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11.11.2021 ж. № G00011
Білім мазмұнын жаңарту аясында математика пәнін оқыту
КУЛЬБАЕВА РАЙЛА КАЛБАЕВНА
Ақтөбе облысы. Хромтау ауданы, Сарысай орта
мектебінің математика пәні 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.
Ауызша есептеуге үйрету тәсілдері.
5 сынып математикасын оқыту үрдісінде есепті шығара білу шеберлігін
қалыптастыру, жетілдіру және дамытудың шешуші бағыттарына тоқталайық.
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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.
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.
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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. 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
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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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11.11.2021 ж. № G0001
Сумен тәжірибе жүргізу
БИСАЛИЕВА ГУЛАЙХАН ЖУМАТАЕНА
БҚО. Орал қаласы № 49 Жалпы орта білім беретін
мектеп жанындағы шағын орталығының тәрбиешісі
Білім беру саласы: «Әлеумет»
Бөлімі: Қоршаған ортамен танысу
Мақсаты: Балаларға табиғаттың негізгі факторының бірі су туралы түсінік
беру.Судын пайдасын, оны пайдалану ережелерімен таныстырып суға тәжірибе
жасап көрсету. Тәжірибе арқылы балалардың танымдық ойлау
қабілеттерін,байқағыштарын арыттыру.
Әдіс тәсілдер:Көрсету, түсіндіру, сұрақ жауап. тыйым сөздер.
Көрнекті құралдар: Су. жұмыртқа, тұз,бояу, қант, сүзгі, мәрлі. Ластанған су.
Шаттық шеңбері:
Самал жел бізді желдетші,
Күн нұры бізді жарқырат.
Таза ауа дем берші,
Мөлдір су бізді салқындат.
-Ал енді балалар бүгінгі оқу қызметінің тақырыбы : Табиғат құбылысының бір
бөлігі суға тәжірибе жасайтын боламыз. Ең алдымен теледидар арқылы су
туралы біліп алайық.

Ал еңді балалар суға тәжірибе жасап көрейік?
Тәжірибе.

Судың тығыздығын анықтау.
Үш стакан таза су, үш жұмыртқа, тұз берілген.
Бірінші стакандағы таза суға жұмыртқа саламыз.
5
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Екінші стакандағы суға көп мөлшерде тұз саламыз.
Үшінші стакандағы суға аз мөлшерде тұз саламыз

2.Судың түсін, дәмін, пішінің ажырата білу.
Суға бояу қосу арқылы түсін ажырату.
Бір стакан суға қант салып, екінші стаканға тұз салып дәмін айыру.
Судың пішінің анықтау.(тәрелкеге су құю арқылы).

3.Ластанған суды тазарту.
Бірінші ыдыстағы лас суды,екінші ыдысқа сүзгіден сүзу арқылы мәрліден сүзу.

Қорытыңды: Суға байланысты жасаған тәжірибелерінен алған әсерлерін, не
үйренгендерін сұрау. Суға тәжірибе жасау балаларға ұнады. Судың пайдасын
біледі.Балалардың тәжірибеге деген қызығушылықтары артты.
6
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11.11.2021 ж.

№ G00014

Баяндауыш
АСЕМОВА БАЯН ЖАСУЗАКОВНА
Түркістан облысы, Шардара ауданы, Ұзын-Ата жалпы
орта мектебі. Бастауыш сынып мұғалімі .
Педагогтің атыАсемова Баян Жасузаковна
жөні
Күні:
Сынып:
Қатысушылар саны:
Қатыспағандар саны:
Сабақтың
Баяндауыш
тақырыбы
Оқу бағдарла
3.4.2.7 сөйлемнің тұрлаулы (бастауыш, баяндауыш) және
масына сәйкес
тұрлаусыз мүшелерін ажырату
оқыту мақсат тары
Сабақтың
барысы.
Сабақтың
Педагогтің әрекеті
Оқушының
Бағала Ресу
кезең
әрекеті
у
рстар
уақыт
Басы
(Ұ) Психологиялық
Психологиялық
ахуал.
ахуалға берілген
Қайырлы күн! Бүгінгі
тақпақтарды
Псих
сабағымызды бірдауыстап айтып,
олог
бірімізге жымиып,
тілді
иялы
күлімсіреп қарап
жаттықтыру
қ
бастайық.
және жаңа
ахуа
Кел, балалар, күлейік!
сабаққа назар
ҚБ: От л.
Күлкіменен түлейік.
аудару.
шашу
Күлкі көңіл ашады,
арқыл Алд
Күліп өмір сүрейік!
Оқушылар
ы бір- ыңғы
Көңілді əуен
сұраққа жауап
білім
бірін
қосып қою
береді, жұмысты бағалау ді
«Жұмыла көтерген жүк
берілген түріне .
еске
жеңіл» мақалының
қарай
түсір
мағынасына
орындайды.
у тап
талдау жасатылады.
сырм
Сендер тек жұмыла, бірге
а
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Ортасы

жұмыс жасау арқылы
сабақтың
мақсатына жетесіңдер.
Барлығымыз бірлесе
отырып, жұмыс
атқарамыз.
Топ ережесі еске
түсіріледі.
Оқу мақсатын
таныстыру
Күтілетін нәтижені
анықтау
Ширату тапсырмасы.
3.2.3.1 (Ұ; Т; Қ) Мəтінді
түсініп оқып, бір-біріне
сұрақ қою.
9-жаттығу. Мəтінді
түсініп оқиды. Мəтіндегі
маңызды ойды
анықтайды.
(МК; Ж; Қ) Мəтін
мазмұны бойынша сұрақ
қою, жауап беру.
«Интервью» стратегиясы
бойынша жұптық жұмыс
ұйымдастырылады.
Мұғалімнің
басшылығымен мəтін
мазмұны бойынша бірбіріне сұрақтар қояды,
жауап береді.
(МК; Ұ) Түсіндірме
сөздіктен сұрақ бойынша
ақпарат табу, талдау
жасау білігін бағалау.
Түсіндірме сөздікпен
жұмыс
ұйымдастырылады.
Мəтіннен өзі бұрын
естімеген жаңа сөздерді
8

лары
.

Берілген сұраққа
жауап беріп,
тапсырмаларды
талапқа сай
орындайды.
Форма
Белсенді оқу
тивті
тапсырмалары(ұ бағалау
жымда)
.
Жұмыс
дәптеріндегі
жазылым
тапсырмаларын
орындау

Оқы
лым,
жазы
лым
тапс
ҚБ: Бас ырма
бармақ лары
арқыл .
ы бірбірін
бағалау
.
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табады. Тапқан
сөздерінің
мағынасын түсіндірме
сөздіктен қарайды.
Талдау жасалады.
3.4.2.7 (Ө; Қ) Сөйлемнің
тұрлаулы мүшелерін
ажырату. Мəтіндегі
қарамен жазылған
сөздерге сұрақ қойып,
бұл сөздер нені
білдіретінін анықтайды.
Олар сөйлемнің қай
мүшесіне қатысты екенін
анықтайды.
Оқулықтағы жаңа
ақпаратты оқытып,
түсіндіру жұмысы
ұйымдастырылады.
Мысалдар келтірту
арқылы оқушылардың
игерген білімдері
пысықталады.
Дескриптор:
Тілдік нормаларды
сақтап сөйлеп, мəтіннің
түрлері мен құрылымдық
бөліктерін анықтап,
салыстыра алады.
Диалогке қатысады;
мұғалімнің көмегімен
негізгі ойды анықтай
алады.
Берілген тақырып
бойынша ой қорыту
жасай алады.
Жұмыс дәптеріндегі
жазылым
тапсырмаларын
орындау
9
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Соңы

Жаңа білім мен
тәжірибені қолдану
Оқулықтағы
қосымша
тапсырмалар.

Кері байланыс

«Рефлексия» кері
байланыс.

ҚБ:
Бағдар
шам
көздері
арқыл
ы бірбірін
бағалау
.

Топ
тық
тап
сырм
алар.

Сабақтан алған
«Рефле Кері
әсерлеріне кері
ксия»
байл
байланыс береді.
аныс
тақ
тай
шасы
.
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№ F00047

