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09.08.2021 ж.    № Z00015

Білім мазмұнын  жаңарту аясында математика  пәнін оқыту

МАХАТОВА САЛТАНАТ ДУЙСЕНБАЕВНА
Түркістан қаласы  № 9 Некрасов атындағы 

мектеп-гимназиясының  математика  пәнінің мұғалімі

Оқушыларға математика білімінің қыр-сырын жетік таныту, қабілеттерін 
шыңдау,  кез-келген  ортада  өзін  еркін  ұстауға,  Қазақстан  Республикасының 
азаматы  деген  атқа  лайық  болатындай  етіп  тәрбиелеу  –  біздің  міндетіміз 
болмақ. Осы орайда оқушылардың білім деңгейін арттыру – маңызды іс. 

Бұл  мәселе  көптеген  жылдар  бойы  қарастырылып  келе  жатыр. 
Матеметиканың қиындығына, күрделілігіне қарамастан, болашақ ұрпақты осы 
пәнге қызықтыру, білім деңгейін көтеру біз үшін орасан зор жауапкершілікті 
қажет ететін оқыту әдісі болуы тиіс.

Ұстаздың  әрбір  қылығы  оқушыға  әсер  қалдырып,  оның  ары  қарай 
жетілуіне  ықпал  ететіні  бәрімізге  белгілі.  Мұғалім  –  оқушы  атаулыға  үлгі 
болатын  өмірінің  сан  алуан  жолынан  адаспай  өтуде  оған  бағыт  беріп,  жөн 
сілтеуші, баланы адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа және басқа да 
сол сияқты ізгі қасиеттерге баулитын жан.

Қазіргі заманымызда оқушының білім деңгейін көтеру мәселесі ең басты 
мәселелердің  бірі  болып  отыр.  Оқушының  білім  деңгейін  көтерудегі  басты 
тұлға – ұстаз екені бәрімізге белгілі.

Оқушының  білім  деңгейін  көтеру  дегеніміз  –  оқушыны  жан-жақты 
тәрбиелеп,  ғылым  негіздерінен  берік  білім  беру,  болашақ  қоғамға  пайдалы 
қызмет ететін азамат етіп шығару.  Оқушының бойындағы білімін ары қарай 
тереңдетіп, жетілдіре түсу.

Оқушының білім деңгейін көтерудегі  мұғалімнің іс-әрекеті деген не?-  
деген сұраққа жауап іздеп көрейік.

Ғылыми-педагогикалық  және  психологиялық  әдебиеттерді  зерттеу 
барысында біз ең алдымен «іс-әрекет» дегеніміз не деген сұраққа жауап іздедік. 
Оқушылардың білім  деңгейін  арттырудағы  мұғалімнің  іс-әрекеті  дегеніміз  – 
оқушының білімін жетілдірудегі,  түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі 
мақсатқа жетуге бағытталған процессті айтамыз. Яғни мұғалімнің сабақ үстінде 
оқушыға  білім  беру  мақсатымен  жүргізілетін  жұмыс  түрлері.  Оқушылардың 
білім деңгейін арттырудың жолдарына тоқтала кетейік.
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Ауызша есептеуге үйрету тәсілдері.
    5 сынып математикасын оқыту үрдісінде есепті шығара білу шеберлігін 

қалыптастыру, жетілдіру және дамытудың шешуші бағыттарына тоқталайық.
1. Есеп шығаруға үйрету – математиканы оқытудағы ең қиын әрі күрделі 

мәселелердің  бірі.  Бұл  балалардың  шама-шарқына,  психологиялық  жас 
ерекшелігіне сәйкес салыстыру,  жан-жақты талдау жасау, қарама-қарсы қою. 
Жалпылау,  түрлендіру,  зерттеу,  әр  алуан  категорияларға  біріктіру, 
қорытындылау, абстрактциялау сияқты түрліше меңгеруіне байланысты бірдей 
дәрежеде орындала бермейді.

2.  Балалардың  топтық,  өзіндік  ерекшеліктері  қабілет  деңгейлерінің  әр 
түрлілігіне байланысты, олардың бәрінен де бір тарақтың жүзінен шыққандай 
есепті шығара білуге біркелкі үйренеді деуге болмайды.

3. Есеп шығаруға үйрету алғашқы сабақтардың өзінде-ақ басталып, сынып 
ілгерілген сайын бірте-бірте сәйкес шеберлік те қалыптаса бастайды.

Ауызша  есептеуге  үйрету  бастауыш  сыныптан  басталатыны  бәрімізге 
мәлім.  Ол  уақыт  үнемдеу  тұрғысынан  тиімді.  Бір  ғана  мысалдың нәтижесін 
бірнеше  тәсілмен  есептегенде  берілетін  түсіндірмелер,  аралық  нәтижелердің 
қалай шығатыны, ақтық нәтижеде не болатыны ауызша айтылады да, оларды 
жазуға  уақыт  жұмсалмайды.  Оған  қоса  қай  тәсілді  қолдану  оқушының  өз 
еркінде  болғанымен,  олардың  барынша  тиімдісін  іріктеп  алуды үйретуге  де 
мүмкіндік мол.

Математика  сабағында  ауызша  есептеу  дағдыларын  қалыптастыру 
жұмыстарын  жүргізудің  маңызы зор.  Сабақта  оқушылардың ойлау  қабілетін 
дамыту  үшін  есеп  шығарғанда  орындайтын  амалдарды  ойша  шешіп  алуды 
дағдыландырған жөн.

5  сыныпта  математиканы  оқыту  тек  математикалық  білімді  берумен 
шектелмейді. Бұл пән оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда маңызы өте 
зор.  Оқушылардың  ойлау  процесінің  нақтылығын,  тереңдігін  анықтау  үшін 
олардың белсенді іс-әрекетімен бірге өз бетінше жұмысын ұйымдастыру керек.

Оқушылардың  сабақта  өздігінен  орындайтын  жұмыстарын  тиімді 
ұйымдастыру  үшін  математика  кабинеттерінде  дидактикалық  материалды, 
үлестірмелі материалдар, баспа негіздегі дәптерлер, тағы басқа оқу құралдары 
жинастырылуы  қажет.  Дегенмен  оқушыларға  оқулықпен  жұмыс  істеуді 
үйретудің  орны ерекше.  Барлық ғылыми-техникалық білімнің көзі  –  кітапқа, 
оның  ішінде  оқулыққа  оқушылардың  сүйіспеншілігі  мен  құрметін  арттыру, 
олармен өздігінен жұмыс істеуді үйрету мұғалімнің басты міндетінің бірі. Әр 
сынып  оқулықтары  қажетіне  орай  орындалуға  тиісті  жаттығулармен, 
есептермен,  практикалық тапсырмалармен,  суреттермен қамтамассыз етілген. 
Өздігінен  жұмыс  істеуді  оқушылардың  сабақ  үстіндегі  қызметіне  енгізу 
сабақтың құрылымына да, элементтеріне де әсерін тигізеді.
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Балалардың  сабақта  өз  бетімен  орындаған  жұмысы  сыныпта  қандай 
формада  болса  да  ескерілуі  тиіс.  Мұғалім  тапсырманың  орындалуын  қарап 
шығуға уақыт бөлуі және өз бағасын айтып, жақсы жұмыстарды атап көрсетіп, 
қатесін табуға көмектесуі тиіс.

Мектеп оқушыларының өз бетінше жұмыстарын ұйымдастырудың басты 
формасы – жұмыстарды орындау, ептілік, іскерлік, шеберлік дағдысын дамыту. 
Бұл үшін төмендегідей тиісті талаптарды орындауға тура келеді:

1. Өз бетінше істелетін кез-келген жұмыстың нақты мақсаты болу керек. 
Әрбір оқушы жұмыстың орындалу тәртібін жетік білу керек.

2.  Өз  бетінше  жұмыс  оқушылардың  бойындағы  танымдық  қабілетін, 
творчестволық ойлау жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді.

3. Жұмыстың мазмұны оқушының қызығуын, талпынысын оята білуі тиіс. 
Яғни оның тілегі жұмыстың соңына дейін бәсендемейтіндей болуы керек.

4. Өз бетінше жұмысты оқушылар еңбек дағдылары мен әдістерін жетік 
игеріп түсетіндей етіп ұйымдастыру қажет.

Қорыта  келгенде,  оқушылардың  өз  бетімен  орындайтын  жұмыстары: 
карточкалар,  өздік  жұмыстар,  есептер  шығарту,  кестелер  толтыру  арқылы 
жүзеге асады. Тоқсандық бақылау,  өздік 5-10 минуттық бақылау жұмыстары 
жүргізіледі.

Көрнекі түрде оқыту – оқушылардың тиісті бақылауларына сүйеніп оқыту, 
бірақ  көрнекі  оқыту  дегенді  тек  көрнекі  құралдарды пайдаланып отыру  деп 
түсінбеу керек. 

Көрнекілік  әдісімен  оқу  –  оқушыларды  өз  бетінше  байқауға  үйретуге 
негізделеді.  Себебі  қандай нәрсені  болса  да қабылдағанда  сезім мүшелеріміз 
неғұрлым көбірек қатынасса зат және құбылыс жөніндегі қабылданбаған ұғым, 
түсінік есіңізге соғұрлым берік, тиянақты есте сақталады.

Сондықтан сабақта көзбен көру, дыбыс органымен айту, қолмен жазу, тағы 
басқа  сезім  мүшелерінің  белсенді  қатысуы  тиіс.  Көрнекілікті  қолдану 
оқушылардың білім сапасын арттырады, көрнекі құралды пайдалана отырып, 
мұғалімнің жетегімен, оқушылар өздігінен оңай қорытындылар жасай алады.

Көрнекі құралдар арқылы балалар амалдың идеясын да түсінетін болады, 
мысалы, тәрелкедегі сүтті жалап жатқан екі мысыққа үшінші бір мысық жүгіріп 
келе жатқанын көргенде, бала барлығы неше мысық деген сұрауға жауап беру 
үшін, 2+1 керек деген ой келеді. Көрнекілік математика сабағында білім көзі 
ретінде  қолданылған,  ол  елеулі  мәселеде  берілетін  білімдерді  нақтылау 
мақсатында көрнекі құралдар да түрлі тәсілдермен қолданылады. 

Оқушылар  сабақта,  ойын  үстінде,  ойлау,  өлшеу,  есептеу,  табу,  зерттеу 
жұмыстарымен  шұғылданады.  Оларды  ұштап,  жетілдіріп  отыру  мұғалімнің 
міндеті деп білеміз. 
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Бастауыш  сыныптарда  математика  пәнін  оқытуда  баланың  ой-өрісін 
дамытып,  бағдарламада  өтілген  негізгі  материалдарды  практикада  қолдана 
білуіне,  оқушылардың  сабаққа  деген  ынта-ықыласын  арттыруына,  өткен 
материалды өз мәнінде толық игеруіне мүмкіндік жасайтын тәсілдердің ішінде 
дидактикалық  ойынның  мәні  зор.  Сабақта  өтілген  метериалға  сәйкес  дұрыс 
жүргізілген  дидактикалық  ойындар  оқушылардың  сабаққа  қызығушылығын, 
белсенділігін арттырып, тақырыпты дұрыс меңгеруіне ықпал тигізеді.

   Қоғамның өзгеруімен байланысты білім беру әдістері де білім көлемі де  
  үнемі  өзгеріп  отырады.  Ол  білі  беру  заңдылықтарына  байланысты  өзгеріп  
дамып отырады. Біз ұстаздар қауымы қандай болмасын  жаңалыққа құлақ түре 
жүретініміз  айқын.  Жаңа  технологияларды  сабақта  қолданудың  тиімділігін 
қашан да жолға қоярымыз анық.

Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұнындағы модульдер:
1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2.Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3.Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4.Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
5.Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
7.Білім берудегі басқару және көшбасшылық.
     Математика – ұлы ғылым, адам ақылының ең бір асыл қабілеттерінің 

тамаша жемісі. Шәкірттерді білім нәрімен сусындататын, өмірдің асулары мен 
шыңдарына қажымай-талмай шығуына алғашқы жол нұсқаушысы – ұстазы.

Ұлы ағартушы  Ахмет  Байтұрсыновтың  «Ұстаз  үздіксіз  ізденгенде  ғана, 
шәкірт  жанына  нұр  құя  алады»,  –  деген  сөзі  ізденімпаз,  жаңаша  ұстаздарға 
арналғандай. Мұны әрбір мұғалім жадында сақтауы тиіс .
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09.08.2021 ж.    № Z00016

Жаңа заман тәрбиешісінің қызметі мен міндеттері

САРСЕНГАЛИЕВА ГУЛБАРШЫН КУАНЫШЕВНА 
Шымкент  қаласы  «Куаныш» балабақшасының 

мектепке даярлық  тобы  тәрбиешісі

Жаңа  заман  тәрбиешісі  –  бұл  сауатты  маман,  бағдарламаны  және 
әдістемелік шараларды анықтай алатын білімді адам. Бұл бала және оның ата-
анасымен тіл табыса білетін, қиын ситуациядан шыға білетін жақсы психолог. 
Бұл бірлесіп еңбек етуге, ұжымдас жолдасына кез келген кезде көмек беруге 
даяр  тұратын маман.  Жаңа  заман педагог  дегеніміз  үнемі  ізденіс  үстінде  өз 
білімін  жетілдіріп  отыратын,  жаңа  әдіс  жолдарын пайдалануға  құштар  және 
жақсы  жетілген  педагогикалық  тәжірибені  өз  ісіне  еңгізе  білетін  шебер 
маманды айтамыз. 

Атақты ұлы педагог Амонашвили «Тәрбиеші бұл - өзге адамның дамып 
жетілуін өз жауапкершілігіне алатын кәсіби адам» - деп атап өткен. 

Біз ата-аналармен бірге балаларды тәрбиелей отыра, еліміздің болашағын 
құрамыз.  Сондықтан  тәрбиеші  ата-ана  алдына  талап  қоя  білетін,  баланы 
ұйымдастырылатын  оқу  әрекетінде  сауатты  жүргізетін  жақсы  маман  екенін 
дәлелдей білу керек.  Тәрбиеші тек балаға белгілі  бір дағдыларды қарапайым 
үйретуші,  білім  элементтерінен  түсінік  беруші  ғана  емес,  ол  баланы сүйеді, 
олар қуанса бірге қуанады, мұңайса себебін таба білетін маман. Бұның бәрі ата-
анамен жүргізілетін тәрбиелік жұмыстарда ата-аналар жиналысында, жеке пікір 
алысуда,  консультацияларда  т.б.  әр  ата-ана  баласының  сабақтағы 
жетістіктерімен мінезі ғана емес ол бала қандай ойында кім болып ойнайды, 
құрдастарымен  қарым-қатынасы,  мінезіндегі  ерешеліктері,  жеке  даму 
саласындағы жетістіктерімен кемшіліктері т.б. жөнінде айтылу керек .

Білім беру жүйесінің алғашқы баспалдағы мектепке дейінгі тәрбие ұйымы 
болғандықтан  тәрбиешілерге  мәдениетті,  білімді,  белсенді  жеке  тұлға 
тәрбиелеу  міндеті  жүктеледі.  Бала  тәрбиесі  отбасынан  басталады  десек  те, 
ғылымға  негізделген  әдіс-тәсілдермен  берілетін  тәлім-тәрбие  ісі  көбінесе 
балабақшадан  басталып,  мектепте  жан-жақты  педагогикалық  өрісін  табады. 
Осыған орай кез келген бүлдіршін үшін балабақша тәрбиесі ата-анадан берілген 
тәлім-тәрбиені одан әрі жалғастырып, жандандыруы сөзсіз.  Ал, бүлдіршіннің 
тілге,  білімге  деген  қызығушылығы  оның  ойлау  қабілеті,  танымдық 
қажеттіліктері балабақшада қалыптасады. Әсіресе, балабақшадағы тәрбие бала 
табиғатына өшпестей із қадырады. 
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Балабақшаның  ең  басты  мақсаты:  «Мемлекеттік  білім  беру 
бағдарламасына  сай  мектеп  жасына  дейінгі  бүлдіршіннің  жан-жақты 
эстетикалық  дамуын  қамтамасыз  ету».  Жаңа  технологияны  меңгеру 
тәрбиешінің  интеллектуалдық,  кәсіптік,  адамгершілік,  рухани  және  де  басқа 
көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Өзін-өзі дамытып, 
оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. 

Жаңа  технологияларды  күнделікті  ұйымдастырылған  оқу  әрекетінде 
пайдалану  үшін  әр  тәрбиеші  бүлдіршіндердің  жас  ерекшеліктерін  ескеріп, 
педагогтың мақсат мүддесіне орай таңдап алады. Балабақшада тәрбиеші - бала 
бойына  білім  нәрін  себетін  басты  тұлға.  Балаларды  тәрбиелеуде  тиімді 
жағдайлар  жасау  көбіне  тәрбиешіге  тікелей  байланысты.  Сол  себепті  де, 
мектепке дейінгі білім берудің - баланың жасын және өзіне тән ерекшеліктерін 
ескере  отырып,  үздіксіз  білім  берудің  бастапқы  деңгейін  құру  талабы әрбір 
балабақша алдында тұрған басты міндет.

Тәрбиеші  –  балабақшадағы  басты  тұлға.  Балалар  тобындағы 
психологиялық ахуал, балалардың өзара жарасымды қарым-қатынасы олардың 
балабақшаға  келуінің  ынталылығы,  көптеген  басқа  да  жәйттер  тәрбиеші 
жұмысына байланысты. Ол ата-аналармен бірге баланың дұрыс өсіп жетілуін, 
қалыптасуын белгілі нысанда жүргізетін ықпалды тұлға. 

Мектепке  дейінгі  мекеме  жүйесін  қайта  құру  ісіне  педагогтардың 
қатысуына  жағдай  жасау  үшін  шығарымпаздығын,  жаңашылдығын,  өзін  іс 
жүзінде көрсете алуын қуаттай білуі қажет.

Болашақ ұрпаққа жан-жақты, терең де жарасымды тәрбие берудегі басты 
тұлға  — тәрбиеші-педагогтар мен ата-аналар. Қазіргі  заман  талабы  ата-ана 
мен  тәрбиешіден  баланың жеке  басын  қалыптастыруды,  оның  көкірек  көзін 
оятып,  ата-бабадан  қалған  халқымыздың  асыл  мұрасын  бойына  сіңіруді, 
адамгершілік, ізеттілік қасиеттерге баулуды талап етеді. 

Ол үшін, ең алдымен, тәрбиешінің өзі жан-жақты білімді, ізденгіш, озық 
тәжірибені бойына жинақтаған,  сезімтал,  балаға жүрек жылуын бере білетін, 
оның ішкі дүниесін, жан сезімін аңғара алатын маман болуы керек. Себебі, бала 
өмірге  қажетті  дағдыны  әуелі  отбасында  алғанымен,  оны  әрі  қарай 
тереңдететін, білім мен тәрбиеге баулитын – тәрбиешілер.

Тәрбиеші беделін қозғағанда, педагог этикасы туралы айтпай кету мүмкін 
емес.  Тәрбиеші  оқу-тәрбие  үрдісіндегі  негізгі  тұлға.  Жас  ұрпақ  бойына 
тәрбиенің алғашқы негізін қалыптастыратын тәрбиеші адамгершілігі  жоғары, 
мәдениетті, ғылым жетістіктерін дұрыс бағдарлай алатын әдебиет пен өнердің, 
техниканын даму жайын жақсы білетін, оны түсіндіре алатын болуы керек.

Тәрбиешінің мәдениеттілігің көрсеткіші - әдептілігі, қоғамдық орындарда 
өзін сыпайы, еркін, ортаға лайықты ұстай білуі,  өнегелі тәртібі,  сүйкімділігі, 
адамдармен өзара сыйластыққа, адалдыққа негізделген қарым-қатынасы. 
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Ондай  тәрбиешіні  балалар  жақсы  көреді,  сыйлайды,  құрметтейді,  оған 
жақын жүргісі келеді, оның балалар арасында беделі де зор болады.

Тәрбиешінің  жеке  басының  үлгісі  -  жас  ұрпак  тәрбиесінде  ең  әсерлі 
әдістерінің бірі, өйткені балалар тәрбиешіге барлык жағынан еліктейді. 

Сол  себептен  де  ол  үнемі  жинақы,  таза,  ұқыпты жүруге,  сөйлеген  сөзі 
мәнді, әдемі, салмақты келіп, асықпай, байыппен сөйлейді.

Тәрбиешінің  білімділігі  -  тәрбиешінің  өмірге  көзқарасы  табиғат  пен 
қоғамның даму заңдарын терең түсніп, тұрақты болуы үшін ол өзінің білімін 
үнемі жетілдіріп отыруы қажет. Педагогтың алдынғы қатарлы білімділігі оның 
өз  ісіне  сенімімен,  іс-әрекетінен,  принципінен,  жүргізген  оқу-тәрбие 
жұмысының мазмұны мен әдістерінен көрініс табады.

Тәрбиешінің  мәдениеттілігінің  көрсеткіші  -  әдептілігі,  коғамдық 
орындарда  өзін-сыпайы,  еркін,  ортаға  лайықты  ұстай  білуі,  өнегелі  тәртібі, 
сүйкімділігі,  адамдармен  өзара  сыйластыққа,  адалдыққа  негізделген  қарым-
қатынасы.

Тәрбиеші үнемі алға талпынып, жас ұрпақ тәрбиесіне белсенді араласуға, 
балалар арасында беделді болуға міңдетті. 

Онын  адамдарға,  балаға  деген  сүйіспеншілігі  мол,  моральдық  жағынан 
биік болуы, мамандығын жақсы көруі шарт.

Мектепке  дейінгі  мекеменің  тәрбиешісі  балаларға  тәрбие  беру  және 
оларды мектепте ойдағыдай оқытуға дайындау ісін жүзеге асырады. Жоғары 
білімді тәрбиешіге тән қасиет педагогикалық шеберлік, елдің коғамдық-саяси 
өміріне белсенді қатысу болып табылады.

Тәрбиеші  –  еңбек   ұжымының  мүшесі,  оның  іскерлік  және  жеке  дара 
қасиеттері сол ұжымда көрінеді. 

Мектепке  дейінгі  мекеменің  мақсат  пен  міндет  бірлігі  арқылы біріккен 
ынтымақшыл ұжым творчестволық инициативаны дамытуға, тәрбие процесінің 
тиімділігін арттыруға көмектеседі, әрбір қызметкердің моральдык бейнесі мен 
педагогикалык шеберлігін жетілдіруге ықпал жасайды. 

Мамандық борышын сезіну, өзінің мәртебелі міндеті мен жауапкершілігін 
түсіну,  творчество,  мақсат  қоя  білу  мен  табандылық,  өз  қызметін  сын 
тұрғысынан бағалай білу - нағыз педагог үшін тән. 

Педагог  -  азаматтық,  принциптілік,  жолдас  талғағыштық,  адалдық  пен 
шыншылдық секілді моральдық биік сапаға ие үлкен мәдениет адамы.
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Рухани жаңғыру - табысты ел болуымыздың кепілі

ИЛЬЯСОВА ГУЛЬМИРА МУРАТОВНА 
Атырау  қалалық  № 24 орта мектебінің  педагог-психологы

Елбасы  Нұрсұлтан  Әбішұлы  Назарбаевтың  «Болашаққа  бағдар:  рухани 
жаңғыру»  бағдарламалық  мақаласы  ел  дамуының  жарқын  үлгісі  мен  нақты 
қадамдарын көрсететін келелі ой, салиқалы пікір, батыл шешімдерге құрылған 
маңызды құжат.  Бұл  мақалада  сананы жаңғырту,  ұлттық болмыстан,  ұлттық 
кодтан  айырылып  қалмай,  оны  әлемдік  құндылықтармен  үйлестіріп, 
Қазақстанның  игілігіне  жарату  жолындағы  мақсат  -  мүдделер  туралы өзекті 
мәселе көтеріліп отыр. 

