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Қоршаған ортаның бала тілін дамытудағы рөлі

КУМАЖАНОВА МЕРУЕРТ  СЕРИКОВНА
Қостанай облысы, Ұзынкөл ауданы

«Айгөлек бөбекжай» КМҚК. Тәрбиеші

Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс-
тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте 
жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала 
табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. 

Біздің  қоғамымызда  тәрбиелік  мәні,  дүние  танымдық  орны  жоғары 
бағаланады. Мектепке дейінгі тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. 
Бүгінде  мектепке  дейінгі  мекемелердің  мазмұнын  жаңарту,  басқаруды 
жетілдіру,  балабақшалар  желісін  сақтау  тұрғысынан  біршама  игі  істер 
жүргізілуде.

Балалар  бақшасында  тәрбие  бағдарламасының  ең  ауқымды  бөлімі 
балаларға  айналадағы  өмірді,  түрлі  заттар  мен  құбылыстарды  бақылатуға 
арналған. Өйткені сәби тұңғыш білім-дағдыларын өмірден алады.

Айналасындағы  адамдарды  іс-әрекетін,  табиғат  пен  жан-жануарлар 
дүниесін  қоғамдық  өмірді  бақылап  көру,  сезініп  түсіну  арқылы  ой-өрісі 
кеңейіп,  тілі  дамиды  лексикалық  қоры  молаяды.  Осының  нәтижесінде  ол 
басқалармен  сөздік  қарым-қатынас  жасайды.   Қоршаған  ортамен  таныстыру 
барысында,  балалардың тілі  дамиды: олар заттарды танып,  қасиеттерін және 
атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ қоюға, сұрақтарға жауап беруге, 
көргендерін айтып беруге үйренеді. Әрбір затты танып білуге кезінде балаларға 
сұрақтар қойып, әңгімелету арқылы сөздік қоры дами түседі. 

Ұйымдастыру  оқу  іс-әрекеті  процесінде  дидактикалық  ойындар, 
жаттығулар,  балалармен  қарым-қатынас  жасау  арқылы  педагог  балалардың 
тілін дамыта отырып, заттар туралы нақты білім беріп, сөздік қорын молайтуға 
ден  қояды.  Қоршаған  ортамен  таныстыру  барысында  бақылау  жасаудан, 
мақсатты серуен және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау 
мақсатында әңгіме құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы тиіс.

«Не өзгерді?»
Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру.
Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы.
Ойын барысы:Тәрбиеші жеміс пен көкөністің бір-екі түрін араластырып 

қойып.  Балаларға   көздерін  жұмуын  сұрайды.  Сол  арада  жеміс  пен 
көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. 
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Көзін  ашқан  балалардан  не  өзгергенін 
сұрайды.  Ойын  осылай  жалғасады,  барлық 
балалармен бірге ойналады... 

 
                            «Жыл мезгілдері» 

Мақсаты:Балалардың   жыл  мезгідері  туралы 
білімдерін  бекіту,  мезгілдерді  атауларын  үйрету 
(қыс,көктем,жаз,күз).   Мезгіл  өзгерістерін 
талқылау.

Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары.
Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай 

мезгілі  екенін  сұрайды.  Жыл  мезгілі  төрт  бөліктен 
тұрады,әр  бөлікке  сәйкес  мезгілдердің  ерекшелік 

карточкасы бар.
Балалар  жыл  мезгілдерінің  өзгерістері  карточкасын 
алып  сәйкес  келетін  мезгілдерге  қойып  шығады.

(мысалы:қыс мезгіліне қар,шырша,аққала т.б.)

                                     «Зоологиялық фриздер»
 Мақсаты:    Балаларды  антоним  сөздері  туралы  түсініктерін 

қалыптастыру.  Заттың  көлеміне  қарап  салыстырып  талдау  жасауға  үйрету. 
Жабайы  аңдар  мен  үй  жануарлары  құстардың  дене  бітіміне  қарап  зообаққа 
орналастыру  оларға  қамқоршы  болуға  тәрбиелеу. 
Көрнекіліктер: жабайы аңдар мен үй жануарлары

Ойын  барысы:Зообаққа  әкелінген  аңдар  мен  құстар,  үй  жануарларын 
торлауға  орналастыру  қажет.  Балалар  пілді,  түйені  үлкен  торға,  қоян,тиін 
кіші торға орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл 

үлкен,қоян  кіші  сондықтан  үлкен  торға  пілді, 
қоянды кіші торға орналастыр.
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  «Заттық фриздер»
Мақсаты:Заттарды  көріп  сипаттау  арқылы  балалардың  сезімталдығын 

дамыту, қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту.
Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын.
Ойыншарты:Әр  түрлі  жемістер  немесе  көкөністер  суретті  муляждары 

салынған ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды 
және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады.

Бала ыдыстан немесе қоржыннан алманы алып 
пішінін,түсін,дәмін және қасиеттерін айтады. Көзін 
байлап қойып, қоржыннан бірзатты алғызады.  Ол 
оны  сипалап,не  екенін  ажыратады  да 
сипаттайды,атын айтады.

 
«Не қайда өседі?»

Мақсаты:Балалардың  өсімдіктер  жөніндегі  білімдерін  бекіту,  заттар 
арасындағы  кеңістік  байланыстарын  анықтау  дағдысын  дамыту,өсу  орнына 
қарай өсімдіктерді  топтастыру.  Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін және 
белсенділіктерін дамыту.

Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті.
Ойын шарты:бақ пен бақша салынған.

«Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата»
Мақсаты:Үй  жануарлары  мен  жабайы  жануарлар  туралы  білімдерін 

бекіту. Тез ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру.
Көрнекіліктер:орманның суреттері салынған үлкен картаның астындағы 

бос тор көздер,тиісті жануарлар.
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Ойынның  барысы:ойыншылар  екі  топқа 
бөлініп,әртүрлі  табиғат  көрінісі  салынған  бір-бір 
үлкен  картадан  алады.  Жүргізушінің  белгісі 
бойынша  балалар  жануарлар  бейнеленген 
үлестірмелі  карточкаларды  үлкен  картадағы 
салынған сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге 
орналастырады.  Кім  бос  тор  көздерді  толтырып, 
жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді.

Қайсысы қайда тіршілік етеді?
Мақсаты:жануарларды  ұқсас  белгілеріне  қарай  табу,олардың  мекен-

жайын анықтау. Сөздік қорын молайту.
Көрнекілік:әр  түрлі  жануарлар,құстар 

суреті
ойын  барысы:әр  түрлі 

жануарлар,құстарды  көрсетіп,олардың  қайда 
өмір  сүретінін  сұралады.  Оларды  немен 
қоректенетінін  айтқызады.  Балалардың  сөздік 
қорына  жаңа  сөздер  еңгізу  үшін  тапсырманы 
түрлендіруге  болады.  Олар  туралы  білетін 
тақпақтарын сұрайды.
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17.09.2021 ж.    № B00031

Еуропа  халықтарының  музыкалық  дәстүрі

СЕЙТОВА   АРДАК  КЕНЖЕШОВНА
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы

№ 19 мектеп - гимназиясының   музыка пәні мұғалімі

Ұзақ мерзімді жоспар: Әлем халықтарының 
музыкалық дәстүрі. 3-бөлім

Мұғалімнің аты-жөні:

Сынып:5 Күні:
Сабақтың  
тақырыбы

Еуропа халықтарының музыкалық дәстүрі.

Осы сабақта 
қол жеткізетін 
сабақ мақсаты

5.1.2.4.ауызша және жазбашы жұмыстарды орындау 
барысында музыкалық терминдерді пайдалану. 5.1.2.3әлем 
халықтары музыкалық дәстүрін ерекшеліктерін анықтау.  
5.1.1.2.әлем халықтары музыкалық аспаптарының жасалуы 
мен дауыстарына қарай топтастыру.  5.1.3.1музыкалық 
шығарманың көңіл күйі мен  көркем бейнесін жеткізу

Сабақ мақсаты Барлық оқушылар;-Еуропа халықтарына жататын 
австрия,немис,итльян,испан музыкалық дәстүрін 
талқылайды.                                                                           
-Еуропа халықтарының аспаптарымен танысады.            –
Еуропа халықтарының әуендерін тыңдайды.                           
-Өз жұмысын мүмкіншілігінше  бағалай біледі.         
Оқушыллардың көпшілігі:                                                    
- Еуропа халықтарына жататын австрия,немис, 
итльян,испан музыкалық дәстүрін талқылайды                      
-Еуропа халықтарының аспаптарымен танысады.                  
-Еуропа халықтарының әуендерін тыңдайды.                         
-Өз жұмысын таныстыра  біледі.                                          
Кейбір оқушылар;- Еуропа халықтарына жататын 
австрия,немис,итльян,испан музыкалық дәстүрін 
талқылайды.                                                                                 
-Еуропа халықтарының аспаптарымен танысады.                  
-Еуропа халықтарының әуендерін тыңдайды және 
анықтайды.                                                                                   
-Өз жұмысын мүмкіншілігінше  бағалай біледі.
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Бағалау 
критериялары

-Еуропа  халықтарының қазақ халықымен әдеп-
ғұрып,тіл,музыка мен поэтикалық өмірдегі ұқ-састығы мен 
айырмашылығын ажырата біледі.                                             
-Әнді мәнерлеп орындау.                                                           
-Өз жұмысын таныстыра және бағалай біледі.