Өрнек салу тәсілдері мен техникасы
БЕКЕТ МӘРЗИЯ ӘМІРТАЙҚЫЗЫ
Түркістан облысы, Отырар ауданы «С.Әшіров атындағы ЖОМ» КММ
Көркем еңбек пәні мұғалімі
Безендіру, өнерді қабылдау теориялық негіздері.
Кең байтақ қазақстаның ұлттық ортақ қолөнердің сарқылмас бай мұрасын
кеңінен игеру оны халық кәдесіне жарату жолында әсіресе соңғы кезде қыруар
игі істер жүзеге асырылып келеді осы уақытқа дейін домбырамыздың өзін
дұрыс шығара алмай келсек енді толып жатқан тарифи музыкалық аспаптар
қайта тіріліп өнерге қосылды мұның бәрі партиямыз үкіметіміздің күнделікті
әкелік қамқорлығының айқын көрнісі шешенің тілі ортақ шебердің қолы ортақ
дегендей халқымыздың таңдай қақтырған қолөнерін алдағы уақытта дамытып
жетілдіру үшін жас шәкірттер даярлаудың маңызы зор рас өнерлі жастар көп
бірақ сол іске бейімделіп қолөнер шеберлерін дайындайтын оқу орындары жоқ
Жоғарыда айтқанымыздай мұны тиісті орындармен келісе отырып
жоспарлы түрде мектеб қабырғасынан бастаған жөн әрбір обылыстың аудан
көлемінде белгілі мектептерде еңбек сабағы ретінде бола ма кәсәптік
техникалық училищелердің жанынан арнайы бөлім ашу арқылы бо лама әйтеуір
халқымыздың сан ғасырлар сақталып келе жатқан қолөнер саласындағы ұлтық
үлгілерімізді сақтап қалудың а малын қолға алуымыз қажет .Қазақ сәндік
қолөнері біздің ұлттық мазмұны социалистік мәдинетіміздің құрамды бөлігі
оны дамыта отырып жер-жерде халық шеберлерінің өнегелі істерін жас
ұрпақтарға насихатау қолөнері бұйымдарының сапасын арттыра беру аса
құрметті және игілікті іс болып табылады
Ал жоғарыда айтылғандай ертедегі ата-бабаларымыздың қолөнер
шеберлігінің үлгісін сақтап біздің заманымызға алып клген сонымен бірге әлі
де болса кейінгі жса ұрпақтарға ұстаздық көрсетіп соларды үйретте алатын
шеберлеріміз әзірге баршылықенді солардың ішіндегі есімдері баршаға мәлім
біраз өнерпаздарымыздың әрқайсысының өмір жолына қысқаша тоқтала
кетейік
Қазақстан даласындағы орта ғасырлардың көркем мәдениеті бұрын өткен
андронов және ежелгі көшпенділер кезеңі мәдениетімен тұрақты мұрагерлік
байланыста болғандығымен ерекшеленеді.Көшпелі өмір салты көркем кәсіптің
алда ұзақ уақыт бойы басым болатын осы аймаққа тән түрі көркем қолөнер
кәсібін қалыптастырды.
Сондай-ақ аймақтағы қалалардың жылдам даму көршілес көркем
мәдениеттердің әсері байқалатын көркем қолөнер кәсібі бұйымдарының жаңа
11
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түрлерінің пайда болуына ықпалын тигізді. Қазіргі кездегі археологиялық
мәліметтер қазіргі Қазақстан территориясында орналасқан орта ғасырлық
қалалардың қарқынды өмірі жайлы бұрын болжам түрінде болған пікірді
нығайтуға мүмкіндік берді.
Қалалықтардың өмірі негізінен шығыстан батысқа қарай өтетін керуен
жолдарының қозғалысын қамтамасыз етумен байланысты болды, ал олардың
тұрмыстық жағдайы тұрғындардың басым көпшілігінің өмір салтының жалпы
сипатынан айтарлықтай ерекшеленеді. Сондықтан,аймақтық тек отырықшы
тұрғындарына ғана тән көркем қолөнер кәсібі бұйымдарынан көшпенді
мәдениет тудырған көркемөнер дәстүрлерімен тығыз байланыста байқауға
болады.Дегенмен, осы кезеңдегі көшпенділердің өнері мәдениеттердің бір
біріне тигізген әсерлерінен байи түсті,себебі,керуен жолдары жаңа идеялар
тудырмауы мүмкін емес еді.
Сонымен бірге көшпенді мәдениет қолданылатын материалдар түрлерін де
шектеді,көркем композицияны шешудің ережелер жүйесін жасады,қолөнер
және шығармашылық жұмыстарының алуан түріне арналған түрлендіру
өлшемін анықтады. Көшпенді мәдениеттің “таңында” қалыптасқан көркем
дәстүрлер кейінгі екі мыңжылдықта да өзінің өзектілігін сақтап қалды.
Ортағасырлық кезеңде болған көшпенді және қалалық мәдениет көркем
қолөнер түрлерін екі типке бөлуге болады:отырықшы тұрғындарына арналған
және көшпенді өмір салтына қажет заттар. Сондықтан қолөнер еңбегі біршама
жақсы дамып,ұсталар мен көзешілер тұрған қала кварталдары дәстүрлі түрде
болды друге болады.
Араб мәдениетінің пайда болуы Қазақстан территориясындағы
көшпенділердің өміріне айтарлықтай әсерін тигізбеді, дегенмен сол кездегі
көркем қолөнер кәсібіне аз да болса ықпалы болды. Бұл жадай метал құю
техникасында,архитектуралық формалардың қасбетін ою-өрнекпен безендіруде
ерекше байқалады.Аталмыш аймақта өмір сүрген ортағасырлық тұрғындардың
мәдениетінде сопылық философияның кең тарауының үлкен мәні бар.
Шебердің жұмысында,көркемқолөнер мәселесінен басқа, орта мен
көшпенді өмір жағдайына сәйкес келетін бұйымдардың тәжірибелік
қажеттіліктеріне артықшылық жасау негізгі байдар болып табылады. Бұлардың
біршама өзіндік ерекшеліктері болғаны белгілі.
Егер тұрмыстық заттың формасын оның тәжірибелік функциясы
анықтайтын болса, онда декор дүниетанымдық ұстанымдарда
Батиксабақтардың теориялық негіздері. Матаны әсемдеу өнері ерте
кезден белгілі. Алғашында матаны жасау барысында ерекше әдіспен тоқылған
суреттер пайда болды. Кейінірек суретші қолмен салатын болды. Ал содан соң
белгі түсіретін ағаш тақтайшалар ойлап тавбылды.
XVII ғасырда металдан жасалған белгі салғышты қолдана бастады. Келесі
қадам –белгі салуға арналған машинаны ойлап табуы.
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Гровер шебердің суреті металл білікке (вал) ойылған. Содан соң оны
бояуға шалып, матаның бетінен жүргізген. Егер де түрлі-түсті өрнек болса,
бірнеше білікті қолданған.
Кейде матаны көркемдеу үшін бір уақытта екі әдісті қолданған –жіптерді
тоқу және өрнек. Қытайдың «КЭСЕ» матасын осыған жатқызуға болады, мұнда
жіптен тоқылған қылқалам арқылы өрнек жасалып толықтырылған.
Ең көне (шамамен екі мың жыл) өрнек қытайлық өрнек болып табылады.
Мата өте жақсы сақталған,онда минералды бояғыштар арқылы күңгірт
кескіндер салынған.
Ыссы батик отаны Индонезия болып саналады. Классикалық ыссы батиккөп еңбекті қаж ететін өрнек түрі. Тек матаны дайындаудың өзі бірнеше күнге
созылады.
Өрнекті, XVII ойлап табылған «чантинг» (тьянтинг,тьянтин) құралы
арқылы арқылы жасаған. Уақыт өте келе батикті қолмен орындау сирек
кездеседі. Жіңішке металл сымнан жасалған қалып (штамп) жұмыс барысын
жылдамдатты.
XVII ғасырдың аяғында үнділік «ситтцы» матасы өзінің әдемілігімен
Еуропаны таң қалдырды. Мұнда қалып арқылы матаға өрнектер түсірілді.
Сонымен қатар XVII ғасырдың аяғында ақ түске түрлі-түсті суреттерді
салу қолданыла бастады. Осы кезде бейнелер барынша күрделеніп, контурлы
суреттер салынды, өрнектер салуға өсімдік майынан алынған желімделгіш
масса қолданылды.
Үндістанда және Индонезияда өрнек киімді әсемдеу үшін қолданылды.
Жапония мен Қытайда өрнекті дәстүрлі интерьерді әсемдеу үшін қолданды.
Шеберлер көбінесе бір түсті қолдана отырып табиғаттың тамаша әдемілігн
көрсете білген. Ондағы ассиметриялық композиция қайталанбас үйлесімділікті
тудырады.
Қазіргі заманғы қолмен өрнек жазу бұрынғы әдістерді негізге ала отырып,
жаңа технологиямен толықтырылған.
Ыссы батикте ара шалшығының орнына парофинді және стеоринді
пайдалана бастады. Өрнек жазу кезінде бояулардың ажырап кеткен жерлері
кемшілік болып келсе , уақытөткен сайын өзінше әсер беріп , жаңа мәнге ие
болады. Қазіргі кезде ол осы техниканың нышанына айналды. Сонымен қатар
түрлі материалдардың пайда болуына байланысты өрнек жасаудың жаңа
техникасы салқын батик дами бастады.
Енді батик жазу әдістеріне тоқталайық.
Салқын батик
Батырма немесе инелер арқылы мата тергішке керіледі де, сурет контуры
қарындаш арқылы түсіріледі. Қажетті бояуды шыны немесе фарфор ыдысқа
құяды. Содан соң түтікшеге сорғызып, қарындаш ізімен контур сызықты
түсіреді.
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Міндетті түрде контур сызық тұйық болуы шарт, әйтпесе бояу матаға
жайылып, дақтар қалдыруы мүмкін. Бояу түсірілгеннен кейін, 40-50 минут
кептіреді.
Дайын бояуларды араластыру үшін ас содасының ерітіндісін дайындау
керек. Жасыл,қызыл, көк және жасыл түсті араластыруға қайнаған жылы суға
бір шай қасық ас содасын салып араластырады, қара түс үшін жарты шай қасық
ас содасы қажет. Жұмыс алдында ас содасы ерітіндісі мен бояулар 1:1
пропорцияда араластырылады. Бірақ та бұл езілген дайын ерітінділерді екі
тәуліктен артық сақтауға болмайды.
Араластырылған бояулар матаға қылқалам арқылы жағылады. Ереже
бойынша алдымен ақшыл бөліктері содан соң күңгірт элементтері боялады.
Ерітінді матаға еркін жайылады, дегенмен де үлкен бөліктерді бояғанда
мақтамен дымқыл жерлерін сүрту керек.
Жұмысты кепкеннен кейін бумен өңдеген жөн. Ол үшін матаның боялған
жерлерін бір-біріне тимейтіндей етіп қағазға немесе матаға орайды. Бумен
өңдеуді үлкен кастрөлде немесе шелекте жасауға болады. 5 см дейінгі деңгейде
су құйылған ыдыстың ішіне оралған мата тимейтіндей етіп жіп керіп, соның
үстіне орналастырады. Егер де жұмыс өте үлкен емес болса, қақпағы жабылған
ыдысты 30 минут қайнатады. Ал жұмыс үлкен көлемде бірнеше рет оралған
болса, 60-90 мин. Қайнатады. Келесі кезекте матаны алдымен салқын сумен,
содан соң ыстық сумен шаяды да, сабынмен жуады. Табиғи жібекті жуғаннан
кейін бөлме температурасында сірке суының ерітіндісінде өңдейді (1 литр су- 2
ас қасық 9 сірке суы).
Ал мақтадан немесе зығырдан жасалған матаны қолмен жуғаннан кейін екі
рет минуттан кір жуғыш ұнтағының ерітіндісінде қайнатады. Бұйымды дымқыл
күйінде алдымен теріс жағынан, содан соң оң жағынан үтіктеу керек.
Ыссы батик
Ыссы батиктің салқын батиктен айырмашылығы парафин,стеарин немесе
олардың қоспасын қолдануында. Ыссы қойма ақ түсті болатын жерлерге
қылқалам арқылы жағылады. Содан соң барлық жазықтық бояу ерітіндісімен
боялады.
Мата кепкеннен кейін қоспамен ақшыл болатын жерлері жабылады да,
қалғаны күңгірт тонға боялады. Кептіргеннен кейін қоспаны үтіктеу арқылы
ажыратады, оны бірнеше қабат газет арқылы оң және теріс жақтарынан
үтіктейді.
Еркін өрнек
Бұл өрнек түрі қоспаның болмауымен және бояудың матаға еркін
жайылыуымен ерекшеленеді. Еркін өрнекпен жұмыс істеудің алдында матаны
ерітіндімен түгел жауып шығады. Оған КМЦ түсқағаз желімін пайдалануға
болады. Содан кейін бояу ерітінділерімен қағаз бетін акварельмен жұмыс
істеген сияқты бояйды. Ал бумен өңдеу жоғарыда айтылғандай жүргізіледі.
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Түйінді батик
Түйінді батик- матаны түйіндеп байлау арқылы бояу. Матаны орайды да,
байланған жерден бояу аз өтетіндей етіп синтетикалық жіппен байлайды.
Сондағы езілген бояу ерітіндісін жалпақ қылқалам арқылы алдымен ақшыл
түстерді, содан соң күңгірт түстерді жағады. Дымқыл бұйымды ыссы духовкада
немесе кептіргіш шкафта кептіреді. Бұдан кейін синтетикалық жіпті шешіп
қағаз немесе мата арқылы теріс және оң жағынан үтікпен үтіктейді. Осыдан соң
бұйымды сумен шайып, сабынмен жууға болады.
Әр халықтың ғсаырлар бойына жинақталып белгілі бір жүйеге түскен
рухани өмірінің ұлттық мәдинетті бар .Мол рухани мәдинетінің маңызы бір
саласы қолөнер .Қазақ хаоқының шеберлік өнері еңбек барсында туды және
тұрмыс тіршілігінде қолданылаттын өнермен тығыз байланыстты болды
.Барлық заттар көшпелі халықтұрмысына бейімделіп жасалды .Қолөнер
ғасырлар бойы дамып қалыпттасып келе жатқан хаоық шығармашылығы.ол
талай ғасырлар кезеңінен өтіп түрленіп жаңарып келіп атадан балаға қалған
мұра ретінде бізге жеткен дәстүрлі өнер .Ол арқыллы біз үлкен рухани эстет
икалқ тәлім алып өнер әлеміне қанат қағамыз. Өнер туындылары белгілі бір
дәуірде,сол дәуірде өмір сурген халықтың тұрмыс тіршілігін бейнелейді.
Халықтың асқақ арманын, табиғат сұлулығын, ішкі жан сезімін өнер арқылы
білдірген. Өнер туындылары арқылы белгілі бір халықтың тарихын білуге
болады.
Тіл арқылы кез келген халықтың даму дәрежесін, оның даму тарихын,
мәдениетін түсінуге болады. Мәселен сол тілді сақтап дамыта білуде. Ал біздің
тіл қорымызда мал шаруашылығы мен егін шаруашылығына, аңшылық,
саятшылы, балықшылық, т.б. кәсіпкерге, қол өнерінің сан алуан туріне
байланысты мыңдаған ұғым мен заттардың атаулары бар және кез келген
атаудың сыртыда тұрған, соған байланысты этнографялық ұғым, наным
сенім,әдет ғұрыпттар тағы б ар .Әр түрлі заттың құбылысттың аты –жөні сырсипатты қоғамдық қатынастар әдет ғүрып салт-сана мен дәстүрлер жайлы
мағұлматардың бәрі де кейінгі т уындарға тән тіл фактілері арқылы ғана яғни
тілдегі сөздер менсөз тіркестері фразеологизмдер мен арқылы мақал мәелдер
аңыз ертегілер арқылы жетуі мүмкін емес кез келген тілдің қоғамда өзара
байланыстты үш түрлі қызметті бар .оның басты қызметі коммуникативтік яғни
қоғам мүшелерінің өзара қарым-қатнас жасап бірін-бірі түсінуі пікіри алысу
үшін қажетті қызметі.
Оның екінші қызметі көркем шығарма тіліне тән тілдің бұл қызметіәрине
қаламгердің шеберлігіне сөз саптау мәнеріне байланысты .ал тілі үшінші
қызметі ғылыми терминмен айтқанда аккумулиятивтік қызмет деп. аталады
яғни ол тілдің ғасырлар бойы дүниеге келіп қалыптасқан баолық сөз байлығын
өз бойына жиып сақтап келешек ұрпаққа асыл мұра ретінде түгел жеткізіп
отыратын игілікті қасиеті.
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Бұл салада игілікті бастамаларымыз да жоқ емес осы ретте кәсіпттік
этнографиялық ұғымдар жөнінде этнолингвистикалық қорымызды толықтырып
нақты этнографиялық тағылымдар жазып қалдырған халық өнері шебері
етнограф Дәркенбай Шоқпарұлы ол кісі ата –кәсіп түрлерін олардың тәрбиелік
мәнін этнографиялық ұғымдарын поэзия тілімен шебер суреттеген
Зергердің сәндеп соқан сырғасы бар
Қырында құс бегінің шырғасы бар
Құлын кезден өрелеп төрт аяғын
Баулысаң жай жылқыдан жорға шығар
Біз жоғарыда халық өнерпаздарының еөне заманан келе жатқанқолөнердің
көркемдік әсемдік бұйымдарын және олардың жасалу тәсілдері жайлы әңгіме
еттік ендігі жерде халық шеберлеорінің асыл мұрасын сақтап біздің қазіргі
заманымызға дейін алып келушілер жайында әңгіме еткіміз келеді ондай
шеберлер елде көп
Қолөнер шеберлерінің біразы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілісіне белсене
қатынасып амангелді батырдың соңынан ерген сарбаздарға қажетті қару
жарақаттар соқты мысалы батырдың ағасы бектепберген үдербаев пенбірге
баязи төлегенов мода бек байториев сыздық қызыров сияқты ұсталар
көтаршілерді білтелі мылтықтар мен сирақты мылтық айбалта қылыш сүңгі
найзалармен қаруландырады ол қарулардың көпшілігі қазір музейлердегі тиісті
орвндарда сақталулы тұр бұлардың қазіргі жастардың әскери патриоттық
әсттетикалық тәрбие алуына ролі зор
Ал кілем тоқу өнері де біздің өрс алған ауылдық жерлерде тұратын қазақ
әйелдері мен қыздары тоқыма жүн түтіп жүн сабауды ұмыта қойған жоқ
қызылорда шымкент жамбыл торғай ақтобе обылыстарында кілем тоқу өнері
ұрпақтан-ұрпаққа ауысып жаңаша түр ою-өрнектер мен әсемдік орнын қадір
қасиетін жойған жоқ.сондықтан тиісті орендар осы сияқты жергілікті қолөнер
шеберлеріне деген қамқорлықты оларға коректі шикізат қорын бөліп ғасырлар
бойы халқымызбен жасасып келе жатқан қолөнердің алдағы уақытта да
өркендей беруіне көңіл бөлінеді деп. сенеміз
Қазір кейіз үйдің неше түрлері жиһаздарының жаңаша түрмен дамытуда
шәми айтмағанбетов бибі сәрсенбаева зейнел жұмағұлова қадиша сәметова
бағдат игенбаева ағайша бірәлина моншақ сәдуова салима әзірбаева насипа
тайманова қатима қожақметова сияқты халық арасынан шыққанөнер иелерінің
еңбегін атап өткеніміз лайық
Халық шеберлері жеке адамның мұқтажын ғана өтеп қойған жоқ кешгі
күндері олар колхоз өндірісіне де белсене араласты, шаруашылыққа соқа
қамыт-сайман жасады, олардың ішінде Ленин ордені мен Құрмет белгісі
орденімен наградталған атақты ұста Мұқаметжан Оспановты, бірнеше
медалдарды омырауларына таққан Құлмырза Мырзақмет Жармақ Нұрбек
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Әбдірақман Әлімбет Даиыр Көшербай ұсталар да қиын кезде осындай
еңбегімен көзге түсті мұндай кісілер тізе берсеңіз республикамызда көп-ақ.
Коммунистік партия мен сонет үкіметі халық өнерін дамытып өркенднтуге
әрқашан көңіл бөліп қамқорлық жасап келеді оған қолөнер шеберлерінің
аудандық обылыстық және республикалық көрмелерінің өткізілуі халықтың
қолөнері деген рубрикамен баспасөз бетерінде оқтын-оқтын мақалалардың
жарық көріп отыруы осының айғағы астанамыз алматыда тұскиіз фабрикасы
деген ат пен фабрика ашылып ұлттық бұйымдарды қалпына келтіру байта
жаңғырту мәселесі қолға алынды қазақстан атты дүкенде халқымыздың кәрімен
жасына коректі бұйымдар осы фабрика және басқа кәсіп орындары арқылы
көріне бастағаны қандай қуаныш
Кең байтақ қазақстаның ұлттық ортақ қолөнердің сарқылмас бай мұрасын
кеңінен игеру оны халық кәдесіне жарату жолында әсіресе соңғы кезде қыруар
игі істер жүзеге асырылып келеді осы уақытқа дейін домбырамыздың өзін
дұрыс шығара алмай келсек енді толып жатқан тарифи музыкалық аспаптар
қайта тіріліп өнерге қосылды мұның бәрі партиямыз үкіметіміздің күнделікті
әкелік қамқорлығының айқын көрнісі шешенің тілі ортақ шебердің қолы ортақ
дегендей халқымыздың таңдай қақтырған қолөнерін алдағы уақытта дамытып
жетілдіру үшін жас шәкірттер даярлаудың маңызы зор рас өнерлі жастар көп
бірақ сол іске бейімделіп қолөнер шеберлерін дайындайтын оқу орындары жоқ
Жоғарыда айтқанымыздай мұны тиісті орындармен келісе отырып
жоспарлы түрде мектеб қабырғасынан бастаған жөн әрбір обылыстың аудан
көлемінде белгілі мектептерде еңбек сабағы ретінде бола ма кәсәптік
техникалық училищелердің жанынан арнайы бөлім ашу арқылы бо лама әйтеуір
халқымыздың сан ғасырлар сақталып келе жатқан қолөнер саласындағы ұлтық
үлгілерімізді сақтап қалудың а малын қолға алуымыз қажет
Қазақ сәндік қолөнері біздің ұлттық мазмұны социалистік мәдинетіміздің
құрамды бөлігі оны дамыта отырып жер-жерде халық шеберлерінің өнегелі
істерін жас ұрпақтарға насихатау қолөнері бұйымдарының сапасын арттыра
беру аса құрметті және игілікті іс болып табылады
Ал жоғарыда айтылғандай ертедегі ата-бабаларымыздың қолөнер
шеберлігінің үлгісін сақтап біздің заманымызға алып клген сонымен бірге әлі
де болса кейінгі жса ұрпақтарға ұстаздық көрсетіп соларды үйретте алатын
шеберлеріміз әзірге баршылықенді солардың ішіндегі есімдері баршаға мәлім
біраз өнерпаздарымыздың әрқайсысының өмір жолына қысқаша тоқтала
кетейік.
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№ F00053

