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Бүгінгі мектептің білім беру жүйесіне оның сапалы мазмұнын жаңғырту
мәселелеріне айрықша көңіл бөлінуде. Оның бірден-бір көрінісі мектепалды
даярлық сынып балаларымен жүргізілетін әдістемелік жұмыстарды жүйелі
жүгізілуінен көрінеді.
Мектепалды даярлық сынып балаларымен жүргізілетін әдістемелік
жұмыстардыңмоделі мен мазмұнын баяндамас бұрын негізгі ұғымдарға
тоқталамыз:
Мектепке дейінгі кезеңдегі білім беру мазмұнын айқындауда мынадай
қағидалар негізге алынады:
балалардың мектепке дайындық ісін ұйымдастыруда тағлиматтық (дидактикалық) жетекші қағидалар басшылыққа алынады; олардың қолданылуы мектепалды даярлық сынып балаларының психофизиологиялық ерекшеліктері мен
мүмкіндіктеріне сәйкестендірілуге тиіс; білім, икемділік және дағды мақсаттық
нысана ретінде ғана емес, жеке адамның толымды дамуының амалы ретінде
қарастырылады;
тәрбиелеу мен оқытуда жас шамасымен даралық ерекшеліктерді ұштастыра
қарау қағидасы. Бұл қағида балалардың қалыпты сезімталдық күйлері мен толымды психикалық дамуларын қамтамасыз етеді;
мектепке дайындықтың мақсатының бірі баланың тән саулығы мен психикалық
саулығына, сезімталдық көңіл-күй дұрыстығына қамқорлық;
балалардың дербес әрекеттерін нәтижелі ұйымдастыру қағидасы;
баланың даралық және бірлескен іс-әрекетін тиімді үйлестіру қағидасы, «баланың жақын арадағы даму аймағына» сүйене отырып балаға жекелей әсер ету
мүмкіндігін жүзеге асыру;
баланың шаршауы мен жалығуын болдырмау үшін және оқытудың дамытқыш
сипатын қамтамасыз ету мақсатында соған лайықты жүктеме ойластыру
қағидасы;
баланың мектепке дайындығы үлкендер мен бүлдіршіндердің өзара бейімделген
түсіністік қағидасы бойынша жүру керек;
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мектепке дейінгі білімнің мазмұны Қазақстанның қоғамдық дәстүрлерімен үйлеседі және жалпы адамзаттық өркениеттілікке бағытталады; отбасы мен мектепалды дайындық арасында сенімділік, іскерлік байланыс орнату, ұстаздар мен
ата-аналардың ынтымақтастығы; бұл қағида балаларды оқыту мен тәрбиелеудің
сабақтастығын, баланың мектепке лайықты дайындығын қамтамасыз етеді;
балалардың мектепке дайындығы оқу-тәрбие ісін, мектепке барар жастағы балаларға тән әрекеттерді (ойын, қол өнерге машықтану, бейнелеу өнері, саз өнері,
театрландырылған көріністер т.б.) серпінділікпен ұйымдастыру арқылы жүзеге
асырылады;
баланың бейімділігін, қабілеттілігін, қызығушылығын ескере отырып, оқыту
ісін саралау қағидасы;
ҚР жалпы білім беретін мектебінің оқу бағдарламалары мен мектепке
дайындық бағдарламасының сабақтастық қағидасы.
Осы аталған қағидалар мен түсіндірмелерді ескере отырып, мектепалды
даярлық топ балаларымен жүргізілетін әдістемелік жұмыстардың моделін
даярладық.
Мектепалды даярлыққа қойылатын талаптар:
– мектепалды даярлықтың ерекшелігі сол, бұл кезеңде баланың адамгершілік
қасиеттерінің, білімдік дағдылары мен икемділіктерінің негізі
қалыптастырылуы қажет.
– мектепалды даярлауда қойылатын аса маңызды талап балалардың білімдерін
жинақтау мен жүйелеу, олардың айналадағы құбылыстар туралы негізгі
түсініктері мен қарапайым ұғымдарын қалыптастыру.
– мектепалды даярлық барысында балалар оқу ісіне машықтануға, қимыләрекеттерін ықтиярлы басқаратын қабілеті мен мақсатты ақыл-ой еңбегінің
дағдысын қалыптастыруға тиіс. Сөйтіп, бала мектепте оқудың жаңа
жағдайларына еркін ене алатындай дайындықтан өтеді.
Балаға педагогикалық үрдіс арқылы қазақстандық рухани құндылықтарға сай
адамгершілік, мәдениет негіздері дариды. Ол жалпы қазақстандық рухани
құндылықтарға сай тұғыр – тірек табады. Бұл – баланың табиғатты, адам
қолымен жасалған нәрселерді, қоғамдық өмір құбылыстарын, өз өмірі мен
әрекеттерінің құбылыстарын, өз жан дүниесін бағалай алуға баулиды.
– мектепалды даярлық баланың бейімділігінен туындайтын кең де, оңтайлы
мүмкіндіктерін жан-жақты тәрбиелеуге және дамытуға пайдалануды талап
етеді, балалар оқу және тәжірибе мәселелерін шешуде өзіндік білімін пайдалана
алатындай болуға тиіс, танымдық әрекеттері мен ойлануы жеткілікті даму
деңгейіне көтерілген болу керек, психикалық үрдістер ырықты күйде болу
керек, оқу әрекетінің жеке бөліктерін меңгерген болуға тиіс.
– мектепалды даярлық баланың қоршаған ортамен қарым-қатынас жасауына
қажетті арнайы білімінің, икемділіктерінің қалыптасуын қамтамасыз етуге тиіс.
Мектепалды даярлықтың міндеттері:
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балалардың денсаулығын сақтау мен нығайту, оларды дене дамуы мен ақыл-ой
жұмысына қабілеттері жағынан жетілдіру.
– әрбір баланың шығармашылық және парасаттылық қабілеттерін жан-жақты
дамыту.
– баланың адамгершілік қасиеттері мен эстетикалық, этносаралық қатынастар
мәдениетінің негіздеріне ден қойғызу.
– баланың этностық-мәдени сәйкестілігін қалаптастыру амалы ретінде оны
ұлттық мәдениет бастауларынан нәрлендіру.
Теорияда балаларды мектептегі жағдайлары мен оқуға бейімдеу мәселелері, әр
түрлі аймақ әрекетіне байланысты қаралған, сонымен ерекшелік
топтарындағы тәрбие мен оқыту бағдарламасында белгіленгеннормалар мен
сұраныстарға сәйкес, мектепке бейімделу барысында мектептегі жағдайға
жетілуімен және мектептегі оқуға бейімделуінің жеке анализінің
психологиялық әдістерін қолданудың теориялық негіздерін жасауға
бағытталған. Алынған психологиялық хабар педагогикалық үрдістің
оптимизациясы үшін қолданылуы мүмкін. Осылайша мектепке баратын балалар
қоғамында теориялық диагностиканың қолданылуы халықтық білім жүйесінің
ажырамас құрамды бөлігі болып табылады және оқуға бейімдеу мен мектепке
жетілдіру мақсатына қызмет етеді, Теориялық диагностика негізінде мектепке
баратын балалардың мектептегі оқуға даярлығын
қалыптастыру, диагностикалық әдістерді қолдану, әрине арнайы
психологиялық білімдіқажет етеді, дегенмен мектептегі жағдайларға
байланысты педагогтар да қолдануға болады.
Оның қолданылуын қажет ететін негізгі мынандай мәселелерді атап көрсетуге
болады.
І. Психологиялық-педагогикалық процестегі диагностика негізінде мектепке
даярлықты қалыптастыру. Тәрбиешілер мен мұғалімдер үнемі оқу процесін
бағалап, орындап және жоспарлап отыруы тиіс. Ол бүтіндей топты немесе жеке
баланы мектептегі оқуға бейімдеуде, оқытудың алғы шартын өткізу барысы
және нәтижелері жайында ақпараттарды қажет етуі тиіс. Оқытудың жеке алғы
шарттарын және өткізу барысын білмей, педагогикалық процесті
дифференциялды ұйымдастыру мүмкін емес. Бұл сұраныс балаларды
мектептегі жағдайларға жетілдіріп, оқуға бейімдігін жоғарылататын шешуі
шарт.
Мектептегі оқуға балаларды бейімдеуде, оқытудың алғы шарттары мен
дамуының жеке ерекшеліктерінің диагностикасы. (балаларды бағалау).
Мұғалімдер өз уақтында өздері балалардың даму деңгейін үнемі бағалап
отыруы қажет. Мысалы, белгілі бір мезгілде ол балалардың вербальды бағасын
беріп отыруы керек. Сонымен бірге, бала дамуының әр түрлі сатыларында
психологиялық диагностиканы қажет ететін балаларға, мысалы, мектепке
3