Онда ел Президенті Қазақстан үшін қайта түлеудің айырықша маңызды екі 
үдерісі  –  саяси  реформа  мен  экономикалық  жаңғыруды  қолға  ала  отырып, 
Біртұтас  Ұлт болу үшін болашаққа  қалай қадам басатынын және бұқаралық 
сананы  қалай  өзгертетіні  жөнінде  алысты  болжайтын  көзқарастарымен 
бөліседі.  Мемлекет  басшысы  аталмыш  жаңғырудың  негізгі  қызметі  мен 
ерекшеліктеріне  ой  жүгіртіп,  бұл  жаңғырудың  маңыздылығына  тоқталады: 
«Жаңғыру  атаулы  бұрынғыдай  тарихи  тәжірибе  мен  ұлттық  дәстүрлерге 
шекеден  қарамауға  тиіс.  Керісінше,  замана  сынынан  сүрінбей  өткен  озық 
дәстүрлерді  табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына  айналдыра  білу 
қажет.  Егер  жаңғыру  елдің  ұлттық  -  рухани тамырынан  нәр  ала  алмаса,  ол 
адасуға  бастайды.  Сонымен  бірге,  рухани  жаңғыру  ұлттық  сананың  түрлі 
полюстерін  қиыннан  қиыстырып,  жарастыра  алатын  құдіретімен  маңызды». 
Саяси,  экономикалық  реформаларда  егеменді  еліміз  бірқатар  жақсы 
нәтижелерге  қол  жеткізгені  баршаға  мәлім.  Ол  адами  құндылықтар,  рухани 
қазына,  жастарды тәрбиелеу,  олардың бойына патриоттық рухты сіңіре  білу 
жұмысында рухани салаға басымдық берудің қажеттілігін алға қойып отыр. 

Бұл  дегеніміз  –  ұлтымыздың  барлық  ұлттық  салт  -  дәстүрлерін, 
мемлекеттік  тіліміз  бен  әдебиетімізді,  мәдениетімізді,  ұлттық  рухымызды 
жаңғырту деген асыл ұғымға келіп саяды. Елбасымыздың рухани жаңғыруға, 
руханиятқа,  білім, ғылымға маңыз беруі – үлкен көрегендік пен ұлттың алға 
ілгерлеуін  жылдам  қарқынмен  жылжытатын  қозғаушы  күш.  Бұл  –  тәуелсіз 
еліміздің  бақытты  болашағы  мен  алаңсыз  келешегі  үшін  жасалып  жатқан 
жұмыс. Өйткені,  рухани байлықтың кемел болғаны бұл жеке азаматтарымыз 
үшін де, әрбір жеке тұлғадан құралған қоғам, туған еліміз үшін де өте маңызды 
үдеріс. Н. Ә. Назарбаев бұл ретте, тұтас қоғамның және әрбір қазақстандықтың 
санасын жаңғыртудың бірнеше бағытына жеке - жеке тоқталады. 
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«Сананы  жаңғыртудың»  мазмұнын  негіздей  отырып,  Президент 
жаңғырудың алты бағытын белгілейді. 

• Бәсекеге қабілеттілік;
• Прагматизм; 
• Ұлттық бірегейлікті сақтау;
• Білімнің салтанат құруы;
• Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы;
• Сананың ашықтығы. 

Аталмыш  бағыттардың  бәрі  барынша  өзектендірілген  және  уақыттың 
талаптарына нақты жауап береді.  «Мәңгілік ел» болуымыз үшін бізге ауадай 
қажетті  қасиеттер  мен  құндылықтардың  қайнары  тоғысып,  ақыл  -  парасаты 
толысқан,  ғаламдық ғылымды игерген адамдар  көп болса,  еліміз  өркениетті, 
бәсекеге қабілетті болатыны ақиқат. «Болашақта ұлттың табысты болуы оның 
табиғи  байлығымен  емес,  адамдарының  бәсекелік  қабілетімен  айқындалады. 
Сондықтан,  әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты 
қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін 
білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті 
алғышарттардың  санатында.  Сол  себепті,  «Цифрлы  Қазақстан»,  «Үш  тілде 
білім беру», «Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламалар – 
ұлтымызды,  яғни  барша  қазақстандықтарды  ХХІ  ғасырдың  талаптарына 
даярлаудың қамы», – деп ашып көрсетеді. 

Бәсекеге  қабілеттілік  саясат  пен  экономикада,  білім,  ғылымда, 
технологияда, яғни барлық салада болуы тиіс. Бәсеке болған жерде әрбір тұлға 
өзінің  ең  сапалы  қызмет  түрін  ұсынады.  Білім  мен  тәрбиесі  ғажайып түрде 
үндескен, ұлттық идеологиясы темірқазығына айналған табысты ел болуымыз 
үшін  жақсылыққа  ұмтылып,  жаманшылықтан  арылып,  саналы түрде  барлық 
қасиеттерімізді ізгілендіріп, сананы рухани жағынан үнемі жетілдіріп, дамытып 
отыруға тиістіміз. 

Болашаққа  бағдар  ретінде  Радиоэлектроника  және  байланыс  әскери  - 
инженерлік  институтының  әрбір  профессор  -  оқытушылар  құрамы,  әскери 
қызметшілері  және  осы  оқу  орнында  білім  алып  жатқан 
жастарымыз.Елбасының  осы  сөздерін  өздерінің  алға  қойған  өмірлік 
мақсаттарына  енгізе  отырып,  еліміздің  рухани  тұрғыдан  дамып, 
интеллектуалдық дәрежесінің жоғарылауына үлесін қосады деген сенімдемін.

Тәуелсіз  еліміздің  болашағы  –  жастарымыздың  интеллектуалды 
көрсеткіштері олардың тек білім деңгейімен ғана емес, сонымен бірге олардың 
ұлттық тәрбиесімен, рухани жаңғыруымен де тікелей байланысты. 

Ұлттық кодтың өзегін сақтай отырып, болашаққа қадам басуымыз қажет. 
Білім – рухани жаңғырудың басты алғышарты. 
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Өйткені,  ой  жүйесі  терең,  алыстан  пайымдап,  тереңнен  тамырланған 
дүниетанымы  кең  адам  ғана  бәсекеге  төтеп  береді  деген  ауқымды, 
ұғымдыбілдіреді. 

Мен Елбасының осы сөздерін толық қолдай отырып, рухани мәдениеттің 
дамуы үшін тағылымды ұлттық тәрбиенің қайнарынан сусындап,  биік адами 
құндылықтардың  кемелдену  барысында  әрбір  маман  иесі  кәсіби  қызметін 
жоғары деңгейде жүзеге асыруы қажеттілігін түсінемін. 

Ел Президентінің рухани жаңғыруға қатысты ұстанымдары әскери салада 
да,  яғни РЭжБӘИИ тарапынан бірауыздан қолдау тауып,  ұлттың кемелденіп 
дамуына әсер етуші ең маңызды фактор деп санаймын. Жастарымыз басымдық 
беретін межелердің қатарында білім жүйесі әрдайым бірінші кезектегі орында 
тұруы  міндет  деп  есептеймін.  Ұлттық  жаңғыру  дегеніміз  –  ұлттық  санамен 
тығыз байланысты. Оның түпкі мақсаты – ұлттық бірегейлікті сақтап, ел ішінде 
бейбітшілік пен келісім үйлесе отырып, ұлттық береке, бірлік салтанат құрған 
бәсекеге қабілетті, табысты ел болу. 

«Сонымен бірге,  жаңғыру  ұғымының өзі  мейлінше  көнерген,  жаһандық 
әлеммен  қабыспайтын  кейбір  дағдылар  мен  әдеттерден  арылу  дегенді 
білдіреді», - дейді Н. Ә. Назарбаев. Сондықтан рухани жаңғыру үдерісін дер 
кезінде қабылданған оң шешім деп танимыз. 

Осы  рухани  жаңғырудың  жүзеге  асырылуын  біз  және  сіз  болып,  «Бір 
жағадан  бас,  бір  жеңнен  қол  шығарып»  бірлікте  орындауымыз  аса  қажет. 
Бәсекеге  қабілетті,  әлемдік  деңгейде  танылған  әрі  дамыған  рухани кемел ел 
болу  –  Елбасының  асыл  арманы.  Ендеше,  мемлекет  басшысының  жастарға 
соны серпін, тың бастама ұсынуы келешекке қамданудың әрекеті деп түсінеміз. 
Ел  Президенті  аталмыш  тұғырнамасында  білім,  ғылымға  ерекше  басымдық 
беріп отыр. «Терең білім – тәуелсіздігіміздің тірегі», – деген Н. Ә. Назарбаев 
«Мәңгілік  ел»  болуға  қадам басқан  тәуелсіз  Қазақстанның  ендігі  жаһандану 
алдында  ұлт  ретінде  жойылып  кетпеуі  үшін  ұлттық  кодын  сақтаған,  терең 
білімді, бәсекеге қабілетті, ұлттық құндылықтарын бойына сіңірген ақыл - ойы 
кемел тұлға болуына маңыз береді. 

Осы  бағдарда  ол  бабалар  ұлағатымен  астасып  жатқан  зерделі  ойы  мен 
парасатты пайымын білдіреді: «Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу 
– біздің қанымызда бар қасиет. 

Тәуелсіздік жылдарында қыруар жұмыс жасалды. Біз он мыңдаған жасты 
әлемнің маңдайалды университеттерінде оқытып, дайындадық. 

Бұл  жұмыс  өткен  ғасырдың  тоқсаныншы  жылдарының  басында  қолға 
алынған «Болашақ» бағдарламасынан басталды. 

Елімізде  өте  жоғары  деңгейдегі  бірқатар  университеттер  ашылды, 
зияткерлік  мектептер жүйесі  қалыптасты.  Басқа да көптеген іс  тындырылды. 
Дегенмен, білімнің салтанаты жалпыға ортақ болуға тиіс. 
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Оның айқын да, бұлтартпас себептері бар». Осылайша мақалада айтылған 
әрбір ойдың астарында терең мазмұн мен зерделі пікір жатыр. 

Қазіргі  таңдағы  әскери  сала  мен  әскери  оқу  орындарындағы  білім  мен 
тәрбие  жүйесі  Елбасының  парасатты  пайымдарын  негізге  ала  отырып, 
қарқынды түрде, жүзеге асыруда. 

Елбасы  Н.  Ә.  Назарбаев  «Болашаққа  бағдар:  рухани  жаңғыру»  атты 
бағдарламалық  мақаласында  тарихтың  өткеніне  көз  жүгіртіп,  жаңа  тарихи 
кезеңдерге жан - жақты баға бере отырып, рухани жаңғыру арқылы болашаққа 
деген өзінің парасатты пікірлері мен көзқарасын білдірді. 

«Екі  дәуір  түйіскен  шақта  Қазақстанға  түбегейлі  жаңғыру  және  жаңа 
идеялар  арқылы болашағын  баянды ете  түсудің  теңдессіз  тарихи  мүмкіндігі 
беріліп  отыр.  Мен  барша  қазақстандықтар,  әсіресе,  жас  ұрпақ  жаңғыру 
жөніндегі осынау ұсыныстардың маңызын терең түсінеді деп сенемін. 

Ендеше,  рухани  жаңару  арқылы  әлем  мойындар  табысты  ел  болып, 
жарқын болашаққа деген сенім мен үмітті үндестіре отырып, баршамыз бірлік 
туы астында бақытқа бірге жетейік!
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09.08.2021 ж.     № Z00018
Балабақша - тәрбие бастауы!