09.11.2021ж.

ҮЙШІК
АМРЕЕВА МАЙРА ХАМИЕВНА
Алматы қаласы, Алатау ауданы
№161 бөбекжай бақшасының тәрбиешісі
Мақсаты: Ертегіні пропп картаға салып әңгімелеп беруге үйрету.
А)Білімділік: Пропп карта туралы білім беру, ертегі туралы білген білімдерін
бекіту;
Ә)Дамытушылық: балалардың еске түсіру, қиялын, тілдік қатынастарын
жетілдіру, сахналап, әңгімелеп беруге дағдыландыру.
Б)Тәрбиелеу: балалардың адамгершілік сезімдерін ояту.
Әдіс-тәсілдер: сұрақ- жауап, әңгімелеп беру, мәнерлеп оқу, көрсету, талдау,
пропп картамен жұмыс жасау, етістікті тірек-сызбалар, Кольцелулий әдісі,
сюжеттік-рөлдік ойын, алты қалпақ, Мурашковский әдісі.
Билинг- компонент:аю- bear, тышқан- mouse,қоян –rebbit,
Сөздік жұмыс: Жауап қатпады –ешкім жауап қайтармады.
Пайдаланатын құралдар: Пропп карталар, ертегі мазмұнына сәйкес салынған
суреттер, етістікті тірек-сызбалар,Кольцелулий карталары, дүрбі, магнитафон,
3D көзілдірігі т.б.
Іс- әрекет
кезеңдері
Мотивациялыққозғаушылық

Тәрбиешінің әрекеті
Шаттық шеңбер: «Сиқырлату»
М: Понтамимо арқылы
жануарлардың қимылын көрсете
білуге үйрету.
Дид. ойын:«Аңдардың тіршілігін
ажырат»
(Кольцеулий әдісі
арқылы)

Балалардың
әрекеті
Балалар
понтамимо
арқылы
жануарлардың
қимылын
көрсетеді.
Кольцелулий әдісі
арқылы аңдардың
тіршілігін
ажыратады.
(Білгендерін
айтады)
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М: берілген аңдардың атын атап,
қажетті суретпен сәйкестіруге ,
өзгергенін ажырата алуға үйрету.
-Ертегілерде аңдар кездесе ме?
-Қандай ертегілерді білесіңдер?
-Ертегілерді жақсы көресіңдер ме?
-Олай болса мен сендерді Ертегілер
еліне апарып, театрда «Үйшік»
ертегісімен танысамыз.

Алдын-ала мен билет алып қойдым,
барып Сиқырлы кілемшеге отырып
ұшып барайық.
Ұйымдастыруіздестіру

Ертегіні театрға барып, 3D
көзілдірігін киіп, ертегімен
танысады.

Берілген аңдарды
атап, қажетті
суретті тауып,
сәйкестіреді.
-Иә, кездеседі.
-«Аю мен Маша»,
«Түлкі мен қоян»,
«Үш аю»,
«Бауырсақ» т.б.
Балалар сиқырлы
кілемшеге отырып,
Ертегілер еліне
әуен арқылы ұшып
барады.
«Үйшік»
ертегісімен
танысады.
Балалар
билеттерін алып,
сәйкес суретке
барып отырап,
көзілдіріктерін
киеді.
Балалар театр
орталығына
барады. Ертегімен
танысады.