Тілдік 
мақсаттар

-Түрлі халықтарының  музыкасындағы ерекшеліктерді 
сурет-тейді.Оқушылар тақырыпқа арналған сұрақтарға 
жауап береді.

Пәнаралық 
байланыс

Тарих және жаратылыстану.

Бастапқы білім Алдынғы бөлімде алған білімдері.

Сабақтың барысы
Сабақтың жоспар-
ланған кезеңдері

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет. Ресурстар

Сабақтың басы 1-тапсырма.Тыңдау және талдау:         
«Жібек жолы-Еуропа»(виртуалды 
саяхат ойыны)

Сабақтың ортасы 2-тапсырма.Ән үйрену және орындау. 
3-тапсырма.Талқылау..                           
Ән ¾ өлшемінде орндалады.

Сабақтың соңы Сабақты қортындылау;Шығыс 
халықтары-ның халық ән-билері 
жайында біледі.
Рефлексия;Мен не білдім?...Бүгін мен 
не үйрендім?Мен үшін қандай 
тапсырма қиын,оңай  болды?

Саралау.-
Тыңдалған музыка 
оқушыларға көмек 
қолдау көрсету 
арқалы ұсыну.Ән 
үйренуде кейбір 
оқушылар мұғалім-
нің көмегінсіз 
орын-дай алады 

Бақылау:
Бағалау критерийлері  мен 
дескрипторлар бойынша;Ән орындау 
кезінде бірін-бірі өзара бағалайды.

Денсаулық 
сақтау 
технологиялар
ы. Сергіту 
сәттері мен 
белсенді іс-
әрекет түрлері

Жалпы бағалау; Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралыда,оқу 
туралыда не ойлайсыз)? 
Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады?  
Сабақ барысында оқушылар нені білді,келесі жолы неге көңіл бөлу қажет?
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Жаңартылған білім беруде қашықтықтан оқуды ұйымдастыру

СЕЙТОВА АЙНАГҮЛ КЕНЖЕШОВНА 
Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы

№21 орта мектебнің қазақ тілі мен әдебиеті  пәні 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.
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Топтық  жұмыс  барысында  топтасып  постер  дайындау,  бірлесіп 
тапсырмаларды  орындау,  ресурстарды  талдау  жұмыстары  барысында  бір–
бірімен  ой  бөліседі,  өзінің  білмегенін  талқылау  барысында  тыңдау  арқылы 
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.
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 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  жағдай  болмау  үшін  бұзық  оқушыларыңызға  төреші,  хатшы, 
реттеуші боласың деу керек.

 Топпен жұмыс жүргізгенде  жұмыс шуы болады. Ол үшін жұмыс 
жасау барысындағы шу мен күнделікті болатын шуды айыра білуіңіз керек.

 Мұғалім – бақылаушы қызметін атқарады.
 Оқушылардың мәселелерді толық талқылап жатқанын бақылау.
  Топқа бөліп жұмыс жасату ойын емес, бұл проблеманы, мәселені 

шешудің бірден – бір  жолы екенін  оқушыларды топқа бөлерде ескертіп  өту 
қажет.

 Топтық  жұмысты  жариялау  кезінде  тақтаға  шығып  сөйлеу 
қажет. Себебі, барлық оқушының назары сол баяндамашыда болады.

 Топпен жұмысты барлық сыныпта қолданғаннан гөрі бір сыныпта 
жүргізіп,  балаларды  жаттықтырып  алған  жөн.  1.  Топтың  көлемі.  Ресми  топ 
салыстырмалы түрде үлкен болмау керек деген пікір бар. Кит Девис топтағы 
адамдар саны бесеу болу керек деп есептейді. Ральф Дэвис бойынша тамаша 
топ  3-9  адам.3.  Топтық  нормалар. Топ  басшылары  топтың  өзге  мүшелеріне 
қарағанда  өздерін  басқаша  сезінеді. Оларда  топтық  қызығушылықты 
бағындыратын топтық рух басым болады.

 4. Топтық сананы құру амалдары:
 2. Топтың құралы. Құрылу кезінде топта ұқсамайтын тұлғалар болу 

керек,  бұл  үлкен  тиімділікке  әкелуі  мүмкін.  Көптеген  көзқарастар  және 
қабылдаулардың көмегі өз жемісін береді.

 Топтардың тиімділігіне ықпал ететін факторлар:
1. мақсатқа сенімділік;
2. мүшелердің бір-біріне сенімділігі;
3. жетекшіліктің оңтайлы стилі;
4. басқаруға  қатысу.Топтық  уақыт  өткізудің  мәні  мен  жалпыға 

ортақтығын Д.Картрайттың және А.Зандердің мына сөздері дәлелдейді:  “егер 
…  болжамдық  марстық  адам  Жерді  бір  қарап  шықса,  ол,  мүмкін,  жер 
адамдарының  бір  нәрсені  топта  жасап,  өз  уақытының  сонша  бөлігін  бірге 
өткізетініне  таң  қалатын  шығар?”Топтық  жұмыс  формалары  оқушы 
тұлғасының танымдық қабілеттерін дамытуға,  оқуға жағымды қызығушылық 
қалыптастыруға,  тұлғаның қиындықтарға  даяр  болу  және  оларды жеңе  білу, 
танымдық,  сыйласу,  шығармашылық  өзін-өзі  өзектілендіруге  ықпал  етуде 
алатын орны ерекше.

5. Г.А. Цукерман әлемде жүргізілген зерттеулерді жалпылау кезінде, 
топтық оқу іс-әрекетіндегі келесі мәселерді көрсетеді:
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6. Бүгінгі  таңда  топтық жұмыс оқыту үдерісінің  тиімді  тәсілдерінің 
бірі  деп есептеледі.  Ол сабақта табиғи тілдік қатынас жағдайын құруға әсер 
етеді,  оқушыларды  оқу  үдерісіне  белсенді  қатысуға  еріксіз  тартады, 
ынталандырады, оқып-үйренуге деген қызығушылығын тудырады. Сондай-ақ, 
топтық жұмыс оқушылардың өздерін сенімділікке тәрбиелейді, өзін-өзі ортада 
ұстай  білуге,  бірін-бірі  тыңдауға,  сыни  ойлануға,  пікірлердің  сан  алуан 
болатындығын жақсырақ түсінуге үйренеді, өз пікірін айтуға құқығының бар 
екенін сезінеді.

7. Сынып-сабақ жүйесінің жалпыдан жеке және топтық формаға өтуі 
мода емес, бұл заман талабы.

 балалардың танымдық белсенділігі мен шығармашылық деңгейі өседі;
 оқушылар арасындағы өзара қатынас сипаты өзгереді;
 оқушылар  маңызды  әлеуметтік  дағдыларға  ие  болады:  әдеп, 

жауапкершілік, басқалардың позициясын есепке ала отырып, өз мінез-құлқын 
қалыптастыру іскерлігі,

 қарым-қатынастың гуманистік түрткілері;
 мұғалім  топқа  бөлуде  балалардың  өзара  бейімділіктерін,  олардың 

дайындық  деңгейлерін,  жұмыс  қарқындарын  есепке  ала  отырып,  оқытуда 
дараландыру мүмкіндігін алады. 