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

қабылдану жайлы немесе мектеп жағдайы мәселелерін шешуі жайлы кемегі
қажет.
Психодиагностикалық әдістердің қарастырылуы мен қолданылуы дарынды
балаларға арналған арнайы мектептерге қабылдануда өте қажет. Алайда,
психодиагностика кең түрде көмек бере алады, өйткені ол баланың психикалық
ерекшеліктері жайлы қажет мәліметтерді бере алады.Бірақ дәл шешімнің өзін
анықтай алмайды.
Дамудағы артта қалудың түрлі формаларының диагностикасы және оларды
түзету жұмыстары. Дамуда артта калудың екі негізгі түрі ерекшеленеді: жүйке
жүйесінің органикалық бұзылыстары мен байланыстары және клиникалық
психологиялық немесе медициналық диагностиканы, терапеяны қажет ететін,
негізінде дені сау балалардың дамуындағы жағымсыз сыртқы немесе ішкі
міндеттермен байланысты уақытша артта қалуы және жағымсыз мінезқұлықтары. Теориялық диагностика негізінде бұл жерде екі міндетті шешу
қажет: ерекше педагогикалық шараларды қажет ететін жағымсыз мінезқұлықтарды түзету жұмыстарын қолдану арқылы қалыпқа келуге көмектесу
және күшейту тенденциясы байқалған (профилактикалық шараға қарамастан)
балаға қатысты шешімге келу мақсатында диагносикалау мен артта қалу
профилактикасы мақсатында дамудың жағымсыз ішкі және сыртқы
жағдайларды өз уақытында анықтай білу.
Білімділік – кеңістік ортасын қалыптастыруда маңызды рөлді педагогикалық ісәрекетке қатысушылардың өзара әрекеті алады, өйткені педагогтардың
қажеттіліктерін, қабілеттерін және мүмкіндіктерін, ата-аналардың
сұраныстарына ортаның ерекшелігі, ұйымдастыру деңгейі, білім беру
бағдарламасының мазмұнын оны меңгеру жетістігіне тәуелді .
Әдістемелік жұмыстарды дұрыс жобалау келесі қағидаларды жүзеге асыруға
мүмкіндік береді:
Дамыту қағидасы: мектепалды даярлықтың тұлғаның дамуына нақты
бағдарлануын көрсетеді. Дамыту дегеніміз күшейту, рухани, ақылдық, мәдени
жетілуге көмектесу.
Диалогтық қарым-қатынас қағидасы: диалогты білім беру үрдісі
субьектілерінің қарым-қатынасының бөлінбейтін шарты ретінде қарастыру.
Сенімді қарым-қатынас қағидасы: білім беру үрдісіне қатысатын
субьектілердің ашықтығын, өзара шарттастығын, белсенділігін білдіреді. Бұл
контексте «бала-ата-ана», «ата-ана-бала», «педагог-ата-ана», дара еңбек етуі
айтылады.
Педагог пен баланың арасындағы өзара әсер қағидасы: Білім беру әрекетіндегі
тәрбиеленуші мен тәрбиешінің өзара шарттастығын ашады. Бұл қағида білім
беру іс-әрекетінің мақсаттылығын білдіреді, педагогикалық іс-әрекетте бұл
жағдаятты ескеру және оны осылай етіп құру жақсы адами сапаларды
дамытуға, бір-біріне деген рухани тепе-теңдікті сақтауға мүмкіндік береді.
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Білім беру қағидасы: баланы мектепке дамыту деңгейінде тек қана бір нәрсеге
үйрету ғана емес, сонымен қатар, білімге деген махаббатын ояту маңызды.
Балалар нақты тәжірибелік іс-әрекетін реттейтін біліктерді меңгеруі қажет.
Денсаулық сақтау қағидасы: білім беру үрдісіндегі дене шынықтыру баланың
психологиялық дамуы жөнінде жалпылама және тұтас көзқарас береді.
Ұсынылған қағидалардың көп болуы оның мазмұны мен қызметін қайта
ойластыруға, жаңа прогрессивті технологияны және иілгіш ұйымдастырушы
форманы енгізуге мүмкіндік береді. Қағидаларды жүзеге асыру дене
шынықтырудың білім беруші кеңестіктік әрекетін, қарым-қатынастық басты
құндылығы ретінде дамушы бала тұлғасына бағдарлауды білдіреді.
Балалардың мектепалды даярлық деңгейін анықтау жұмысын Ермекбаева Л.Х.,
Нығметова Қ.Н. бала бақшаның даярлық тобында немесе мектепке жазар кезде,
бірақ әйтеуір, қыркүйектің 1-іне дейін жүргізуді ұсынады. Мұның мәнісі: бірліжарым балалар мектепте оқуға даяр болмай қалған күнде, оларды оқуға
қабылдамай, куаныштарын басудың ретсіздігі.Мектептік кемелге жетпеген
балаларды, Ермекбаева Л.Х., Нығметова Қ.Н асықтырудың қажетсіздігін айта
отырып, диагностика нәтижесіне байланысты, мына шараларды қолдануды
ұсынады:
баланы мектепалды даярлық сынып жазу, яғни мектепке қабылдау;
оқу мерзімін бір жылға шегере тұру;
баланы арнайы топқа (мектепалды дайындық) немесе мектеп тобына ауыстыру.
дәрігерге жолдама беру;
тексеру барысында алынған нәтижелер бойынша (әлі даму деңгейі
жеткіліксіз бағыттарды) жеке жұмыстар жүргізу.
Ғалым еңбегімен таныса отырып, оны теориялық тұрғыда талдау барысында:
даярлау мәселесін анықтауды тек психология
ғылымының зерттеу нысаны ретінде қарастырады. Бұл әрекетпен
шұғылданар басқа да ғылым салалары (мәселен, педагогика) бар
екендігі ескерілмейді;
мектепке психологиялық даярлықты анықтау бағыттары (үш
бағыты) мен «жеке жақтардың» өзара тығыз байланысып, бірінен
бірінің туындап жатуы; кейде тіпті қайталап жатуы да. Мысалы:
а)«жеке жақтардағы» жалпы дене дамуы мен бірінші бағыттағы
баланың жалпы дамуының белгілі бір деңгейге жетуі. Екеуінің де
түпкі мәні қалыпты даму жағдайындағы мектепалды даярлық
топ балаларыныңантропометриялық көрсеткіштері;
ә) «жеке жақтардағы» көңіл-күйлік – еріктікдаярлығы мен екінші бағыттағы
атқарылуы тиіс ішкі әрекеттерді ырқына бағындыра алуының мазмұны бірдей
екендігі анықталған.
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18.11.2021 жыл № H00030
Оқушыларды техникалық еңбекке баулу
АЯПОВ АЛИМ СЕРИКБАЕВИЧ
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы
«№5 Мақтарал мектеп гимназиясы» КММ
Көркем еңбек пәнінің мұғалімі
Мектепте сабақтан тыс уақытта жүргізілетін техникалық-шығармашылық
үйірмелері өзге үйірмелерге ұқсамайтын өзіндік атқаратын қызметі мен тәлімтәрбиелік мүмкіндігі зор үйірме. Жас техниктер үйірмесін базалық мазмұны
оқушылардың болашақ кәсіптерін анықтап, қабілеттерінің дамуымен қатар
өздерін-өзі танып білуге, техника әлемін зерделеуге, әртүрлі салалар бойынша
қабілеттерін, біліктіліктерін шыңдауға мүмкіндік жасайды. Техникалық
шығармашылық үйірмелерінде оқушы тек мұғалімнің үйретуімен модель
түрлерін жасаумен шектеліп қана қоймай, оған талдау жасап, жасалу, өңделу
технологиясына өз ой пікірлері мен ұсыныстарын айтуға дағдыланады. Оқушы
жұмысты өз қолымен істеп көреді, тапсырмаларды қызығушылықпен орындап,
оның қорытындысын көрсеткісі келеді. Үйірме сабағында өзін еркін сезініп,
орындаған жұмыстарынан моральдық қанағат алады. Тапсырманы орындап
қана қоймай, өзге оқушыларды да шығармашылықпен жұмыстануға тарта
біледі. Осылайша үйірме жұмыстарында оқушы үйренуші шәкірттен белсенді
үйретуші, өзіндік шығармашылық ой-өрісі бар, жан-жақты дамыған дара тұлға
дәрежесіне көтеріледі. Осы белсенділік арқасында оқушы әрбір жұмысын
шығармашылық оймен жасап, зерттеп, оған жан-жақты талдау жасап, өз
бағасын берумен қатар, өз бойында келешек кәсіби мамандығын да
қалыптастырады.
Техникалық-шығармашылық үйірмелер оқушылардың болашақ кәсіптерін
анықтап, қабілеттерін дамытумен қатар өз-өздерін танып-білуге, техника әлемін
зерделеуге мүмкіндік жасайды.
Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық үрдістің қарқыны білім беру жүйесінің
алдына мүлдем жаңа міндет қойып отыр.
Бүгінгі таңда технология пәнін оқытуда мектепте оқушылар екі топқа бөлінеді.
Қыздар үшін көркем еңбек, ұлдар үшін техникалық еңбек.
Р ЕК Л АМ А
Қазіргі таңда республикамыздың көптеген мектептері интернет желісіне
қосылған. Ұлдарды техникалық еңбекке үйрететін үйірмеде оқушыларды осы
интернет желісі арқылы техниканың жетістіктерімен әртүрлі сайттар арқылы
таныстыра аламыз. Шығармашылықпен жұмыс істеп, жаңа технологияларды
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үйірме барысында пайдаланып отырса, оқушылардың техникалық үйірмеге
деген ынтасы мен қызығушылығы артатыны анық. Үйірме барысында әртүрлі
әдістерді қолдану оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың
шығармашылық қабілетін және өздігінен жұмыс істей алуын жетілдіруге тиіс.
Жан-жақты қамтылған, бүгінгі заман талабына сай әдістерді пайдалана отырып,
оқушыларға техникалық-шығармашылық білім беру, оқушылардың сабақта
алған білімдерін тереңдету, кеңейту және бекіту «Кеме үлгісі» үйірмесінің
мақсаты. Практикалық жұмыс кезінде олар техникалық құрылғы үлгілерін
құрастырушылық қабілеттерін, шығармашылық ойларын дамыта отырып өз
беттерінше жұмыс істей алу ептілігін дамытады.
Оқушыларға техникалық-шығармашылық білім беру мақсатында А.Құсайынов
атындағы орта жалпы білім беретін мектеп-балабақшасында «Кеме үлгісі»
үйірмесіне жетекшілік жасаймын. Үйірмеде 5-10 сынып оқушылары сабақтан
тыс уақытта шикізат түрлерінен техникалық құрылғы үлгілерін жасаумен
айналысады. Практикалық жұмыс кезінде оқушылар техникалық құрылғы
үлгілерін құрастырушылық қабілеттерін, шығармашылық қабілеттерін
дамытады. Үйірме мүшелері алғашқы жұмыстарын шаблон үлгімен істейді,
сызбалармен танысады, үлгілерді сызба бойынша жасайды. Үйірме барысында