Мурашковский әдісі арқылы
ертегімен таныстыру.
Мурашковский
әдісі арқылы
ертегімен
танысады.
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Ертегінің
мазмұнын мұқият
тыңдап отырады.
Алаңда бір үйшік тұр екен.Жертесер
тышқан жүгіріп
келіп.......................................................
...............................
Жаңа сөзбен таныстыру: «Жауап
қатпады»
-Үйшікте не байқап қалды?
-Одан кейін нелер келді?
-Соңында үйшікпен не болды?
Сергіту сәті:
Етістікті тірек- сызба арқылы
қимылдар жасайды.

Балармен қайтадан топқа оралып,
ертегіні Пропп картаға салып
әңгімелеу.

20

Ертегінің
мазмұнын тыңдап
отырады.
Жаңа сөзбен
танысады.
-Қоян кездесті.
-Түлкі,
тышқан,аю...
-Жаңадан үй
салды.
Етістікті тірексызбалар арқылы
жаттығу жасайды.
Карточкаларды
көрсетіп, ертегіге
салынған
белгілерді
ажыратады.
Ертегіні Пропп
карта арқылы
тамашалайды.
Ортаға екі бала
шығып ертегіні
әңгімелеп береді.
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Рефлексивтітүзетушілік

6 қалпақ арқылы қорытындылау:
-Көңіл күйін қандай?
-Қандай әрекет жасадың?
-Шығармашылық
-Қандай жаңалық алдың?
-Пропп картаме не істедік?
Бағалау: «Смайликтер» арқылы
мадақтау.

Балалардың
жауаптары:
-Көңіл күйім
жақсы.
-Театрға барды,
ертегі тындадым.
-Ертегіні
әңгімелету.
-Жаңа сөзбен
таныстым: Жауап
қатпады.
-Пропп карта
арқылы ертегімен
таныстық.

Күтілетін нәтиже:
Не білді? Пропп карта туралы түсінік алды;
Не меңгерді?Ертегіні әр түрлі тәсілдер арқылы әңгімелеп береді;
Не игеру керек? Ертегіні пропп картаға салып әңгімелеп беріп, сахналай
алады.
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СИҚЫРЛЫ ТАБИҒАТ ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ
АНДАРБЕКОВА АСЕМ ҚҰЛАМБЕКОВНА
Алматы қаласы, Алатау ауданы
№161 бөбекжай-балабақшасы тәрбиеші
Мақсаты: Балаларға жер, су, ауа туралы түсінік беру.
Білімділік мақсаты: Судың сұйық зат екені, әр түрлі күйге ұшырап жаңбырға,
қар, мұзға айналатынын түсіндіру.
Дамытушылық мақсаты: Тілдерін, танымдық белсенділіктерін дамыту.
Тәрбиелік мақсаты: Табиғатты қорғауға тәрбиелеу.
Іс –әрекет кезеңдері
Тәрбиешінің іс -әрекеті
Балалардың әрекеті
Мотивациялық-қозғаушылық
- Балалар ұйқыдан оянғанда даладан нені көресіңдер?
- Күнді, күннің нұрын көреміз.
- Күннің нұрын көргенде қалай қуанасыңдар?
- Далаға шыққанда жоғарыдан нені көреміз?
- Төменнен нені көреміз?
Ендеше балалар біз аспанға, жерге, күнге және келген қонақтарға жылы
лебізімізбен сәлемдесейік.
Қайырлы таң көк аспан
Қайырлы таң алтын күн
Қайырлы таң асыл жер
Қайырлы таң қонақтар
Қайырлы таң достарым
Достарымды көргенде
Қуана қарсы аламын
Сәлем, сәлем, сәлем!
- Алақай! - деп қуанамыз.
- Жоғарыдан аспанды, бұлтты, күнді көреміз.
- Ағашты, үйді, жерді көреміз.
Іздену-құрастыру
Тілді жаттықтыру:
Ер-ер-ер-дөңгелек жер
у-у-у-мөлдір су
уа-уа-уа-таза ауа
Балалар, осы жаттығуда сендер қандай сөздер естідіңдер?
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II. Сурет бойынша әңгіме.
1. Педагог ыдыстағы топырақты көрсетеді.
- Мынау не? Яғни, жер бетіндегі топырақтан гүл, шөп, ағаш,т.б. өсімдіктер өсіп
шығады.
2. Ауа. Ауа-көзге көрінбейді. (терезені ашып, ішке ауа енгізу).
Ауаны жұтып, терең дем аламыз.
3. Су. -Балалар, су бізге қажет пе? Не үшін? (-Суда нелер өмір сүреді?
-Қандай су көліктері болады?
III. Тәжірибе.
Стакандағы суды жерге ағызу. Қандай дыбыс естиміз?
-Судың иісі бар ма? -Түсі бола ма?
-Ендеше, ыдыстағы суға темір салайық,көріне ме?
Яғни, су түссіз, мөлдір болады.
-Суға бояу қосайық. Түсі өзгерді ме? Қандай түс шықты?
Далада қар жатыр, күн жылынғанда қар, мұз еріп, суға айналады.
Ал, осы қарды (қарды көрсету) жылы жерге қойса, еріп, суға айналады,
мұздатқышқа салып қатырса, мұзға айналады.
(қарды алақанға салып, ұстап тұрып, еріп суға айналғанын көрсету).
IV. Сергіту сәті:
Сылдырлайды мөлдір су
Мөлдір суға қолың жу
Жуынсаң сен, әрдайым
Таза бетің, маңдайың.
Тазалықтың досыСу дегенің- осы.
V. Жұмбақ:
1) Көк аспанда қалқиды
Күннің көзін жабады.
Ол не?
2) Қыста ғана болады
Ұстасаң қолың тоңады?
( жер,су,ауа)
(топырақ)
Балалардың жауабы
(балық, бақа, жылан т.б.)
(қайық,кеме)
(сылдырлайды)
(өкрінеді).
(иіссіз)
(бұлт)
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(қар)
Рефлекциялы-түзету
Сұрақ –жауап арқылы.
Балалар сабаққа жақсы қатысқандарың үшін сыйлық ала келдім
Қоштасу.
Қол ұстасып тұрайық.
Шеңберді біз құрайық
Көріскенше күн жақсы
Сау саламат болайық!
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№ F00055

09.11.2021ж.

ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАНЫҢ ОЙ-ӨРІСІН ДАМЫТУ
БАЙКАБУЛОВА АСЕМ БАТЫРБЕКОВНА
Алматы қаласы, Алатау ауданы.
№ 161 бөбекжай- балабақшасы тәрбиеші.
Мектепке дейінгі балалардың жан-жақты дамуы үшін ойынның ролі
ерекше. Ойын - жалпы адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар
көзі мен шыңы. Мәдениет феномені ретінде ойын оқытады, дамытады,
тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, сонымен қатар,
ол сықақтап, күлдіріп, кез-келген әлеуметтік мәртебенің шартты екендігін
көрсетеді.
Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және білім
беру үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады.
Ұлы педагог В.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз,
шығармашылықсыз, қиялсыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды»
дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты ұлттық салт-сананы сіңіру арқылы
байи түспек.
Олармен ойынның әр түрін ұйымдастыра отырып, бір-біріне деген
қайырымдылық, мейірімділік, жанашырлық, достық, жолдастық сезімдерді
тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту,
табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында өлі-тірі табиғатқа деген
сүйіспеншілік, үлкендердің еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты
адамгершілік сапалары қалыптастырылады.
Ойын бала үшін — нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен
ұйымдастырса, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай
деп атап көрсетті: «Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру —
оларды тәрбиелеу деген сөз. Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның
өзара қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала
мұнда өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілікетеді». Ойын мектепке
дейінгі жастағы балалардың негізгі іс - әрекетінің бір түрі. Ойын барысында
баланың жеке басының қасиеттері қалыптасады. Ойын барысында балалар
дүниені тани бастайды, өзінің күш-жігерін жұмсап, сезініп білдіруге мүмкіндік
алады, адамдармен араласуға үйренеді. Бүгінгі күн талабы – баланың ақыл ойын парасаттылығын дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік
қасиеттерін қалыптастыру, заман талабына сай ойы жүйрік етіп тәрбиелеу.
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Сондықтан да баланың танымын алғашқы күннен бастап дамытудың,
бойында оқыту мен тәрбиелеудің негізін қалыптастырудың құралы – ойын
әрекеті, яғни, ойын – баланың жетекші әрекеті. Бірақ, ойын тек қана балаларды
қызықтырып,уақыт өткізудің құралы болмай, балаға берілетін білім мен
тәрбиенің құнды негізі болуы керек. Яғни, оқыту-тәрбиелеу жұмысын
бағдарлама талаптарына сәйкес ойын түрінде ұйымдастыра отырып, баланың
логикалық ойлау қабілетін арттыруға жағдай жасау мектепке дейінгі мекеме
педагогтарының негізгі міндеті
Ойын барысында балалар педагогпен бірлесіп ереже бойынша қызықты
тапсырмалар орындап,жағымды қарым – қатынас жасауы балалардың
эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді, сондықтан да дидактикалық ойынға
қажетті құрал – жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте
маңызды. Балалардың интеллектуалдық дамуына әсер ететін жаңа ойын
технологиялары да біздің балаларға танымал. Мысалы: Логикалық тізбек
ойындары. Логикалық ойлау арқылы бала саралау, салыстыру, жинақтау
сияқты өз бетімен іс – қимылдар жасауды үйренеді. Баланың логикалық ойлауы
өздігінен қалыптаспайды, оның дамуына мақсатты түрде білім беру
мамандарының, ата - аналардың, балалардың бірлескен жүйелі жұмысы қажет.
Балалар ойыны заттық – қол қимылының (пирамида жинау,текшелерден үй
құрау) даму жолынан бастап интеллектуалды даму ойынына дейін жетеді.
Логикалық ойлауды дамытудың негізгі рөлі математикалық ойындарға
жатады.Бұл ойындар арқылы баланың интеллектуалды дамуы тек белгілі бір
білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге,
ойлау, қиялдау, есте сақтау, елестету және т.б. қабілеттерінің; танымдық,
іскерлік, шығармашылық қасиеттерінің дамуын қамтидыМысалы,
«Суреттерді есте сақта», «Керекті фигураны тап», «Қызықты
геометрия»,«Лабиринт ойындары»және т.б.. «Ойы саяздың, тілі саяз» деген
ұлғатты сөз бекер айтылмаған. Ойлау негізі баланың сөйлеу тілін де
қалыптастырады. Қорытып айтқанда, балаларды интеллектуалды дамыту
тәрбиесі білімді тереңдетуге,бекітуге,оның тәжірибелік мәнін түсінуге септігін
тигізеді. Баланың өмірге қадам басқандағы алғашқы қимыл әрекеті – ойын,
сондықтанда оның мәні ерекше. Жас баланың өмірді тану, еңбекке танысы,
психологиялық ерекшеліктері осы ойын түрінде қалыптасады. Мектеп жасына
дейінгі балалардың қоғамдық құбылыстарды, қоғамдағы ересек адамдардың іс әрекетін өз түсінігінше әрекеті арқылы бейнелеуі ойын болып саналады.
Ойынның шығу тарихына шолу жасауда көңіл аударатынымыз ол еңбекпен,
өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста дамыған, яғни ойынды өмірден
ажыратып қарай алмаймыз балалар тек ойнап қана қоймайды, сонымен бірге
ойлайды, аңғарады көп нәрсені білуге, зерттеуге талпынады. Олар бірдеңе
жасап қана қоймайды, сондай - ақ заман ағымына да белсене қатысады.
Балабақшаларда оқыту – тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту,
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сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін
күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс - әрекет кезіндегі тілдік
қарым - қатынаста қолдана білуге жаттықтыру.
Ойын дүниеге ашылған үлкен жарық терезе іспеті. Ол арқылы баланың рухани
сезімі жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады.
Адамды өжеттілікке, шапшаңдыққа, ептілікке, батылдыққа, байсалдыққа,
тапқырлыққа үйрететін де ойын. Бала үшін ойын өзін - өзі жетілдіру мен өзін өзі көрсетудің құралы. Баланы ойынға қызықтыра отырып оқу іс - әрекетін
ойын түрінде күрделендіре түсу керек.
Ойын баланың ойлау қабілетін жетілдіре отырып, оның қиялын дамытады. Бала
жалғыз ойнағанды ұнатпайды, ол қатар құрбыларымен бірлесіп ойнай отырып
бір - бірімен қарым қатынас жасайды.
Оқу ісі - әрекетінде қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді.
Ойынның түрлері:
• Ұлттық ойындар
• Сюжетті рольді ойындар
• Педагогикалық ойындар
• Дидактикалық ойын
• Шығармашылық ойын
• Қимылды ойындар
Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты ойын
түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы.
Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды
қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың
барлығында да, оқу іс - әрекеті ойын түрінде өткізіледі. Оқу іс - әрекеті
барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылады.
Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім
берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады.
Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты ойын
түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы.
Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды
қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың
барлығында да, оқу іс - әрекеті ойын түрінде өткізіледі. Оқу іс - әрекеті
барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылады.
Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім
берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады.
Ойын түрлерінің тәрбиелік мәні зор, ол әрбір адам денесінің дамып жетілуіне
пайдасы мол. Ойын үстінде балалардың бойындағы барлық дерлік
психологиялық процестері, сезімдері мен эмоциялары, ерік - жігер қасиеттері
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шыңдалады, мінез - құлық айқындала түседі.
Бала өзіне жаңалық болып сезілген әрқилы нәрселерге еліктегіш келеді. Бала
осы қасиетімен өз қабілетімен ерекшеліктерін аңғартады. Баланың жағымсыз
мінезінің байқалатыны да осы тұста. Тәрбиеші ойын барысында тілдің
дыбыстық мәдениетінің барлық жақтарын жетілдіруге, сұраққа толық жауап
беруге, баланы үйретіп отыруы керек.
Үлкендер өзіне тән ерекшеліктерін еңбектену барысында көрсетсе, мектеп
жасындағы балалар сабақ үстінде, ал мектеп жасына дейінгі балалар өз
психологиясын ойын үстінде байқатады. Балалар ойын арқылы күрделі
әрекеттерді, білімді үйренеді және үлкендер де үйретуге тиісті. Ойынның өз
мақсаты, жоспары болады. Ойын мен еңбектің бір - біріне ұқсас сипаттары көп,
кейбір педагогтар, ғалымдар «Жақсы ойын - жақсы жұмыс сияқты да, ал жаман
ойын - жаман жұмыс сияқты» деген. Баланың қуанышы мен реніші ойын
арқылы байқалады
Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшеліктері: бала ойланады,
эмоциялық әрекетке ұшырайды, белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял елестері
дамиды. Мұның бәрі баланың шығармашылық қабілеті мен дарынын ұштайды.
Ойын үстінде бала бейне бір өмірдің өздігіндей қуаныш, реніш сезімге
бөленеді. Ойын арқылы балалардың сөйлемдерді айту, сөйлем құрай білу, сурет
бойынша әңгіме құрап айта білу, сондай - ақ әр баланы сөйлете отырып өз
ортамен қарым - қатынасқа түсіп ашылуына себеп болады.
Ойындарда күтілетін нәтижелер:
1. Ойын - тәрбие құралы, ақыл - ойды, тілді ұштастырады, сөздік қорды
молайтады, өзін қоршаған ортаны танып, мейрімділік сезімге тәрбиелейді.
2. Еркін мінез – қасиеттерін бекітеді, адамгершілік сапаны жетілдіреді.
3. Ұжымдық сезім әрекеттері өсе түседі.
4. Эстетикалық тәрбие беру құралына айналады.
5. Еңбек тәрбиесін беру мақсаттарын шешуге мүмкіндік береді.
6. Дене күшінің жетілуіне көмектеседі.
Демек, ойын баланы жан - жақты жарасымды тәрбиелеудің психологиялық
және физиологиялық негіздері болып табылады. Ойын баланың көңілін өсіріп,
бойын сергітіп қоймай, оның өмір құбылыстары жайлы танып түсінуге де әсер
етеді. Балалар ойын арқылы тез тіл табысып бір – бірімен жақсы қатынаста
болады. Ойын үстінде де бала өз денсаулығын қимыл арқылы нығайтады.
Ойынның қандай түрі болмасын атадан балаға яғни ұрпақтан ұрпаққа ауысып
отырады. Халық ойындары өмір қажеттіліктерінен туады. Психологиялық
жақтан денсаулықты нығайтуға негізделген.
Қорыта келе айтқанда:
Ойын мектепке дейінгі балалардың негізгі іс - әрекеті. Ойын балалар өмірінің
нәрі, яғни оның рухани жетілуі мен табиғи өсуінің қажетті алғы шарты. Ойын
арқылы балалар қоғамды тәжірибені меңгереді, өзінің психологиялық
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ерекшеліктерін қалыптастырады.
Бір сөзбен айтқанда, ойын баланың жан - жақты дамуын көздейтін, оның тілін
жаттықтыратын, қимыл - қозғалысын жетілдіретін, белсенділігін арттыратын,
басқа адамдармен қарым - қатынасын реттеп, құрдастарымен ұйымшылдығын
арттыруға негіз болып табылады. Ойын - бала үшін біліктіліктің қайнар көзі.
Сондықтан жас өрендер ойнай отырып ойлай білсін.Ойын көп жоспарлы,
күрделі педагогикалық процесс болғандықтан мектепке дейінгі жастағы
балаларды оқытудағы ойындық әдіс болып табылады. Оқыту формасы
балаларды жан-жақты тәрбиелеудегі негізгі құрал болып есептеледіЖас
жеткіншектердің білімді, білікті болуында ойынның алатыны орны өте ерекше.
Дидактикалық ойын арқылы балалардың білім алуға, оқуға қызықтыра отырып,
тұлғалы дамуын қалыптастыруға болса, ұлттық ойындарымыз арқылы баланы
алғырлыққа тәрбиелейміз. Мазмұны бойынша барлық ойындар балабақша
бүлдіршіндерінің ақыл-ой белсенділігін қалыптастырудың маңызды құралы
бола отырып, олардың бағдарлама материалының негізгі тақырыптары
бойынша алған білімдерін тереңдете түсуді, әрі пысықтауды көздейді. Бұл
дидактикалық, логикалық, сюжеттік , қимылдық ойындар балабақша
бүлдіршіндердің сабақ үстіндегі жұмысын түрлендіре түседі. Себебі, ойын-оқу,
