз. Пішінді анықтау: шеңбер, шаршы, үшбұрыш. 
Кеңістіктің  бағыттарын   танып  білу:  алға,  артқа,  оңға,  солға.  Уақытты 
бағдарлау: таңертең, күн, кеш, түн.

 

17



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 07.08.2021 ж.    № Z00008

КАЛИЛЛАЕВ ТОРЕКАН
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы «Атамекен орта мектебі» КММ

Көркем еңбек пәні мұғалімі

Сабақтың 
тақырыбы:

Пейзаж

Оқу  
мақсаттары:

5.1.1.1-Қоршаған ортаның ассоциативті мағынасы мен 
визуалды сипаттамасын зерделеу және анықтау 

Сабақтың 
мақсаттары

1.Оқушылар кескіндеме жанры пейзаж жөнінде түсінік 
алады. Пейзаж табиғат көрінісін бейнелеу екенін біледі.
2.Пейзажға байланысты көптеген суреттер салған 
суретшілер еңбектерімен таныса алады.
3.Оқушыларға күзгі табиғат көрінісін құрастыра білуге 
үйрету және суреттерін салғызу. «Пейзаж» тақырыбына 
байланысты суретті салу.

Сілтеме: Оқулықтан, суреттерден,интернеттен, т.б.
Сабақ барысы: Әріптер жазылған қағаздарға қарап, сол әріптерден тегі 

басталатын топқа барып отыру, жаңа тақырыпқа 
байланысты түсініктер беру.

Сабақты 
пысықтау:
(рефлексия)

Сұрақ-жауап арқылы керібайланыс алу.

Сабақты 
қорытындылау:

Жаңа тақырыпқа байланысты сұрақтар қою арқылы 
қорытындыланады.

Бағалау: Топтық бағалау, жеке бағалау.
Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушының 

іс-әрекеті.
Ұйымдастыру 
кезеңі

1.Оқушылармен амандасу және 
түгендеу.
2.Әріптер жазылған қағазды тарату 
арқылы топқа бөлу
3.Топ ережесін еске түсіру.

Оқушылар 
сәлемдеседі, жоқ 
оқушыларды 
айтады.
Әр топқа әріптер 
жазылған, сол 
әріптерден тегі 
басталатын балалар 
сол топқа барып 
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отырады.
Топ ережесін 
айтады.

Үй 
тапсырмасын 
тексеру

Үй тапсырмасын тексеру.
«Миға шабуыл» әдісі арқылы өткен 
сабақты еске түсіру.
-Кескіндеме өнерінің қандай түрлері 
бар?
-Натюрморт дегеніміз не?
-Ең алғаш қай ғасырда және қай елде 
пайда болған?

Үйден салған 
суреттерін 
тексертеді және әр 
топ сұрақтарға 
жауап береді.

Жаңа сабақ Жаңа сабаққа байланысты бейне көрініс көрсету және 
пәнаралық байланыс жасату, оқушылардың 
шығармашылықтарын ояту арқылы жаңа сабақты түсіндіру.
Пейзаж — табиғат көрінісі бейнеленген көркем шығарма. 
Пейзаж француз сөзі – жер, қоршаған ортаны бейнелеу деген 
мағына береді ,яғни бейнелеу өнер жанрларының бір түрі.
Табигат көрінісін бейнелеуге оқушыларды баулуды бірнеше 
турге бөлеміз.
1.  Өзіне ұнаған табиғат көрінісін бейнелеу.
2.  Қоршаған ортаның ерекшелігін ескеру.
3. Табиғат көрінісінен сұлу, әдемі композициялық кұрылым 
табу.
4.  Өзіне қажетті бейнелеу өнері құралдарын тандау, тікелей 
тәсілмен жұмыс істеу. Табиғатты бейнелеуде кейбір 
заттардың кеңістіктегі көлемін және материалдық қасиетін 
айқындауда оқушылар бірқатар тәсілдерді меңгеру керек.
Олар мыналар болып табылады:
1.  негізгі көріністің дәл ұқсастығын сақтау;
2.  табиғат көрінісін сәтті тандау, қағаз бетіне үйлесімді 
бейнелеу;
3.  мүмкіндігінше бояумен жылдам жұмыс істеу тәсілін 
меңгеру.
Пейзаж жанрының негізгі 
түрлері:таулы,теңізді,ауылдық,қалалық, 
индустриалдық,космостық.
Пейзаж жанрымен жұмыс жасау үшін палитра, кистьтер, 
холст,бояулар қажет.
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Тапсырма Тапсырма 
«Ойлан тап» ойыны  
Тақырып бойынша сұрақтар беремін.
Әр топқа тақырыпқа байланысты 
сұрақтар қоямын.
-Табиғат көрінісін бейнелеуді қалай 
атаймыз?
-Табиғат көрінісін бейнелегенде нелер 
көрініс табу керек?
-Күзгі табиғаттың өзгешелігі қандай?
 «Мозайка» ойыны  
Бұл ойынымыздың шартында сіздерге 
мен қырқылған суреттер беремін. 
Сіздердер берілген суретерден бір 
мезгілді тауып, ақ қағазға 
желімдейсіздер және күз, қыс, көктем 
тақырыбына байланысты үш топ үш 
түрлі сурет салады. 

Өздері ақылдаса 
отырып, сұрақтарға 
жауап жазып және 
күзгі пейзаж 
көрінісінің суретін 
салады.
Әр топ ортаға 
шығып постер 
қорғайды.

Сергіту сәті Дене қимылдарын музыкамен жасату. Сергіту сәтін 
орындайды.

Пысықтау Әр топтқа деңейлік тапсырмалар 
беремін.
4 деңгейлік тапсырма беремін:
1 деңгейлік тапсырма: табиғат көрінісін 
бейнелеу-жаз мезгілінде.
2 деңгейлік тапсырма: өз қиялынан 
табиғат көрінісін бейнелеу күз 
мезгілінде.
3 деңгейлік тапсырма: өз қиялынан 
табиғат көрінісін бейнелеу қыс 
мезгілінде.
4 деңгейлік тапсырма: табиғат көрінісін 
бейнелеу-көктем көрінісінде.

Әр топ 
тапсырмаларына 
байланысты топтық 
және жеке 
жұмыстар 
орындады.

Қорытынды Оқушыларға сұрақтар қою арқылы 
қорытындылау.
Постер қорғау.
-Пейзаж дегеніміз не?
-Күзгі табиғатқа сурет салған қандай 
суретшілерді білесіңдер?
-Күзгі табиғаттың басқа жыл 

Оқушылар 
сұрақтарға жауап 
берді.
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мезгілдерінен айырмашылығы қандай?
Сұрақ -жауап
- Біз бүгінгі сабақта не үйрендік?
-Жыл мезгілі нешеге бөлінеді?
-Кімге қай жыл мезгілі ұнайды?
-Күз мезгілінде табиғатта қандай 
құбылыстар болады?

Кері байланыс Екі жұлдыз, бір тілек жазу. Тілек, ұсыныстарын 
жазады.

Үй 
тапсырмасы

Интернеттен, газет-журналдардан күзгі 
пейзажға байланысты суреттер қарау 
және суреттер салу.

Тапсырмаларды 
жазып алады.