оқушы жұмысты өз қолымен істеп көреді, жұмыстың қорытындысын көрсетеді.
Оқушының ой-өрісі дамып, шығармашылық шеберлігі шыңдалады.
Үйірме мүшелері белгілі бір дәрежеде, жасалынатын нысанды ойлап табудың
тиімді жолдарын үйренеді. Үйірме жұмысында оқушылардың графикалық білім
алуы да қарастырылған. Үйірме мүшелері алғашқы жұмыстарын қалыптағыш
(шаблон) үлгімен істесе, одан әрі сызбалармен танысып, үлгілерді сызба
бойынша жасайды.
Осындай жетістіктерге қол жеткізу мақсатында үйірме сабақтарында әр түрлі
әдістемелік тәсілдерді қолданамын.
Баяндау әдісі (әңгімелеу, түсіндіру)
Көрнекіліктермен жұмыс (кітап, журналдар, сызбалар, суреттер, жобалар)
Жобалау әдісі (жаңа үлгілер жобасын сызу, техникалық суреттер салу)
Сарамандық жұмыс (жобалар, сызбалар, үлгілер бойынша жұмыстану)
Проблемалық ізденіс (оқушылар қабілетінің дамуына, ізденуіне, жаңа үлгілер
жобасын жасауына жағдай жасау).
Үйірмеге алғашқы жылы қатысып отырған оқушылар алдымен қима үлгілерді
(шаблон) қолдана отырып, қарапайым (автокөліктер, ұшақтар, зымырандар, су
көліктері т.б.) үлгілер жасайды. Өз жұмыстарын саралап, салыстыру арқылы
бағалауды үйренеді.
Үйірме жұмысының екінші жылдары оқушылар неғұрлым күрделі (жер
көліктері мен су көліктерін, ғарыш кемелері мен зымыран түрлерін т.б.)
техникалық үлгілердің сызбаларын жан-жақты зерттей отырып жасайды.
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Ал үйірменің үшінші жылдары оқушыларымыз өздері жобалаған сан алуан
үлгілерді жасаумен айналысады. Жұмыс барысында туындаған жаңа идеяларды
саралап, салыстыру арқылы жұмыстарын нақтылауды, бағалауды үйренеді.
Қорыта келгенде бұл үйірменің берері – оқушы бойындағы белсенділікті
арттырып, өз күшіне деген сенімділік, шыдамдылық, икемділік сияқты
қасиеттері пайда болады.
Оқушының ой-өрісі дамып, шығармашылық шеберлігі шыңдалады.
Шығармашылық – бүкіл тіршілік көзі. Мектепте білім беру ісіндегі басты
бағдар – оқушылардың тек шығармашылық мүмкіндіктерін ашу. Мұғалімнің кез
келген сабағы шығармашылық сипатта өткізіліп отырса, оқушы дербестігінің
қалыптасуы жоғары деңгейде көтерілері сөзсіз. Оқушының шығармашылық
белсенділігінің артуына ата-ана мен мұғалімнің қолдауы болғаны дұрыс. Бала
өз жұмысын жан-жағындағыларға көрсетуге ұмтылады. Сол кезде оны
ересектер дұрыс бағалап, қолдау көрсетіп, дұрыс бағыттау керек. Бала
бойындағы байқағыштық қабілетімен қатар шыдамдылық та мол болғаны
дұрыс.
Оқушыларды техникалық еңбекке баулу, яғни еңбек тәрбиесі – барлық
тәрбиенің қайнар көзі. Оқушыға дұрыс бағыт берсек, шығармашылық
жұмысына еркіндік беріп, нәтижесін көрсете білсек, еңбектің әр кезде, кез
келген істе өтемі болатынын, еңбексіз ешнәрсеге қол жеткізе алмайтынына
оқушының көзін жеткізсек көздеген мақсатымызға қол жеткіземіз.
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18.11.2021 жыл № H00031
Дене тәрбиесі пәні бойынша сыныптан тыс жұмыстардың оқушы
денсаулығын нығайтудағы ролі
БАЙЫМБЕТОВ АЙДОС ПОЛАТБЕКҰЛЫ
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы
«№5 Мақтарал мектеп гимназиясы» КММ
Дене шынықтыру пәні мұғалімі
Қазіргі таңда қоғамның салауаттылығы маңызды сипатқа ие. «Дені саудың –
тәні сау» деп көне Рим ойшылы Юневал айтпақшы, әр адам өз денсаулығының
кепілі. Сондықтан өскелең ұрпаққа салауатты өмір салтының қағидаларын
құлаққа сіңіре берсе, оларды сол жолға тәрбиелейтін іс-әрекеттерді басты
назарда ұстаса, берер нәтижесі де оңды болары анық.
Өйткені қай қоғамға болсын дені сау, жігерлі де ширақ, білімді де салауатты
ұрпақ, жан-жақты шыныққан азамат қажет. Ал дені сау, ширақ та шыныққан
ұрпақ тәрбиелеудің бір ұшығы әрбір мектептегі дене тәрбиесі пәні мұғалімінің
қолында екені сөзсіз. Ұрпақ денінің саулығы - ұлан асыр байлық, тек оны
сақтау үшін жүйелі де жоспарлы жұмыс жүргізе білу қажет. Себебі
дүниежүзілік денсаулық сақтау ұжымдарының деректеріне сүйенер болсақ,
денсаулыққа әсер ететін факторлардың 50-60 пайызы адамның өмір тіршілігіне,
20 пайызы тұқым қуалаушылыққа, 20 пайызы сыртқы ортаның жағдайына, 8-10
пайызы дәрігерлік көмектің деңгейіне байланысты екен. Бұдан шығатын
қорытынды, адам денсаулығын сақтаудың негізгі бағыты салауатты өмір салтын
ұстауда, соның ішінде дене шынықтырумен жүйелі айналысуда жатқандығын
анық байқауға болатындығы.Сол себепті мектептегі оқушының денсаулығын
сақтау мен қалыптастырудың басты мақсаты тұлғаның психологиялық және
дене қимыл әрекетінің мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін ескеріп, салауатты
өмір салтын қалыптастыруға баулу және спортпен жүйелі түрде шұғылдануға
дағдыландыру болып табылады.
Ал спортпен шұғылдануды тек сабақ процесінде ғана жүзеге асырып қана
қоймай, сыныптан тыс мезгілде де іске асыру дене тәрбиесі пәні мұғалімінің
міндеті деп білемін.
Дене тәрбиесі бойынша сыныптан тыс жұмыстардың мақсаты - баланың
денсаулығын нығайтуға көмектесу; ағзаны шынықтыру, оқушылардың жанжақты өсіп жетілуіне, дене шынықтырудық оқу бағдарламасын ойдағыдай
меңгеруге көмектесу; балаларды дене шынықтыру және спортпен үнемі
шұғылдануға әдеттендіру; қозғалыс дағдысын тәрбиелеу болып табылады. Дене
шынықтыру пәні бойынша сыныптан тыс шараларды ұйымдастыруды
төмендегі бағыттар бойынша жүргізуге болады:
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І. Спорттық секциялар.
ІІ. Аула клубтары жұмыстары.
ІІІ. Туризм.
ІV. Көпшілік мәдени шаралар
V. Тәрбие сағаттары
VІ. Отбасылық жағдайында
VІІ. Тренингтер
VІІ. Жазғы сауықтыру лагерлері.
Бұл бағыттардың барлығы да оқушының спортқа деген қызығушылығын
оятатын шаралар ғана емес, олардың сана-сезіміне әсер етумен қатар,
денсаулығына ықпалы зор дүниелер болуға тиіс.
Сондықтан дене тәрбиесі пәні мұғалімі осы ұстанымды өзіне басты мақсат етіп
алуы тиіс деп есептеймін.
Ал осы жоғарыда айтылған бағыттардың қамтитын шараларына тоқталар
болсам, оларды былайша саралап көрсетуге болады:
СПОРТТЫҚ СЕКЦИЯЛАР: Волейбол, баскетбол. Футбол, дойбы,шахмат,
тоғызқұмалақт.б.
Аула клубтары жұмысы: Спартакиадалар, турнирлер, спорттық түрлі
сайыстар т.б.
Туризм: түрлі саяхаттар,
Көпшілік мәдени шаралар: Ұлттық ойындар сайысы, отбасылық спорттық
сайыстар, дене шынықтыру және спорт мейрамдары
Тәрбие сағаттары: мәдени іс-шаралар, кездесулер.
Отбасылық жағдайында: үй жағдайындағы жаттығулар,
Тренингтер: Спорт түрлерін насихаттау, салауатты өмір қалыптастыруға
бағыттау, денсаулыққа зиянды әрекеттерден аулақтату, дене тәрбиесіне қатысты
білімдерін жетілдіру бағытындағы шаралар.
Жазғы сауықтыру лагерлері: Балалардың денсаулықтарына қарай түрлі
жаттығулар, спорттық ойындар, сайыстар.
Міне осындай шаралар мектептегі дене тәрбиесі сабағындағы сыныптан тыс
шараларды ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Ал дене тәрбиесі пәні бойынша
сыныптан тыс жұмыстарды жүргізу арнайы жоспар, бағдарлама бойынша іске
асырылуы тиіс, яғни бұл шара мектеп директоры бекіткен, заңды құжаттар
болуы қажет.Сондай-ақ оқушының жас ерекшелігі, денсаулығына қарай
мүмкіндігі ескерілу міндетті болып табылады.
Мектептегі дене тәрбиесі бойынша сыныптан тыс жұмыстардың есебін жүргізу,
дене тәрбиесі ұжым кеңсесінің жоспарына және мектептің дене тәрбиесі
жөніндегі жылдық және жоспарларының орындалуына бақылау жүргізуді
жеңілдетеді. Ол арнайы есеп жүргізу құжатында жұмыс істелінген саны мен
сапасын көрсету арқылы жүзеге асырылады. Есеп жүргізу жауапкершілігін дене
тәрбиесі мұғалімі өз мойнына алады.
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Әрбір мектепте бұқаралық дене тәрбиесі мен спорт жұмыстарын тіркеп
отыратын “сыныптан тыс жұмыстар есебінің журналы” жүргізілуі
қажет.Сыныптан тыс жұмыстардың барлығы негізінен дене тәрбиесі кеңесінің
мүшелері, белсенділері тіркеп отырды.
Дене тәрбиесі мұғалімінің міндеті - белсенділерге есеп жүргізуді үйрету және
оның жүргізілуін бақылап отыру. Дене тәрбиесі мұғалімі оқу жылы аяғыда
директордың қатысуымен өтетін педагогикалық кеңесте немесе мәжілісте
сыныптан тыс өткен жұмыстар туралы есеп беріп отырады. Оқу жылы соңында
дене тәрбиесі мұғалімі оқу жылы ішінде атқарған жұмыстары жөнінде және он
талдап, жетістіктер мен кемшіліктерді көрсетіп келесі оқу жылында істі
жақсарту ұсынысын айтып, жоба есеп береді. Дене тәрбиесінің сыныптан тыс
жұмыстарын жоспарлау мына құжаттар бойынша жүзеге асырылады:
1. Дене тәрбиесінің сыныптан тыс жұмыс жоспарында ;
2. Бұқаралық спорт жұмыстарының күнтізбелік жоспарында;
3. Дене тәрбиесі ұжымы кеңесінің жұмыс жоспарында;
4. Секция жұмысының оқу жоспарында;
Мектептегі сыныптан тыс жұмыстың есебін жүргізу құжаттары:
1. Сыныптан тыс жұмыстардың есебін жүргізу журналы.
2. Үйірме және секция жұмыстарын жоспарлау және есеп журналы
3. Дене тәрбиесі жетекшісінің күнделігі.
4. Дене тәрбиесі ұжымы жұмысының есебін жүргізу журналы.