еңбек, іс-әрекеттерімен бірге балалардың өмір сүруіне маңызды бір түрі. Ойын
балалар үшін айналадағыны танып-білу тәсілі болып табылады. Оның негізгі
ерекшелігі - балалар үн-түнсіз ойнамайды, тіпті, жалғыз болғанның өзінде де
сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде сөйлесу үлкен рөл атқарады. Сөйлесе жүріп,
балалар пікірлесіп, әсер алысады, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын
анықтайды. Ойын - бала үшін нағыз өмір. Ойын әрекетінде баланың
психикалық қасиеттері мен жеке басының ерекшеліктері әлдеқайда тез
қалыптасады, яғни ол арқылы бала білім алады. Бала зейінін қажет ететін,
әдейілеп ұйымдастырылған ойындар бүлдіршіннің ақылын, дүниетанымын
кеңейтеді, мінез-құлқын, ерік-жігерін сомдайды.
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ҒАРЫШҚА САПАР
МАМУТОВА АСЕЛЬ АСКРОВНА
Алматы облысы, Алатау ауданы
№ 161 бөбекжай-балабақшасы тәрбиеші
Мақсаты:
Білімділік: балалардың ғарыш, әлем туралы ұғымдарын қалыптастыру, Күн,
жұлдыздар, Ай, Жер, ғаламшар жайлы мағлұматтар беру, іс-әрекетте
балалардың геометриялық пішіндерді естеріне түсіру.Дамытушылық:
балалардың ақыл-ойын іс-әрекетте қызығушылықтарын дамыту, қимылқозғалыстарын жетілдіру.
Тәрбиелік: айналаны қоршаған орта жайында білімдерін кеңейту, үлкендердің
еңбегін бағалай білуге тәрбиелеу.
Балалар, бүгін бізде тіл дамыту іс-әрекеті. Іс-әрекеттің тақырыбы «Ғарышқа
сапар».
Шаттық шеңбер
Қайырлы таң,
Ормандар мен далалар.
Қайырлы таң,
Достасқан бар балалар.
Қайырлы таң,
Біздің балабақшамыз.
Қайырлы таң,
Ғаламшарымыз.
Жұмбақ жасыру.
Ұшады қанатсыз
Зырлайды аяқсыз (ЗЫМЫРАН)
Сұрақ-жауап.
-Балалар ғарышқа немен ұшады? (Зымыранмен ұшады)
-Зымыранды қандай геометриялық пішіндерден құрастырамыз? (Үшбұрыш,
тіктөртбұрыш, дөңгелек)
-Енді осы бөлшектерден зымыранды құрастырайық. Сол құрастырған
зымыранмен ғарышқа ұшатын боламыз. (Зымыран құрастырады)
-Міне, ғарыш әлеміне де келіп қалдық. Балалар кеш түсіп, аспан
қараңғыланады. Біз аспаннан нені көреміз? (жұлдызды аспанды көреміз.)
-Бұл не? (жұлдыздар, планеталар)
-Осыларды бір сөзбен қалай атауға болды? (Ғарыш)
-Бүгін міне, осы ғарыш туралы әңгімелейтін боламыз.
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-Балалар, аспанда қанша жұлдыз бар? (Көп)
-Дұрыс.
Күн сайын аспаннан көп көретін, бізге жылуын беретін күн, ол аспандағы көп
жұлдыздың бірі. Ол басқа жұлдыздардан бізге жақын тұрғандықтан үлкен және
дөңгелек болып көрінеді. Күн- ең үлкен және ыссы жұлдыз. Ыстықтан оған
жақындай алмайсың. Тіпті оған қарай алмайсың: тым жарық.
-Кім айтады, күн қай бағытта , қалай жұреді? (балалардың жауабы)
-Дұрыс. Күн сайын күн Шығыстан шығып, Батысқа батады. Күн біздің жерді
айналып жүрген сияқты көрінеді. Бірақ тіптен олай емес. Негізі біздің жеріміз
және басқа планетелар күнді айналады. Күнді және оны айналып жүрген
планеталарды күн жүйесінің құрылымы деп атаймыз. Қайталайықшы.
Балалар: Күн жүйесінің құрылымы.
-Міне, күн жүйесінің құрылымы. Күн-жүйесінің орталығы болып саналады.
-Күн жүйесінде неше планета бар? (9 планета бар)
-Кім атап береді? (Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран,
Нептун, Плутон)
-Ал балалар, осы планеталарды біз аспанға қарап көре аламыз ба? (Жоқ)
Сергіту сәті:
Аспан, аспан, арайлым,
Саған жиі қараймын.
Сені көзбен шоламын,
Мен ғарышкер боламын.
Ойын «Ұшты,ұшты».
-Ал кім айтады ғарышқа немен ұшады? Ұшақ, тікұшақ ұша ма? (Зымыранмен
ұшады)
-Дұрыс. Ғарышқа зымыранмен ұшады.
-Ал ол зымыранмен ұшатын кімдер? (Ғарышкерлер)
-Ең алғашқы ғарышқа ұшқан ғарышкер кім (Юрий Гагарин)
-Ал ең алғашқы қазақ ғарышкерлерін атаңдаршы. (Тоқтар Әубәкіров, Талғат
Мұсабаев және Айдын Айымбетов)
Ғарышкерлер туралы тақпақ айту.
Жерден басқа планеталарда тіршілік жоқ, ауа жоқ, сондықтан да ғарышкерлер
арнайы киім киеді. Оны – скафандр деп атайды. Ғарышкерлерге арналған бұл
киім арнайы жабдықталған, бұл киімнен ыстық та, суық та өтпейді және арнайы
сөйлесу ұшін радиомен жабдықталған.
Балалар кім айтады күн жүйесіндегі тоғыз планетаның ішінде тіршілік бар, өмір
сүруге болатын планета қалай аталады дедік? (Жер)
Қорытынды: Біз бүгін не жайында айттық? Ғарышкерлерден кімдерді
білесіңдер? Жұлдыздарды беріп мадақтау.
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ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ
БАЛАЛАРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІН ДАМЫТУ
САСЕНОВА ИНДИРА КУБЕНОВНА
Алматы облысы, Саркан ауданы, К.Қазыбаев атындағы орта
мектебі «Айгөлек» шағын орталығының тәрбиешісі
«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып , оның шығармашылық
қабілетін дамытады ойынсыз ақыл-ойдың қалыптасуы мүмкін емес»
В.А.Сухомлинский
Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолданылатын
педагогикалық технологиялардың бірі – ойын технологиясының қолдану
арқылы балалардың сөйлеу тілін дамыту жұмысының арқауы болып отыр.
Ойын технологиясы дегеніміз- педагогикалық жұмысты ойын түрінде
ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиыны.
Ойын арқылы оқыту технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу
қызметінде пайдалану – өмір талабы. Сондықтан да оқыту үрдісінде қойылатын
қазіргі талаптар тәрбиешіден үлкен ізденіс пен шеберлікті қажет етеді.Ойын
арқылы
оқыту технологиясының
мақсаты:
дидактикалық, тәрбиелік,
дамытушылық , әлеуметтендірушілік мақсатқа жету. Ойын технологиясының
ерекшелігі ойындық іс-әрекеттің психологиялық механизмі жеке бастың
өзіндік талап-талғамдарына сүйенеді.Баланың бойындағы білімділік,
танымдық, шығармашылық қасиеттерін аша түсуді көздейді.
Ойын- балалар үшін оқу да,еңбек те.Сонымен қатар, ойын балаларға
өмірде кездесетін қиыншылықтарды жеңу жолын үйретіп қана қоймайды,
олардың ұйымдастырушылық қабілеттерін де қалыптастырады.
Ойын арқылы оқыту технологиясын қолдану ұйымдастырылған оқу
қызметін оқытуда тәрбиеші мен балалар арасындағы жаңа қарым-қатынас
қалыптастырып,
балалардың
берілген
тапсырмаларды
талдауына,
салыстыруына, өз беттерінше әрекет етулеріне, яғни ой еркіндігіне зор маңыз
береді. Сөйтіп, балалардың зейін қойып ойлауы мен тапқырлығына
мүмкіншілік туғызып, ойларын одан әрі дамытуларына жол ашады.
Бүгінгі бала - ертеңгі жаңа әлем. Сондықтан оған жүйелі білім беріп, ынтаықыласын дұрыс бағыттауды, қабілет-қасиеттерін дамытуды балабақшадан
бастауымыз керек. Мектепке дейінгі білім стандарты, мектепке дейінгі тәрбие
мен оқыту ұйымдары педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда жаңашыл
тәсілдерін пайдалануға мүмкіндік береді.
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Зерттеуші ғалым Ф. Янушкевич «Жаңа технологиялық сабақ педагогтың өз
тәжірибесін жаңғыртуға емес, баланың пайдасына, қажеттілігіне арналуы
қажет, сонда ғана сапалы нәтиже болады»-деген.
Менің де тәрбиеші ретінде алға қойған мақсатым – балаларға ұлттық
педагогикалық тәрбие мен білім берумен қатар, олардың шығармашылық
ойлау ,сөйлеу қабілеттерін арттыру.
Сол себепті ұйымдастырылған оқу қызметін идеялық жағынан ғылыми
негізде өмірмен байланысты ұйымдастырып, баланың қызығуын, құштарлығын
танытуға бағыттаймын. Соңғы кездері өз тәжірибемде ойын технологиясының
элементтерін қолданып келемін. Әр ұйымдастырылған оқу қызметінде ойын
технологиясының элеметтері балаларды ойлануға, өздігінен ізденіс жасауға,
ойнай отырып, сөздік қорын молайтуға мүмкіндік береді.
Тиімді қолданылған ойын түрлері тәрбиешінің түсіндіріп отырған
материалын балалардың зор ынтамен тыңдап, толық меңгеруіне көмектеседі.
Өйткені, балалардың аңсары сабақтан гөрі ойынға ауып отырады. Қызықты
ойын түрінен кейін олар тез сергіп, тапсырманы ықыласпен орындайды.Ойын
арқылы баланың бойына адамдық қасиеттермен қатар білімге, өнерге
құштарлығы қалыптасады. Ойын – бұл баланың өзінше еңбегі. Жалпы өмірде
ойынның да қоғамдық мәні бар. Ойын барысында белгілі бір әрекет жасай
отырып, бүлдіршін қоғамдық өмірге қатысудың алғашқы үлгісін алады,
ересектермен арадағы қарым-қатынастың байланысын түсінеді.
Бала ойын арқылы өзі өмір сүріп отырған, белгілі бір әлеуметтік ортадағы
норма мен әрекетті қабылдайды. Ойын ұстамдылық тәртіптің көрінісі болып
табылады. Баланың танымын алғашқы күннен бастап дамыту құралы да, балада
оқу мен білімнің, тәрбиенің негізін қалыптастыратын да – ойын әрекеті болып
саналады .
Орыс педагогы В.А.Сухомлинский: «Ойын баланың алдынан өмір есігін
ашып, оның шығармашылық қабілетін дамытады, ойынсыз ақыл-ойдың
қалыптасуы мүмкін де емес» - десе, ғалым Е.А.Покровский өзінің балалардың
ойындарына арнаған еңбегінде әрбір халықтың ойын туралы түсінігіне
сипаттама береді. Ойын – таным процесін дамытудың негізі болғандықтан, мен
– оқыту мен тәрбие берудің мазмұнын үнемі ойын элементтерімен толықтырып
отырамын. Баланың ойынында да белгілі бір дәрежеде тиісті жұмыстағыдай
жауапкершілік болуға тиіс. Олардың негізгі айырмашылығы тек мынада:
баланың ойыны нақты материалдық, рухани байлықты көздемейді, ал жұмыс
ондай игілікті өндірудің негізгі жолы екені айқын.
Баланың қуанышы мен реніші ойында айқын көрінеді. Ойын кезіндегі
баланың психологиялық ерекшелігі мынада: олар ойланады, эмоциялық әсері
ұшқындайды, белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял елестері дамиды, мұның
бәрі баланың шығарымпаздық қабілеті мен дарынын ұштайды. Ойын арқылы
бала тілін дамыту
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Ойын
балалар
үшін
айналадағыны
танып
білу
тәсілі.
Ойынның негізгі ерекшелігі - балалар үн-түнсіз ойнамайды. Тіпті бала жалғыз
болғанның өзінде де сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде сөйлесу қарымқатынасы үлкен роль атқарады. Сөйлесе жүріп, балалар пікірлесіп, әсер
алысып, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын анықтайды. Ойынның,негізгі
құрылымдық элементтері мыналар: ойынның өзінен туатын және балалар
жасайтын
немесе
ересектер
ұсынатын
ойын
ережесі.
Ойынньң түпкі ниеті - бұл балалардың нені және қалай ойнайтынының жалпы
анықтамасы. Мысалы: «Дүкен», «Аурухана», «Ұшқыштар», «Отбасы»,
«Балалар бақшасы» және т.с.с болып ойнайды.
Ойын сонымен бірге сабақ кезіндегі оқытумен де тығыз байланысты.
Ойын ешқашанда өзінің қызықтылығын жоғалтпайды, тек оның мазмұны,
сипаты өзгереді. Ойындар мазмұнына қарай, өзіне тән ерекшеліктеріне қарай
сюжетті - рольді, драматизиялық, дидактикалық құрылыс ойындары, қимылды
ойындар, ұлттық ойындар болып бөлінеді.
Сюжетті рольді ойындар - мектепке дейінгі балаларға тән, ең сипатты
ойындар болып табылады. Ол балалар өмірінде елеулі орын алады. Сюжетті рольді ойындарының ерекшелгі сол, оны балалардың өздері жасайды. Ойынның
дербес әрекеті айқын өнерпаздық және шығармашылық сипатта болады. Бұл
ойындар ұзақ та қысқа да болуы мүмкін. Сюжетті - рольді ойында бейнелеу
құралы роль мен ойын әрекеттері болып табылады. Мысалы: «Дүкен» ойынын
ойнағанда балалар сатушы мен сатып алушының әрекеттеріне, ал «Аурухана»
ойынын ойнағанда дәрігер мен науқастың әрекеттеріне еліктейді.
Драматизиялық ойындарда мазмұн, рольдер, ойын әрекеттері қандай да бір
әдеби шығарманың, ертегінің т.б. сюжетті мен мазмұнына сәйкес болады.
Ол сюжетті - рольді ойынға ұқсас. Драматизия ойынында балаға қандай
болсын айқын тәсіл көрсетпеу керек ол үшін ойынның шын мәнінде ойын
болғаны дұрыс.
Құрылыс ойыны - балалар әрекетінің бір түрі. Оның негізгі мазмұны
қоршаған өмірді алуан түрлі құрылыстарды және соларға байланысты іс әрекеттерді бейнелеу болып табылады. Құрылыс ойыны бір жағынан сюжетті рольді: ойынға ұқсас келеді, және соның бір түрі деп қаралады.