Бағалау Топтық және жеке бағалау. Оқушылар 
бағаланады
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07.08.2021 ж.     № Z00010

ОҚУШЫНЫҢ ОҚУ ЖЫЛДАМДЫҒЫН 
ҚАЛАЙ АРТТЫРУҒА БОЛАДЫ?

РАХИМЖАНОВА РОЗА АЛДАБЕРГЕНОВНА
ШҚО білім басқармасы  Өскемен қаласы бойынша білім 

бөлімінің "№ 49 жалпы білім беретін мектебі" КММ
Бастауыш сынып мұғалімі

Бастауыш мектепті бітіріп шыққан оқушы өз деңгейінде оқу техникасын 
меңгеріп шығуы тиіс.  Көбінесе бастауыш буынды бітірген барлық оқушының 
дерлік оқу дағдысы сол төрт жыл ішінде қалыптасып үлгермейді. 

Сондықтан,  бастауыш сатыда балалардың оқу дағдылары толығымен 
қалыптасып үлгермей қалады.  Ол ұзақ дамудың тек қана ең алғашқы бөлімі 
болып табылады.  Бастауыш мектепте оқушыларының оқу жылдамдығының 
төмен болу жағдайларын анықтай келе,  оқушылардың оқу техникасын 
дамытудың психологиялық ерекшеліктерін кеңес дәуірі және шетел 
психологтарынның еңбектерінен байқауға болады. 

Психолог Т.Г.Егоровтың айтуынша «іштей,  саналы,  мәнерлі және жүрдек 
оқу, оқыту процесінің соңғы этаптарында ғана ұстаз ойлаған деңгейге жетеді» 
деген.  Яғни,  әріп танып,  оқу сауаты қалыптаса бастағаннан оқушыны іштей 
оқуға, бірте-бірте түсініп оқуға үйреткен кезде ғана оның мәнерлі, жүрдек оқуы 
жақсарады. Оқу әрекеті бірнеше компонеттерден тұрады, бірінші, оқу әрекетін 
меңгеру, екінші, іс-әрекетті бақылау және бағалау. 

Кіші мектеп жасындағы оқушылардың оқу әрекетін Л.И.Липкина 
зерттеулерінде де бақылауға болады. Оның пайымдауынша мектеп жасындағы 
оқушылардың «мен»  деген концепциясының негізгі факторлары-  баланың 
өзінің оқу әрекетіндегі меңгеру дегейі болып табылады,  ол ұзақ дамудың тек 
қана алғашқы бөлімі болып табылады.  Бстауыш мектептердегі оқу дағдысын 
қалыптастыруын жүргізуде,  қазіргі заманға сай,  әдіс-тәсілдерді қолдануда, 
мынандай жағдайларды ескеру керек:  -оқушылардың оқу дағдыларын 
жетілдірудің бір бөлігі-оқушының дұрыс және жүрдек оқуын қамтамассыз ету.

Баланың оқу техникасын жетілдірумен қатар,  олардың оқуға деген 
ынтасын арттырып, оқуға берілген текстерді бірнеше рет жалықпай қайталауға 
дағдыландыру; -бастауыш сынып оқушысының, әсіресесе абстрактылық ойлау 
қабілетінің жеткіліксіздеу болғандығынан,  мәтінді оқу барысында оқушының 
білімін үнемі толықтырумен қатар,  әртүрлі заттарды салыстыру арқылы 
дүниетанымын кеңейту және тағы с.с әдіс-тәсілдерді қолдану; 
-бастауыш сынып оқушыларының көркем әдеби шығармаларды қабылдап, 
түсінуге керекті мәліметтерді көркем-образды түрде ойлау дағдылары 
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жеткіліксіздеу болғандығынан,  шығармашылық қиял процесін дамытуды 
қолану.  Егер оқушы нашар оқыса,  оның оқуға ынтасы өзінен-өзі төмендейді, 
үлгермейді.  Әдетте кім тез оқыса,  сол көп оқиды,  көп оқыса,  көп біледі.  Оқу 
техникасы артқан сайын,  есте сақтау қабілеті де,  ақыл-ой еңбегіне ынтасы да 
арта түседі. Мәтінді әрі жылдам, әрі дұрыс, әрі мазмұнды түсіне оқи білу-үлкен 
еңбектің жемісі.  Өз туған тіліңнің қадірін түсіну ана тілінде жазылған 
кітаптарды оқудан басталады.  Өйткені оқу-  ақыл ой дамуының,  қайнар көзі. 
«Оқуды тоқтатқан адам,  ойлауды тоқтатады», -  дейді Дени Дидро.  Бастауыш 
сыныптан-ақ негізі қалануы тиіс маңызды міндеттің бірі-оқушылардың оқу 
дағдысын дұрыс қалыптастыру. Оқу дағдысын дұрыс қалыптастыру, жетілдіру 
мына негізгі талаптардан тұрады:                                                                    

1)Оқу техникасы (дұрыс,  тез қабылдау және сөздерді дыбыстау). 
2)Мәтін  мазмұнын түсіну  (негізгі  ойды,  мазмұнын ажырату).  Бұл  екеуі  бір-
бірімен тығыз байланысты. Өйткені оқу техникасы жетілдірмей – түсіну, дұрыс 
оқу жүзеге аспайды. Оқушылардың оқу жылдамдығын жетілдіруді қамтамассыз 
ету  үшін,  төмендегідей  жұмыстар  жүргізу  керек: 
-Мәтіндерді  өзгерту  процесін  жетілдіру. 
-Оқу  аймағының  көлемін  ұлғайту. 
-Мәтіннің  антиципациялық  (алдын  ала  болжау)  қабылдауын  дамыту. 
-Регрессияны  (оқылып  кеткен  сөздерді  қайталап  оқуды)  болдырмау. 
-Баланың оқу іскерлігін дамыту мақсатында оқу темпін, ритмін мақсатты түрде 
өзгерту. 
-Балаларды  өзінің  және  басқа  баланың  ойын  тыңдауға  үйрету.  -  Әртүрлі 
мазмұнды мәтіндерді қабылдау жүйесін қалыптастыру. Мектепке алғаш келген 
бала ежелеп оқиды, оның көру аумағында бір ғана әріп тұрады, көбінесе қайта-
қайта  бұрын  оқыған  әрпіне  көз  жүгіртіп  отырады,  әр  әріпке  жекелеп  көз 
тоқтатады,  оқу  аумағы  тар  болады.  Осының салдарынан  олардың оқығанды 
түсіну  дәрежесі  де  төмен  болады.  Ал  әріпті  тану  дағдысының  қалыптасып 
жетілуімен қатар баланың «көру,  оқу аумағы» кеңейіп,  дағдылана  бастайды. 
Мұндай дағдыға ие болу балаға оңайға түспейді, ол көп күш-жігерін жұмсайды, 
мұнда әсіресе зейіні мен еркі үлкен рөл атқарады.Осының барысында зейін мен 
еріктің төзімділік қасиеті жаттыға түседі. 

Осыған  байланысты  Шульте  кестесін  пайдаланып,  көзді  жаттықтыру 
жұмыстарын  жүргізу  керек.Сонымен  қатар  мұғалім  баланың  сауат  ашу 
кезеңінен –ақ буынды, сөзді регрессиясыз оқуын жіте назарда ұстағаны дұрыс. 
Оқушылардың сөзді буындап алға жылжып оқуын қадағалаған жөн. 