Ал енді осы сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыруда басты басшылыққа
алатын кейбір мәселелерге тоқталар болсам, адам ағзасының негізгі қызметінің
қалыптасып жетілуі баланың жастық шағында, әсіресе мектеп жасында (6-14
жаста) жүзеге асады. Сондықтан осы кезеңде оған әсер ететін факторларды
барынша тиімді пайдалану қажет. Сыныптан тыс ұйымдастырылар шаралардың
қай-қайсысы да балалардың қалыптасып жетілуіне, санасына, жан-жақты
дамуына ықпал ете алатындай болуы шарт.
Мысалы, серуендер мен жорықтарды балалардың табиғат туралы
білімдерін толықтыра алатындай, тамаша адамдардың әңгімелерін ести
алатындай, денсаулығына пайдалы болатындай жерде белгіленген жөн.
Ал сыныптан тыс денені шынықтырудың жолдарының бірі - олардың өз
еркімен дайындалуы. Осыған байланысты оқу бағдарламасына дене
тәрбиесінен үйге тапсырма беруді міндетті түрде енгізу керек.
Отбасында өз еркімен орындалатын дене тәрбиесінің бір түрі -таңертеңгілік
гигиеналық-бой сергіту жаттығуы. Ол адамның дене құрылысының ұйқыдан
соңғы тіршілік қызметіне тез араласуына әсерін тигізіп қана қоймай, адамды
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сергек жүруге және көңіл-күйін көтеруге көмегін тигізеді. Таңертеңгілік бой
сергіту жаттығуы тұлғаны дұрыс қалыптастыруға әсер ете отырып,тыныс алуды
жақсартады, қан айналу жүйесі қызметін күшейтеді, зат алмасуға көмектеседі,
оқушылардың зеректігін, мақсатқа жету ұмтылысын қалыптастырады, ақыл-ой
қызметін арттырады. Сондай-ақ, «Тән қуаты болса,
жан қуаты да ажарлы болады» - деп Жүсіпбек Аймауытов айтқандай,ертеңгілік
бой сергіту жаттығулары оқушыларды тәртіптілік пен бейімділікке, өзіне деген
сенімділік пен белсенді қызмет атқаруға тәрбиелейді.
Дене тәрбиесіндегі маңызды құралдардың бірі – табиғат факторлары. Күннің
көзі, ауа, суға шомылу, душ қабылдау сауықтыру жұмысы кезеңінде пайдалану
өте тиімді болады.Сыныптан тыс шаралар кезінде осы мәселерге де баса назар
аударып, жоспарлы түрде сауатты жұмыс жүргізіп отыру қажет.
Қорыта келе айтпағым,дене тәрбиесі – қоғамдағы жалпы мәдениеттің бөлігі,
адамның дене қабілеттерін дамыту мен денсаулығын нығайтуға бағытталған
әлеуметтік қызметтің бір саласы. Оның негізгі міндеттерінің бірі балалар мен
жеткіншектердің арасында дене шынықтыру – сауықтыру және спорт
жұмыстарын ұйымдастыру болып табылады, өйткені дене тәрбиесінің негізі
балалық және жеткіншектік жаста қаланады. Тек қана осы кезеңде дене
жаттығуларымен айналысу кажеттілігі қалыптасады, дағдылар мен іскерліктер
жинақталады, спортқа қызығушылық калыптасады. Жастардың жан - жақты
дамуын дене тәрбиесінсіз елестету мүмкін емес. Денесі жақсы дамыған деп күн
режиміне спортпен жүйелі айналысуды енгізген, ағзаның шынығуы үшін
табиғи факторларды тұрақты пайдаланатын, жұмысты белсенді демалыспен
кезектестіріп отыратын жас адамды айтамыз.
Адамның салауатты өмір салты қозғалыс белсенділігімен тығыз байланысты
екендігі сөзсіз. Табиғат өскелең ұрпаққа қозғалу қажеттілігін сыйлаған деп
айтуға болады. Бірақ, қазіргі кезеңдегі адамның бала кезінен қозғалыс
белсенділігінің жетіспеушілігі байқалады. Үйде, бала бақша мен мектептерде
балалардың қозғалыс мұқтаждығы өте төмен.Бала денсаулығын сақтаудың алғы
шарттарының бірі – қимыл-қозғалыс деңгейі. Адам тіршілігіне ауа, су, тамақ
қандай қажет болса, белгілі деңгейдегі қозғалыстың да маңызы сонша.
Сондықтан оны өмір сүрудің ең басты шарттарының бірі ретінде есептеу керек.
Табиғаттың өзі адамның қолына физиологиялық теңдесі жоқ денсаулық тәсілін
беріп отыр, ол- қимыл-қозғалыс, дене жаттығулары. Бәрі де адамның ынтасына,
жігеріне, әркімнің өз басының тікелей жауапкершілігіне байланысты. Ал
қимыл-қозғалыстың аздығы (гипокенезия) – денсаулықты бұзатын себептердің
бірі.