Олардың қайнар көзі біреу - қоршаған өмір. Балалар ойын үстінде кетрлер,
стадиондар, театрлар, цирктер т. б. ірі құрылыстар салады. Дидактикалық ойын
формасы кішкене балаларға мейлінше тең оқыту формасы болып табылады.
Ойын ой мен қимылды ұштастыру непзінде жургізу керек, Мысалы: «Сиқырлы
қақпаның сырын ашайық» деген ойында балаларды зат туралы айта білуге
үйрету, олардың жүйелі сөйлеу қабілетін дамыту міндетін алға коядым.
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Ойын міндеті қақпақтың астында не бар екенін білу.
Дидактикалық ойынның нәтижесіне қандай жолмен болса да жету емес,
балардың білімді игеру, ақыл - ой қызметін дамыту да, өзара қарым-қатынас
жасауда жеткен жетістіктерін көрсетеміз. Дидактикалық ойындарда да
балалардың алдына қандай да бір міндеттер қойылады, оларды шешу үшін
назарды жұмылдыру, ерікті зейін қою, ережесін ой елегінен өткізе білу т.б.
Олар балалардың.
түйсік жене қабылдау қабілеттерін дамытуға,
ұғымдарын қалыптастыруға, білімді меңгеруге көмектеседі Қимыл ойындары
балалардың қозғалысын жүгіру, секіру, өрмелеу, лақтыру, қағып алуды
жаттықтыруға, дамытуға жене жетілдіруге мүмкіндік береді. Қимыл ойындары
баланың жүйке - психикалык дамуына, жеке басының аса маңызды
салаларының қалыптасуына да үлкен әсер етеді. Қимылды ойында ережелер
ұйымдастырушы роль атқарады, олар ойынның барысын, жүйелілігін,
ойнаушылардың қарым - қатынасын, баланың мінез - құлқын анықтайды.
Балалар ойынды игерген соң өздігінен ойнай алады. Қимылды ойындарды
ұлттық ойындар желісінде ұйымдастыруга болады. Мысалы: «Соқыр теке»,
«Көкпар», «Асық», «Бәйге», «Тақия тастамак» т.б. ойындар жатады. Баланың
бірінші даму кезеңі ойын арқылы жетіледі. Сол сияқты ойындар да топта жас
ерекшелігіне сай жүргізіледі. Ойын балаларға сабақта да, серуенде де өте
қажет, өйткені бала жәй дем алып отырғанның өзінде де ойын үстінде болады.
Қимылды
ойындар
баланың
барлық
жас
кезеңінде
өтеді.
Ойын — балалардың тілді үйренуге деген сенімін оятады. Рольдік ойындарда
барлық балаларға бірдей роль тиеді де, бір-бірімен міндетті түрде қарымқатынасқа түсіп, сөйлеседі. Балалар белсенді жұмыс істеп, бір-біріне жәрдем
беріп, жұмыстарын мұқият тыңдап, өздерін және бір-бірін бағалайды, ал біз тек
бағыттаушы
боламыз.
Рөлдік
ойындардың
негізгі
талаптары
Ойын балалардың тілге деген қызығушылығын арттыруы қажет. Сонымен қоса,
ең бастысы балалар өздеріне лайықты рольді өзі тандап алған жөн. Сонда ғана
олардың ойыны да, тілі де нанымды және сенімді шығады.
Рольдік ойындарға топ болып қатысқан дұрыс. Бала өзін рольде неғұрлым
еркін сезінетін болса, ол соғұрлым қызыға ойнайтын болады.
Осындай шарттар бойынша дайындалған материалдар қолданылса ойын
соғұрлым жоғары тиімділік береді. Бастапқы кезде балалардың ынта-жігерін
бақылап
аламын.
Сөйтіп,
бақылаушы
бола
бастаймын.
Ойынды қолдануда оның күнделікті жаттығу жұмысына айналмауын ескеру
керек, ондай жағдайда баланың қызығушылығы төмендейді. Қандайда болсын
ойынды таңдауда баланың жеке психологиялық қабілетін де ескерген жөн.
Балалар ойын ойнағанды ұнатады және өз ынталарымен беріліп ойнайтынды.
Тапсырмаларды балалар өз беттерімен орындап және ойынды ұйымдастырып
бір –біріне әділ баға беруге үйренеді. Балабақшада мектеп жасына дейінгі
балаларды оқытуда дидактикалық ойын маңызды құрал болып есептеледі . Мен
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ойын арқылы білімді меңгертіп және оны бекіту үшін дағды мен әдетті
қалыптастырамын . Балабақша жиі қолданатын дидактикалық ойын түрлерін
өткіземін :
1.Ойыншықпен ойналатын ойындар.
2. Үстел үстінде ойналатын ойындар.
3. Сөздік ойындар .
Әр топта балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты ойындар , сондай- ақ
тапсырмалар арқылы балалардың білімін тереңдете түсемін және ойлауын,
зейінін , есте сақтауын дамытуға көмектесемін .
Ойынның мазмұны бірнеше элементтен құралады : Дидактикалық
тапсырмалар, мазмұн , ережесі және ойынның орындалуы, мұнда басты элемент
– дидактикалық тапсырмалар болып табылады, ал қалған элементтер осы
тапсырмаға және оның орындалуына көмектеседі. Қорыта айтқанда , ойынбаланың жан серігі , ойын сырттай қарағанда ешқандай қиындығы жоқ , опоңай көрінуі мүмкін . Ал, іс-жүзінде бала ойынға қатысу үшін басқалармен тіл
табысып, өзінің ойлаған ойын іске асыру оңай емес. Баланың рухани жетілуі
мен табиғи өсуінің, денесінің дамуы мен ой дүниесінің өркен жаюы ойынға
тікелей тәуелді .Мектепке дейінгі мекемелелердің оқытудағы негізгі міндеті :
сәбилер тобынан бастап балаларға білім, дағды, іскерлікті берумен қатар ойлау
қабілеттерін қалыптастырып балаларды ойлау жұмысына дайындау. Ойын
араласқан оқу қызметі тартымды өтеді, балалардың білуге деген құштарлығын
арттырады, түсініктерін тереңдетеді.
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КУРМАНГАЛИЕВА КАЛАМҚАС КАДЫРБЕКОВНА
Алматы облысы, Саркан ауданы, К.Қазыбаев атындағы орта мектебі
«Айгөлек» шағын орталығының тәрбиешісі
Тақырыбы: «КҮЗГІ ОРМАНҒА САЯХАТ»
Мақсаты: Балаларды орман тұрғындарының тіршілігімен, күз ерекшелігімен
таныса алады және орманда қауіпсіздік ережелерін сақтауды меңгере
алады. Табиғатты сүюді және қамқор болуды түсіне біледі.
Міндеттері. Күз мезгілінің белгілері, орман тұрғындарының күзгі тіршілігі
туралы білім алады.ормандағы қауіпсіздік ережелерін сақтай біледі.
2.Сөздік қорларына жаңа сөздер енгізу,сөйлеу, есту қабілеттерін және қоршаған
ортаға, орман тұрғындарының тіршілігіне деген қызығушылықтары артады.
3. Қоршаған ортаны қорғауға, мейірімділікке тәрбиеленеді.
Қажетті материалдар: қоянның, тиіннің, кірпінің жұмсақ ойыншықтары,
ағаштың көрінісі, шырша.жапырақтармен безендірілген тақта, қоянды
сипаттауға арналған текше. «Тиіннің қысқы азығын жина» дидактикалық
ойынына қажетті заттар (бүршіктер мен саңырауқұлақтар).Орманда қауіпсіздік
ережелерін сақтауға байланысты картинкалар.
Сөздік жұмыстар: ағаш ойығында, үлпілдек, тікенекті,
Қостілділік: күз-осень, қоян-зайка,тиін-белка, кірпі-ежиик, орман-лес.
Барысы.
Балалар музыка залына кіреді.
Шаттық шеңбері.
Біз қандаймыз, қандаймыз. Шұғылалы таңдаймыз,
Күлімдеген күндейміз, Ренжуді білмейміз,
Қуанамын мен де, Қуанасың сен де, Атқан таңға қарап!
Тәрбиеші: -Балалар, жаңбыр жауып, жел соғады. Егіншілер егіндерін жинайды,
құстар жылы жақтарға ұшып кетеді, адамдар жылы киімдерін киеді,
жапырақтар сарғайып жерге үзіліп түседі. Айтыңдаршы, бұл жылдың қай
мезгілінде болады?.
Балалар: Күзде.
Тәрбиеші: Әрине бұл жылдың күз мезгілінде болады.
-Ия, айналамызға қарап, өлкемізде күз мезгілі екенін байқауымызға болады.
(Тәрбиеші балалардың назарын жерде жатқан үлкен жапыраққа аударады)
Тәрбиеші; -Балалар , мұнда үлкен, ерекше бір жапырақ жатыр, жапыраққа жазу
жазып қалдырыпты, оқып көрейік.(күзгі орманға шақырылған хатты оқиды. )
Тәрбиеші: - Балалар, орманға барғыларың келе ме? (Балалардың жауабы)
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Тәрбиеші: - Орманға бару үшін қандай көлікке отыруымызға болады?
(Балалардың жауаптары - машинамен, автобуспен, пойызбен т.б.)
Тәрбиеші: Ендеше автобуспен барайық және автобусымызды ретке келтірейік.
Саусақ жаттығуы.
Біз орманға бару үшін,
Дөңгелекке жел береміз ш-ш-ш.
Бензин бакті толтырамыз с-с-с
Саяхатқа шығуға,
Дайын болды машина би-би-би.
Тәрбиеші. – Міне атвобусымыз да дайын болды. Енді билеттеріңді алып,
орындарыңа жайғасыңдар. (балаларға геометриялық пішіндер белгіленген
билеттер таратылып беріледі, соған қарап орындықтарын табады).
Музыкалық әуен орындалады.
Міне, орманға да келіп жеткен сияқтымыз. Билеттеріңді орындарыңа қойыңдар.
Маған жақын келіңдер.
Музыкалық әуен (Күз туралы)
-Сәлеметсізбе , ертегімен таңғажайыптарға толы орман! Балалар расымен де
біздер күзгі орманның ғажайыптарға толы екенін сезініп тұрмыз. Қазіргі кезде
бұл орманның иесі -күз!. Ал, күз мезгілінде қандай өзгерістер болады, сендер
қандай өзгерістерді сездіңдер? (жаңбыр жауады, жел соғады, жапырақтар
сарғайып жерге түседі, құстар жылы жақтарға ұшып кетеді, адамдар жылы
киімдерін киеді). Тәрбиеші: Жарайсыңдар, дұрыс айттыңдар. Қараңдаршы,
жерде не төгіліп жатыр? (жапырақтар) -Олардың түстері қандай? (балалардың
жауаптары: түрлі-түсті; қызыл, жасыл, сары) Тәрбиеші: -Ия алуан түстегі
жапырақтар орманның сәнін келтіріп тұр. -Балалар орман дегеніміз не?
Орманда нелер жасайды?(балалардың жауаптары; жәндіктер, құстар,
өсімдіктер, жабайы жануарлар) Тәрбиеші: Ия, орман құстармен аңдардың,
жәндіктермен өсімідіктердің мекені, Қараңдаршы , анау биік ағаштың басында
не отыр?
-Тиін. -Тиіннің түсі қандай? -Тоқсары.
-Тиіннің және қандай дене мүшесін көріп тұрсыңдар? -Басы, денесі, аяқтары,
құйрығы. -Құйрығы қандай? -Үлкен.
-Үлкен және үлпілдек. Қане бәріміз бірге айтып көрейікші.
-Үлкен, үлпілдек (балалар тәрбиешімен бірге айтады)
Тиіндер орманды мекен етеді. Бұтақтан-бұтаққа секіріп ойнайды, өздерінің
қысқы азығын жинап алады. Тиіндердің ағаштан-ағашқа секіруіне осы әдемі,
үлпілдек құйрығы көмектеседі..
-Тиін өзінің інін қайда жасайды? -Ағаш қуысында.
Тәрбиеші: - Ал, тиін қысқа қалай дайындалады?
(Балалардың жауаптары;ағаш бүршіктерін, жаңғақтар, саңырауқұлақтар жинап
кептіреді )
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Тәрбиеші (балаларды мақтап, тиінге жаңғақпен саңырауқұлақтарды жинап
беруді ұсынады).
-Балалар, тиінге қысқы азық жинауға көмектесейік.
Д/и «Тиінге азығын жинайық»
(жапырақтармен безендірілген тақтаға саңырауқұлақтар мен бүршіктерді
қыстырады )
Тәрбиеші: - Тиін үшін қанша саңырауқұлақтар жинадық (көп)
-Бүршіктер қанша? (көп)
Тәрбиеші: Жарайсындар балалар. Тиін сендерге риза болды. -Балалар, тиін
сөзін орыс тілінде қалай айтамыз? -Тиін-белка. Қане енді тиінмен қоштасайық.
Саяхатымызды жалғастырайық. (балалар қоштасады.) Тәрбиеші:
-Балалар,мына жапырақтар қимылдап жатыр, жапырақтың астында біреу
жасырнып тұрған секілді.(Тәрбиеші жапырақтарды ашып, кірпіні
көрсетеді) Тәрбиеші; - Ой, балалар қараңдаршы жапырақтың астына кірпі
жасырныпты.
-Кірпі қандай ? (кішкентай, тікенекті)
-Ия, кірпі кішкентай және тікенекті, сүйір тұмсығы және төрт аяғы бар екен.
Кірпі де жаз бойы орманда шашылып жатқан жапырақтарды, жеміс-жидектерді
жинайды. Осы тікенектері кірпіні басқа үлкен аңдардан қорғайды. Түлкі,
немесе қасқыр кірпіні жемек болғанда, кірпі басын аяқтарын тікенектерінің
астына жасырып, доп секілді домаланып қалады екен.
Сергіту сәті
Кірпі, кірпі, кірпі,
Тікенегі түрпі (қолдарын екі жанына қойып, саусақтарын ашады )
Жапырақтың астымен,(қолдарын төменге түсіреді)
Жапырақтың үстімен.(қолдарын жоғары көтереді)
Орманды кезіп жүреді. (аяқтарын тыпырлатады)
Қауіп төнсе өзіне, көрсе егер түлкіні(түлкінің қимылын жасайды)
Басын ішке бұғады, доп-домалақ болады (бастарын қолдарымен жауып, отыра
қалады)
Жарайсындар балалар. Сендердің ойындарың кірпіге ұнаған секілді. Ендеше
кірпімен қоштасайық, саяхатымызды жалғастырайық.
Қауіпсіздік ережелерін сақтау. Сурет бойынша әңгіме.
Тәрбиеші: -Балалар орманда қандай ережелерді сақтау керек екенін білесіңдер
ме? (Тәрбиеші балаларға қауіпсіздік ережелерін бейнелеітін суреттерді
тарқатып береді, балалар қолдарындағы картинкаларды пайдаланып жеке-жеке
жауап өз ойларын жеткізеді; от жағуға , ағаштарды сындыруға, гүлдерді,
саңырауқұлақтарды жұлуға, аңдармен құстарды үркітуге т.б. болмайды)
Тәрбиеші: Жарайсыңдар, балалар осы ережелерді үнемі естеріңде
сақтаңдар.Демек біздерге орманда шулауға болмайды екен. Ережені сақтап
саяхатымызды одан әрі жалғастырайық.Тастрдың үстімен жүріп өтейік.
39