Л.А.Щерба  мен  С.К.Фоломкинаның  айтуы  бойынша  бастауыш  сынып 
оқушылары  1  минут  ішінде  50-60  сөзден  кем  оқымауы  тиіс.  Саналы  түрде 
болсын, санасыз түрде болсын регрссиямен оқитын бала өзінің мәтінді бір рет 
оқығанына  сенбейді.  Бір  жолдың  өзін  оқуда  ондай  оқушы  бес,  алты  рет 
регрессияға ұшырайды. 
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Қайталап  оқу  дағдысынан  (регрессиядан)  құтылу  үшін,  оқу  барсында 
алдыға қарай озып оқу техникасын пайдаланған жөн. Қайта-қайта кері қайтып 
оқу оқу жылдамдығын төмендетіп қана қоймайды, сонымен қатар материалды 
түсіну деңгейін  де нашарлатады.  Сауат ашу кезеңінде бала бар зейінін жеке 
әріптерді,  буындарды  қосып  оқуға  жұмсайды  да,  сөздердің  арасындағы 
байланыстарға  зер  салмайды.  Осыған  орай,олардың  саналы  оқудан  гөрі 
механикалық оқуы басым болады. Сондай-ақ олар іштей оқудан гөрі дауыстап 
оқуға дайын тұрады. Оларға таңбалануы мен айтылуы бірдей сөздерді оқу да, 
жазу да біраз қиындық келтіреді. Ондай қиындықтан практикалық жолмен ғана 
шығуға болады, яғни мұғалім қадағалау жасау арқылы оқытып отырса, балалар 
жаттығудың арқасында біраздан кейін дағдыланады. 

Сауат  ашу  кезеңінде  балаларда  мынадай  дағдылар  қалыптасады: 
1.Сөзді  буындап және тұтас  сөздерді  дұрыс оқу.  2.Көлемі  шағын мәтіндерді 
саналы,  түсініп  оқу.  Дұрыс  оқудың  негіздері  алғашқы  оқу-жазуға  үйрету 
кезінде-ақ қалана бастайды. Осы кезде мұғалім әрбір жеке сөзді балаларға жеке 
әріптеп оқытпай, буындап оқуға жаттықтырғаны жөн, бірақ мұнда балаларды 
сөздің сыртқы түрін ғана меңгеріп, мағынасын жаңылыс ұғынудан немесе тіпті 
түсінбей  оқудан  сақтандыру  керек.  Егер  бала  буындап  оқығанда  қателессе, 
дереу түзетіп, оған қиын тиген сөздерге талдау жасап отырудың дұрыс оқуға 
дағдылану үшін пайдасы зор. 

Іштей  оқу  мен  дауыстап  оқуға  қойылатын  талаптарды  зерделей  келіп, 
әдіскер  ғалым  С.Рахметова  оны  мынандай  4-ке  бөліп  көрсетеді: 
1.Дұрыс оқу   2.Шапшаң оқу   3.Түсіну оқу    4.Мәнерлеп оқу 

Оқу жылдамдығын дамыту дегенімізді – ғалымның «шапшаң оқу» деген 
терминге  берген  анықтамасымен  байланыстыруға  болады.  Жылдам  оқу 
дегеніміз  –  текстегі  сөздерді  қалай  болса,  солай  бастырмалатып  немесе 
сөздердің ара жігін айырмай оқу емес. Бұл – оқығанды түсінетіндей қалыптағы 
шапшандықпен оқу. Дұрыс оқу Балалар өз бетінше бірінші сыныптың екінші 
жартысында  және  екінші  сыныпта  бірнеше  сөз  тіркестерін,  тұтас  сөз 
тіркестерін,  фразалық  тіркестерді  оқи  алатын  болады.  Бірақ  оқу  үстінде 
интонациялық  қате  жіберу  немесе  мағынасына  сүйеніп  сөз  тіркестерін 
қысқартып,  жобалап  оқу  көп  кездеседі.  Бұның  себебі,  екінші  сыныпта 
қойылатын міндет пен талап сөзді тұтас оқу болғандықтан, тұтас оқуға тырысу 
әрекетінің  күшті  болуынан,  яғни  оқуға  деген  ынта  бар  да  машықтың  әлі 
қалыптаспағандығынан белгілі бір фразаны, тіркестерді оқи білу машығы әлі 
жетілмегендігінен  солай  болатыны  сөзсіз.  Осы  себептер  әлі  оқуы  жетіле 
қоймаған  оқушының  оқуды  дұрыс  оқыды  ма  дегенді  тексеріп  отыруға 
міндеттейді.Оқушының  қайталап  оқып  кетпеуін  мұғалім  қадағалап  ескерту 
жасап отыру керек. Мұғалімнен үнемі, үздіксіз ескерту естіген оқушы енді оны 
қайталмайтын болады. 

24



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VP№ № № № Y00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шапшаң оқуға үйретудегі мақсат – баланың өзі оқыған сөйлемін, мәтінін 
толық түсінуі  және сонда қолданылған сөздердің  мағынасын меңгеруіне  қол 
жеткізу. Мұны орындау үшін оқытушы баланың әрбір сөзді дұрыс анық оқуын 
үнемі қадағалап отыруы шарт. Әрбір сөзді дұрыс анық етіп оқыған бала сөзді 
түсінеді,  демек  шапшаң  оқудың  алғы  шарты  орындалады.  Осыдан  шапшаң 
оқудың  дұрыс  оқумен,  түсініп  оқумен  өте  тығыз  байланыстылығы  көрініп 
тұрады.  Оның үстіне  сөзді  дұрыс және түсініп  оқу үшін  мәтінді  белгілі  бір 
қарқынмен оқу қажет. Олай етпеген жағдайда мәтінді оқушы да, оны тыңдаушы 
да  ештеңе  түсінбейді.  Бастауыш  мектеп  мұғалімі  шапшаң  оқуды  барлық 
сабақтарда жүзеге асырып отырады. Бұл жұмысты жүзеге асыру барысында ол 
ең әуелі дауыстан әрі ырғағына келтіре оқуға баса назар аударуға тиіс. Содан 
соң  балалардың  денсаулығын  сақтау  мақсатында  көзбен  кітаптың  ара 
қашықтығын белгілі мөлшерде ұстауға көңіл бөледі және қандай ырғақпен, қай 
жылдамдықта  оқу  керектігін  өзі  мәтінді  оқып  көрсетеді.  Шапшаң  оқуға 
оқушыларды күнбе-күн өз бетінше оқыту арқылы ғана дағдыландырамыз дедік. 
Ал  мұның  өзі  оқушылардың  сөйлеу  мүшелерінің  жетілуімен  де  тығыз 
байланысты. Сөйлеу мүшелерінің жетілуін, дами түсуін арттыру үшін айтылуы 
қиындау  және  қиын  жұмбақтар  мен  жаңылтпаштар  оқытудың  және  оларды 
ойын түрінде қайта-қайта айтқызудың пайдасы аса зор. Катлин Б.Херстер өзінің 
«Баланы оқытуға үйрету» (Обучение детей к чтению) деген еңбегінде былай 
деген:  «Оқу типі  балалардың оқу материалына,  оның түсінуіне  байланысты. 
Оқушы өз бойында оқуға деген қызығушылығын арттыратын болса, соғұрлым 
оқу жылдамдығы артатын болады». 