12

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

18.11.2021 жыл № H00032
Дене шынықтыру пәнінде жаңа инновациялық технологияларды
пайдалана отырып, білім сапасын арттыру
ШЫНЫБЕКОВ НЫГЫМЕТЖАН ТАЖИХАНОВИЧ
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы
«№5 Мақтарал мектеп гимназиясы» КММ
Дене шынықтыру пәні мұғалімі

Еліміздің даму бағытын бекіткен «Қазақстан – 2030» бағдарламасында
салауатты өмір салтын ұстану мемлекеттік маңызы бар мәселелермен тең
дәрежеде екендігі баса көрсетілген. Өмір салты мен денсаулық арасындағы
өзара байланыс салауатты өмір салты ұғымын құрастырады.
Салауатты өмір салтын насихаттауда, салауатты өмір сүру мәдениетін
қалыптастыру мәселелерін жетілдіретін, осы саладағы басымдылықтарды
анықтайтын ғылым да, өскелең ұрпақты оқыту, тәрбиелеу формалары мен жаңа
әдістерді ұстанатын білім де қажет. Мектеп оқушыларының салауатты өмір
салтын қалыптастыру туралы алған білімдері болашақ азаматтардың
денсаулығын сақтап қалуға берік тірек болады.
Мектеп оқушыларының салауатты өмір сүру мәдениетін қалыптастыру
дегеніміз:
І. Жеке тұлғаның өзін қоршаған жансыз және жанды табиғи ортамен жан –
жақты үйлесім тауып, өз ғұмырын Отаны, елі, отбасы және өзі үшін барынша
пайдалы өткізу дағдысын қалыптастыру;
ІІ. Салауатты өмір салты – ол денсаулықтың үйлесімді дамып, сақталуы мен
орнығуын қамтамасыз ету мақсатында денсаулықты нығайтуға бағытталған іс
– шараларды жүргізу.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін қандай жағдайларға назар аудару
керек? Өмір салты дегеніміз не?
Бұл жеке адамның тіршілік етуге бағытталған мүмкіндіктерін қалыптастыру.
Біздіңше, адамның әлеуметтік – психологиялық және биологиялық жақтан
салауатты өмір салтын қалыптастыруға мына жағдайлар негіз бола алады:
- белсенді қозғалыс нәтижесінде организмді шынықтыру дене тәрбиесі немесе
спортпен шұғылдану;
- физикалық еңбектің гигиеналық талаптарын жүзеге асыру;
- жеке және әлеуметтік гигиеналық талаптарын жүзеге асыру;
- қарым – қатынас және экологиялық мәдениетке жету;
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- дұрыс жыныстық тәрбие алу;
- зиянды әдеттерден аулақ болу.
Сондықтан балаларды жасынан салауатты өмір салтына қалыптастыруға күш
салып, зиянды әдеттерден сақтандыруымыз керек. Денсаулық тәрбиесі – ортақ
мәселе. Халық санының өсуі, оның сапасы, деннің саулығы мемлекет әл –
ауқатының дамуына мұрындық болады. Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның егемен мемлекет ретінде
қалыптасуы мен дамуының стратегиясы» деген еңбегінде соның 4 негізгі
күшін атап көрсетті. Оның бірі – жер үстіндегі байлық деп отырғанымыз –
адам, оның білімі мен іскерлігі, таланты мен мәдениеті, денсаулығы деген еді.
Дене шынықтыру пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері
бар. Мұнда негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек.
Дегенмен де оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, спортқа деген
қызығушылығын арттыру жақсы ұйымдастырылған сабаққа байланысты.
Сондықтан оқушылардың пәнге қызығушылықтарын арттыру, сабақта
тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің шығу тарихын, спорт түрлері
дамыған елдерді спорттың әр саласындағы белгілі спортшылар өмірін алуға
болады.
Сол себептен мұғалім сабақты тартымды етіп теория мен практиканы
ұштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі баса назарда
болуы қажет. Бұл мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас, сабақты
жақсы оқитын, спортқа бейім оқушылармен белсенді жұмыс істеп қана
қоймай, барлық баланың дамуы үшін қолайлы жақсы ойлар туғызып, қабілеті
жеткен жерге дейін еңбек етуін ойластыру тиіс. Барлық оқушылар өз қабілетін
ең төменгі жеңіл тапсырмаларды орындаудан бастайды, оларды міндетті түрде
толық орындап болғаннан кейін ғана, келесі күрделі деңгейдегі жаттығуларды
орындауға көшіп отырады. Бұл оқушылар арасындағы бәсекелестікті және әр
оқушының өз қабілетіне, қызметіне сәйкес жоғары деңгейге көтерілуіне толық
жағдай жасалады.
Жаңаша әдістерді сабақтарда үнемі қолданысқа енгізуде теория мен
практиканың ұштасуына мән бергенде ғана жұмыстың мазмұндылығы көріне
алады. Осы бағыттарда сын тұрғысынан ойлау және деңгейлеп оқыту
технологияларының тиімді әдістерін дене шынықтыру пәнінде қолдануды
ұсынамын. Алдымен «Дене шынықтыру пәні не береді?» –деген сұраққа:»
Қимыл қозғалысты береді. Машықтандыру. Дене мәдениетін қалыптастыру.
Денені шынықтыру, тәрбиелеу. Жалпы дамыту жаттығуларын меңгертеді.
Мемлекеттік стандарттық бағдарламаны жоспарлай білуді, нормативтік тест
жаттығуларды игертуді береді.
Дене тәрбиесі сабағында сын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді
пайдалануға да болады. Осы технологияның шығармашылық бөлігін
басшылыққа ала отырып, ой толғау жасауға болады (мысалы, дене шынықтыру
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сабағын ойын түрінде ұйымдастыру), сол арқылы, оқушылардың бейімділігін
арттыруға болады.
Күтілетін нәтиже - дене тәрбиесі пәніне деген қызығушылықтарының артуы.
Оқушы шығармашылығы, өзін-өзі басқаруы, құрметі, эстетикалық талғамы да
артып келеді. Мысалы, дене шынықтыру сабағында 3-4 сыныптарына сергіту
сәтін алатын болсақ, өз тәжірибемде 4-сыныптарға өткізген «Эстафеталық
жарыстар» атты сабағымда, алдымен оқушыларға ой толғау жасау мақсатында,
қазақтың ұлттық ойын түрлеріне тоқталдым, ұлттық ойындар туралы өз
түсініктерін сұрай отырып, сабақ барысы кезінде орындатуды жоспарладым.
Міне, осы арқылы оқушылар сабақтың жарыс түрінде топтық ойын әдісінде
болатына көз жеткізеді. Ойлау қабілетін дамыту тұрғысында 4 сыныптар
арасында «Көңілді мәре» сайысы оқушылардың ой-қабілетін, жылдамдық
ерекшелігін, тез шешім қабылдауына және топтық әрекет жасауына пәндерді
байланыстыра отыра кіріктірілген сабақ көрермендердің көңілінен шықты.
Сабақты қызықты өткізу үшін мультимедиалық проектор арқылы қазақтың
ұлттық ойындарының тарихын таныстырып өтіп, жасырылған сұрақтарды
табуға машықтандыру, әр топқа белгіленген ұпай сандарына қарай бағалап
отырдым. Кейін сабақ барысын: «Кім шапшаң?» бөлімі деп алып, бұл
бөлімінде оқушылар белгіленген жерге дейін эстафеталық таяқшамен жүгіріп
барып, белгілі жеріне жеткен кезде, тақтаға жазылып берілген есептерді
шапшаң орындап шығып кейін қайтып келу талабы қойылды. Оқушылардың
бұл бөлімде сабаққа деген қызығушылығының артуымен бірге машықтанады,
логикалық ойлау қабілеттері артады, қимыл-қозғалыс әрекеті дамиды.
Тәңертеңгілік бой жазу және сергіту жаттығулары мен бірге мектебімізде
ұлттық өнеріміз «Қара жорға» биін жаңғырту үстіндеміз, биді сергіту,
тәңертеңгі бой жазу жаттығуларының орнына да пайдалануға болатынына көз
жеткіздік. Сондай-ақ «Спорт әлеміне саяхат» тақырыбында мультимедиалық
проектор арқылы 3«А» сынып оқушылармен ойын сабағын өткізіп
оқушылардың спортқа деген қызығушылығын арттырдық. Бұл сабақта
Қазақстан спортының алғашқы шыққан, атақты да данықты чемпиондарынан
бастап қәзіргі таңдағы олимпиада чемпиондары туралы викторина сайысы
оқушылардың көңілінен шығып, оқушыларымыз өз елінің патриоты екендерін
сабақ барысында дәлелдеп, мүдірместен жауап беруге тырысты. Сондай-ақ
қатарынан үшінші жыл мемлекеттік тілдегі мектептердің 3- сынып оқушылары
арасында ұлттық ойын және спорттық ойын түрлерінен жарыстар
ұйымдастырып жеңіпаздарды анықтап оқушылардың кішкене кезінен бастап
спортқа деген қызығушылығын арттыру мақсатында тынымды еңбектер атқару