   Қазіргі  заманғы  оқыту  мектептен,  яғни  мұғалімнен  оқушылардың 
психикалық және физикалық денсаулығын қорғауды талап етіп отырғандықтан, 
іс-әрекетті ұйымдастырудың топтық формасы тәжірибесі өзекті әрі болашақта 
дамушы  болып  есептеледі.  Олардың  бастамашылдығын,  дербестігін  қолдау, 
баланың  мектепке  келуіне  байланысты  бірлесіп,  серіктесіп  жұмыс  істеу, 
басқалармен тығыз қарым – қатынаста болу дағдысын қалыптастыру, өзіндік 
таңдауға үйрету қажет.
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18.09.2021 ж.     № B00036

Ұлт руханияты-ұрпақ аманаты

АРКАРБЕКОВА ЖАНАТ ЕРГЕШОВНА 
Түркістан облысы, Кентау қаласы 

Әл Фараби атындағы № 14 мектеп гимназиясының  
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары және өзін өзі тану пәнінің мұғалімі 

Өзін-өзі тану сабағының жоспары

Мақсаты: 
«Ұлт руханиятының» құндылық ретіндегі мәнін ашып 
түсіндіру; ұлттық рухани мұра түрлері, мәні оны қорғау 
туралы түсінік беру. 
Міндеттері: 
- ұлттық рух, ұлттық болмыс, ұлттық мәдениеттің ұлттық 
бірегей көрсеткіші, күші екенін білдіру;
- берілген ақпарат негізінде оқушылардың өз бойындағы 
барды оятып, жаңа ұғымдар беріп, ұлттық руханиятты 
сақтауға баулу;
- оқушының ішкі сезім дүниесін дамыта отырып, ақыл ой 
жүйесін жетілдіру.

Ресурстар
(құралдар, 
мәліметтер)
«Өзін-өзі 
тану» 
оқулығы, 
дәптер, күн 
суреті, 
жүрекше

Сабақ барысы:
Ұйымдастыру кезеңі.  5-Т Тыныштық сәті. Нұрға бөлену 
Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. 
Аяқ-қолыңызды айқастырмаңыз. Қолыңызды тізеңізге 
немесе үстелге қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды 
өтінемін.
Елестетіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, 
кеудеңізге қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында 
гүл түйнегі орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып 
келеді. Балғын және таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр 
сезіміңізді, эмоцияңыз бен тілек-қалауыңызды  шайып, 
жүрегіңіздің қауызын ашты.
Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын 
елестетіңіз. Ол біртіндеп күшейе түсуде. Оймен осы нұрды 
қолдарыңызға түсіріңіз. Сіздің  қолдарыңыз нұрға бөленіп, 
сәуле шашуда. Қолымыз тек жақсы, ізгі істер істейді және 
баршаға көмектеседі. Нұр аяқтарыңызға тарады. 
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Аяқтарыңыз  нұр сәулесін шашуда. Олар сізді тек жақсылық 
жасау үшін жақсы жерлерге апарады. Олар нұр мен махаббат 
құралына айналды.
Одан әрі нұр сіздің аузыңызға, тіліңізге тарады. Тіліңіз тек 
шындықты және жақсы, ізгі сөздер ғана айтады. Нұрды 
құлақтарыңызға бағыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз 
бен әсем әуенді ғана естиді. Нұр көздерімізге де жетті, 
көзіміз  тек жақсыға қарап, бәрінен жақсылықты ғана көреді. 
Сіздің басыңыз түгелдей нұрға бөленіп, басыңызға тек ізгі, 
сәулелі ой келеді.
Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды, сіздің 
денеңізден шығып, жан-жағыңызға сәуле шашады. Осы 
нұрды туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, 
таныстарыңызға бағыттаңыз. Нұрды уақытша  түсініспей, 
ренжісіп жүрген адамдарға да бағыттаңыз, олардың да жүрегі 
нұрға толсын.
Осы нұр бүкіл әлемге: барлық адамдарға, жан-жануарларға, 
өсімдіктерге, барлық тірі жанға таралсын... Ғаламның барлық 
түпкір-түпкіріне нұр бағыттаңыз. Нұр сіздің жүрегіңізге 
қайта оралды. Ойша айтыңыз: «Мен нұрлымын... Нұр менің 
ішімде... Мен Нұрмын». Мен нұрлы адамға айналдым.
Үй тапсырмасын тексеру
Г. Молдағалиева 
Дәстүр жалғастығы-ұлт болашағы
 Аталған дәстүрлеріміз қазір қалай сақталып жүр деп 
ойлайсың?
 Жоғарыда айтылғандай «ел ағасы» болуға дайынсың 
ба?
 Тағы қандай ата салттар мен дәстүрлерді білесің?
Дәйексөз
Қоғамдық рухани байлықтың азая бастауын ешбір қазына 
байлықпен
 алмастыруға болмайды.
С.Әшімбаев 
Мұғалім сыйы 

Атадан қалған аманат
«Ән салмаса құрысын ән салмаған, ән сал, жаным, әніңмен жан сал 
маған. Жаңғырып жасыл таулар жөнелсін бір, қалсын ұйып жапанда 
делсал далам!..» деп Мұқағали ақын босқа жыр шумақтарын 
шығармаса керек. Атадан балаға жалғасқан дала сарыны әнге құштар 
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жүректерді дір еткізетіні бар. Тұлпарға мініп ту алмай, қымызын ішпей 
қуанбай, әуелетіп ән салмай қаны жүрмейтін сауықшыл қазақ бүгінде 
сол дәстүрден жаңылған жоқ.
Кешегі Біржан салдың ізін жалғастырып, қолына үкілі домбырасын 
ұстап, кейінгі жастарға үлгі-өнеге көрсетіп жүрген ҚР-ның Мәдениет 
қайраткері, дәстүрлі әнші Жәнібек Мәліков жақында қалалық «Өнер» 
мәдениет сарайында өзінің шығармашылық кешін өткізді. Кештің 
«Атадан қалған аманат» деп аталуы да тегін емес. Қазақтың тұңғыш 
академигі, ғалым Қаныш Сәтбаевтің туған күніне орайластыра 
ұйымдастырылған екен.
Әнші — Қ.Сәтбаев атындағы кеңшардың Теңдік ауылының тумасы. 
Өнер — киелі ұғым. Ол адамға туған жердің топырағы мен суы арқылы 
дариды. Сол үшін де ол өз топырағынан шыққан, бүгінде ел 
мақтанышына айналған биік тұлғаларды өміріне үлгі етеді.
Жәнібек Мәліковтың шығандап шығар дауысын, әсем әнін сағынып 
келгендер де көп. Зал тола жиналған қауым әншінің орындауында 
«Сегіз серінің Имантай туғанда берген батасы», «Бүркітбай» және 
«Даламның дара тұлғасы» әндерін тыңдап, бір жасап қалды. «Балапан 
ұяда нені көрсе, ұшқанда соны іледі» демей ме қазақ. Атасының әніне 
құлағын тосып өскен немерелер бұл күнде өнердің әр қырынан көрініп 
жүргені бір әулеттің мақтанышы. Ж.Мәліковтың немересі Жәнел мен 
Нарқыз «Көктем» биін билеп, көрерменге таңдай қақтырды.
Әке өнерін биік бағалап, өзі де сондай болғысы келетін бала бүгінде 
саусақпен санарлық. Өйткені киелі өнердің тереңіне бойлап, оның 
қыры мен сырын жете түсіну кей баланың қолынан келе бермесі анық. 
Өзінің жолын қуған қызы Шынар — бүгінде бір отбасының ғана емес, 
барша қазақтың мақтанышы. «Әкешім» деп ән салып, өзінің осы биікке 
жетуіне әкесінің еңбегі зор екенін білдірді.
Талант деген ұшқын десек, оны лаулатып жандыратындар бар да, 
керісінше сөндіріп алатындар бар. Бұл кештен бір білгеніміз, Жәнібек 
Мәліковтің тынбай еңбектеніп, талмай ізденетіні көрінеді. Сонымен 
бірге, оның қазақтың дәстүріне деген айрықша жүрек лүпілін сездік.

Шығармашылық жұмыс
 Ұлттық сана, ұлттық ұғым дегенді қалай 
түсінесің?
 (Біріншісі  ез елін, халқын, ұлтын сыйлайтын, сүйетін 
алғашқы ыстық сезімнен туса, 2-сі өз елінің, халқының, 
ұлтының өткенін, қазіргісін, келешегін толық біліп, 
тексеріп, халық тағдырына, ұлт мәселелеріне мемлекеттік, 
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елдік, тіпті дүниежүзілік тұрғыдан теориялық ұлттық 
бағыт-бағдарлама тұрғысынан қарап, аңғару арқылы 
болатын саналы ойдан туады. Ал, ұлттық сананың 
жасаушысы, қолдаушысы, қорғаушысы, сақтаушысы 
әрқашанда ұлттық интеллигенция, ұлттық зиялы қауым 
халықтың тек сезімі ғана емес, ойы, санасы оянған өкілдері, 
артына, қазіргісіне, алдына ой жүгіртіп, көз жіберетін) 
 (Ұлттық сана адам баласы шыр етіп жарық дүниеге 
келген әрбір сәбидің еститін дыбысы, әуені, түр-түсті 
ажыратуы, тілінің шығуы, дәстүрді меңгеріп, дінді 
мойындауы, байырғы кәсіпке икемделуі, ата қонысты 
қадірлеу, ата-бабаның ақыл-кеңесін мойындау, яғни кіндік 
кескен топырақта ер жеткен кісі бойына даритын 
қасиеттердің бәрі Ұлттық санаға жатады.)
 Қазақ халқын кімдер, қалай әлемге танытты деп 
ойлайсың?
 Қазақтың қандай өнерін өзге елге мақтан етесің?
 Басқа ұлт өкілі қазақ тілінде сөйлегеніне қалай 
қарайсың?  Ой-толғау жазу
Топпен ән айту 
«Көк тудың желбірегені»
Көктудың желбірегені - 
Қазақтың асқақ беделі. 
Махаббат, қайрат екеулеп, 
шымырлатқаны денені. 
 