МУХАНОВА АРЗГУЛ 
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы 

Үстірт бөбекжайы ЖБҚ МКҚК Тәрбиеші

Күллі   ғажайыптың ішіндегі  ең тамашасы – жақсы тәрбиеленген  ұрпақ, 
ендеше жақсы тәрбие ең алдымен балабақшада басталады емес пе? Әр үйдің 
кішкентай  бөбектері  мектепке  дейін  ата-анасының  тәрбиесімен  қатар 
өнербілімге баулитын балабақшада өсіп, тәрбиеленетіні анық. 

Бүлдіршіндер үшін балабақшадағы тәрбие ата-ана берген тәлім-тәрбиені 
жалғастырып,  жандандыратыны  сөзсіз.  Біз  қанша  дамып  басқа  өмір 
саласындағы  жетістіктерге  жетсек  те,  бала  тәрбиесі  бір  сәтте  назардан  тыс 
қалмауы тиіс. Бала жас тал болса,  ал ересектер оған бағбан болуы ғасырдан 
ғасырға жалғасып келе жатқан іс. Сәби жанын небір жақсылық нәрімен суару – 
оны өсіруші, тәрбиелеуші тәрбиешінің міндеті. 

Бүлдіршіндердің  сезімдері  өте  нәзік,  әсершіл  келеді.  Оларға  айтқан, 
көрсеткен  нәрселердің  бәрі  –  шындық,  сұлу,  әсем,  жарасымды  болуы 
керек.Тәрбие – қалып тәрізді, егер қалып қисық, олпысолпы болса, сол қалыпқа 
салынған зат та оңды болмайды. Бала тәрбиесі де дәл сол сияқты. Сондықтанда 
бала  бойына  жас  кезінен  бастап  рухани  құндылықтар,  мейірімділік, 
инабаттылық, сұлулық, жақсылық, еркіндік сияқты қасиеттерді қалыптастыру – 
тәрбиешінің міндеті. 

Сонда  ғана  бала  бой  көтеріп,  бәйтерекке  айналады.  Қазақтың  белгілі 
ақыны Мағжан Жұмабаев: «Бала тәрбиесі – бір өнер, өнер болғанда да ауыр 
өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер» дейді. Расында да балабақша 
табалдырығынан  аттаған  балаға  тәрбие  беру  үшін  тәрбиеші  маманның  өзі 
тәрбиелі, білімді, өнерлі болғаны жөн. 

Ұлы Мағжанша айтар болсақ, балаға тәрбиені беруде адам ең бірінші өз 
тәжірибесіне  сүйенеді.  Адамның  өз  тәжірибесі  –  оның  жүріп  өткен  жолы, 
көрген-білгені.  Бірақ  әр  адамның  жолы  тура  жол,  бала  тәрбиесінде  қатып 
қалған осы жолмен жүру керек деуге де болмайды. Ол жолдың тек дұрысын 
ғана  таңдап  алу  керек.  Балаға  міндетті  түрде  өзіңді  қайталату  мақсат  емес, 
өзіңнен асырып түсіру мақсат. Бала кейде сенің ойлағаныңнан да артық затты 
немесе  қиялына  ерік  берсе  ешкімнің  ойы  түгіл  түсіне  де  кіре  бермейтін 
идеяларды  дүниеге  әкелетіні  рас.  Сондықтан  педагогтың  өз  тәжірибесіне 
сүйенуі  аздық етеді.  Екінші жағынан,  ұлттық құндылықтарды сіңіре отырып 
тәрбиелеу. Халқымыздың баға жетпес құнды қасиеттерін жастайынан санасына 
сіңіріп  өскен  бала  өскенде  ұлтжанды,  халқының намысын қорғайтын  азамат 
болмасына кім кепіл? 
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Балабақша. Осы сөзді қайталап айтып көріңізші. Құлаққа қандай жағымды, 
анық, қарапайым естілетін сөз.  Жасы үшке толар толмастан тілі  былдырлап, 
томпаңдап келген  баланы бауырына қысып,  еркелету,  ойнату қандай қызық. 
Әрбір сәбидің жүзін көргенде бақыттың базарында жүргендей күй кешесің.

Балабақшада  балалар  бірі  тілалғыш,  бірі  айтқанды  істемейтін,  бірі 
көңілшек, бірі ашық жайдарлы болады. Яғни, аралас орта құралады. 

Міне,  осылардың  әртүрлілігіне  мән  беріп,  жалпы  ортақ  тәрбие  – 
адамгершілік тәрбиесі беріледі. Әр түрлі ойындар, шүйіркелесу, достасу, бірге 
отыру,  бірге  тамақтану,  бір-бірін  құрметтеу,  ұрмау,  жылатпау,  көмектесу 
сияқты жанжақты тәрбие беру тәрбиешінің қатысуымен іске асады. 

Баланың  ойын  кезіндегі  белсенділігі,  өзара  қатынастар  жасауы  оның 
дамуына  ықпал  етеді.  Сөзімді  «Тәрбие  –тал  бесіктен  басталады»  деген 
халқымыздың дана сөзімен қорытындылағым келеді. 

Тал  бесіктен  бастау  алған  тәрбие  ғана  жемісті  болмақ.  Демек,  баланың 
тәрбиелі  ұрпақ  болып жетілуіне  бірден-бір  ықпал  ететін  орын  –  балабақша. 
Бала тәрбиелеу – біздің өміріміздегі ең маңызды міндет. 

Біздің  қызметіміз  де,  өміріміз  де  бала  өмірімен  өте  тығыз  байланысты. 
Тәуелсіз  еліміздің  жас  ұрпақтарын  білімді,  жан-жақты  дамыған,  дені  сау, 
рухани  бай,  жерін,  ата-анасын  құрметтейтін  саналы  азамат  болып  өсуіне 
бойымыздағы бар асыл қасиеттерімізді, білімімізді аямайық! 
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09.08.2021 ж.   № Z00019

Ерте   жастағы  балалардың  сенсорлық  дамуы

НУРГАЛИЕВА ФАРИЗА БАЗАРБАЕВНА 
Маңғыстау облысы,  Бейнеу ауданы  

Үстірт бөбекжайы ЖБҚ МКҚК. Тәрбиеші

Сенсорлық  даму  балалардың  ерте  жастағы  жалпы  дамуының  негізін 
құрайтын  басты  бөлігі  болып  табылады.  Сенсорика  бойынша  жүргізілетін 
сабақтар баланың даму үдерісіндегі сыртқы ортаны қабылдап және айналадағы 
болып жатқан заттарды, қоршаған ортадағы өзгерістерді көз алдына елестетіп 
сезінуіне бағытталған. 

Баланың бойына  ақыл-ой  күштерін,  ойлауын дамытудағы және  ақыл-ой 
еңбек мәдениетін дамыту ең алдымен балаға сенсорлық тәрбие беруден бастау 
алады. Сенсорлық тәрбиенің маңыздылығы мынада:

Интеллектуалды дамудың негізі болып табылады;
Баланың  қоршаған  ортамен  қарым 

-қатынасы кезінде алынған былықты көрсетулерін ретке келтіру;
• Байқағыштығын дамытады; 
• Шынайы өмірге дайындайды;
• Эстетикалық сезіміне белсенді түрде әсер етеді;
• Қиялдың дамуына негіз болып табылады;
• Зейінін дамытады;
• Балаға  жаңа  пән-танымдылық  қызмет  тәсілдерін  игеруге  мүмкіндік 

береді;                                                       
• Сенсорлық үлгі-өнегені игеруді қамтамасыз етеді;
• Оқу қызметінің дағдыларын қамтамасыз етеді;
• Баланың сөздік қорының ұлғаюына әсер етеді;.
• Көру, есту, бейнелі және т.б есте сақтау түрлерінің дамуына әсер етеді;

Дидактикалық ойындар балалардың сенсорлық қабылдауын қамтиды, бір 
жағынан олар ойнаушылар әрекетінің жас ерекшелігін, адамгершілік уәждерін, 
екінші  жағынан –  еріктілік  қағидасын,  өзі  таңдау құқығын,  жеке даралығын 
көрсетуді  ескереді.  Күнделікті  өмірде  бала  әртүрлі  пішінді  бояуларды 
кездестіреді – бұл оның жақсы көретін ойыншықтарымен қоршаған ортадағы 
заттар.  Көркем туындыларды –  сурет,  мүсіндерді  көреді  және  ән  тыңдайды, 
бірақ осы білімді игеру үлкендердің көмегінсіз, табиғи түрде жүргізіледі. 

Осы жерде көмекке сенсорлық тәрбие келеді, дәйекті және жоспарлы түрде 
балаларды адамның сенсорлы мәдениетімен таныстырады. 
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Әр жастың сенсорлық тәрбие алдында өзіндік міндеттері бар. 
Ерте жастан-ақ түс,пішін, мөлшер туралы ой елестері көбейе түседі. 
Осы ой елестерінің әр түрлі болуы өте маңызды. Бұл баланы түрлі сапалы 

түс  спектрларымен,  геометриялық  пішіндермен,  шеңбер,  сопақ,  шаршы, 
тіктөртбұрыш, үшбұрыш, дөңгелек, текше, кірпіштермен таныстыру керектігін 
білдіреді.  Танымдық  және  сөздік  шеберлігін  дамыту,  көру,  сезу,  қозғалу, 
салыстыру арқылы түсті, пішінді, өлшемді анықтау. Түсіну және де сөйлегенде 
көлем мен пішін атауларын қолдану. 

Орта  мектеп  жасына  дейінгі  уақыт  аралығында  балаларда  сенсорлық 
кезеңдер  қалыптасады  –  сөйлегенде  түс,  геометриялық  фигуралар,  бірнеше 
заттар арасындағы көлем арақатынасы туралы тұрақты, бекітілген ойлар пайда 
болады.Үлгі-нұсқаның қалыптасуымен бірге балаларға заттарды тексеру тәсілін 
үйрету  керек:  оларды  түс,  үлгі-нұсқа  айналасындағы  пішіндер  бойынша 
топтастыруға, одан да қиын іс-әрекеттерді орындауға үйрету қажет. 

Басты  міндеттердің  қатарына  балалардың  аналитикалық  қабылдауын 
дамытуда  міндетті  түрде  түстерді  сәйкестендірудегі,  заттардың  пішіндерін 
жіктеудегі, жеке көлемдерді ерекшелеудегі икемділігі жатқызылады.
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Балабақша мен отбасының бала
тәрбиелеудегі қарым-қатынасы

БОКАЕВА НАСИБА КАРАШБАЕВНА 
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы 

Үстірт бөбекжайы ЖБҚ МКҚК. Тәрбиеші

Балаларымыз болашағымыз, бала тәрбиесі еліміздің әлеуметтік дамуының, 
құрылымының келешегін  айқындаушы деп  есептейміз.  Егемен еліміздің  көк 
туын  желбіретер  ертеңгі  болашақ  ,  яғни  бүгінгі  бүлдіршіндер  тәрбиесі  аса 
ауқымды , назар салатын басты мәселенің бірі.

     Біздің мемлекетіміз бүгінгі таңда әлеуметтік, экономикалық және саяси 
негіздерін жаңа заманға сай жасаушы мемлекет .

    Мемлекетіміз  келешекте жас ұрпақтың еліміздің азаматы болуы үшін 
денсаулығына,  отбасына,  ойынға,  білімге  деген  құқықтарын  толығымен 
қуаттап, қабілеттерін барынша жүзеге асыру және үлкен жетістіктерге жетуде 
табанды болуын қалайды.

     Бала тәрбиесі  ана сүтінен басталып, біреудің біреуге ықпалы арқылы 
өмір бойы қалыптасатын күрделі құбылыс. Тәрбиенің ең алғашқы бастамасын 
отбасында  алса,  жалғасы  балабақшамен  байланысады,  яғни  бала  тәрбиелене 
отырып білім алады.