үстіндеміз. Қала көлемінде Наурыз айында ұлттық мерекемізді насихаттау
барысында «Төрт түлікке ен салу», «Арқан тарту», «Қол күрес», «Асық ату»
ойын түрлерінен жарыстар ұйымдастырып, ұлттық ойын өнерімізді өзге ұлт
өкілдеріне насихаттау басты міндетіміз.
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Ұлттық теле арнада салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында өтіп жатқан
жаңашыл әдістегі бағдарламалардың желісінде «Намыс дода», «Толағай»
«Асық ату» атты спорттық, ұлттық ойындар сайысын сынып аралық топтық
сайыс түрінде өткіздім. Әр тоқсан сайын қала қазақ мектептері арасында
ұлттық және спорттық ойындардан жарыстар өткізіліп , әсіресе «Асық ату»
ойыны оқушылардың арасында қызығушылығын арттырды. Себебі дене
тәрбиесімен айналысатын адам өзін әрқашан сергек сезінеді. Ал сергек
адамның өмірге көзқарасы ерекше. Спорт қайратты қажет етіп, өмірге
құштарлықты арттырады.
Жоғарыда аталған ұлттық спорттық ойындардың өтілу нәтижесінде
оқушының:
- Салт - дәстүрді құрметтеуі;
- Ұйымшылдығы,ізденімпаздығы;
- Намысқойлығы;
- Жүйке жүйесінің шынығуы;
- Ойлау қабілетінің дамуы;
- Білім алуға құштарлығы;
Жаңа идеяларды еңгізу барысындағы орындалатын міндеттер:
1. Оқушымен қарым-қатынасты қалыптастыру.
2. Оқушының логикалық ойлау қабілетін дамыту.
3. Әр оқушының әрекетін, ұлттық болмысын пайдалануға жұмыстану.
4. Оқушының санасын, сенімін, көзқарасын,білімін арттыру.
5.Оқушының парасатын, ойлауын қалыптастыра отырып машықтандыру.
Ең бастысы, оқу үрдісінде міндетті пәндерде оқушылардың теориялық білімін
әлеуметтік тұрғыдан қалыптастыруға мән беру керек.
Қорыта айытқанда :
1) Әр оқушының білімі, қабілеті қалыптасады.
2) Оқушының бойындағы жетістіктері көрінеді.
3) Оқушылар қиындықтарды жеңеді, әлеуеті артады.
4) Жан-жақты дамуға қол жеткізеді.
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18.11.2021 жыл № H00033
ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ САБАҒЫНДА ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ЕНГІЗУДІҢ ТИІМДІ ЖАҚТАРЫ
ТАСТЕМІР НҰРДАУЛЕТ БАҚТЫБЕКҰЛЫ
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы
«№5 Мақтарал мектеп гимназиясы» КММ
Дене шынықтыру пәні мұғалімі
Оқытудағы жаңа технология аса қажетті педагогикалық мәселелердің
шешімдерін табуға, ой еңбегін арттыруға, оқу процесін тиімді басқаруды
қамтамасыз етеді. Жаңа технологияларды оқыту үрдісінде қолданудың негізгі
ерекшелігі ол оқытушылар мен оқушыларға өз бетімен және бірлесіп
шығармашылық жұмыс жасауға көп мүмкіндік береді және оны педагогикалық
мақсатта пайдалану оқушылардың зердесіне, сезіміне, көзқарасына әсер ете
отырып оның интеллектуалдық мүмкіншіліктерін арттыруға көмектеседі.
Дене тәрбиесінің әлеуметтік жүйе және қоғамдық құбылыс есебінде дене
тәрбиесі жүйесін, оның қалыптасуы мен дамуының негізгі заңдылықтарын, оның
қызметі мен құрылымын танып, білудің қажеттілігі білім мен тәрбие
талаптарына сәйкес өсіп келе жатқан ұрпақтың дене тәрбиесін қамтамасыз ету
үшін керек. Дене тәрбиесі тек мектептегі дене шынықтыру сабағы ғана емес, ол
сабақтан тыс, мектептен де тыс денсаулыққа байланысты шаралар жүйесі екенін
ескерсек, қазіргі кезеңдегі білім беру орындарындағы дене тәрбиесінің жүйесі
жастардың денсаулықтарын нығайтумен қоса, тұлға бойындағы биологиялықпсихологиялық қажеттіліктердің жан-жақты жетілуіне, өмірге белсенді ұстаным
мен ізгілікті қатынастарын дамытуды меңзейді. Мұндай маңызды әдістеме
ғылыми және оқу пәні ретінде жетекші рөл атқаратын, дене тәрбиесі
саласындағы кәсіптік бағытта болашақ мұғалімдерді дайындауды жүзеге
асыратын жоғары оқу орындарындағы оқыту жүйесіне тікелей байланысты.
Қазіргі кезеңде жалпы орта мектептердегі оқу бағдарламаларын құрастыру
бағыт-бағдары өзгерді. Алайда, бұлардың бәрінде мектеп оқушыларын қайда
оқитындығы ескерілмейді, олардың меңгеруі тиіс негізгі дағдылар мен
қабілеттер, оқу нормасын тапсыруға арналған шарттар көрсетілген. Денені
шынықтыру жаттығуларының орындалуы қозғалыс дайындығының деңгейі
туралы мәлімет береді. Дегенмен, бұл бағдарламалар базалық, үлгілік сипатқа ие,
сондықтан оларды әрбір педагог жергілікті жағдай мен салт-дәстүрлерге орай
өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, өзгерте алады. Дене тәрбиесі мәселелерін
шығармашылық тұрғыда шешуге, өзгермелі өмір жағдайында инновациялық
процестер мен жаңашыл бағыттарды дер кезінде меңгере отырып, тәжірибеге
сын көзбен қарап, дене тәрбиесі міндеттерін жүзеге асыруға белсенді,
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салауаттылық пен дене мәдениетін меңгерген маман даярлаудың маңыздылығы
артуда.
Дене тәрбиесін, жаңа технология мен озат тәжірибені ұлттық және
жалпыадамзаттық құндылық қағидаларымен сабақтастыра зерттеу – бүгінгі күн
талабынан туындап отырған педагогика ғылымының міндеттерінің бірі. Дене
тәрбиесінің мәнін бүгінгі жаңа заман талабына сәйкес қарастыру – бұл адамды
өзі өмір сүрген ортаның жемісі ғана емес, сол ортадағы дене мәдениеті,
адамгершілік қарым-қатынасы әрекетімен көрінетін субъект деп танылуымен
айқындалады. Қоғамның елеулі өзгерістерге түсуі, адамның мақсатмұраттарына, тұрмыс-тіршілігі мен мінез-құлқына, сондай-ақ өзінің жеке басына
да субъект ретінде өзгеріс енгізуде. Оның үстіне қоғамдағы салауаттылық, дене
мәдениеті мен рухани құндылықтардың табиғаты, мәні, шығу тегі және
атқаратын қызметтері туралы жан-жақты зерттеу, оқушылардың дене тәрбиесін
салауаттылық дене мәдениеті мәселесімен байланыста қарастыру қажеттігі
біздің тақырыбымыздың өзектілігін айқындай түседі.
Елімізде бәсекеге қабілетті білім – білім беру саласының ең басты міндеті болып
отыр. Дамудың алдыңғы қатарындағы елдердің білім дәрежесімен теңесу –
еліміздің біліми саясатының негізгі көздегені. Дамыған елу елдің қатарына
енудің алғышарттарының бірі де осы сапалы да бәсекеге қабілетті білім.
Сондықтан да еліміздегі мектептердегі білім берудің басты ұстанымдары мен
міндеттері, әрекеттері, жолдары осы мақсатқа орай ұйымдастырылады.
Мақсатқа жетудің түрлі жолдары бар. Солардың бірі де бірегейі оқытудың жаңа
технологияларын пайдалану. Қазақстан Республикасының «Білім туралы»
Заңының (Астана, 2000 жыл) 18-бабының 8-тармағында: «Оқытудың жаңа
технологияларын сынақтан өткізу, білім берудің жаңа мазмұнын енгізу үшін
білім беру ұйымдарында эксперимент тәртібімен іске асырылатын білім беру
бағдарламалары әзірлену мүмкіндігі», - атап көрсетілген [1]. Осыған орай қазір
еліміздегі көптеген мектептерде білім берудің жаңа жүйесі енгізіліп, әлемдік
білім беру кеңістігіне бет алуда. Білімі мен ғылымы өз дәрежесінде дамыған
елдер көш бастап, қашан да елдік дамудың кез келген саласында озық тұрары
сөзсіз. Бізде осы көштен қалмаудың қамын жасап бағудамыз.
Жалпы орта мектептердегі «Дене тәрбиесі» пәнінің мақсаты әлі күнге дейін
толықтыруды қажет етеді, осыған орай оның ғылыми негізделген бағытбағдарын жасау қажеттілігі туындайды. Осы бағыттағы ізденістердің тиімдісі
дене тәрбиесі сабағында дәстүрлі емес оқыту құралдарын қолдануды зерттеу
болып табылады.
Дене тәрбиесі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру саласының бір
тармағы болып табылады және ол жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, күшті де
қуатты болып өсуіне, ұзақ уақыт шығармашылық еңбекке жарамды адамды
қалыптастыруға, оны Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет етеді.