Көктудың желбірегені - 
жаныма қуат береді. 
Таласқа түссе жан мен ту 
жан емес, 
маған керегі- 
Көктудың желбірегені. 
 
Көктудың желбірегені- 
елдіктің асқақ өлеңі, 
жан- жаққа тартпай, Қазағым, 
бір сөзге жинал дегені. 
 
Көктудың желбірегені - 
бақыттың елжірегені, 
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қиырда қалған Қазақтың 
көзінің мөлдірегені.
Үй тапсырмасы
Ұлт намысы
М.Қозыбаев
Гауһартас
(Үзінді)
Д.Исабеков
Соңғы тыныштық сәті
Көзімізді жұмып, еркін жайғасайық. Енді, бүгінгі өткен 
сабағымыздан нені түсіндік, қандай жақсы нәрселерді 
үйрендік, өзімізге нені алдық сол жөнінде ойланайық. 
Осының барлығын жүрегімізге салып, көкейімізге түйіп 
алайық.  Жайлап, көзеріңізді ашуға болады. Бүгінгі керемет 
сабақ үшін сіздерге көп рахмет!
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18.09.2021 ж.    № B00037

Қазақтың ұлттық ойыны "Асық"

УАЛИХАН АЙДОС УАЛИХАНҰЛЫ
ТОАӘДБ"Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған облыстық

арнайы мектеп-интернат" кмм-нің тәрбиешісі 

Мақсаты:
1.Балаларға ұлттық ойындар арқылы сөйлеу сөздік қорын байыту, қазақ тілі 
сабағына көңіл аудару.
2.Логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, тез ойлауға баулу.
3.Оқушыларды ұжымдыққа, ептілікке, сауаттылыққа, бір-бірін сыйлауға 
тәрбиелеу.
Көрнекілігі: Ребустар, суреттер, ұлттық ойындар, интерактивті тақта.
Сабақ түрі: Ойын — сабақ.
Әдіс-тәсілдері: түсіндіру, сұрақ-жауап, топпен жұмыс,ұлттық ойындар ойнау.
Сабақ барысы:
1. Ұйымдастыру кезеңі: 
— Балалар, «Сәлем сөздің анасы»  деген екен, сондықтан келген қонақтармен 
амандасайық.
Білер қазақ баласы. «Сәлем сөздің анасы»
Үлкендерге құрметпен, Бәріне де ізетпен
Біздер сәлем береміз 
2.     Тіл дамыту сұрақтары.
-Сыныпта бүгін кім кезекші? Кімдер жоқ? -Бүгін ауа райы қандай? т.б
3.Үй тапсырмасын тексеру: Берілген сөздерді оқып, түсіну.
Ұлттық-национальный, ойындар-игры, сырға –серьги, сақина –кольцо.
4. Жаңа сабаққа дайындық.
-Өткен сабақтарда біз не туралы айттық?
– Ойын дегеніміз  не?
– Ол спорт, өнер, дене шынықтыру, тәрбие құралы.
.– Қазақтың қандай ұлттық ойындарын білесіңдер?
 – Алтыбақан, айгөлек, тақия тастамақ, бәйге, қыз қуу, Ақсүйек, Көкпар.
-Ұлттық ойындардың қандай түрлерін өттік?
— Дойбы, тоғызқұмалақ, сақина салу ойындары.
1.     Жаңа тақырып:
Жаңа тақырып бойынша видеоролик көрсету.
-Бұл  қандай ұлттық ойынның түрі?
–Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының  ұлттық ойынының бір түрі 
«Асық» ойыны.

16



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

Жаңа сөздермен танысу: ойыншы –игрок, анықтау –определить, сақа – асык 
залитый свинцом.

Бұл бәйге – ойдың бәйгесі.
Кім жүйрік ойға – сол алда, – дегендей сабағымыз «жарыс» ойын түрінде өтілуі 
және ең озық ойлы топты анықтаймыз. Бүгінгі ойынға екі топ қатысады. 
«Көктабан» және «Қолқар» топтары. Ендеше  топтың, атауларын түсіндірейін. 
«Көктабан»  тобы –қорғасын құйылып жасалған, салмағы бар асық. Ал, 
«Қолқар» тобы – арқардың асығы.
«Жарыста» ұлттық ойындар, ребустар, логикалық  тапсырмалар орындалады.
— Олай болса, жарысымызды бастайық.
1 – тапсырма. «Хан талапай ойыны»
Жіліктен шыққан сүйек,
Ойнаймыз біз шертіп.
Бәрімізге таңсық
Аты оның – асық.
Ойының шарты: қоржынға 1-ден 8-ге дейін нөмірленген асықтар салынады. 
Оқушылар асықты алып, оның нөміріне сәйкес келген сұрақты оқып, оған 
жауап береді.
1 — сұрақ. Қазір жылдың қай мезгілі?   (Көктем)
2 — сұрақ. Қазақ тілі сабағы қай күндері болады? (Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, 
бейсенбі.)
3 — сұрақ. Бүгін аптаның қай күні?   (Бүгін аптаның 4-ші күні бейсенбі).
4 — сұрақ. Қазақстан көлдерін ата?  (Каспий, Арал, Балқаш т.б)
5 -сұрақ. Сыныпта неше терезе бар? (Сыныпта үш терезе бар.)
6 -сұрақ. Сен қай көшеде тұрасың?
7-сұрақ.  Сен қай күні демаласың?  (Сенбі, жексенбі.)
8-сұрақ. Жер шарымыздың 4 бағытын ата?  
(Батыс, Шығыс, Оңтүстік, Солтүстік)
2 — тапсырма Асық ату
Шыққан сөзбен сөйлем құрастыру.
Сергіту сәті. «Қызыл гүлім-ай» биі
Асық ойыны.
Сабақты қорытындылау: «Қорытынды сөз»
Асық ойыны-ата-бабамыздан бізге жеткен, өткен мен бүгінгіні 
байланыстыратын баға жетпес байлығымыз, асыл  қазынамыз!
Рефлексия: Оқушылар себетке өздерінің көңіл күйлерінің суретін салып, 
бүгінгі сабақты  бағалайды.
Үй тапсырмасы: Сөздерді жаттау. Асық ойыны туралы әңгімелеу.
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18.09.2021 ж.    № B00038

Шоқ жұлдыздары

РАХМАНБЕРДІ АКЖАРКЫН ОРДАБАЙҚЫЗЫ
Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Құтарыс ауылы

№ 30 Ы.Алтынсарин атындағы жалпы орта
мектебінің  математика пәні мұғалімі

Сабақтың  мақсаты:  Оқушылардың  логикалық  ойлау  қабілеттерін  
дамытып,  ой-өрісін  кеңейтіп  және  пәнге  деген қызығушылығын арттыруға  
тәрбиелеу.

Сабақтың түрі: Дәстүрлі емес сайыс-сабағы.
Көрнекіліктері: плакаттар, сиқырлы қобдиша, безендірілген бөлме, зал.
Сабақтың  шарты:  Берілген  математикалық  есептерге,  сұрақтарға 

және  ойындарға  қасқағым  сәтте  тез,  шапшаң  жауап  беру  керек.  Өзінің  
тапқырлығын көрсеткен сайыскер жұлдызшаға ие болады. Сабақтың соңында  
кім көп жұлдызша жинаса, жеңімпаз атанады.

Сабақтың барысы:
 Сабақтың кезеңдері: 
І кезең: «Шапашаң есептейік!» 
ІІ кезең:  «Жедел, тез ойлайық!»  
ІІІ кезең:  «Кім алғыр және тапқыр!»  
IV кезең: «Ойнайық та, ойлайық!»  
V кезең: «Мақал-мәтелдер, жұмбақтар»
 Қорытынды. 
І кезең. «Шапшаң есептейік!»
          А) Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің ең төменгі  

еңбек ақы 1-ші қаңтардан 30% өседі делінген. Егер өткен жылда ең төмен еңбек 
ақысы 45000 теңге болса, осы жылда ол қанша теңге болады?