Бастауыш мектепте шапшаң оқу өз нәтижесін дауыстап оқу жылдамдығын 
минутына 58-72 сөз, түсініп оқу жылдамдығы минутына 90-95 сөз болғанда, әрі 
оқу  кітабынан  8-10  өлең  және  шығарма  үлгілерін  жаттатқанда  ғана  нәтиже 
берері сөзсіз. Шапшаң оқуға балаларды 1-сыныптан бастап баулу керек. Себебі, 
оқу жылдамдығы төмен бала өз сыныптастарына қарағанда үй тапсырмаларын 
орындау барысында оқыптүсіну үшін көп уақыт жұмсайды, шаршайды, оқуға 
деген  ықыласы төмендеп,  өзіне  сенуден  қалады.  Нәтиежесінде  баланың оқу 
көрсеткіштері  нашарлап,  эмоциональдық  күйзеліске  ұшырап,  оқуға  мүлдем 
құлқы болмайды. Түсініп оқу Оқушы мектеп есігін ашқаннан бастап-ақ оқыған 
сөзінің мағынасын түсінуге бағытталған жұмыстар жүргізіледі. 

Сол  жұмыс  түрлері  мәнерлеп  оқуға  жол  ашып отырады.  Мұғалім  жеке 
сөзді,  сөйлемдерді  оқу  кезінде  оқушылардың  тек  оқып  шықаннына 
қанағаттанбай, оның мағынасын ашуға арналған жұмыстар жүргізуі тиіс. 

Яғни оқушы оқып тұрған сөзін, сөйлемін өзі түсініп тұр ма, соны анықтап, 
егер  оқушы  түсінбесе,  мұғалім  қосымша  түсіндіру  жұмысын  жүргізуі  тиіс. 
Осыдан  кейін  мұғалім  оқушының  берілген  сөзді  не  мәтінді  үстірт  оқымай 
дауыс ырғағымен оқуын қадағалап отырады. 
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Қазақ  алфавитіндегі  әріптердің  дұрыс,  анық  аталуына  оқушыны 
жатықтыру үшін баланың ауыз қуысындағы тіл, ерін, тіс, жақтарына арналған 
артикуляциялық жаттығуларды жүргізгені дұрыс. 

Мәнерлеп оқу Бастауыш сынып оқушыларының дұрыс өз бетінше оқуын 
жетілдіруде қойылатын бағдарламалық талаптың бірі оқушыны мәнерлеп оқуға 
үйрету болып табылады. Мәнерлеп оқу – қандай мәтінді болмасын дұрыс оқып, 
сөздерді  бұзбай,  қалдырмай,  сөз  аяғын  жұтып  қоймай,  әрбір  сөзді,  ондағы 
дыбыстарды  анық  етіп  оқу.  Көркем  шығарманың негізгі  ой  тірегін  анықтап 
алмай, оқығандағы мақсат айқын болмайынша бірде бір жолды мәнерлеп оқу 
мүмкін емес. Оқушыны мәнерлеп оқуға үйретпейінше оны мәдениетті сөйлеуге 
үйретеміз  деп  айта  алмаймыз.  Ал  мәдениетті  сөйлеу  дегеніміз-сөйлеудегі, 
жазудағы тіл жұмсаудың өнегелі үлгілері болып табылады. Осыларды үйрету 
негізгі бастауыш мектептен басталады және қаланады. 

Жалпы оқу дағдысы дұрыс қалыптаспаған оқушы білім негіздерін жақсы 
қабылдай алмайды, өздігінен кітаптағы тапсырманы орындап өз бетінше білімді 
игере  алмайды.  Оқушының бойында қалыптасуға  тиісті  дағды мен шеберлік 
мемлекеттік стандарт талабына сәйкес болу үшін мұғалім оқу-білім үрдісінде 
қиындықтарды  жоюға  бағытталған  жүйелі  жұмыс  жүргізу  арқылы  білім 
сапасын арттыра алады. 

Балғын  бүлдіршіндер-еліміздің  еретеңі-біздің  қоғамымыздың  мүшесі. 
Сондықтан да баланы кіші жастан бастап дұрыс оқып, сауатты болып шығуын 
бастауыш сыныптың ұстаздары жіте назарда ұстауы тиіс .
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№ Y00068     05.08.2021 ж.

БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ ОЙЫННЫҢ РОЛІ

КАМЗИНА ШАРБАНУ КАБАШЕВНА
Алматы облысы,  Балқаш ауданы,  Миялы ауылы  
МКҚК «Балдәурен»  балалар бақшасы тәрбиеші

   Бала  психикасының  дамуындағы  басты  фактордың  бірі  –  оның  өзіндік 
танымын дамыту, оған үнемі көңіл аудару. Баланың жан-дүниесімен сырласу 
арқылы еркелетіп, нәзіктік сезімге бөлеу арқылы оның бойында ұнамды қылық 
пен  жағымды  мінез-құлық  қалыптастыру,  сөйтіп  жас  ұланның  маңындағы 
адамдардың  оның  түлеп  өсуіне  пайдалы  әсер  етуіне  жету  керек.  Көңілі 
көтеріңкі  бала  өзі  істеген  түседі,  ішкі  дүниенің  сыры  ашылады,  бала 
психологиясының  өзіндік  әрекеттерді  сенімділікпен  орындайды,  шаттық 
сезімге  бөленеді.  Ойын  әрекетінде  балалардың  бойындағы  барлық  дерлік 
психикалық  ерекшеліктері  көрініс  беріп,  ерік-жігер  қасиеттері  шыңдалады, 
мінез-құлық сипаттары айқындала ерекшеліктері байқалып, олармен оқу-тәрбие 
істерін жүргізудің тиімді әдіс-тәсілдерін қолдану мүмкіндіктері туады. Бала әр 
қилы  нәрселерге  еліктеп,  өз  бойындағы  сезім  мен  қабілет  ерекшеліктерін 
аңғартады.  Оның  мінезіндегі  ұнамсыз  қылықтар  мен  жағымсыз  көріністер 
байқалып, ондай кемшіліктерді жөндеудің әдіс-тәсілдері белгіленеді.