      Отбасы  адамзат  қоғамының  ең  шағын  бейнесі.  Қоғамда  отбасы  екі 
қызмет  атқарады,  оның  бірі-дүниеге  ұрпақ  әкелу,  екіншісі-дүниеге  келген 
сәбиді тәндік жағынан дамытуды қамтамасыз етіп, өмір бойы рухани жағынан 
жетілдіріп, оны тұлға ретінде қалыптастыру.

      Отбасы  тәрбиесі  қоғамдағы  өзгерістермен  тығыз  байланысты, 
сондықтан ол қоғам мүддесіне қызмет етуі тиіс. Отбасы ең алғашқы тұлғаны 
дамытатын  әлеуметтік  орта.  Отбасында  баланың  тұлғалық  қасиетіне  ықпал 
ететін  көптеген  жағдайлар  болады.  Мәселен,  отбасы  мүшелерінің  мәдени 
деңгейі баланың түрлі әлеуметтік құндылықтарды игеруіне игі әсерін тигізеді.

    Отбасындағы  жас  ұрпақтың  тұлғалық  қасиеттерін  қалыптасуына  ата-
ананың, отбасы мүшелерінің қарым-қатынасындағы мейірімділік пен махаббат 
қажет.  Толық  мәнді  отбасы  болу  үшін  ата-ананың  және  басқа  отбасы 
мүшелерінің  береке  –бірлікті  ,  түсінікті  сақтауы,  сонымен  қатар  әр  отбасы 
мүшесінің құқығы қорғалуы тиіс.

    Тек осындай ізгілікті мұраттар отбасында орын алғанда ғана, Отанын, 
елін-жерін сүйетін, өз ұлтының салт-дәстүрін, сонымен бірге жалпы адамзаттық 
мәдени құндылықтарды бойына сіңіріп, өзінің кісілік келбетін сақтай алатын 
тұлға тәрбиелеуге болады. 
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Бала отбасынан жақсыны да, жаманды да бойына сіңіреді. 
Сондықтан халқымыз «Бала ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» дегендей 

бала тәрбиесі оның дүниеге келгенінің алғашқы күнінен басталады. 
Адамзат ұрпағына отбасының аса құнды ықпалы мен әсерін өмірдегі басқа 

еш нәрсенің күшімен салыстыруға болмайды. Балаға ата-ана тәрбиесінің орнын 
ешнәрсе  толтыра  алмайды.  Яғни,  елдің  ер-азамат  тәрбиелеу,  ең  алдымен  , 
отбасына жүктеліп отыр.

Отбасы –адам баласының өсіп-өнер,  қаз  тұрар,  қанат қағар ұясы,  алтын 
бесігі.Ол бала үшін бір үлкен әлем,осы әлемде бала алғаш өмірмен қарым –
қатынас жасап, өмірді сүюді, қиындыққа көнуді, қуануды, қайғыға ортақ болу 
керек  екенін  ұғынып  өседі.Баланың  отбасындағы  тұлғалық  қасиетін 
жетілдіретін  жағдайдың  бірі  –отбасы  ішілік  және  отбасынан  тысқары 
атқарылатын  еңбек.  Отбасындағы  күнделікті  тұрмыс  қажеттілін  қамтамасыз 
етуден  туындайтын  еңбек  баланы  әлеуметтік  қатынасқа  түсіріп,  оны  ересек 
өмірге  тәрбиелейді.  Сондай  еңбектің  барысында  баланың  жауапкершілігі 
артып, еңбек ету қажеттілігін түсінетін болады. 

Отбасы тәрбиесі кешнеді педагогикалық мақсаттылық арқылы іске асады.  
Сондықтан  кез  келген  педагогикалық  тәрбие  отбасымен  қарым-қатынас 
жасамай іске аспайды.   

Сондықтан  балабақшадағы  оқу-тәрбие  ісінде  басты  мақсаты  ата-анамен 
тығыз байланыста жұмыс жүргізу болып саналады. Бұл барлық педагогтерге 
түсінікті жайт, дегенмен әлі күнге дейін балабақша мен ата-аналармен жұмыс 
жүргізу кәзіргі күннің өзекті мәселерінің бірі болып тұр деп ойлаймын. 

Сол себебтен балабақша ұжымы ,  тәжірибелі педагогтердің жұмысының 
арқасында бүлдіршіндерге ең жақын адамдардың бізбен бірге бірлесе отырып 
тәрбие ісіне араласуына ат салысып жұмыс жүргізуіміз керек. 

Біз бірге болуымыз керек екенін ұғындыру біздің басты міндеттеріміздің 
бірі екенін естен шығармауымыз керек.

    Отбасындағы тәрбиенің тиімді болуы ондағы қарым-қатынас түрлерінің 
орнығуына байланысты. Отбасында түрлі қарым-қатынастар орын алады:

1. ынтымақтастық  қарым-қатнас,  яғни  отбасы  мүшелерінің  өзара 
қарым-қатынасы түсініктік пен көмекке бағытталады.

2. ортақ мүддеге негізделген бірыңғай қарым –қатынас
3. жақсы  қарым-қатынасты  сақтай  отырып,  өзара  жетістікке  жетуді 

көздеген қарым-қатынас
4. бәсекелестік  ,  барлық  жағдайда  өзінің  бәсекеде  ұтуын  көздеген 

қарым-қатынас;
5. түрлі  себептермен  туындаған  отбасындағы  қайшылықты  қарым-

қатынас;
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Демек, әр отбасында түрлі қарым-қатынастың орнығуынан баланың жеке 
тұлғалық  қасиеті  қалыптасады.  Отбасында  түрлі  қарым-қатынас  қалыптары 
көрініс береді. Кейбір отбасында отбасы мүшелерін бетімен жәбереді, мұндай 
жағдайда  ешқандай  қарым –қатынас  болмайды.  Ал  ,кейбір  отбасында  бедел 
орын алған қарым-қатынас орнайды. Оның да өзіндік ерекшеліктері бар, онда 
біреудің  басқаларға  басымдылық  танытуы,  бұйыруы  баланың  тұлғалық 
қасиетінің дамуына жағымсыз ықпал етеді. Қазіргі кезде заман ағымына қарай,  
отбасында демократиялық қарым-қатынасқа ұмтылушылық бар, яғни әр отбасы 
мүшесі тең құқықты қарым-қатынасты орнатуды көздейді.

    Түйіндей  келе,  отбасында  орныққан  қарым-қатынас  түрі  мен 
қалыптарына сәйкес баланың тұлғалық қасиеттері  қаланады. Бала әрқашанда 
ата-анадан  жүрек жылуын , мейірімділікті қажет етеді, ол ата-ананы өмірдің 
тірегі санайды. Бала үшін ата-ана игілік жасаушы, үлгі өнеге көрсетуші және 
ақыл-кеңес айтушы болып танылады.

  Қазіргі отбасы тәрбиесіндегі басты нысана баламен рухани үндестік пен 
үйлесімдікке  ұмтылу  ,  ата-баба  мұрасын  сақтауға  көңіл  бөлу,  халықтың 
тәлімдік мұрасын бүгінгі күнмен сабақтастыру болып табылады. Осыған орай, 
отбасында  еңбексүйгіштікке  ,  баланың  жасына  сай  еңбек  түрлеріне  және 
қоғамдық –пайдалы еңбекке баулудыіске асыру қажет. Ата-ана және әлеуметтік 
орта, яғни балабақша болашақ азаматтың денсаулығын жастайынан сақтау үшін 
, оның тәнінің дұрыс түзеліп қалыптасуына , салауатты өмір салтын нығайтуға 
ерекше мән бергені бүгінгі күннің өзекті мәселесінің бірі болып саналады.

     Әр отбасы ата  тегінен  келе  жатқан кәсібін,  өнерін,  таңдаған  еңбегін 
құрметтеп, оны кейінгі ұрпаққа үлгі -өнеге еткен, бірлесіп атқарған пайдалы-
қоғамдық еңбек барысында адамгершілік қағидаларды қатаң сақтап, дамытып 
отырған,  ұрпағына  ақыл  –кеңес  беріп,  ата-кәсібін  құрметтеп,  қалыптасқан 
дәстүрді жетілдірген.

    Бүгінгі  күн заман талабына сай оқу-тәрбие үрдісінде ұйымдастыруда әр 
баланы  жеке  тұлға  ретінде  қабылдап,  тәрбие  ісіне  ата-ананы  тікелей 
қатыстырудың  оң  нәтиже  беретінін  өмір  мен  тәжірибе  дәлелдеп  отыр. 
Сондықтан көптеген жылдар бойы осы бағытта қажырлы еңбектер жүргізіліп 
келеді.  Біздің  балабақшада  осы бағытта  ата-аналармен талмай еңбек  етіп  өз 
алдына  мынадай  мақсат  міндеттерді  қойып  отыр.  «Үздіксіз  білім  беру  мен 
сауықтандыру,  тәрбиелеу  жұмысында  кеңістік  құру  сабақтастығын  жүзеге 
асыру» яғни, ата-ана бала тәрбиелеу ісіне белсене ат салысу үшін белгілі бір 
жүйе  құра  отырып  жұмыс  жүргізу.  Осы  міндеттерді  іске  асыру  барысында 
«Тәрбиеші-ата-ана» мәселесіне ерекше көңіл бөлініп отырады. 
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09.08.2021 ж.    № Z00021

Математика пәнін оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер мен бағалау түрлері

МАЙЛЫБАЕВА САЛИХА КАРАСАЕВНА 
Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы  «Күйкен жалпы білім

беретін мектеп»КММ.  Бастауыш сынып мұғалімі   

Біз «Өмір бойына жететін білім алу» моделінен 
«өмір  бойы  білім  алып  өту»  моделіне  көшуге  тиіспіз.

Н.Ә. Назарбаев
Әлемдік бәсекелестік заманында әрбір адамның білім сапасын, қабілеттік 

деңгейін, іскерлік мүмкіндігін анықтайтын адам ресурстарын дамыту мәселесі 
күн  тәртібіне  өткір  қойылып,  адамның білімі  мен  біліктілігі  қазіргі  кезеңде 
мемлекеттердің  бәсекеге  қабілеттілігінің  ең  маңызды  көрсеткішіне  айналып 
отыр. Бәсекеге қабілетті, интеллектуалдық күші жетік маман кадрлар болмай, 
әлемдік бәсекеге төтеп бере алатындай экономика дамымайды. Қай заманда да 
өркениеттің өрлеуі интеллектуалдық шығармашылық қабілеттің негізінде іске 
аспақ.

Бүгінгі  таңда  жеке  тұлғаны  емес,  оның  даму  үрдісін  басқару  қажеттігі 
айқындалып  отыр.  Білім  алушының  түрлі  ақпараттың  толассыз  ағынында 
бағытталуы қиынға түсіп отыр, ол үшін оның талдау, құрылымдау, жүйелеу, 
мәселені  шешу  дағдылары  жетік  дамытылуы  тиіс.  Ал  бұл,  педагог 
жұмысындағы  тікелей  жасалатын  әдістерден  бас  тартылып,  артық 
дидактизмнен,  ғибаратты  сарыннан  тежелуді;  оның  есесіне  бірінші  орынға 
қарым-қатынас жасаудың сұхбаттық әдістерін, шындықты бірлесіп іздеуді, сан 
алуан  шығармашылық  әрекетті  тәрбиелеуші  шарттарды  жасау  арқылы 
дамытуды білдіреді.

Әдіс түрлері:
• Ойын түрлері;
• Жеке және жұптық, топтық жұмыстар;
• Оқушылардың өз бетінше іс-әрекеттері;
• Нақты жағдайлар, олардың нәтижесін жасау;
• Сұрақтар қоюда ынталандыру (СТО-ға үйрету);
• Оқыту мәселелері.
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“Ыстық орындық” әдісі.
Мақсаты: Берілген тапсырмаға байланысты қойылған сұрақтарға жылдам 

жауап беру керек, себебі, орындық ыстық.
Осы  орайда  өз  тәжірибемді  бөлісе  кетсем,сабақтан  кері  байланыс  алу 

барысында осы әдісті пайдалану тиімді. Оқушыларға берілген сұраққа оқушы 
жылдам жауап беруге тырысады. 