          Ә) Жеті саны арқылы, желпініп бір қалайық, ой сергітіп алайық!
               Қатарынан алынған төрт рет жеті санын, бір бағанның бойында он 

рет жазамыз. Араларына амалдар таңбаларын қойғанда, олардың шешімдері өсу 
ретімен алынған алғашқы бірден онға дейінгі натурал сандарға тең.

77:77 = 1                       7:7 + 7:7 =2                  (7+7+7):7 = 3 
77:7 – 7 =4                    7 – (7+7):7 = 5             (7*7 – 7):7 = 6

(7-7):7 + 7 = 7             (7 + 7*7):7 = 8                 7 + (7 + 7):7 = 9     
                                      (77 – 7):7 = 10
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ІІ кезең. «Жедел, тез ойлайық!»
2. 666 санын ешқандай амал қолданбай біржарым есе арттыру керек. 
                                                                                                            999
3. «Екі сегіз - он алты және сегіз, және алты жанап жүрген бір алты, 

қосындысы неше алты?                                  2*8 + 8 + 6 + 6 = 36 = 6*6
4. Екі аяғымда саусақ он бес бір қолымда, тағы сонша екінші қолымда. 

Сонда менің саусағым нешеу?                            /он сөзінен кейін үтір  
                                                                                       қойып санаймыз/
ІІІ кезең. «Кім алғыр және тапқыр!»
 Халқымыз  адамның  өмірін  100  жылға  шамалап,  оны  8  мүшел  жасқа 

бөлген. 
1-ші балалық мүшел жас –13 жас.
2-ші жігіттік мүшел жас – 25 және 37 жас
3-ағалық мүшел жас – 49 және 61 жас
4-ші аталық жас – 73 жас
5-ші кәрілік мүшел жас – 85 және 97 жас.
Қонақтарға «Неше жастасыз?» деген сұрақ қойып, нешінші жылғы және 

нешінші мүшелде екендігін анықтаймыз.
 «Сан ретін тап» - сандарды өсу ретімен оқығанда «Қанатты сөз» шығады.

Қанатты сөз
Жауабы: Жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар.
 IV кезең. «Ойнайық та, ойлайық!»
1. Берілген  32  тор  көзді  шахмат  ойнындағы аттың  жүрісі  бойынша 

бөлгенде неше тең фигура шығады?

     
8 тең фигура шығады
2. «Сиқырлы фокус». 
Бір  сан  ойлаңыз.  Сол  саннан  1-ді  шегеріңіз.  Айырманы  2-ге  көбейтіп, 

шыққан көбейтіндіге алғашқы ойлаған санды қосыңыз. Нәтижесінде қандай сан 
шыққанын айтыңыз, сіз ойлаған санды тауып беремін. (х – 1)*2 + х = у, шешуі: 
(у + 2) : 3 = х 

3. «Танграм»  ойыны шахматтан  бұрын  пайда  болған  қытай  ойыны. 
Жеті бөліктен тұратын квадрат берілген. Осы бөліктерден фигуралар құрастыру 
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керек.  Мысалы:  үй,  кеме,  жануарлар.  Картоннан  жасалған  бөліктерден 
құрастырып көрейік.

           V кезең. Сандарға байланысты мақал-мәтелдер.
1. Бес бармақ жиналса, жұдырық болады.
2. Бір кісі қазған құдықтан мың кісі су ішеді.
3. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім іл.
4. Досыңды үш күн сынама, үш жыл сына.
5. Отыз тістен шыққан сөз отыз рулы елге тарайды.
6. Жүз теңгең болғанша жүз жолдасың болсын.

Мұқият, халық, тыңдайық,
Жұмбаққа назар салайық!
1. Жүз төрт түйме, он бір ине                                     /есепшот/
2. Атадан он баламыз, 
Бір-бір жастан арамыз.
Қосылып кейде басымыз,
Азайып кейде қаламыз.
Бөлініп кейде арамыз, 
Көбейіп те аламыз.                                                   /цифрлар/
3. Жоқ өзіңде бас та, қас та, мойын да,
Ұзындығы жазулы тұр бойында                            /сызғыш/
4. Санға қосып, алсақ,
Сол санның өзі шығады.
Санды оған бөлуге болмайтынын
Оқушылардың бәрі біледі.                                      /нөл/
5. Санау үшін адамды, малды, талды,
Ертеден мұра болып қалды.
Ауадай қажет етеміз,
Күнделікті сол сандарды.                                        /натурал сандар/

Қорытынды, марапаттау
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 20.09.2021 ж.     № B00040

Шеңбер. Дөңгелек. Дөңгелек  сектор

ТҰРСЫНБАЕВА ГҮЛСІМ  ШПЕКБАЙҚЫЗЫ 
СҚО, Жамбыл ауданы, Жамбыл селосы

Жамбыл жалпы орта білім беру мектебінің
математика және физика пәндерінің мұғалімі.

Бөлім: Диаграмма
Педагогтің аты-
жөні:
Күні:
Сыныбы:  5 Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны:
Сабақтың 
тақырыбы:
Оқу 
бағдарламасына 
сәйкес оқу мақсаты

 шеңбер, дөңгелек және олардың элементтері 
(центр, радиус, диаметр) ұғымдарын меңгеру;
 циркульдің көмегімен шеңберді салу;
5.3.1.6 дөңгелек сектор ұғымын меңгеру.

А.С.Сабақтың 
мақсаты:

Барлық оқушылар үшін:
Білім алушылар шеңбер, дөңгелек және олардың 
элементтері (центр, радиус, диаметр) ұғымдарын 
меңгереді.
Көпшілік оқушылар үшін:
Білім алушылар диаграммаларға арналған есептерді 
шығарады.
Кейбір оқушылар үшін:
Білім алушылар шеңбер, дөңгелекке арналған 
есептердің шығарылуын сипаттап бере алады. 

Сабақтың барысы:
Сабақ 
кезеңі/
Уақыты

Педагогтің 
іс-әрекеті

Оқушының 
іс-әрекеті

Бағалау Ресурстар

Сабақтың 
басы
Қызығушыл
ықты ояту.
7 мин.

(Ұ). 
Ұйымдасты
ру кезеңі:
1.Оқушылар
мен 

1.  Оқушылар 
сұрақтарға 
жауап  беріп, 
өзара 
ұжымдық 

Оқушылардың 
белсенділігі үшін 
«Жарайсың!»,  
«Керемет!» 
деген  сақтау 

Оқулық, 
жұмыс 
дәптері
Кітап, 
дәптер, 
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амандасу, 
түгендеу. 
2.Ынтымақта
стық 
атмосферасы
н 
қалыптастыр
у

1.Мұғалім 
оқушыларды 
түгендейді.
2.Амандасад
ы  және 
тілектерін 
білдіреді.

талқылау 
жасағаннан 
кейін мұғалім 
оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы,  
мақсатымента
ныстырады.
Мақсаты: 
Жылдам  әрі 
функционалд
ы түрде сыни 
ойлануды 
дамыту.
Тиімділігі: 
оқушының 
танымдық 
дағдысы 
артады. 
Сонымен 
қатар 
оқушыға 
сабақтың 
өмірмен 
байланысын 
көрсетеді 
және 
сабақтың 
тақырыбы 
мен мақсатын 
анықтауға 
мүмкіндік 
береді.

сөздерімен 
бағалайды.
Тиімділігі: 
Оқушылар  бір-
біріне  тілек  айту 
арқылы 
жақындасады, 
көңіл-күйін 
көтереді  және 
бауырмалдығын 
оятады.
Саралау:  Бұл 
жерде 
саралаудың 
«Жіктеу»  тәсілі 
көрінеді. 
Оқушылардың 
оқуға  деген 
қызығушылығын 
арттыру 
мақсатында 
мүмкіндігінше 
оларға  таңдау 
еркіндігі 
беріледі.

қалам 
суреттері 
бейнеленген 
қима 
қағаздар 
топтамасы
 ДК экраны

Жаңа 
сабаққа 
кіріспе

 (Ұ)  «Миға 
шабуыл» 
әдісі  арқылы 
өткен 
тақырыппен 
жаңа 
сабақты 

1. Әр  оқушы 
өз  ойымен 
бөліседі.
2.  Өзгенің 
пікірін 
толықтырады.
Мақсаты: 

Дескриптор:
1.  Әр  оқушы  өз 
ойымен бөліседі.
2. Өзгенің пікірін 
толықтырады.
Жалпы- 2 балл.