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Республикамыздағы білім беру саласында және әртүрлі қолдану салаларына
байланысты жаңа бағыттағы спорт, дене тәрбиесі жүйесі бойынша мамандарға
деген сұраныстардың артуы, оларды дайындаудағы білімділігі мен қабілеттілігі,
біліктіліктің қазіргі талаптарға сай болуы өте үлкен маңызды жұмыстарды
атқаруды талап етеді және болашақ педагогтардың кәсіби даярлығын, білім
стандартына, мазмұнына сай жетілдіру мәселелері көкейкесті мәселе болып
отыр. Көрсетілген міндеттерді толық жүзеге асыру дене тәрбиесі жүйесіне
тікелей байланысты. Дене тәрбиесін жүзеге асыру – денсаулықты нығайту, білім
беру, дамыту, тәрбиелеу міндеттерін шешуге арналған педагогикалық
жұмыстардың бірі бола отырып, жеке тұлғаның денсаулық деңгейін арттыру,
табиғи күш-қуатын нығайту, дене мүшелерін гигиеналық негіздері мен денеқозғалыс қабілеті мүмкіндіктеріне сай, өз бетінше қимыл-қозғалыс
жаттығуларын орындап, өзін- өзі үнемі дамытып, көңілді де сергек жүруге
баулиды. Болашақ ұрпағымыздың денсаулығының мықтылығы, салауатты өмір
сүруі мектеп мұғалімінің жеке басымен оның жоғары оқу орнындағы теориялық
жеке тәжірибелік дайындығының дәрежесіне тікелей байланысты. Осыған орай
оқушылардың дене тәрбиесі жүйесін жүзеге асыру жұмыстарын ұйымдастыруға
болашақ мұғалімдерді даярлау ісін кәсіби дайындықтың ажырамас бөлігі ретінде
қарастыру керек. Дене тәрбиесі және спорт мамандары күрделі әлеуметтік
міндеттерді шешуге араласумен бірге оқушылардың психологиялық
ерекшеліктеріне сай, оқу-тәрбие міндеттерін шешуде олардың рухани жетекшісі
де
болуы
тиіс.
Оқушыларға дене шынықтыру сабақтарында жаңа технологияны пайдалану
оқыту мен тәрбиелеудің жалпы заңдылықтарына бағынған. Сондықтан оны іске
асыру барысында дене тәрбиесінің жас және жыныстық ерекшеліктерін ескере
отырып, осы заңдылықтарды көрсететін жалпы педагогикалық ұстанымдарды
басшылыққа алу қажет. Ол ұстанымдарға жататындар: жан- жақтылық,
саналылық пен белсенділік, бірте-бірте жасалатын әрекет, қайталамалық,
көрнекілік, жеке даралық.
Оқу үдерісінің үздіксіздігі негізгі үш қағидаларда көрініс тапқан:
а) оқу-тәрбие үдерісі көп жылғы және жыл бойындағы сипатқа ие болуы тиіс;
ә) сабақ барысында әрбір келесі сабақтың әсері алдыңғы сабақтың ізінше
қатпарлы әсер қалдыруы тиіс, себебі жас оқушының ағзасында алдыңғы
сабақтардың әсерінен пайда болған жағымды өзгерістер беки түсуі және жетіле
түсуі қажет;
б) демалыс жұмыс қабілетін қалпына келтірудің арта түсуі үшін жеткілікті болуы
тиіс.
Дене жүктемелерін бірте-бірте және жоғары деңгейге арттыру ұстанымы
олардың көлемі мен қарқындылығының, оқушыны дайындауға қойылатын
талаптардың бірте-бірте күрделенуінің үздіксіз арта түсуімен байланысты болып
келеді.
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Сабақтарды бір-бірте күрделендіру оқушыны дайындаудың мүмкіндіктері мен
деңгейлеріне сәйкес келіп, олардың спорттық жетістіктерінің үздіксіз арта түсуін
қамтамасыз етуі тиіс. Дене жүктемелерінің толқынды түрде өзгеру ұстанымы
олардың динамикасының толқынды сипатын көрсетеді, себебі ол салыстырмалы
алғанда оқу – тәрбие үдерісінің кіші-гірім үзіндісіне, немесе сабақтардың
кезеңдері мен тұтас бір дәуіріне де тән болуы мүмкін.
Спорттық техника мен оны жаңа тұрғыда жетілдіруге үйрету әдістерінің кезкелген түрінің жағымды жақтары бар, бірақ ол жеке қалпында шапшаң әрі тиімді
үйретуді толық қамтамасыз ете алмайды, сондықтан спорттық техниканы
меңгеру барысында барлық әдістер бірін-бірі толықтыратын түрде қолданылады.
Олар
жиірек
бір
уақытта
пайдаланылады.
Қимыл-қозғалыстарды белгілі реттілікте игеру. Атап айтқанда: дайындалып
жүрген оқушылардың оқуға деген жағымды ынтасын қалыптастыру; қозғалыс
қимылының мәні туралы білімді қалыптастыру; әрбір спорт түрлері бойынша
үйренетін қозғалыстар туралы толық түсінікті қалыптастыру; үйренетін
қозғалыс қимылын тұтастай игеру. Сөйтіп, қимылға үйрету дегеніміз - бұл білім
алу, қозғалыс икемділігін қалыптастыру және тиісті дене жағынан қалыптасудың
қасиеттерін тәрбиелеу.
Талдау, жалпы білім беру мектептерінде оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мен
басқаруға білім беру мен спорттық мекемелерге тән құрылымдар - мақсат, жалпы
және арнайы (арнайылық) міндеттер, әдістер мен қағидалар, оқу кеңістігінде
жүзеге асатын, нақты бағыттылығы бар, оқу материалының теориялық және
тәжірибелік мазмұны кіретінін көрсетті. Оқушы-спортшының осы білім беру
кеңістігіндегі таңдаған жолының басы, мектептегі оқу мерзіміндегі бастапқы
кезеңнің де нақты құрылымы немесе мазмұны болады.
Дене тәрбиесі сабағында оқытудың дәстүрлі емес құралдарын қолдану барсында
оқушылардың дене тәрбиесін дамыту технологияларын жетілдіруге; дене
тәрбиесі сабақтарында оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеуге, дене тәрбиесі
арқылы жеке тұлғаның психофизиологиясын өзгеруге: өзін-өзі реттеуін
қалыптастыру; дене тәрбиесі сабақтарын пәнаралық байланыс арқылы
жетілдіру; дене қабілетін рухани құндылықтар арқылы дамыту; релаксация
арқылы жеке тұлғаның психофизиологиялық қабілеттерін дамыту; психикалық
қуат мүмкіндіктері мен дене тәрбиесін сабақтастырып дамытуға т.б. қол
жеткізуге болады.
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18.11.2021 ж № H00034
Дене шынықтыру – қоғамдағы жалпы мәдениеттің бөлігі
ЛЮК НЕЛЯ ФЕЛИКСОВНА
Түркістан облысы Мақтаарал ауданы
«№5 Мақтарал мектеп гимназиясы» КММ
Дене шынықтыру пәні мұғалімі
Дене шынықтыру – қоғамдағы жалпы мәдениеттің бөлігі,
адамның дене қабілеттерін дамыту мен
денсаулығын нығайтуға бағытталған әлеуметтік қызметтің бір саласы.
Жастардың жан — жақты дамуын дене тәрбиесінсіз елестету мүмкін емес.
Денесі жақсы дамыған деп күн режиміне спортпен жүйелі айналысуды
енгізген, ағзаның шынығуы үшін табиғи факторларды
тұрақты пайдаланатын,
жұмысты белсенді демалыспен кезектестіріп отыратын
жас адамды айтамыз.
Біздің елімізде кәсіподақтардың бірыңғай ерікті дене шыңықтыру- спорт
қоғамдары құрылған. Оның негізгі міндеттерінің бірі балалар мен
жеткіншектердің арасында дене шынықтыру – сауықтыру және спорт
жұмыстарын ұйымдастыру болып табылады, өйткені дене тәрбиесінің негізі
балалық және жеткіншектік жаста қаланады. Тек қана осы
кезеңде дене жаттығуларымен айналысу кажеттілігі қалыптасады,
дағдылар мен іскерліктер жинақталады, спортқа қызығушылық калыптасады.
Гимнастика — дене тәрбиесі жүйесінің негізі. Дене тәрбиесі жүйесінде
қандай жаттығу болсын, барлығы гимнастикалық жаттығулардың негізін
құрайды. Айталық, жалпы дамыту жаттығулары — спорттың барлық түрінде,
ең әуелі денені қыздыру үшін, арнаулы жаттығуды орындау үшін дайындықтан
басталады. Мысалы, таңертеңгілік бой жазу жаттығуларының жиынтығы гимнастикалық жалпы дамыту жаттығулар жиынтығынан тұрады. Міне,
сондықтан да гимнастикалық жаттығулар бүкіл спорттың негізін қалайды.
Гимнастика адамның дұрыс қозғалысының, күш-қуатының, сымбаттылығының,
т.б. адам бойындағы барлық қабілет қасиетінің дұрыс қалыптасуының негізгі
көзі, денсаулығының дұрыс қалыптасуы. Жалпы адамның адами болмысын
қалыптастырады. Гимнастикамен шұғылдану деген сөз — адамның өзін-өзі
тіршілікке қалыптасуға дайындауы болып табылады.
Гимнастикамен шұғылдану, негізінен екі бағытта жүреді. Біріншісі —
гимнастиканың негізін қалайтын жалпы дамыту жаттығулары. Сондықтан,
негізгі гимнастика деп аталады. Негізгі гимнастика барлық жаттығулардың
негізгі жиынтығы болып табылады. Гигиеналық гимнастика — денсаулықты
21