                  Ойынның түрлеріне тоқталатын болсақ,
1. Дидактикалық ойындар.
2. Рольді-сюжетті ойындар.
3. Драмалық ойындар.
4. Творчестволық ойындар.
  Осылардың ішінде  дидактикалық  ойындардың маңызы зор.  Әрбір  мұғалім 
сабақ процесінде қандай дидактикалық ойын қолданатынын күні бұрын сабақ 
мазмұны мақсатына сай лайықтап таңдап алғаны жөн. Өйткені балалар үшін 
ойын  қызықты  әрекет  бола  отырып,  оларды  тәрбиелеу  мен  дамытудың  аса 
маңызды құралы болып табылады.
Ойынды педагогикалық процеске енгізе отырып, тәрбиеші балалалды ойнауға, 
А.С.Макаренконың сөзімен айтқанда «Жақсы ойын» жасауға үйретеді. Мұндай 
ойынға  мынадай  сапа  тән:  мазмұнның  тәрбиелік  –  танымдық  құндылығы, 
бейнеленетін түсініктердің толықтығы мен дұрыстығы; ойын іс-әрекеттерінің 
орындылығы, белсенділігі, ұйымшылдығы және шығармашылық сипаты; жеке 
балалардың және барлық ойнаушылардың мүдделерін ескере отырып, ойында 
ережелерге бағыну және соларды басшылыққа ала білуі ойыншықтар мен ойын 
материалдарын  мақсаткерлікпен  пайдалану,  балалардың  қарым-
қатынастарының игі тілектестігі және көңіл-күйлерінің шаттығы.
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Ойынды  басқара жүріп, тәрбиеші баланың жеке басының ерекшелігіне: оның 
санасына, сезіміне, ерік-жігеріне, мінез-құлқына ықпал жасайды, ойынды ақыл-
ой,  адамгершілік,  эстетикалық  және  дене  тәрбиесінің  мақсаттары  үшін 
пайдаланады.
Ойын процесінде балалар білімі мен ұғымы айқындалып, тереңдей түседі. 
Ойында қайсы бір рольді орындау үшін бала өзінің түсінігін ойын әрекетіне 
көшіруге тиіс. Кейде адамдардың еңбегі туралы нақты іс-әрекеттер, өзара 
қарым-қатынастар туралы білімдер мен түсініктер жетімсіз болып шығады да, 
соларды толықтыру қажеттігі туады. Жаңа білім қажеттігі балалардың 
сұрақтарынан көрінеді. Тәрбиеші сол сұрақтарға жауап қайтарады да, олардың 
ойын кезіндегі әңгімелеріне құлақ түреді, ойнаушылардың өзара түсінісуіне, 
келісуіне көмектеседі.
Демек, ойын балалардың соған дейінгі білімдері мен түсініктерін баянды етіп 
қана  қоймайды,  сонымен  бірге  белсенді:  таным  іс-әрекетінің  өзінше  бір 
формасы  болып  табылады;  соның  барысында  олар  оқытушының 
басшылығымен жаңа білім меңгереді.
Ойынның негізгі  ерекшелігі  ол  балалардың қоршаған  өмірді  –   адамдардың 
қимылын, іс-әрекеттерін, олардың бала қимылынан туған жағдайдағы қарым-
қатынасын  бейнелеуі  болып  табылады.  Ойында  бөлме,  теңізде,  метро 
станциясы да, темір жол вагоны да болуы мүмкін. Балалар жағдайға ойынның 
өздері  ойлаған  түпкі  ниеті  мен  мазмұнына  лайықты  маңыз  береді.Ойын 
қызметінің  тағы  бір  ерекшелігі  –  оның  өз  әрекеттік  сипаты.Балалар  ойын 
шығарушылар, ойынды жасаушылар болып табылады. Олар ойында өздеріне 
мәлім өмір құбылыстарын бейнелейді, оларға өзінің қатынасын білдіреді.
Балалар үн-түнсіз ойнамайды. Тіпті жалғыз болғанның өзінде ойыншықтармен 
сөйлесіп  жүреді,  ойында  қиялдағы  қатысушылармен  әңгімелеседі,  өзі  мен 
мамасы үшін, науқас кісі мен дәрігер үшін сөйлейді. Сөз нақ бір ойын әрекетін 
сүйемелдеуші болып табылады, бейнені оған баланың өз қатынасын толығырақ 
ашады.
Ойын барысында сөйлеу қарым-қатынасы үлкен роль атқарады. Сөйлесе жүріп 
балалар  пікірлесіп,  әсер  алысып,  ойынның  түпкі  ниеті  мен  мазмұнын 
анықтайды.  Ойында  сөзбен  уәделесу  ұйымдастырушылық  қызмет  атқарады, 
балалар арасында өзара түсінісу мен достықтық, қоршаған өмірдік қайсы бір 
фактілері  мен  құбылыстарына  бірдей  көз  қарастық  пайда  болуына  және 
дамуына көмектеседі.

Ойынның негізгі құрылымдық элементтері мыналар: 
*ойынның түпкі ниеті;
*сюжетті немесе мазмұны;
*ойын әрекеттері, рольдер;
*ойынның өзінен туатын және балалар жасайтын немесе ересектер    
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  ұсынатын ойын ережесі.
Бұл элементтер өзара тығыз байланысты және ойынды балалардың өзінше бір 
іс-әрекеті ретінде көрсетеді.
   Ойынның түпкі ниеті –  бұл балалардың нені және қалай ойнайтынының 
жалпы  анықтамасы,  мәселен:  «Дүкен»,  «Емхана»,  «Қызы  мен  шешесі», 
«Балалар  бақшасы»  және  т.с.с.  болып  ойнау.  Ойынның  түпкі  ниетіне  қарай 
ойндарды азды-көпті мынадай типтік топтарға бөлуге болады:
а) Тұрмыстық құбылыстарды бейнелейтін ойындар;
ә) Жасампаз еңбекті бейнелейтін ойындар; 
б) Қоғамдық оқиғаларды, дәстүрлерді бейнелейтін ойындар.
Ойындарды бұлай бөлу, әрине, шартты ғана, өйткені ойын өмірдің алуан түрлі 
құбылыстарын бейнелеуді қамтуы мүмкін.

Ойынның сюжеті,  мазмұны  –  бұл  оның жанды тұлғасын құрайтын, 
ойын  әрекеттерінің,  балалардың  өзара  қарым-қатынастарының  дамуын  көп 
жақтығын және озара байланысын анықтайтын нәрсе, ойынның мазмұны оны 
қызықты  етеді,  ойнауға  деген  ықылас  пен  ынтаны  қоздырады.  Ойынның 
құрылымдық ерекшелігі мен түйіні бала атқаратын роль.

Ойын  процесінде  балалардың  өздері  ойнаушылардың  мінез-құлқы  мен 
қарым-қатынасын анықтайтын және реттейтін ереже белгілейді. Ереже ойынға 
ұйымшылдық,  тұрақтылық  сипат  береді,  оның  мазмұнын  баянды  етеді. 
Сонымен  бірге  ойын  ережесі  жасқаншақ,  ұялшақ  балалардың  ойынға 
белсендірек қатысуына көмектеседі.

Ойынның осы құрылымдық элементтерінің бәрі азды-көпті типтік болып 
табылады, бірақ олардың түрлі маңызы бар және әр түрлі ойындарда түрліше 
ара қатынаста болады.

Ойын  бала  үшін  –  нағыз  өмір.  Ойынның  мазмұнының  өрістеуі 
балалардың қоршаған  өмірден  алған  әсерлерінің  байлығына,  жарқындығына, 
айқындығына байланысты. 
Оларды  күрделі  құбылыстарды  көрсете  отырып,  тәрбиеші  олардың  назарын 
үйлердің  жалпы  көрінісіне  аударады,  архитектуралық  ерекшеліктерінің  өз 
мақсатына  үйлесімділігін  ашады,  жеке  бөліктерін  саралап  білуге  үйретеді, 
симметрияны,  контрасты  көрсетеді.  Балаларды  сондай-ақ,  жалпы,  негізгі 
бөліктерді т.б. ажырата білуге үйретеді.

Мектеп  жасына  дейінгі  балалар  үшін  ойынның зор  маңызы бар:  ойын 
олар  үшін  –  сабақ,  ойын  олар  үшін  –  еңбек,  ойын  олар  үшін  –  тәрбиенің 
маңызды түрі. 
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№ Y00069       05.08.2021 ж.