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

Тәрбиеші: Міне орманның екінші шетіне келіп жеттік. (Шырша жанына
жақындайды) - Балалар мынау қандай ағаш? (Шырша) -Шыршаның жапырағы
бар ма?(жоқ, инелері бар) -Шыршаның түсі қандай? -Жасыл
-Ия, шырша жаз мезгілінде де, қыс мезгілінде де жасыл түсте болады.
-Қараңдаршы балалар, шырша түбіндегі ағаштың түбірінде біреу отырған
секілді. Бұл не? (қоян) .
-Қоянның жанында өте әдемі текше де бар екен. Мүмкін қоян осы текшеде
бейнеленген суреттер арқылы өзі туралы әңгімелеуімізді қалаған шығар?
(Текше. суреттер арқылы қоянды сипаттау)
-Қояны қайда жасайды?(орманда)
-Қоянның жүні қандай? (үлпілдек,жұмсақ)
-Қоянның тұмсығының жанында нелері бар?(мұрттары)
-Қоян не жегенді ұнатады?( сәбіз, қырыққабат)
-Қоянның баласын қалай атаймыз?(көжек).
-Ал енді қоянды орыс тілінде айтыңдаршы.
Қоян-зайка.
Тәр: -Жарайсыңдар балалар. Қоян туралы көп нәрсе біледі екенсіңдер.Өзі
туралы әңгімелеп бергендеріңе қоянда риза болды. Қоянмен да қоштасайық.
(балалар қоштасады).
Балалар, біздер орманда ұзақ жүрдік. Енді бабабақшаға қайтатын уақыт болған
сияқты.
Ендеше орманмен, орман тұрғындарымен қоштасайық.
-Сау болыңдар орман тұрғындары! Музыка.(балалар автобусқа отырады)
Тәрбиеші: Балалар бүгін біз сендермен орманда болдық. - Орманда нелермен
кездестік? (балалардың жауаптары; тиін, кірпі, қоян)
-Тиін қайда тұрады екен? (ағаш қуысында)
-Тиіннің ағаштан-ағашқа секіруіне не көмектеседі екен? (құйрығы)
-Кірпі өзінің жауларынан қалай қорғанады екен? (тікенегінің астына
жасырнады)
-Қоян туралы не білдіңдер? (орманда жасайды, сәбіз, қырыққабат жиді, жүні
жұмсақ т.б.)
Тәр: Жарайсыңдар балалар! Мен сендерге орманнан жинап әкелген түрлі-түсті
жапырақтарымды силаймын. Саяхат сендерге ұнады ма? (балалардың
жауаптары). Мағанда ұнады.Ендеше өзіміздің жақсы көңіл-күйімізді
білдірейікші. (балалар күлімдейді, қонақтармен қоштасады).
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11.11.2021 ж.

№ G00015

Б.Соқпақбаев. Ағаштар неге ашуланды?
САЛИХОВА ГУЛЬНУР ЕСКЕНДЕРОВНА
Түркістан облысы, Мақтарал ауданы
Мырзакент кенті "Абылайхан атындағы № 2 жалпы
орта мектебі" КММ. Бастауыш сынып мұғалімі
Педагогтің
аты-жөні
Күні:
Сынып:

Салихова Гульнур Ескендеровна

Қатысушылар
Қатыспағандар саны:
саны:
Сабақтың
Бердібек Соқпақбаев.
тақырыбы Ағаштар неге ашуланды?
Оқу
2.1.3.1 - шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне (бастапқы
бағдарлама бөліміне) сүйеніп, оқиғаның соңын болжау
сына
2.2.5.1- мұғалімнің көмегімен көркем шығармадағы оқиғаның
сәйкес
басталуын, дамуы мен аяқталуын анықтау
оқыту
2.3.4.1 - мұғалімнің көмегімен орфографиялық, пунктуациялық,
мақсаттары стилистикалық қателерді табу және түзету
Сабақтың
барысы.
Сабақтың
Педагогтің әрекеті
Оқушының
Бағала Ресурс
кезең
әрекеті
у
тар
уақыт
Басы
Психологиялық ахуал
Психологиял
қалыптастыру.
ық ахуалға
«Әсерлерімізбен бөлісейік»
берілген
Психол
жылулық шеңбері
психогиялық
огиялы
Педагог балаларға 1-2 минут жаттыңулард
қ
көздерін жұмып,өздерін тағы ы орындау
ахуал.
да табиғат аясында,көк майса арқылы жаңа
шалғында
жатып,көк сабаққа назар ҚБ: От Алдың
аспан,аппақ
бұлттарды аудару.
ы
шашу
көріп,құстардың
сайраған
арқыл білімді
әнін,судың сыбдырын естіген Оқушылар
ы бір- еске
кездерін елестетуді ұсынады. сұраққа
түсірут
бірін
Жұмыс ережесін келісу
жауап береді, бағала апсырм
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Сабақта бір-бірімізді
сыйлаймыз, тыңдаймыз!

Уақытты үнемдейміз!

Нақты,дәл жауап
береміз!

Сабақта өзіміздің
шапшаңдығымызды,
тапқырлығымызды
көрсетеміз!

Сабаққа белсене
қатысып, жақсы бағааламыз!
Алдыңғы білімді еске
түсіру (ұжымда)
Ширату тапсырмасы.
1. Ағаштар ашулана ма? Осы
сұрақ төңірегінде ой
бөліс.
2. Мәтіннің қалай аталып
тұрғанына мән бер. Осы
сұраққа жауап іздей отырып
түсініп оқы.


Сабақтың
ортасы

жұмысты
берілген
түріне қарай
орындайды.

Берілген
сұраққа
жауап беріп,
тапсырмалар
ды талапқа
сай
орындайды.
Белсенді оқу
тапсырмалар
ы(топта,
ұжымда)

Дескриптор:
1.
мәтіннің тақырыбын
анықтай алады, негізгі ойды
табады.
2.
шығармашылыққа
негізделген сұрақтар қояды.
3.
берілген тақырып
бойынша ой қорыту жасай
алады.
ҚБ: Бас бармақ арқылы
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Жұмыс
дәптеріндегі
жазылым
тапсырмалар
ын орындау

у.

алары.

Форма
тив
ті
бағала
у.

Оқылы
м,
жазыл
ым
тапсыр
малары
.

ҚБ: Бас
бармақ
арқыл
ы бірбірін
бағала
у.
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Соңы

Кері
байланыс

бір-бірін бағалау.
Жұмыс дәптеріндегі
жазылым тапсырмаларын
орындау
Жаңа білім мен тәжірибені
қолдану
«Ойлан, Жұптас, Пікірлес»
Оқушыларға қандай да
болмасын сұрақ, тапсырма
берілгенен
кейін
оларды
тыңғылықты
орындауға
бағытталған
интербелсенді
тәсіл. Тақтада сұрақ/тапсырма
жазылғаннан кейін әрбір
оқушы жекеше өз ойлары мен
пікірін берілген уақыт ішінде
(2-3 минут) қағазға түсіреді.
Содан кейін оқушы жұбымен
жазғанын
3-4
минут
талқылайды,
пікірлеседі.
Мұғалімнің екі-үш жұпқа өз
пікірлерін бүкіл сыныпқа
жариялауын
сұрауына
болады.
(ҚБ) “Екі жұлдыз, бір
тілек” әдісі.

«Бағдаршам» кері байланыс.
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ҚБ:
Топтық
Бағдар тапсыр
шам
малар.
көздері
арқыл
ы бірбірін
бағала
у.

Сабақтан
алған
әсерлерін
стикерге
жазып,
суретін
жібереді.

«Бағда
р
шам»

Кері
байлан
ыс
тақтай
шасы.
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МАЗМҰНЫ
• КУЛЬБАЕВА РАЙЛА КАЛБАЕВНА
• БИСАЛИЕВА ГУЛАЙХАН ЖУМАТАЕНА
• АСЕМОВА БАЯН ЖАСУЗАКОВНА
• БЕКЕТ МӘРЗИЯ ӘМІРТАЙҚЫЗЫ
• АМРЕЕВА МАЙРА ХАМИЕВНА
• АНДАРБЕКОВА АСЕМ ҚҰЛАМБЕКОВНА
• БАЙКАБУЛОВА АСЕМ БАТЫРБЕКОВНА
• МАМУТОВА АСЕЛЬ АСКРОВНА
• САСЕНОВА ИНДИРА КУБЕНОВНА
• КУРМАНГАЛИЕВА КАЛАМҚАС КАДЫРБЕКОВНА
• САЛИХОВА ГУЛЬНУР ЕСКЕНДЕРОВНА
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