Өз  ойын 
дұрыс 
мағынада 
білдіріп, 
талқылауға 
белсенділікп
ен  қатысқан 
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байланыстыр
у 
мақсатында 
ой  қозғау 
сұрақтарын 
ұжымдық 
талқылау. 
Оқушыларға 
жалпылама 
төмендегі 
сұрақтар 
және 
жаттығу 
түрлері 
беріледі.
Сұрақтар:
1.Көпбұрыш
тар  ұғымын 
білдік пе?
2.Көпбұрыш
тарға  мысал 
келтір.
3.Көпбұрыш
тардың 
градустық 
өлшемдерін 
қалай 
анықтайды?

Оқушылар 
сұрақтарға 
жауап  беріп, 
өзара 
ұжымдық 
талқылау 
жасағаннан 
кейін мұғалім 
оқушыларға 
сабақтың 
тақырыбы, 
мақсатымен 
таныстырады.

Саралау:  Бұл 
жерде 
саралаудың 
«Диалог  және 
қолдау көрсету» 
тәсілі  көрінеді. 
Дұрыс  мағынада 
жауап  беруге 
бағыттау 
мақсатында 
кейбір 
оқушыларға 
ашық  сұрақтар, 
ал  кейбір  көмек 
қажет  ететін 
оқушыларға 
жетелеуші 
сұрақтар 
қойылады.

оқушыға 
«Жарайсың!
» деген 
мадақтау 
сөзімен 
ынталандыр
у.  

Сабақтың 
ортасы
Мағынаны 
ашу.
26 мин.

Оқулықтағы 
жаңа 
сабақтың 
мәтінін оқуға 
тапсырма 
береді

Оқулықты 
оқып 
танысып 
шығады. 
Тірек 
сөздермен 
танысып,  өз 
дәптерлеріне 
жазып алады.

Тақырыпқа 
байланысты 
интернет 
көздерін 
пайдаланып 
бөліп  шығару 
мүшелерімен 
танысады.

Слайд
Кітап 
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.
Тиімділігі:Та
қырып 
бойынша 
оқушыларды
ң  пікірін 
анықтайды. 
Жинақталған 
деректердің 
құнды 
болуын 
қадағалайды.
Саралау: Бұл 
кезеңде 
саралаудың 
«Қорытынд
ы» тәсілі 
көрінеді.
Үйге 
тапсырма:
№1264 есеп.

Саралау. Сіз қандай 
тәсілмен көбірек қолдау 
көрсетпексіз? Сіз қабілетті 
оқушылардың алдына 
қандай тапсырмалар 
қоясыз? 

Бағалау.   Сіз 
оқушылардың 
материалды  игеру 
деңгейін  қалай 
тексеруді 
жоспарлап 
отырсыз?

Денсаулық  және  қауіпсіздік 
техникасын  сақтау

«Диалог және қолдау 
көрсету», «Тапсырма», 
«Жіктеу».

Саралау тапсырмаларды  
іріктеуді, белгілі бір 
оқушыдан күтілетін 
нәтижені, оқушыға жеке 
қолдау көрсетуде, оқу 
материалы мен 
ресурстарды 
оқушылардың жеке 

 «Мадақтау  сөзі» 
әдісі

Денсаулық  сақтау 
технологиялары.
Сабақта  сергіту 
жаттығулары  мен  белсенді 
жұмыс  түрлерін 
қолданамын.
Осы сабақта қолданылатын 
Қауіпсіздік  техникасы 
ережелерінің  тармақтары 
орындалады.
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қабілеттерін ескере 
отырып әзірлеуді 
қамтиды.
Жалпы бағалау
Сабақтың қандай екі аспектісі жақсы өтті? Оқыту туралы да, сабақ беру 
туралы да ойланыңыз.
1:
2:
Сабақты жақсартуға не жәрдемдесер еді? Оқыту туралы да, сабақ беру туралы 
да ойланыңыз.
1: 
2:
Сабақ кезінде, сынып немесе жекелеген оқушылардың 
жетістіктері/қиыншылықтары туралы мен нені  анықтадым? Келесі 
сабақтарда неге назар аудару керек?
1:
2:
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20.09.2021 ж.      № B00043

Заман көші – болашақ бағдары

АХИМБЕКОВА АСЕЛ ТАЛГАТОВНА
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы  № 94 жалпы орта
білім беретін мектебінің  бастауыш сынып мұғалімі

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

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

Қазіргі  заманғы  ғылыми  -  техникалық  үрдістің  қарқыны  білім  беру 
жүйесінің алдына үлкен мақсаттар мен жаңа міндеттер жүктейді. 

Жас ұрпақты жан - жақты жетілген, ақылды, парасатты, ой - өрісі биік, 
бәсекеге қабілетті азамат етіп тәрбиелеу – қоғамның мақсаты. 

Бұл  әр  мұғалімнің  шығармашылық  ізденіспен,  жаңаша  әдіспен  жұмыс 
істеуін қажет етеді. Білім - ел қазынасы, білімді ұрпақ – ел байлығы, білімнің 
негізі мектепте, яғни бар ғылымның бастауы – мектеп. 

«Елдің келешегі бүгінгі жастардың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры – 
ұстаздың  қолында»,  -  деп  Тұңғыш  Елбасы  бізге  үлкен  міндет  артып  отыр. 
Мектеп  оқушыларын  ғылыми  жұмысқа  баулу  –  педагог  шығармашылының 
нәтижелі жұмысы. ХХІ ғасырдың озат оқушылары қазіргі таңда ғылыми ортада 
қалыптасып,  дамып  келеді.  Себебі,  жаңа  технологиялар,  жаңа  сала,  жаңа  
іс-әрекет,  әлеуметтік  желідегі  жаңа  ақпараттар  барлығы  оларды  ғылыми  
іс-әрекеттерге  жетелейді.  Бұл  келешек  ұрпақтың  ой-санасының  дамуының 
жоғарғы  деңгейін  көрсетеді.  Әрбір  оқушының  жас  ерекшелігіне,  қабілетіне 
қарай дарындылығын әр түрлі әдістермен айқындау және дамыту, оның ішінде 
ғылыми іздеу қызметімен ұштастыру – жаңашыл педагогтің міндеті. 

«Ұстаздан шәкірт озар», - деиекші, заман біздердікі, яғни, бойында намыс 
оты  қайнаған,  болашағы  жарқын  жайнаңан,  өздерінің  білімімен  сайланған 
жастардыкі. Мен кеудесінде «қазақ» деген ұшқыны бар, ғылым-білім жолында 
оза  шапқан  білімді  ұрпақтың  келешегін  ғылыми  тұрғыда  толық  елестете 
аламын. Егемен еліміздің саналы ұрпағы ғылым жолында шың басына шығуы 
үшін, қазірден бастап, өмірді жаңашылдықпен елестетуі тиіс. 
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20.09.2021 ж.    № B00047

«Көңілді  балалар» тренингі

КАРИМОВА УЛПАТ РАХЫМЖАНОВНА
Шымкент қаласы   № 32 Абай атындағы жалпы

білім беретін мекеме. Педагог- психологі

Мақсаты:  Ойын арқылы балалардың  ой-өрісін.  Эмоциялық  сезімдерін 
дамыту.  Ойын  үстінде  балаларды  сергіте  отырып,  белсенді  әрекетке 
жұмылдыру.

Міндеті: Қызықты  ойындар,  жаттығулар  арқылы  балалардың  көңіл-
күйлерін көтеру. Ойын түрлерін қолдана отырып, балалардың жеке қасиеттерін 
қалыптастыру.

Психолог:  Сәлеметсіздер  ме,  балалар!  Мен  сендерді  көргеніме 
қуаныштымын. Ендеше тренингімізді бастайық...

Оң жақтағы көршіңді бір құшақта,
Сол жақтағы көршіңді бір құшақта,
Оң жақтағы көршіңе бір жыми,
Сол жақтағы көршіңе бір жыми.
Балалар өздерін таныстырады.
Психолог: Ал енді балалар 2 топқа бөлініп тұрайық.
1-жаттығу. «Секіргіштер» ойыны
Мақсаты: Балалардың көңіл-күйін көтеру, шапшаңдыққа баулу.
Шарты: Ортаға 2 бала шығады. Екі балаға ішіне тиын салынған, үрленген 

шарлар  беріледі.  Балалар  шар  үстіне  отырып,  бір-бірімен  жарысу  арқылы 
шарды жарады. Жарылған шарлардан шыққан тиындарды ыдысқа жинайды.