Математика  пәнінен  1  -  сынып  оқшыларына  өте  тиімді.Мысалы,қосу 
амалын  орындарда  үлгерімі  жақсы  оқушымен  орташа  оқушыны  қатар 
шығарып,сұрақтар  қойылса  оқушы  жылдам  орындауға  тырысады.Оқушыны 
осы әдіс арқылы деңгейін жоғарылата алуға болады.

  “Автор  орындығы”әдісі. Мақсаты: оқушының  өзі  жазған 
шығарма,  эссесін  оқытқанда  отырғызып  оқытуға  болады.
Бұл әдістер үй тапсырмасын сұрауда, өткен сабақты бекітуде тиімді.

Және  үй  тапсырмасы  сынып  оқушылары  арасында  толық  орындалып 
берілген  тапсырмаға  оқушы  бар  ынта  жігерімен  орындап  нәтиже  күтуге 
болады.

 «Миға шабуыл» стратегиясы 
Тақырыпқа  байланысты  идеяларды  көбірек  айту.  Уақыт  аяқталғанда 

кезектесіп өз идеяларын оқу, идея қайталанбау керек. Қайталанған идеяларды 
сызып тастап отырыңыз.

Бұл әдіс оқушының ойлау қабілетін тереңдетеді және ойын еркін жеткізе 
алады.Баланың ой өрісі кеңейді.Жәнеде сыни тұрғыдан ойлауы жетіле түседі. 

4. “3 таяқша” әдісі
Берілген тақырыпқа байланысты
1 сұрақ
1 жауап
1 идея әр топ даярлап, көпшілікке салады.
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Бұл  әдіс  сынып  оқушыларының  бірлесіп  жұмыс  жасауына  көп  көмегін 
тигізеді.  Мысалы,ұжымда  бірлесіп  жұмыс  жасауға  бейімделеді.
5. «Бинго» ойыны.

Лотоға түскен сандарға байланысты сұрақтар беру. 
Алдымен  оқушыларға  жауап  бергізіп,  соңынан  дайын  жауапты  ашу, 

салыстыру.
«Әдіс алмасу үшін»

Мысалы,математика  сабағында  теңдеуге  берілген  есептерді  орындауға 
тиімді.

Орындалған тапсырманы дайын жауаппен салыстырып,оқушыға сенімділік 
ояту.

6. «Серпілген сауал» әдісі 
Тақырыптың түсіну деңгейін арттыруға және талқылау дағдыларын 

дамытуға қол жеткізу үшін сыныптағы оқушылардың арасында сұрақтарды 
лақтырыңыз.
Мысалы, оқушыларға өтілген тақырып бойынша есептер беріліп,жауабын 
тексерту.
– “Самат, Рахаттың жауабы туралы сен не ойлайсың?”

7. «Лездеме!» әдісі.
Сіздің  топтың  екі  қалған  оқушысына  бүгінгі  сабақтың  негізгі  ойын 

түсіндіру үшін сізде бір минут бар:
Мысалы,бір таңбалы сандарды қосу. Сөздің өзін атамай түсіндіру.

Сөзді тапқан бірінші адам конверттен келесіні таңдайды және қалғандарына 
түсіндіреді.

Бұл  оқушының  амалдарды  орындауда  шатаспай  ойлауын  дамытады.

8.«Бірге  ойлаймыз»  әдісі. Бұл  әдістің  тиімділігі  сыныптағы  елеусіз 
оқушыны сабаққа тартуда.

Мұғалім  тапсырма  таратады.
• көршілері естімейтіндей етіп, сіздің сұрағыңызға жауапты талқылаңыз.

1. мұғаліміңіз 1 – 4 дейін санды таңдайды;
2. осы санға сәйкес келетін оқушы жауап береді;
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3. талқылау және саралау үшін тамаша тәсіл.
Кері байланыс түрлері.
«Алма  ағашы»  әдісі.  Оқушыларға  сабақ  басында  екі  түсті  “алма” 

беріледі. Сабақ соңында оны алма ағашына ілу керек. Жасыл түсті алма – мен 
бүгін бәрін жақсы орындадым деп ойлаймын: менің көңіл – күйім көтеріңкі. 
Қызыл түсті алма – мен тапсырманы орындай алмадым, көңіл – күйім жоқ.

 «Бір сөзбен» әдісі – Оқушылар өздеріне берілген 12 сөздің ішінен, өздерінің 
бүгінгі сабақтағы жағдайын сипаттайтындай 3 сөзді таңдап айтады.

 Төзімсіздік, Ашу, Қуаныш, Немқұрайлылық, Қанағаттану, Шабыт, Зерігу, 
Алаңдау, Тыныштық, Сенімділік, Сенімсіздік, Рахаттану.

«Табыс сатысы» әдісі: кәдімгі сатының суреті, сатының
1 – баспалдағы Мен………….. БІЛЕМІН
2 – баспалдағы Мен……………… ТҮСІНЕМІН
 – баспалдағы Мен…………. ЖАСАЙ АЛАМЫН
«Таңдау» әдісі.
1.  Мен  үшін  сабақ  қызықты  _____________  қызықсыз  болды  деп 

ойлаймын. 2. Мен сабақта: үйрендім көп нәрсені _____________ үйренгенім аз 
болды.          3. Мен басқаларды мұқият ______________ зейінсіз тыңдадым. 
4.  Мен  пікірсайыстарға  жиі  ______________  сирек  қатыстым. 
5.  Мен  сабақтағы  өз  жетістіктеріме  ризамын  ____________  риза  емеспін. 
Бұл карточканы таратып бергенде оқушылар өздерінің сабаққа қатысу деңгейі 
мен сабаққа деген ынтасын білдіретін сөйлемдердің бірінің тұсына «+» белгісін 
қою тапсырылады. Кері – байланыс әдістерінің бірі: 

«Тазалық» ойыны
Қатысушыларға  бір  парақ  беріледі.  Онда  мыналар  салынған: 

-Чемодан(суреті) 
-Қоқыс жәшігі (суреті)

-Еттартқыш (Суреті)
– Оқушылар, бүгінгі  тақырып бойынша алған керекті  ақпараттарыңызды 

чемоданға  салыңыздар  (жазыңыздар),  бүгіні  сабақтағы  керек  емес  болған, 
артық дүниені қоқыс жәшігіне салыңыздар (жазыңыздар). 

Ал  бүгінгі  ақпараттың  ішінде  әлі  оқуым  керек,  толықтыруым  керек 
дегендері болса, еттартқышқа салыңыздар (жазыңыздар)

Жоғарыда  аталып  өткен  түрлі  әдіс-тәсілдерді  алдағы  уақытта 
жоспарланған  апталықтар  мен  әдістемелік  күндерде  белгіленген  ашық 
сабақтарымда кіргізіп, қолданыста көресіздер деген сенімдемін.

Қазіргі  уақытта  оқу  сабақтары  барысында  оқытудың  интербелсенді 
әдістерін  және интербелсенді  құралдардың көмегімен мұғалімнің,  оқушының 
шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашылып отыр. 

Осы әдіс тәсілдер арқылы көп жетістіктерге жеттім. 

22



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

09.08.2021 ж.      № Z00023

БАЛАБАҚШАДА  ЗАТТЫҚ  ДАМЫТУШЫ
 ОРТАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІГІ

ЫРЫМБАЕВА МАЙРА ХОЖАБАЕВНА 
Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы

Үстірт бөбекжайы ЖБҚ МКҚК. Тәрбиеші

Теориялық семинар                                                                                                
Мақсаты: балабақша педагогтарының мектепке дейінгі білім беру стандартына 
сәйкес топтарда заттық дамытушы орта құруға негіз болатын теориялық 
білімдерін тиянақтау.                                                                                                     
Міндеттері: - мектепке дейінгі білімнің жаңару жағдайында тәрбиешілердің 
кәсіби құзыреттілігін арттыру; - мемлекеттік стандарт талаптарын ескере 
отырып, балалардың танымдық қызығушылығын қалыптастыруға негіз 
болатын заттық-дамытушы ортаны жобалауға теориялық және практикалық 
тұрғыда толыққанды дайындықты қамтамасыз ету;                                                   
- балабақшаның жас ерекшелік топтарына сәйкес заттық-дамытушы ортаны 
жобалау және болжам жасау біліктілігін қалыптастыру                                            
Алдын-ала жүргізілетін жұмыс: МЖМБС-мен және заттық-дамытушы ортаға 
қатысты терминдермен танысу, заттық-дамытушы орта үлгісін дайындау             
Семинарға дайындық                                                                                                     
• «Балабақшадағы заттық-дамытушы орта» тақырыбында, электронды түрде, 
презентация дайындау - әдіскерлер.                                                                             
• Презентацияны қарау үшін проектор, экран құру және ноутбук дайындау – 
әдіскер.                                                                                                                             
• Педагогикалық сыр-сандық дайындау – семинар тақырыбы бойынша 
педагогикалық сұрақтар салынған сандықша не қорапша.                                        
• Мольберттерді қою, плакат, фломастер дайындау-тәрбиешілердің үлгі жобасы 
үшін.                                                                                                                         • 
Жеделхат парақшасы – қатысушылар санына қарай                                                  
Теориялық семинар жоспары:                                                                                       
1. Кіріспе                                                                                                                          
2. Глоссарий Сергіту сәті «Сиқырлы доп»                                                                   
3. Педагогикалық сыр-сандық: заттық дамытушы ортаның ерекшеліктері             
4.Топпен жұмыс: жас ерекшелік топтарына сәйкес заттық-дамытушы орта құру 
жобасын үлгілеу                                                                                                             
5. Видео презентация: «Балабақшадағы заттық-дамытушы орта»                            
6. Семинар қорытындысы. «Жеделхат» («Телеграмма») технологиясы                  
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Теориялық семинар барысы:                                                                                         
1. Кіріспе.                                                                                                               
Құрметті әріптестер! Бала тұлғасын дамытудың, танымдық қызығушылығын 
қалыптастырудың маңызды факторларының бірі қоршаған орта – бала өмір 
сүретін, ойнайтын, дем алатын орта болып табылады. Балаға сезім мүшелері 
арқылы әсер ете отырып, оның әсемдік, талғам, құндылық бағдар туралы 
түсініктерін қалыптастыруға болады. Осының барлығын балабақшада балаға 
жағдай құру барысында ескеру қажет. Соңғы уақытта «заттық дамытушы орта» 
ұғымы пайда болды. Заттық дамытушы орта дегеніміз не? (тәрбиешілердің 
жауабы) «Заттық-дамытушы орта – бұл баланың рухани және дене дамуының 
функционалдық үлгідегі мазмұны, оның іс-әрекетінің материалдық 
обьектілерінің жүйесі» Олай болса, біздің бүгінгі теориялық семинарымыздың 
тақырыбы «Балабақшада заттық дамытушы ортаны ұйымдастыру ерекшелігі» 
деп аталады. Балабақшада заттық дамытушы ортаны ұйымдастыру ерекшелігін 
талқыламас бұрын осы тақырыпқа қатысты терминдерге шолу жасайық.              
1- Глоссарий Глоссарий – қандай да бір білім саласына арналған терминдердің 
түсіндірмелі сөздігі. Заттық дамытушы ортаға байланысты сөздерге сипаттама 
беріңіздер (глоссарий құру)   Жүргізуші слайд арқылы ойнап жүрген 
балалардың суреттерінен 2-3 үлгі көрсетеді; ойыншықтардың; үлкен-кіші 
қуыршақтардың суреттері, қуыршақ театрының бір көрінісі – үзінді сурет; 
Сюжетті-ролдік ойын – ойын сәтінен үзінді сурет; пирамида мен шахматтың 
және доптың суреті; Ойыншық – баланы алдандыруға, жұбатуға арналған зат; 
баланы дамыту, тәрбиелеу және білім берудің маңызды құралдарының бірі. 
Ойын – мектеп жасына дейінгі балалардың жетекші                 іс-әрекеті. 
Қуыршақ-матадан, қағаздан, ағаштан, пластиктен дайындалатын адам 
бейнесіндегі ойыншық. Қуыршақ театры – қуыршақтар арқылы ойын 
көрсететін театрдың бір түрі. Қуыршақты актер қимылға келтіріп, оның сөзін 
көбінесе өзі айтып тұрады. Сюжетті-ролдік ойын – қоғамдық тәжіибені құруға 
және меңгеруге бағытталған ойын іс-әрекетінің бір түрі.                    Пирамида – 
7-8 сақинадан тұратын түрлі-түсті ойыншық Доп – негізінен спорттық 
ойындарда қолданылатын зат. Сергіту сәті «Сиқырлы доп»                                 
Қажетті құрал: доп                                                                                                          
Шарты: жүргізуші әр педагогке допты алма кезек лақтырады да бір әріпті, яғни 
дыбысты атайды, қағып алған педагог сол әріптен басталатын ойыншықтың 
атауын айтуы тиіс. 