ҚУЫРШАҚ ҚОНАҚҚА КЕЛДІ

 ИЕМБЕРГЕНОВА СВЕТА САТАЕВНА
Алматы облысы,  Балқаш ауданы,  Миялы ауылы 
МКҚК «Балдәурен»  балалар бақшасы тәрбиеші

Мақсаты: Ыдыс -аяқ атауларын меңгерту арқылы пассивті және белсенді 
сөздік қорын кеңейту. 
Дамытушылығы: Түрлі әрекеттерді ауызша жеткізу қабілетін дамыту. 
Міндеттері: Балаларға ыдыстар мен тағамдардың аттарын үйрету , оларды 
ажыратуға жаттықтыру. 
Тәрбиелігі:Қонақ күту ережелерімен таныстыру. Қонақжайлылыққа баулу. 
Көрнекіліктер: шай ішіп отырған қыз баланың суреті, ойыншық ыдыстар, 
тағамдар. 
Үлестірмелі тағамдар мен ыдыстардың суреттері. 
Сөздік жұмыс: ыдыс, тағам. 

Ұй ымдастырылған оқу қызметінің барысы. 
1.Ұйымдастырушылық кезең. 
Бал алармен сәлемдесіп, олардың на за рын шай ішіп отырған қыз бейне ленген 
суретке 
аударады. Балалар суретке көңіл аударады. 
2.Негізгі кезең. 
– Балалар, суреттен кімді көріп тұрсыңдар? 
– Иә, қыз бала шай ішіп отыр. Үстелде тұрған заттардың аттарын айтайық. 
– М ынау – нан, шай, қант, тәрелке, шәйнек, кесе. Нан, қант, шай таға мдар деп 
аталады. 
Кесе, шәйнек,тәрелке ыдыстар деп аталады. 
Сұрақтарға қуана жауап береді. Аттарын айтуға талпынады. 
Ыдыстар м ен тағамдарды ажыратуға, білуге тырысады. 
Дыбыстық жаттығуы. 
Ыс -ыс – ыдыс. 
Ғам -ғам – тағам. 
Осы сөздерге сөздік жұмысы жүргізіледі. Балаларға қайталатады. 
Ыдыстарға тағамдар салынады. Ыдыстардың түрлерін, үлкен -кіш ілігін 
сұрайды. Қандай 
нан, шай екенін сұр айды. Ақ, қара, тәтті деген сөздерді қосып айтқызады. 
Топтағы ойыншық ыдыстарды әке лулерін сұрайды. Ойыншық ыдыстарды 
қуана әкеледі . 
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Олармен ойнайтындарын айтады. Сөздерді қайталайды . Қандай ? сұрағына 
дұрыс жауап 
беруге ұмтылады. 
Ғажайып сәт. 
Қонаққа қуырш ақ Айжан келеді. 
– Балалар, Айжан бізге қонаққа ке лді. Айжанның келгеніне қуанады. Қазақ – 
қонақшыл 
халықпыз. Қо нақты күтуді, сыйлауды білуіміз керек. Кәне, Айжанға шай 
жасайық деп
ұсыныс жасайды. Қант пен нанды тәрелкеге, шайды шәйнекке салы п, шай 
дайындап, кесеге құямыз, – деп айтып, үйретіп отырады. 
Балалар тағамдарды ыдыстарға салып, үстелге қойып, Айжанды үстелге 
шақырады. Балалар қонақ күтуді үйренеді. 
Сергіту сәті . 
Орнымыздан тұрамыз, 
Аяқты нық басамыз, 
Бір отырып, бір тұрып, 
Біз тынығып аламыз. 
Балалар қимыл -қозғалыстар жасайды. 
1. «Дұрыс көрсет, ажырат!» дидактикалық ойыны. 
Тағамдар мен ыдыстардың суреттері та ратылып беріледі. Атын атағанда тез 
көрсетуі және 
ол т ағам ба, ыдыс па – дұрыс ажыратуы керек. Тағам және ыдыстарды 
ажыратады. 
2. «Не артық ?» дидактикалық ойыны . 
Суреттен артық затты табады. Заттың атын атап, артық затты табуға тырысады. 
3. Рефлексия . 
Сұрақтар қою арқылы ұйымдастырылған оқу қызме тін қорытындылайды . 
Дұрыс айта 
алмаған балаларға көмектеседі. Белсенділік танытқан балаларды мадақ тайды. 

Күтілетін нәтиже: 
жасайды: ыдыстар және тағамдар тур алы сөйлем құра й білу дағдысын; 
түсінеді: қонақ күтуді; 
қолданады: тағамдар мен ыдыстардың аттарын; 
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№ Y00070     05.08.2021 ж.

ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ ТІЛІН ДАМЫТУ

РАЖАПОВА ЖАМИЛӘ БАХТЫБАЕВНА
Жамбыл облысы,  Қордай ауданы 

МКҚК «Айналайын»  балбақшасы тәрбиеші

«Ойын  баланың  алдынан  өмір  есігін  ашып,  оның  шығармашылық 
қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл – ойдың қалыптасуы мүмкін емес» – дейді 
орыстың көрнекті қайреткері В.А Сухомлинский. 

Балабақшадағы оқыту – тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, 
сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйрегенен сөздерін 
күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс – әрекет кезіндегі тілдік 
қарым – қатынаста қолдана білуге жаттықтыру ісіне ерекше мән берілген. 

Мектеп жасына дейінгі кезеңдегі балалармен ойын жаттығуларын жүргізе 
отырып,  олардың  айналасындағы  заттармен  таныстырып,  атын  айта  білуге, 
қасиеті  мен  сапасын,  түр  –  түсін  және  пішінін  ажырата  білуге,  өмірдегі, 
қоршаған  ортадағы  түрлі  құбылыстар  жайындағы ұғым,  түсініктерін  дамыта 
отырып, белсендітүрде тілдік қарым – қатынас жасай білуге үйретеміз.

Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың сөздік  ойын  жаттығуларын  дамыту 
ісінде:  –  балалардың  сөздік  қорларын  дамыту:  –  жаңа  іс  –  қимылдарын 
меңгерту:  –  үйренген  сөздерін,  іс  –қимылдарын  тиянақты,  анықтап,  әрі 
байытып отыру басты міндет болып саналады. Осы аталған міндеттерді үнемі 
ойын жаттығулар жұмысын жүргізуде басшылыққа алып отырамыз.

       Балалар саусағын ойната отырып тілін дамыту.
Саусақ  ойыны-бұл  ұрпақтан-ұрпаққа  жалғасын  тауып  келе  жатқан  әрі 

үлкен  мәні бар мәдени шығармашылық.Саусақ ойыны саусақтардың көмегімен 
қандай  да  болмасын  ертегіні  немесе  өлең-тақпақ  шумағын  сахналау  болып 
табылады.Саусақ ойыны арқылы баланың сөйлеуге деген талпынысы,қабілеті 
дамып,ынтасы  артады  және  шығармашылық   әрекетіне  жол 
ашады.Саусақтардың қозғалыс-қимылына қарап бала қуанады,шаттанады,сөзді 
айтуға  тырысады.Сонымен  бірге  халық  арасында  кеңінен  тарап 
жүрген”Қуырмаш”ойыны  да  саусақтардың  нәзік  қимылын  жетілдіруге 
бағытталған.