2-жаттығу. «Орамжапырық» саусақ ойыны:
Орамжапырықты тураймыз
(Тік алақандармен жоғары-төмен,)
Сәбіздерді үккіштен өткіземіз, өткіземіз,
(Жұдырықтарды алақанға ұқалау),
Енді орамжапырық пен сәбізді тұздаймыз, тұздаймыз, 
(Бас бармақпен саусақтың жастықшаларын кезектестіре сипалау).
Біз орамжапырықты қысамыз. Қысамыз
(Жұдырықты түйіп, ашу).
3 – жаттығу. «Әйнектегі сурет»
Балалардың саусақ қол моторикасын дамыту.
Күннің,  бұлттың,  шөп  пен  гүлдің  суреттерін  файлға  саусақ  арқылы 

саламыз. «Әйнек» - файлға салу.
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4-жаттығу. Психогимнастика. «Кім қалай жүреді?»
Мақсаты: Топ  мүшелерін  біріктіру,  топта  жағымды  ахуал  орнату, 

белсенділіктерін арттыру.
Көлбең-көлбең көлеңкем,

Көлбеңдеген көл екем.
Қоян қалай жүреді?
Кім көрсете біледі?
Көлбең-көлбең көлеңкем,
Көлбеңдеген көл екем.
Аю қалай жүреді?
Кім көрсете біледі?
Көлбең-көлбең көлеңкем,
Көлбеңдеген көл екем.Түлкі қалай жүреді?
Кім көрсете біледі?
5-жаттығу. Су терапиясы «Саусақтар билейді»
Балалардың алдына ыдысқа су беріледі.  Әуен ойналып тұрады.  Балалар 

суға қолын салып, саусақтарын билетеді.
6-жаттығу. Тренинг «Жар»
Мақсаты: Қарым-қатынасын   нығайту,  ұйымшылдыққа  үйрету, 

жанашырлық сезімін дамыту.
Барысы: Ортаға  бір  сызық  сызылады.  Сызықтың  оң  жағында  4-5  бала 

тізбектеліп  тұрады,  ал  сол  жағынан  бір  балалардың  қолдарын  ұстап,  аяқ 
ұшымен жүріп өткен бала алған әсерімен бөліседі.

7-жаттығу. Релаксация «Теңіз жағасындағы түс»
Балалар теңіздің шуын тыңдап жатады. (аудиожазба)
Осылай жатып олар түс көреді. Балалар тұрған соң түсінде көргенін айтып 

береді. Ол су, теңіз, дағалаудағы адамдар, қайық, кеме, құстар, балықшылар, су 
асты тіршілігі болуы мүмкін.

8-жаттығу. Қорытынды. «Шоқ гүлі»
Балалардың бір-біріне деген жақсы тілектерін білдіруі. 
Балалардан  бүгінгі  тренинг  қалай  өткенін  сұрау.  Балалардың көңіл-күйі 

қандай, алған әсерлерін сұрау.
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20.09.2021 ж.    № B00046

Балалар тату болсын десеңіз

РЫСБАЕВА САРСЕНКУЛ КОЛЬБАЕВНА
Шымкент қаласы,  Абай ауданы

№ 60 жалпы орта білім беретін мектебінің педагог- психологі

Бала  бойындағы  қызғаншақтық  психология  түрліше  дәрежеде  болады. 
Бүгінгі таңда көптеген балалар «ерке», «тәкаппар» мінездерді жұқтырып алған. 
Олар  басқалардың өзінен жақсы болуын, өзінен асып кетуін қаламайды, тіпті 
үнемі басқаларды жазғырып жүретін болады.

Бұл баланың өсу барысына өте зиянды болып келеді. Ең  бастысы  баланың 
өсіп-жетілу барысында ондағы өзгерістерге жай қарамаған жөн. 

Себебі, бұл өзгерістер оның болашақта толық адам  болып қалыптасуына 
кері әсерін тигізеді.

Өмірде өзінің туған бауырына жылуы жоқ адамдар бар. Мұның негізінде 
«анам маған қарағанда сені артық көрді» деген өкпе-наз жатыр. Ата-ана оларды 
іштей алаламауы мүмкін. Десе де, кейбір әрекеттерімен баланың жанына жара 
салатыны жасырын емес. Балаларын тату-тәтті өсіруді қалайтын ата-ана нені 
ескергені дұрыс?

Бауырлық қарым-қатынаста – жақсы көру, бәсекелестік, көреалмаушылық, 
қызғаныш  сезімдері  тоғысады.  Көп  балалы  отбасындағы  балалар  керісіп, 
ойыншыққа таласып қалғанда бір-бірімен келіссөз жүргізіп, өзінің шарттарын 
қойып,  өз  ойын  айтып  үйренеді.  Бір  топта  болуды,  жақын  адамды  қорғау 
керектігін жақсы түсінеді.

Кез келген адам тұңғыш баласы дүниеге келгенде оны барынша махаббат 
пен  мейірімге  бөлейді.  Одан  кейінгі  балаларын  да  бірдей  жақсы  көреді. 
Олардың өзара тату болып өскенін қалайды. 

Десе де, баланың үлкеніне кішісін тәуелді ету немесе «кішкентай ғой» деп 
кішісіне  үлкенін  жегіп  беру  –  бауырлардың  бір-біріне  деген  жиіркенішті 
сезімдерін тудырады.

Екінші  бала  өмірге  келді.  Бұл  ата-ана  үшін  бала  бағудың  қызығы  мен 
қиындығын  қайтадан  еске  түсіретін  кезең.  Сонымен  бірге  олар  әр  баланың 
қалауын орындауға тырысады. Ата-анамның отбасылық мұрағатында «сіңілімді 
ренжітпеймін, керісінше, қорғауға уәде беремін», «сен үлкенсің, демек, бәріне 
сен жауап бересің»,- деген ата-аналардың  қағидалары дұрыс емес. 

Бұл  балаларға  ұнамайды,  ол  қағида  біз  кішкентай  кезімізде  бізге  де 
ұнамаған.  Отбасында екінші сәби пайда болғанда тұңғыш балаға ең бірінші 
жетіспейтіні- әрине,  көңіл. Кеше ғана ата-анасының бар назары тұңғышында 
еді, енді міне, бүгін олардың көңілі тек кішісінде ғана. 
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Осыдан тұңғыш бала ата-анасына ренжіп, кішісінен қызғанады. 
Баланың жасы мен жынысына қарай қызғаныш әрқалай білінеді: қыздар 

көбіненсе мұны жасырмайды, ал ұлдар, керісінше, ішінде бүгеді. Баланың жасы 
үлкейген  сайын  отбасылық  өмірдегі  өзгеріс  оған  деген  ата-анасының 
махаббатын  өзгертпейтінін  түсіндіру  әлдеқайда  жеңіл.  Дегенмен,  мұны  тек 
сөзбен  айту  жеткіліксіз:  тұңғышыңыз  неғұрлым  кіші  болса,  оған  айтқан 
сөзіңізді соғұрлым іспен дәлелдеуіңіз қажет. 

Кейде  ата-ана  кенжесінің  көңілін  табу  үшін  тұңғышының  қалауын 
шектейтіні  рас:  теледидардан қандай мультфильм тамашалау қажет,  демалыс 
уақытын  қалай  өткізген  жөн-  осындай  түрлі  сауалда  кіші  баланың  қалауы 
бірінші орынға шығады.

Кейде тұңғыш балаңыздың аузынан: «бізге бөпе керек емес», «оны апарып 
тастаймыз» деген сөздерді естіп те қаласыз. Мұндайда кішкентай сәбиге қарау- 
үлкендердің міндеті екенін, өйткені, бөбектер әлі нәзік, қорғансыз болатынын 
балаға байыппен түсіндіруіңіз керек.

Сосын үлкен балаңызға «біз сені ұмытып кеткен жоқпыз, сені де жақсы 
көреміз және бауырыңды сен жақсы көруің керек, ол өскенде сенің көмекшің, 
жәрдемшің болады.  Сен  қазір  оған  көмек  көрсетсең,  үлгілі  болсаң,  ол  саған 
қарап өсіп, ертең саған қолғабыс болады» деген сөзді айтып отырғайсыз.

Үлкеніңізге  өзінен  кейінгі  кішкентайларға  қарауды  үйретіңіз.  Сізге 
көмектескені  үшін  және  одан  да  күштірек  болу  үшін  мақтауды  аямаңыз. 
Мынаны есте сақтаңыз: кішкентайыңызға көңіл бөле отырып, үлкен балаңызға 
да мейіріңізді төгуді ұмытып кетпеңіз. Бұған көп уақыт кетпейді.