1.  Педагогикалық сыр-сандық:  заттық дамытушы ортаның ерекшеліктері 
Сыр-сандықта  заттық-дамытушы  ортаның  ерекшеліктері  бар.  Әр  топ 
сандықшадан  бір  сұрақты  алады  және  оған  жауап  береді,  ал  қалғандары 
толықтырып  көмек  береді. 
Сұрақтар:  1.  Заттық  ортаның  негізгі  элементтерін  атаңыздар.  (сәулетті  – 
ландшафтық  және  табиғи  -  экологиялық  объектілер;  ойын  және  спорт 
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алаңдары,  олардың  жабдықтары;  ойыншықтардың  тақырыптық 
жинақтамаларымен,  ойын  материалдарымен,  ойын  жабдықтарымен 
жарақтандырылған  ойын  кеңістіктері). 
1.  Заттық  ортаға  қойылатын  бастапқы  талапты  атаңыз.  (Заттық  ортаға 
қойылатын  бастапқы  талап  -  оның  дамытушылық  сипаты.  Ол  балабақша 
бөлмелерін,  сондай  -  ақ  участкені  заттық  кеңістікке  ұйымдастыру  арқылы 
баланың  мүдделері  мен  қажеттіліктеріне,  ал  олардың  элементтері  (құрал  - 
жабдықтар,  ойыншықтар,  дидактикалық  материал,  т.б.)  баланың  дамуына 
қызмет  етуге  тиіс). 
1.  Топта  заттық-дамытушы  ортаны  құру  неге  байланысты?  Топта 
заттықдамытушы  ортаны  құруда  нені  ескеру  қажет?  (баланың  жас 
ерекшелігіне, даму деңгейіне, тәрбие мазмұнына, іс-әрекет тәжірибесіне, білім 
беру ұйымының типіне)  

1. Неліктен орта дамытушы деп аталады? (Орта таяу арада даму аймағын 
қамтамасыз етіп, әр баланың шығармашылық іс-әрекеті үшін жағдай құруы 
тиіс) 2. Заттық-дамытушы ортаның негізгі принциптерін жіктеп көріңіздер. 
(қауіпсіздік, эстетикалық, көп функциялылық т.т.б.) 3. Топтардағы негізі 
аймақтарды (зоналар) атап беріңіздер. (Ойын, табиғат, қимыл-қозғалыс, 
танымдық даму, музыкалық-театрлық) 4. Қалай ойлайсыздар, қабылдау 
бөлмесіне және әжетхана бөлмесіне бұрыш орнатуға бола ма, неліктен? 1. 
Барлығымен қандай түстер үйлеседі? (Ақ, сұр, қара) Біз заттық дамытушы 
ортаның ерекшеліктерін тұтастай сипаттадық. Дамытушы орта құра отырып, 
тәрбиеші «бала өмір сүретін орта оның тәрбиесінде орасан, еш теңдесі рол 
ойнайтынын» әрқашан ескеруі қажет. 4. Топпен жұмыс: жас ерекшелік 
топтарына сәйкес заттық-дамытушы орта құру жобасын үлгілеу (тәрбиешілер 
өз жобаларын қорғайды) 5. Видео презентация: «Балабақшадағы заттық-
дамытушы орта» 6. Семинар қорытындысы «Жеделхат» («Телеграмма») 
технологиясы. Жұмыс аяқталған соң әр қатысушыға жеделхат парақшасын 
толтыру ұсынылады, осы орайда келесі нұсқаулар беріледі: - Өткізілген шара 
туралы сіз не ойлайсыз? - Сіз үшін не маңызды болды? -Сіз не үйрендіңіз? 
-Сізге не ұнады? - Сіз үшін не түсініксіз болып қалды? - Әрі қарай бізге қандай 
бағытта қимыл-әрекет жасау қажет? Осы нұсқау сұрақтарын қолдана отырып, 
маған қысқаша жеделхат жазыңыз. Мен сіздердің пікірлеріңізді алдағы 
жұмысымда ескеретін боламын.
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09.08.2021 ж.      № Z00024

Баланың балабақшаға бейімделуі

НҰРДЫХАНОВА БАЯН МҰРАТҚАНҚЫЗЫ 
Алматы облысы, Алакөл ауданы, Үшарал  қаласы,  

№1«Арай» балабақшасының тәрбиешісі 

Баланың әлеуметтенуі қашан қайда басталады? Әрине бірінші отбасында 
және  балабақшаға  келгенде.  Балабақшада  таныс  емес  үлкен  адамдармен, 
балалармен танысады,мінез құлық ережелері мен нормаларын меңгереді. Жаңа 
жағдайға бала қалай үйренеді? Өкінішке орай балабақшаға бейімделу көбінесе 
қиын  және  ауыр  өтеді.  Бала  тамақ  ішпейді,  ұйықтамайды,балалармен  және 
үлкен  адамдармен  араласудан  бас  тартады  да,  қоршаған  ортаға  деген 
қызығушылығы төмендейді, ойыншықтарды ойынға қатыстырмайды. 

Баланың балабақшаға қиын бейімделу себептері: 
-        Басқа  адамдармен бұрын қалып көрмегендіктен, 
-        Дәретке өзі отырып үйренбегендіктен. 
-        Кейбір   тағамдарды  жеу  дағдысы  жоқ,  мысалы  қызылша, 

орамжапырақ, қатты тамақты шайнап үйренбеген (картоп, нан). 
-        Балабақшаға  келген  алғашқы  күндері  бала  2  сағатқа  қалу  керек. 

Көбінесе  ата-аналар  жұмыс  тәртібін  айтып,  баланы  күні  бойы  балабақшада 
қалдырады.  Осының  нәтижесінде  күрделі  және  созылмалы  мәселелер  пайда 
болады. 

Ата-аналардың  балаға  эмоцияналдық  әсері  көбінесе  жағдайды 
қиындатады. 

Әр отбасында бейімделудің үш түрі бар. 
-   жеңіл түрі- баланың мінез- құлығы 10-15 күнде қалпына келеді; 
 - орташа ауырлық бейімделу- 1 айдың ішінде; 
-   ауыр бейімделу- 2 айдан 6 айға дейін өтеді.  Кей жағдайда 11-12 айға 

дейін.
Қобалжулары  қатты  ата-аналардың  балалары  да  балабақшаға  қиын 

бейімделеді, өткені ата-анасының қобалжуын көріп, баланың қорқынышы ұлғая 
бастайды.  Осы кезде ата-аналар балаға көмек беруі керек. 

Ертеңгілік қоштасуды жеңілдету тәсілдері: 
-Баламен тез қоштасып үйреніңіз. Қоштасуды созбаңыз. 
 Бала сіздің қобалжығаныңызды көріп, тыныштануы ұзаққа созылады. 
-Балаңыз  сізге  сенсін  десеңіз,  балабақшаға  әкеліп,  көрінбей  қашып 

кетпеңіз. 
-Балаңызға  ұнайтын  қоштасу  рәсімін  ойлап  табыңыз  және  соны  қатал 

ұстаныңыз. 
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-Балабақшаға  барғаны  үшін  жаңа  ойыншық  сатып  алып,  балаңызды 
алдарқатпаңыз. 

-Балаға анық түсінік беру керек. 
Бір  рет  болсын баланың дегенін  істесеңіз  әрі  қарай баланы көндіру өте 

қиынға түседі. 
2  -3  жастағы  балалар  үшін  балабақшаға  бейімделу  күрделі  құбылыс. 

Бейімделу уақытында баланың эмоциялық жағдайы көп өзгеріске түседі. 
Сондықтан кеңес береміз: 
2. Үйдегі  жағдайды  балаңыз  келетін  топтың  күн  режимімен  бірдей 

етіп ұйымдастыруға жұмыстаныңыз. 
3. Балабақшаның  тамақтану  ас  мәзірімен  танысып  баланың  үйдегі 

тамақтануына балабақшада ішетін тамақтар түрін қосыңыз 
4. Үйдегі  жағдайда  баланың  өзіне  -  өзі  қызмет  етудің  алғы 

шарттарына үйрете беріңіз: жуыну, қолын сүрту, шешіну, өз бетімен тамақтану, 
тамақ ішкенде қасықты пайдалану, горшокқа сұрану. Киімдері міндетті түрде 
өзіне ыңғайлы болуы шарт: шалбар не болмаса шорты замоксыз, белдеушесіз. 

5. Баланың  «социалдық  көкжиегін»  кеңейтіңіз,  ауладағы  өзімен 
құрдас балалармен көбірек ойнатыңыз, жолдастарына қонаққа барсын, әжесінде 
қонуға  қалсын т.с.с.  Осындай  тәжірибе  жинақтаған  бала  өз  құрдастары мен 
үлкендер арасында тез үйренісіп, тіл табысатын болады. 

6. Баламен жағымды эмоционалдық жағдайлар жасау қажет, ол көбіне 
ата  –  ана  жағынан  болуы  қажет,  балабақша  туралы,  оның  өзіне  керектігін 
түсіндіріп  балаңызды  сүйіп,  аймалап,  жиі  оған  өз  мейіріміңізді  көрсетіңіз. 
Есіңізде  болсын  Сіз  көбірек  осындай  жылылық  білдірсеңіз  Сіздің  балаңыз 
балабақшаға тез бейімделеді.  Балаңыздың көзінше балабақша туралы өзіңізді 
толғандыратын мәселені айтудан аулақ болыңыз. 

7. Жоспарлаңыз,  балабақшаға  бірінші  келген  мезгілінде  балаңызды 
бірінші  күні  –  ақ  күн  ұзағына  қалдырмауды.  Балабақшаға  жаңадан  келген 
балалар алғашқы аптада 3 – 4 сағат, одан әрі түске дейін, айдың аяғына таман 
егер тәрбиеші кеңес берсе күні бойына қалдырылады. 

8. Кейбір балалар үшін аптаның ортасында жүйкесін тоздырмау үшін 
«демалыс» алуға болады. 

     Егер  Сіздің  балаңыз  көпшіл,  өз  жақындарыңыз  бен  бірге  бөтен 
адамдарды жатырқамаса, ойын кезінде өздігімен ойнай білсе, мінезі ашық, өз 
құрдастарымен мейрімді болса балабақшаға келген күннен бастап – ақ үйреніп 
кететіне сеніңіз. 

Баланың  балабақшаға  барлық  бейімделу  уақытында  психологпен 
балабақшаның медика – педагогикалық қызметі бақылауға алады. 