Мысалы:”Моншақ”.
Қызыл сары,көк моншақ,
Мен жасаймын көп моншақ.
 Мұнда  қатар  екі  қолдың  бас  бармағы  мен  сұқ  саусақтарының  ұшын 

түйістіре  отырып  моншақ  тәрізді  бейнелейді.Ол  өте  балалар  үшін  қызықты 
әрекет,қол бұлшық етін дамытуға үлкен көмегін тигізеді.
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Сонымен қатар өзімен-өзі қызмет ету дағдысын қалыптастыру:тиегін өзі 
салу,өзі ағыту,бауын байлау т.б. Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев 
“Ойын ойнап,ән салмай,өсер бала бола ма?”-деп айтқандай баланың өмірінде 
ойын ерекше орын алады.Ойын мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының 
дамуына  ықпал  ететін  тәрбие  құралы.Балалар  ойын  арқылы  тез  тіл 
табысып,жақсы  ұғысады,бірінен-бірі  ептілікті  үйренеді.Халқымыз  ойындарға 
тек балаларды алдандыру,ойнату әдісі деп қарамай олардың мінез -құлқының 
қалыптасу  құралы  деп  ерекше  бағалаған.Ойын  арқылы  бала  өзін  қоршаған 
ортамен,табиғатпен,адамдар еңбегімен,қарым-қатынастарымен танысады.

Атақты педогог В.А.Сухомлинскийдің сөзімен айтқанда,”Ойынсыз ақыл-
ойдың қалыпты дамуы да жоқ және болуы да мүмкін емес”.

Ойын  арқылы  баланың  рухани  сезімі  жасампаз  өмірімен  ұштасып,өзін 
қоршаған дүние туралы түсінік алады.

Күнделікті  топта  баланы  ойынға  қызықтыра  отырып  оқу-іс  әрекеті 
кезіндегі  тілдік  қарым-қатынаста  қолдана  білуге  жаттықтыру.Баланы 
өжеттілікке,  шапшаңдылыққа,  ептілікке,батылдыққа,  байсалдыққа, 
тапқырлыққа  үйрететін  де  ойын.Оқу  іс-әрекетінде  қолданатын  ойын түрлері 
мынандай топтарға бөлінеді.
Ойын түрлері:
-ұлттық ойындар.
-сюжетті рольді ойындар.
-шығармашылық ойындар.
-қимылды ойындар.
-дидактикалық ойындар.
Халық педагогикасында  ойындар өте көп соның ішінде ең маңыздысы ұлттық 
ойын.Олар”Алақан  соқпақ”,”Тақия  тастамақ”,т.б.Ұлттық  ойындардың 
мазмұндық  ерекшеліктері  жағынан  да  мәнерлі  әрі  түсінікті.”Арқан 
тартыс”.”Асық ойнау”т.б. Мысалы,қазақ баласы біреуі ат болып қашады,біреуі 
құрық салады.
Сюжеттік  ойындармен  қатар  рольді  ойынның  мазмұнын  ажырату 
қажет.Ересектер  іс-әрекетінен  бала   негізгі  сәт  деп  көрсетсе,ойынның 
мазмұны.Әр  түрлі  жастағы  бала  сюжетті  ойынға  түрліше  мазмұн 
береді.Мысалы:сәбилер  түскі  тамақ  ішу  ойынын  ойнағанда  қандайда  бір 
қимылды  қайталай  отырып,нан  тіледі,ботқа  пісіреді,ыдыс-аяқ  жуады.Мұнда 
ойын мазмұны тек қана заттар арқылы қимылдар көрсетіледі.Ойын арқылы өзім 
жұмыс  жасайтын   1-кіші  тобында  әлеуметтік  және  құндылық-мәнді 
құзыреттіліктерін  көздедік.Осы  жұмыс  арқылы  мен  бала  бойында 
жанұяда,өмірде  қажет  болар  қабілеттерді  қалыптастырып  дамытуды 
ұстандым.Мысалы:1-кіші тобында өткізілген “Автобус”сюжетті-рөльді ойыны 
осы  шынайы  өмірде  қарым-қатынас  жетілдіруге  арналады.  Балаға  терең 
түсіндіру үшін оны қызықтырып,сендіріп,мадақтап отыру қажет.
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ҮЛКЕН, КІШІ, КІШКЕНТАЙ. ШАРШЫ

САНИМБАЕВА ЖАДЫРА ЕЛЕУСИЗОВНА
Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Қ. Пірімов ауылы 