«Ақылды бол» тәрбиелеу әдісі
Көбінесе ата-ана әр баланың қалауын табуға тырысады. Дау мен ұрыс үшін 

жауапкершілікті үлкен балаға аудара салу- шектен шығу деп есептеймін. 
Маған тәрбиелеудің басқа жүйесі ұнады: балаға алдымен өзін қалай ұстау 

керектігін  үйрету,  кейін  тәртібін  бақылау  және  «тәртіпті»  бұзғаны  үшін 
жазалау. Бірақ  іс-жүзінде мынандай: жазалау, кейін бұдан қандай қорытынды 
шығаруға  болатындығын  оған  айту.  Бұл  тәсіл  баланың  жанына  батса  да, 
нәтижелі екені рас.   

Балаларыңызға достық, мейірімділік, адамгершілік туралы ертегі кітаптар 
оқып  беріңіз.  Оны  ауызша  түсіндіріңіз.  Достық  болған  жерде  қандай  қиын 
жағдай болсын, бір-біріне көмектессе, жеңіп шығатынын түсіндіріңіз. Жай ғана 
ойыншық пен кітапшаға таласу- бұл шындығына келгенде соншалықты үлкен 
проблема деуге болмайды. Нағыз проблема ата-ананың барлық балаға бірдей 
көңіл бөлмеуінен туындайды. Егер бір балаңызды екінші балағызбен өне бойы 
салыстырып отыратын болсаңыз, балалар арасында қызғаныш сезімі туатынын 
есіңізден шығармаңыз.
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Бір балаңызды екіншісіне үлгі етіп көрсету арқылы сіз ауыр қателік жасап 
отырсыз.  Бұдан  бала  арасында  бәсеке  мен  араздық  туады.  Әрине,жақсы 
ниеттегі бәсекелестік, жарысу және үлгі тұту дұрыс. Дегенмен, мұның балалар 
арасында пайда болуына жол беру тек қана ұрысқа жол берумен тең.Ата-аналар 
ашуға бой алдырмас бұрын,ұрыстың себебін біліп алыңыз.  

Есіңізде  болсын!  Мейірімге  бөленіп  өскен  бала  есейген  соң,  сондай 
жылылықты  ата-анасына  қайтарады.  Әке-шешесін  бағып-қағатын  да  сол 
балалар. Егер үйде береке болмаса, әке-шешесі ішімдікке құмар болса, күнде 
ұрыс керіс болса,өте қатаң етіп тәрбиелесе, ертеңгі күні үйіне ат ізін салмайтын 
балалар осылардан шығады. Әке-шешесін қарттар үйіне өткізетін де осындай 
отбасынан шыққан қатыгез, тасжүрек балалар болып келеді.

Бұл  сезімдерді  қалай  жоямыз?  Бір-біріне  деген  «сенімділікті»  қалай 
сақтаймыз? Осыған байланысты бес нақты үлгіні ұсынамыз.

1. Әр баламен жеке қарым-қатынас жасау.
   Бауырларды тату етіп өсіру үшін барлығын бір жерге жинау міндетті емес. 
Арасында болса да,  олармен оңаша қалып,  сырласуыңыз маңызды. Олардың 
жеке  ойын,  арманын  біліп,  әрқайсына  жеке  тұлға  ретінде  қарап, 
бағалайтыныңызды  білдіріңіз.  Әр  баламен  жеке  істеуге  болатын  қызық 
дүниелер  ойлап  табыңыз.  Тәттілерді  ұнатасыз  ба?  Онда  қызыңызбен 
жексенбілік торт пісіріңіз. Ер балаларды ерлердің ісімен айналысуға сырттағы 
әкесінің қасына жіберіңіз. Сізде тек қана ұл балалар болса, үлкенін велосипед 
тебуге,  кішкентайын  әкесінің  қасына  жіберуге  болады.  Бұл  жерде  баланың 
жынысы, жасы аса маңызды емес, өйткені баланың аты – бала.

2. Баланың мүліктік құқығын құрметтеу .
    «Ағаңа  шоколадтың  жартысын  тез  бөліп  бер»,  «Ойыншығыңды  әпкеңе 
бергеннен  кеміп  қалмайсың»  деген  сөздермен  ата-ана  баланың  сараңдық 
сезімін тудырады. Бала да ересектердей өзіне тиесілі затты иеленуге құқылы. 
Өйткені бұл заттар арнайы оған сатып алынған. Сондықтан мүліктік құқығын 
құрметтеу  қажет.  Баланың  қарсылықтарын  елемей,  заттарын  бөлісуге 
мәжбүрлеу – жақсы емес. Мұндай кезде бала жеке заттарын ешкімге көрсетпей, 
тығып ұстап,  тіпті  оны күзетіп  жүретін  жаман әдетке  үйреніп  кетуі  мүмкін.
Керісінше,  баланы  мақтау  –  жомарттыққа  жетелейді.  Шоколадты  ағасымен 
бөліскенін қалайсыз ба?  Онда  балаға «Бауырыңа тәтті бөліп бердің бе?

3. Қандай жақсы баласың!» деп айтыңыз. Әпкесіне ойыншығын бергенін 
қаласаңыз,  «Менің  балам  ақылды,  жомарт  өзі»  деп  мақтап  қойыңыз.  Сонда 
олардың  жадырған  жүзін  көресіз.  Әр  балада  анасының  боянатын  заттары 
секілді өз рұқсатынсыз ұстауға болмайтын жеке дүниелері болады. 

Бұл кішкентай сандықша немесе сөредегі белгілі бір орын болуы мүмкін. 
Мұнда  «рұқсатсыз  ұстамау»  ережесі  қатаң  сақталуы  маңызды.  Сонда 
балалардың арасындағы шиеленістер азаяды.
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3. Балаларды мақтап жүру.
   Балалар  тату-тәтті  ойнап  жатса,  спортпен  айналысса,  әке-шешесіне 
көмектесіп  жүрсе,  оларды  мақтап  жүру  керек.  Әр  түрлі  жақсы  сөздерді, 
теңеулерді  пайдаланып:  «Менің  балаларым  алтын  ғой!»  «Сендердің  бірге 
ойнағандарың  қандай  жақсы!  Сендерге  қарап  рахаттанып  тұрмын»  деп, 
жүректен  шыққан  қуаныш  пен  махаббатты  сездіру  әрқашанда  жақсы  әсер 
қалдырады. Балалар да сізді  түсініп,  сіздің қуанышты екеніңізді  көріп,  өзара 
тату болуға тырысады.

4. Өзара келісімге келуін қадағалау .
   Балалардың арасында дау-дамайлар, қақтығыстар орын алмай тұрмайтыны 
сөзсіз.  Әсіресе,  тетелес  бауырлар  арасында  жиі  кездеседі.  Мұндайда  сабыр 
сақтау  керек.  Ата-ана  өзі  ғана  шешім  қабылдамай,  балаларды  мәселені 
ортақтасып  шешуге  үйрету  маңызды.  Балалардың  біреуін  кінәлап,  шешім 
шығарып тастаудан аулақ болу керек. Керісінше, оларға сол мәселеге қатысты 
қызықты сұрақтар қойып, ойларын бөліп жіберіңіз. Сонда өздері-ақ кикілжіңді 
ұмытып  кетеді  немесе  өзара  татуласып  алады.  Оларға  сондай  мүмкіндік 
сыйлаған дұрыс.

5. Олар жайлы тек жақсы сөз айту.
Бала анасының күні бойы әкесіне, әжесіне, атасына, құрбысына, көршісіне өзі 
немесе бауырлары туралы айтқан әңгімелерін міндетті  түрде тыңдап жүреді. 
Бұл  әңгімелер  бауырлардың өзара  қарым-қатынасына  әсер  етеді.  Сондықтан 
олардың көзінше ағасының қарындасын қорғағаны, кішісінің үлкеніне жоғалған 
қарындашын тауып беруі секілді жақсы әрекеттерін ғана айту керек. Олардың 
не істегені емес, сіздің қалай жеткізгеніңіз де рөл атқарады. «Анам солай айтты, 
демек мен сондай жақсымын» деп ойлап, бір-біріне одан сайын қамқор бола 
түседі.  Ал баланың бірін мақтап, бірін даттап отыру – бауырлар арасындағы 
қатыгездікті оятатын бастапқы жол.

   Бауырлардың  бауырмал  болып,  өмір  бойы  тығыз  байланыста  жүруі 
тікелей  ата-анаға  байланысты.  Дұрыс  бағыт-бағдар  берсеңіз,  балалар  да  сіз 
қалағандай ақылды, мейірімді, еңбекқор, қамқор, бауырмал болып өседі.
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