Соған байланысты балалардың бейімделуіне көз жүгіртіп шығайық
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Ата-ана мен балаға байланысты жағдаяттарды шешу.
Үрленген шардың ішінде жағдаяттар жазылған. Сіздер сол шарды жарып, 

ішіндегі жағдайды оқып, сол жағдайдан шығу жолдарын ұсыныңыздар. 
 1. Сіз балаңызбен саябақта қыдырып жүріп, өсіп тұрған әдемі гүлдердің  

біреуін жұлып алдыңыз. Сол кезде балаңыз сізге: «Ана, ол гүлді неге жүлып  
алдың?  олай  жасауға  болмайды  ғой»-деген  сөзін  естігенде  сіз  не  істейсіз?  
Балаға қандай жауап қайтарасыз? 

2. Сіз балаңызбен аулаға серуендеп, балаңызбен ойнап келуге шықтыңыз.  
Ойын алаңында сіздің балаңызбен тектес жасар балалар ойнап жүр. Сіздің  
балаңыз  да сол  балалардың қастарына ойнауға  барды.  Бірақ  басқа  балалар  
сіздің балаңызды ойынға қоспай тұр. Ал сіздің балаңыз мұңайып, жылап тұр.  
Сол кезде сіз қандай әрекет етер едіңіз?

Ата-аналардың  жауабы. 
Барлықтарыңыз білесіздер біз балабақшада бір тәрбие берсек, үйде бала басқа 
тәрбие  алады.  Сондықтан  да,  үйдегі  тәрбие  мен  балабақшадағы  тәрбиені 
ұштастыру үшін біз сіздерден мына сұрақтарға жауап берулеріңізді сұраймыз. 
Ол үшін нөмірленген асықтарды сіздер таңдайсыздар, сол нөмірдің сәйкесінше 
сіздерге сұрақтар қойылады.                                                                      1.Егер 
балаңыз балабақшаға келгісі келмесе, қандай амалдар қолданасыз?             2.  
Балаңызға  жиі-жиі  ертегі  айтып  бересіз  бе?  
3.Балаңызбен  қандай  ойындар  ойнайсыз? 
4.Теледидардан  балаларға  арналған  қандай  бағдарламаларды  қарайсыздар?  
5.Өзіңіздің  балалық  шағыңыз  туралы  балаңызға  айтасыз  ба?  
6.  Баламен  қандай  тілде  сөйлесесіз?  
7.Өзіңіздің  бала  кезіңіздегі  тәрбие  мен  қазіргі  кездің  тәрбиесінің  
айырмашылығы  бар  ма?  Қандай? 
8.Бала  тәрбиесінде  сізге  кездескен  қиыншылықтар,  оны  шешудің  жолы 
қандай? 
9.Балаңыздың  денсаулығына  қалай  көңіл  бөлесіз? 
10.Балаға ойыншық алғанда ойланып аласыз ба, әлде кез кеген ойыншықты ала  
бересіз бе? 
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09.08.2021 ж.   № Z00026

Вокалдық ән айту өнері

НУРЖАНОВА ЖАДЫРА ЖАҚСЫБЕКҚЫЗЫ. 
Шымкент қаласы   Б. Өтеп атындағы 

"Өнер " мектеп -интернаты. Вокал пәнінің мұғалімі

Ән  өнері-ықылым  заманнан  бері  көптің  ортасына  жылдам  жетіп,  кең 
таралатын өнердің ең түсінікті және көне түрі.

Әншілік  өнер-  әншінің  дауыспен  орындауы,  музыкалық  шығарманың 
образды-идеялық мазмұнын әнші дауысыньң мәнерімен, күшімен жеткізу және 
ашу өнері.

Адамзат  ән  мен  күйдің  кереметіне,  ләззатына  бөленіп,  кейінгі  ұрпағын 
адамгершілікке,  адалдыққа,  еңбекке,  парасаттылыққа  тәрбиелеп,  эстетикалық 
талғамын байытып келді. Адам шыр етіп дүниеге келген күннен бастап бесік 
жырымен басталған ән-күй өмірінің соңына дейін адаммен бірге өтетіні табиғи 
заңдылық.. Әнші болып жаратылу сол адамға «Алла-тағаланың мейірімі түсіп», 
табиғаттың  берген  үлкен  сыйы  деп  түсінуіміз  керек. 
Әншінің  ерекшелігі басқа  музыканттардай  емес,  «әншілік  аспабы»  үнемі 
өзімен бірге болатындығында. Әнші болу үшін, ең алдымен, дауыс болу керек. 
Екінші, тыңдау кабілеті ерекше жетілген болуы керек.                           Әншінің 
ерекшелігі  дауыс  пен  есту  қабілеті  музыкалық  ерекшелігінде.  Әнші  кәсіби 
немесе әуесқой болуы мүмкін, бірақ екеуі-де тыңдаушы көңілінен шығу үшін 
табиғат  берген  таланттың  сыртында  ән  айтудың  қарапайым,  оңай,  алғашқы 
шарттарын білгені жөн.                                                                                 Ән 
айту физиологиялық  құбылыс  болғандықтан,  ағза  қызметіне,  оның 
функционалдық  қабілетіне  байланысты  құбылыс.  Ән  айтуда  ми,  жүйке 
жүйелері, дыбыс аппараттары, көмей, ауыз қуысы, тіл, таңдай, кеңірдек, кеуде, 
өкпе  сияқты,  ағзалар  бір-бірімен  өзара  тығыз  байланыста  қызмет  атқарады. 
Осы,  ағзаларға  жүйелі  талдау  жасамасақ  та,  әнші  үшін келешекте «дауысты 
тәрбиелеу»,  баптау,  дамыту, сақтау,  аялау сияқты маңызды қадамдар кезінде 
жиі  кезігетін  болғандықтан  кейбір  қарапайым  ерекшеліктері  жайлы  дыбыс 
аппаратының  құрылымына  қатысты  айта  кеткен  жөн.  Дауыс  шығару 
органдарының  орналасуы,  олардың  құрылымы  мен  қызметіне  байланысты 
адамның дауысы әр түрлі үнді, реңкті болып келеді. Сол үнді «тембр» дейді. 
Тембр  «тимпанс»  деген  грек  сөзінен  шыққан.  Ол  дегеніміз  бір  биіктіктегі 
естілетін  әрбір  дыбыстың  өзіндік  үні,  өңі  мен  реңк  өзгешелігін  білдіреді. 
Қандай  бір  биіктіктегі  дыбысты  әртүрлі  аспапта  ойнап  немесе  дауыспен 
айтқанда қайсысы қандай дегенді сол аспаппен немесе дауыстың өзіндік үнінің 
ерекшелігімен айтуға болады деген сөз.                       
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Тембр құлаққа жағымды, жағымсыз болып келеді. 
Адамның  физиологиялық  ерекшелігі,  дыбыс  аппаратының  орналасу 

жағдайына  байланысты  дауыс  құбылысы  әр  түрлі.  Сондықтан,  ән  айтқанда 
дауыс  қуысын  реттеп  беретін  дауыс  сіңірлерінің  қатысы  өте  зор. 
Дауыс  сіңірлері  музыкалық  аспаптардың  ішегі  тәрізді  ұзынды-қысқалы, 
жуанды-жіңішкелі болып келеді және соған сай әртүрлі дыбыстар шығарады. 
Дауыс —  әншінің  құралы  болып  табылады.  Әншілік  өнер  құр  дауыстың 
сыртында  мағыналы  сөз  арқылы  адамның  ішкі  жан  дүниесіндегі  әртүрлі 
толқуларды, эмоциялық құбылыстарды көркемдеп, бейнелеп беруге тиіс. 

Әнші  әнді  көркемдеп,  мәнерлеп айту үшін соған жеткізетін  техникалық 
процесті, әдістемелерді «вокал» дейді.

Вокал  – хор  техникасының  негізі  болып,  әншінің  дұрыс  тыныс  алу 
дағдысы болып табылады. Дыбыс сапасы осыған байланысты. Әнді айтқанда 
келесі нотаны жеңіл айту керек. Темп жылдамдаған сайын дыбыс жеңіл болу 
керек.   Негізгі  вокалдық  дағдыларға:  Дыбыс  қалыптастыру.  Әнші  тынысы. 
Артикуляция. Слухтық дағды. Орындаудағы мәнерлі эмоционалдық дағды.

Дыбыс  қалыптастыру  –  жалпы  процесс,  тыныс  және  артикуляциялық 
органдардың көмеймен байланысында туындайды..                                

Дауыстыларды  мүмкіндігінше  сезу,  ал  дауыссыздарды  қандай  ритм, 
темпте  болсын  жеңіл  айту.  Тыныс  ұстап  жіберу.  Ақырын  және  үнемді 
фонациялық  тыныс  алу.  Тынысты бүкіл  музыкалық  фразаға  бөлу.  Дыбысты 
біртіндеп  күшейтіп,  әлсіздендіру  үшін  тынысты  қолдану.  Негізгі  слухтық 
дағдыға:  Слухтық  назар  және  өзін  —  өзі  қадағалау.  Әнші  дауысының 
дыбысталуының сапасы, эмоциялық мәнерлілік. 

Әншілік дыбыс және оның қалыптасуын елестете білу.
Дикция –  дауыс  арқылы  бөлек  дауыстыларды,  буындарды,  содан  соң 

бұкіл  фразаны  айту.  Өңірдің  қай  саласы  болмасын,  ең  алдымен,  оның 
технологиясын — әдістемесін ұғу, түсініп меңгерудің маңызы зор. Сондықтан 
кәсіби  әнші  болу  үшін  вокалдық  өнердің  қыр-сырын  ұғып,  негізгі 
технологиясын еркін меңгеру абзал.Дауысты дұрыс жолға қою үшін ең бірінші 
бақылау  қажет,  бақылау  тек  қана сырттан емес,  әнші  өзін-өзі  сезіп  бақылай 
алатын халде болуы керек.                                                                    

Әншінің  дауыс  аппараты  қолға  ұсталмайды,  көзге  көрінбейді,  тасада 
болғандықтан  тыңдау  арқылы  және  бұлшық  еттерінің  сезімі  арқылы  ғана 
бақылауға тура келеді.  Дыбыс қай тұстан шыққанын, ол дыбыс сырылдап тұр 
ма, шырылдап тұр ма, көмескі, күңгірт естіле ме, дауыс жоғарылап, төмендеп 
интонациясынан айрылды ма немесе құлаққа жағымды, жұмсақ жинақталған 
дауыс па дегенді тек қана тыңдау арқылы анықтай аламыз. 

Әдеттегі  осы  белгілердің  арқасында  тәжірибелі  ұстаздар  дауыстың 
кемшілігі  неден  болып  тұрғанын  анықтап,  диагноз  қойып,  дауысты  дұрыс 
жолға қоюға кіріседі. 
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09.08.2021 ж.    № Z00027

Бастауыш сыныпта сын тұрғысынан 
ойлау технологиясын тиімді қолдану

МУКЫШЕВА ЭЛЬВИРА ТУРГАНОВНА. 
Қостанай облысы,Әулиекөл ауданы, «Чернышевский ЖББМ».КММ 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.

Ой толғау-кезеңінде оқушы не үйренгені  саралап, оны қандай жағдайда 
қолдану керектігін ой елегінен өткізеді.  
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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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МАЗМҰНЫ

• МАХАТОВА САЛТАНАТ ДУЙСЕНБАЕВНА

• САРСЕНГАЛИЕВА ГУЛБАРШЫН КУАНЫШЕВНА

• МУХАНОВА АРЗГУЛ

• НУРГАЛИЕВА ФАРИЗА БАЗАРБАЕВНА

• БОКАЕВА НАСИБА КАРАШБАЕВНА

• МАЙЛЫБАЕВА САЛИХА КАРАСАЕВНА

• ЫРЫМБАЕВА МАЙРА ХОЖАБАЕВНА

• НҰРДЫХАНОВА БАЯН МҰРАТҚАНҚЫЗЫ

• НУРЖАНОВА ЖАДЫРА ЖАҚСЫБЕКҚЫЗЫ

• МУКЫШЕВА ЭЛЬВИРА ТУРГАНОВНА
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