«Жаннұр»шағын орталығы тәрбиеші

Бөлімі: ҚМҰҚ. 
Мақсаты: заттар саны мен цифр арасындағы байланысты қою; «үлкен, кіші, 
кішкентай» өлшемдері, әртүрлі өлшемдегі шаршы туралы түсініктерін 
қалыптастыру.Сан мен заттың саны арасындағы сәйкестікті табу.                          
Міндеттері:   
1. сан мен заттың саны арасындағы сәйкестікті табу; 
2. заттарды санау қабілетін күшейту; 
3. заттарды көлеміне қарай (үлкен, кіші, кішкентай) салыстыруды 
жалғастырамыз, осы сөздерді сөйлеу барысында қолданамыз; 
4. заттардың ұқсас белгілерін (көлемі) тауып, оларды сол белгілеріне қарай 
топтастыруды үйретеміз; 
5. геометриялық пішін –  шаршы туралы түсінікті нығайту; зейіндерін 
дамыту; 
6. пәнге деген қызығушылықтарын арттыру. 
Күтілетін нәтижелер: біледі:«үлкен, кіші, кішкентай» сөздерінің мәнін 
түсініп, оларды сөз арасында қолдануды; заттардың ұқсас белгілерін (көлемі) 
тауып, оларды сол белгілеріне қарай біріктіруді; 
түсінеді: сандарды санауды, заттарды көлеміне қарай салыстыруды; 
қолданады: шаршының көлемі жағынан әртүрлі болатынын. 
Қажетті көрнекі құралдар: санау материалдары,демонстрациялық материал 
(№3 кесте),шаршы пішінді заттардың суреті, карточкалар, № 1 жұмыс дәптері. 
Билингвальді  компонент:  сәбіз – морковь, алма – яблоко, шаршы – квадрат, 
қоян – заяц. 
                                        ҰОҚ-нің барысы 
1. Ұйымдастыру   кезеңі. 
Педагог балаларды тақтаның алдына шақырады: 
– Балалар, үстелдің үстінде геометриялық пішіндер жатыр. Олардың арасынан 
шаршыны тауып, маған сол туралы айтып беріңдерші? 
2.Негізгі кезең. 
Дәптермен жұмыс.  
1-тапсырма. Педагог балаларға дәптердегі суретті мұқият қарап шығып, 
төмендегі сұрақтарға жауап беруді сұрайды: 
–Сәбіз қанша?  
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–Шие нешеу?  
–Шалқан нешеу?  
–Алмұрт нешеу?  
Мынадай тапсырма беріледі: Дөңгелегі бар карточкалар мен заттар бейнеленген 
карточкаларды саны бірдей болатындай сызық арқылы қосыңдар. 
2-тапсырма. Педагог балалармен бірге суретпен танысады және сұрақ қояды: 
–Тәрелкелердің көлемі қандай?  
–Алмалардың көлемі қандай?  
Тапсырма: әр алманы өзінің тәрелкесіне сал, ол үшін көлемі жағынан бірдей 
алмалар мен тәрелкелерді бір-біріне сызық арқылы қосыңдар. 
Демонстрациялық материалдың №3 кестесі бойынша тақырыпты бекіту және 
қайталау. 
Сергіту сәті. «Күшік».                                                                                                   
Мен – күшік,  саққұлақ,    Ойнаймын шапқылап. 
  Серікпін қашан да , Малшыға, шопанға. 
3-тапсырма бойынша геометриялық пішіндерді зерттеу. 
Педагог балаларға тақпақ оқып береді: Ал, балақай, қарашы,  Мынау – біздің 
шаршы.  Теңестірген төрт қабырғасын   Бар оның төрт бұрышы. 
-Шаршының қанша бұрышы, қанша қабырғасы бар екенін тексерейік. 
-Балалар, тақпақта қандай геометриялық пішін туралы айтылған? Оның   
  басқа пішіндерден қандай ерекшелігі бар? 
–Суретте қандай пішіндер берілген. Олардың ішінде неше шаршы бар? 
–Шаршылардың көлемі қандай? 
4-тапсырма.  Педагог балалардың жоғарыдағы орындық пен төменгі 
орындықта отырған аңдарды мұқият қарап шығуын өтінеді. 
–Жоғарыдағы орындықта неше аң отыр?  
–Оларды атап беріңдерші? 
–Ал енді, балалар, жоғарыдағы орындық пен төмендегі орындықта отырған 
аңдарды сан жағынан салыстырыңдар. Қайсы аң кетіп қалды?  
–Қанша аң кетіп қалған болса, сонша дөңгелекті бояңдар.   
  Жұмбақ шешу. 
 Бейқам жатқан ел іздейді, Малдан күдер үзбейді.  
 Қорадағы қойға шабады,    Кәне, жауабын кім табады?                                            
(Қасқыр)  
Жаңғақ толы орманда,     Күндіз тамақ айырып. 
Жатады кеш болғанда,     Өз құйрығын жамылып.  Бұл не?     (Тиін) 
3.Рефлексия. 
Өзін-өзі бағалау және өзі атқарған жұмысқа баға беру. 
--Сендер шиені қандай карточкамен қостыңдар? Неліктен?  
-Ал алмұртты ше?  Педагог балаларды мадақтайды. 
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«СОЛ ЖАҚТА-ОҢ ЖАҚТА, ЗАТТАРДЫ СӘЙКЕСТЕНДІРУ»

АБУТАЛИЕВА АЙНУР АДИЛБАЕВНА
Алматы облысы, Талғар ауданы 

«Майак» бөбек-жай балабақшасы тәрбиеші

Мақсаты: тәулік түн бөлігімен таныстыру; осы сөздерді сөйлеу барысында 
қолдану;таныс заттарды көлеміне қарай(үлкен-кіші)және санына қарай (үлкен 
-кіші) және санына қарай (бір-көп) салыстыруды үйрету. Қоршаған ортадан бір 
және көп затты, үлкен және кіші затты таба білуді дамыту. 
Шыдамдылыққа,қызығушылыққа тәрбиелеу.
Қажетті құрал-жабдықтар мен көрнекіліктер:Ойыншық 
қоян,перде,эаттардың оң жақ немесе сол жақ екенін көруге болатын сурет.
Қостілділік компонент: Сол жақта-слева,оң жақта-справа,дөңгелек- круг.
Оқу қызметінің кезендері
Тәрбиешінің іс-әрекеті
Балалардың іс-әрекеті
Мотивациялық-қозғаушылық
Ғажайып сәт.
Жұмбақ жасырады.
Қалқиып ұзын құлағы,
Елеңдеп қорқып тұрады.(қоян)
Сендер мұның не екенін білесіңдерме?
-Перденің артынан қоян шығады.
Балалармен амандасады.
Қоян балалардан өткен оқу қызметінде тәуліктің қай бөлігі туралы 
әңгімелегендерін еске түсіруді сұрайды.
Қызығушылық танытады.
Тыңдап шешуін айтады:
қоян
-Иә,бұл қоян.
Балалар сұраққа жауап береді:таңертең,күндіз,
кеш,түн.
Ұйымдастырушылық –ізденістік
«Не қайда тұр»ойыны.
Тәрбиеші жұмбақ жасырады:
«Қалқиған екі құлағы,
Тырс етсе зытып тұрады.
Өзі ноян, Бұл қорқақ....»(Қоян)
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Қоян өзін суреттен табуын сұрайды.
Қоян балаларға мыныдай сұрақтар қойып,олармен әңгімелеседі.
-Менің сол жағымда не отыр?
-Менің оң жағымда қандай аң отыр?
Сергіту минуты. 
«Қоян»
Ыршып-ыршып секіріп ,
Қоян келді кеңкиіп.
Аяқтары жаураған,
Қолдары да жаураған,
Жылытпақ боп тырысты
Жүгірді де қуысты.
Бір жоғары,бір төмен
Жүр аяқтың ұшымен.
Секіреміз,отырамыз,
Аяқтарды жылытамыз.
Балалар жұмбақты мұқият тыңдап,шешуін табады.
Балалар суреттен қоянды табады.
-Түлкі отыр.
-Қасқыр.
Рефлексиялық-түзетушілік
Қоян тапсырманы дұрыс орындағандары үшін балаларға рахмет 
айтады.Балалармен қоштасады.
Сұрақ қояды:
-Біз қарындашты қай қолымызбен ұстаймыз?
-Енді, сол қолдарыңды көтеріңдер.
-Біздің тобымыздағы дөңгелек пішінді заттарды атап беріңдерші?
Балалар қуанады.
Қоянмен қоштасады.
-Оң қолымызбен.
Сол қолдарын көтереді.
Балалар аттай бастайды.
Күтілетін нәтиже:
Біледі: заттар мен фигуралардың саны бойынша әртүрлі топтарын атайды;
Игерді: сол жақты-оң жақты, қанша болса, соншаны;
Меңгерді: қоршаған ортадан дөңгелек пішінді заттарды таба білуді.
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МАЗМҰНЫ

• АУГАЛИЕВА ЖАДЫРА КАИРБОЛАТОВНА

• МЕРГАЗИНА КУЛЬЗАТ МЕЛИСОВНА

• ТАНАБАЕВ  САФАРАЛИ РАЙХАНОВИЧ

• ТУЛЕТАЕВА БАЛЖАН ОРЫНБАСАРҚЫЗЫ

• КАЛИЛЛАЕВ ТОРЕКАН

• РАХИМЖАНОВА РОЗА АЛДАБЕРГЕНОВНА

• КАМЗИНА ШАРБАНУ КАБАШЕВНА

•  ИЕМБЕРГЕНОВА СВЕТА САТАЕВНА

• РАЖАПОВА ЖАМИЛӘ БАХТЫБАЕВНА

• САНИМБАЕВА ЖАДЫРА ЕЛЕУСИЗОВНА

• АБУТАЛИЕВА АЙНУР АДИЛБАЕВНА
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