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

қалыптастыратын, таңертеңгілік бой жазу жаттығуларының жиынтығы, сондайақ өндірістік гимнастика және арнаулы емдеу гимнастикасы.
Ырғақты гимнастика — негізгі мақсаты әр адамның дене жағынан дамуына
байланысты және жалпы денсаулығына байланысты шұғылданады. Жалпы
дамыту жаттығуларының маңсатты түрде белгілі бір уақыт аралығында үздіксіз
орындалуы.
Атлетикалық гимнастика — жалпы дамыту жаттығуларының арнаулы
мақсатты түрде дене құрылысын жетілдіру үшін қолданылады. Бірақ бұл
жаттығулар арнаулы гимнастикалық жабдықтармен орындалады. Айталық
батпан, қосшоқпарлы батпандармен орындалатын жаттығулар болса, сондай-ақ,
тренажорлық аспап-құралдарда орындалады. Атлетикалық гимнастика негізінен
— жалпы дамыту мақсатында спорт ретінде де қарастырылады.
Спорттың гимнастика — бірнеше жекелеген спорт жаттығуларынан тұрады.
Бұл жаттығулар жекеленген спорт түрі болып есептеледі. Ерлердің жабдықтары
— керме, шығыршық, қоссырық, кіші және үлкен ағаш ат және еркін жаттығу.
Әйелдердің жабдықтары — бөрене, үлкен ағаш ат, әр түрлі биіктегі қоссырық
және еркін жаттығу.
Спорттың акробатика — жұптасып және топтасып орындалатын
акробатикалық жаттығулар. Гимнастиканың бір түрі ретінде қаралатын аса
күрделі жаттығу.
Көркем гимнастикамен әйелдер шұғылданады. Жалпы көркем
гимнастикасының орындалуы би қозғалысына негізделген, қолда әр түрлі
құрал-жабдықтарды ұстап жүріп немесе лақтыра отырып, сол құралдың
қозғалысымен бірге билеп жүріп орындалады.
Ең әуелі гимнастика сабағы басталмас бұрын, сабақтың қауіпсіздік ережесін
үйрену керек. Мұғалімнің тұжырымдамасымен орындалады. Гимнастикамен
арнаулы шұғылданушы өзі сақтана жүріп, спортпен шұғылданудың жалпы
ережесін білуі керек. Содан кейін, әріптесін сақтандыра білуі керек. Мұны
орындау әр спортшының міндеті.
Жеңіл атлетика — бүгінгі таңда тек біздің елде ғана емес, дүние жүзінде кең
таралған спорт түрі. Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығулары — тегіс жерде
жүгіру, бедерлі жерде жүгіру, жүру, кедергілермен жүгіру, ұзындыққа және
биіктікке секіру, лақтыру, жеңіл атлетикалық көпсайыс.
Жүгіру — қысқа, орташа және ұзақ қашықтық болып үшке бөлінеді. Қысқа
қашықтыққа — 100, 200, 400 м және 110 м кедергілі қашықтық жатады. Орташа
қашықтыққа800,1000, 1500, 2000, 3000 м жүгіру және 3000 м кедергілі
қашықтыққа жүгіру жатады. Ұзақ қашықтыққа — 5000, 10000, 20000, 42
шақырым 192 м марафондық қашықтық және 50 шақырым кросс (дала жарысы)
жатады.
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Жүру — 20 шақырым спорттық жүріс. Лақтыру — диск, найза, граната, балға,
доп және ядро. Секіру — орында тұрып және жүгіріп келіп ұзындыққа секіру,
биіктікке және сырықпен секіру, үш аттап секіру.
Жеңіл атлетикалық көпсайыс — көпсайыс құрамына жеңіл атлетиканың
жаттығуынан 10 жаттығуға дейін кіреді. Олар — жүгіру, секіру, лақтыру және
кедергілерден өту.
Сөре және мәре. Жарыс барысында сөреден шығу үшін жүгіруші төменгі және
биік сөре жағдайында тұрады. Қысқа қашықтыққа жүгіргенде төменгі сөре
жағдайында тұрады. Орта және ұзын қашықтыққа жүгіргенде биік сөре
жағдайында тұрады. Төменгі және биік сөреде жүгіріп шығу әдіс-тәсілін
студенттер мектеп бағдарламасынан оқып кеткендіктен, оған қайтадан
оралмадық.
Жеңіл атлетиканың негізгі жаттығуы — жүгіру. Ол жеңіл атлетиканың барлық
жаттығуларында қолданады. Сондықтан, кім болсын, жеңіл атлетикамен
шұғылданғанда, ең алдымен жүгірудің айла-тәсілін меңгеруі керек.
Жүру. Адам баласының табиғи жүруі бар. Екінші — жүрудің спорттық түрі бар.
Әрине, екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Спорттық жүрістің негізгі
ережесі, әрбір аттаған сайын, яғни, алдыға аттаған аяқтың өкшесі жерге
тимейінше итерілетін аяқты жерден көтеруге болмайды. Демек, адамның екі
аяғы да жерге тимейтіндей көтеріліп кететін фазасы болмауы керек. Бұл
жағдайға кез келген спортшы қалыптасып үйрене бермейді. Табиғи жүрісте
көтеріліп кететін фазасы болады. Яғни, жүгірудің алғы шарты орындалады.
Спорттың жүріспен жарысқа қатысқан спортшы жүгіріп кетпес үшін көтеріліп
кететін фазасын төрешілер мұқият қадағалайды.
Әдетте, жүгірудің әдісін білетін спортшылар төменгі сөреден шығудың әдісін
жақсы меңгерген болса, жылдамдықтан көп ұтады. Бұл деген жүгіріс әдісін
меңгерді деген сөз. Ал жоғарғы сөре жүгіріс әдіс-тәсілін меңгеруге айтарлықтай
әсер ете қоймайды. Бірақ орта және ұзақ қашықтыққа жүгіргенде аяқты көтеріп
алып, алға соза басудың өзіндік ерекшелігі бар. Мәселен, біреу қысқа
адымдайды, енді біреу жүгіргенде адымын ашады. Жүгірушінің жылдамдығы,
міне, негізінен осы жағдайдың орындалуына байланысты.
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№ G00056

15.11.2021ж.

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ»
ИСМАИЛОВА РАУШАН МУХАМЕТЖАНҚЫЗЫ
г. Нур-Султан детский сад №72 «Жанарым» воспитатель





Цель: закреплять у детей умение самостоятельно следить и заботиться о своем
здоровье. Закрепить знания детей о полезных и вредных продуктах,
воспитывать в детях культуру питания, прививать любовь к физическим
упражнениям, самомассажу, развитие эмоциональной сферы.
Задачи:
Образовательные: познакомить детей, как нужно заботиться и укреплять
здоровье; закреплять знания о значении витаминов для здоровья
человека, обогащать представления детей о полезных и вредных продуктах;
закреплять приемы самооздоровления: самомассаж, гимнастика для
глаз.Продолжать учить соблюдать правила личной гигиены. Ввести в активный
словарь детей слова: витамины, здоровье.
Развивающие: Развивать интерес к здоровому образу жизни, умение
обосновывать ответы и соблюдать культурно-гигиенические правила; развивать
связную, грамматически правильную речь, любознательность. Развивать
физические качества – ловкости с использованием физического оборудования,
профилактика плоскостопия.
Воспитательные: Воспитывать желание вести здоровый образ жизни.
Словарная работа: витамины, здоровый образ жизни
Оборудование: письмо от жителей страны «Неболейки», ребристая дорожка,
канат, тоннель, сюрпризный мешочек, предметы гигиены: мыло, зубная щётка,
расчёска, мочалка, полотенце, картинки с изображением вредных и полезных
продуктов для здоровья, слайды «Витамины», ноутбук, экран, мультимедийный
проектор.
Форма проведения: игра-путешествие.
Предварительная работа: Заучивание стихотворений, чтение К. Чуковского
«Айболит, «Мойдодыр», Беседы: «Что опасно для здоровья», «Чтобы зубы не
болели», Игра «Мишутка простудился». Чтение рассказов И.Семеновой «Учусь
быть здоровым или как стать Неболейкой»
Методические приёмы:
Игровой (использование сюрпризных моментов, игровые проблемные ситуации).
Наглядный (использование иллюстрации, ИКТ).
Словесный (напоминание, указание, поисковые вопросы, индивидуальные ответы детей).
24

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


разучивание комплекса оздоровительных упражнений,
Поощрение, анализ.
Билингвальный компонент: тазалық – чистота, таза ауа - свежий
воздух, дәрумендер –витамины, дене шынықтыру- физкультура, күн тәртібірежим дня
Ход проведения:
Дети с воспитателем входят в группу под музыку. Воспитатель обращает
внимание детей на присутствующих там взрослых.
Воспитатель: Здравствуйте! Ребята, у нас сегодня гости, давайте поздороваемся!
(Дети здороваются на трех языках)
Берутся за руки и идут по кругу, произносят слова приветствия:
Мы идем с тобой по кругу,
Улыбаемся друг другу.
Повстречаться мы спешим,
Поздороваться хотим.
Снова встретились с тобой,
Топнем весело ногой,
Покачаем головой,
И помашем всем рукой. Скажем: «здравствуй» мы друг другу
И опять пойдем по кругу.
Воспитатель: Знаете, вы ведь не просто поздоровались, вы подарили друг другу
частичку здоровья, потому, что вы сказали: «Здравствуйте! »
Это значит – здоровья желаю. А сейчас, ребята давайте с вами станем в круг,
возьмемся за руки, улыбнемся друг другу, подарим свое хорошее настроение
друг другу, пожелаем здоровье.
Каждое утро мы говорим друг другу: « Доброе утро», чтобы у нас весь день
был добрым, чтобы настроение у нас было хорошее.
Ребята, давайте встанем с вами в круг, улыбнемся и пожелаем друг другу
доброго утра.
Психогимнастика: «Игра «Доброе утро» (дети стоят в кругу)
Доброе утро!
Поворачиваются друг к
другу
Улыбнись скорее!
Разводят руки в стороны.
И сегодня весь день
Хлопают в ладоши.
Будет веселее.
Мы погладим лобик,
Движения по тексту
Носик,
И щечки.
Будем мы красивыми,
Постепенно поднимают
руки
Как в саду цветочки!
Вверх, выполняя
25

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

«фонарики».
Движения по тексту.

Разотрем ладошки
Сильнее, сильнее!
А теперь похлопаем
Смелее, смелее!
Ушки мы теперь потрем
И здоровье сбережем.
Улыбнемся снова,
Разводят руки в стороны.
Будьте все здоровы!
Воспитатель: Молодцы, ребята! Мы пожелали доброго утра всем и зарядились
хорошим настроением на весь день.
Воспитатель: Ребята, вы любите путешествовать? Я предлагаю вам отправиться
в путешествие в Страну «Неболейка» А как вы думаете,кто живет в
«Неболейке»? (ответы детей)
Правильно, ребята, здесь живут люди, которые не болеют.
А что нужно делать, чтобы не болеть и быть здоровыми? (ответы детей)
Верно ребята, нужно заниматься физкультурой, делать зарядку, больше гулять
на свежем воздухе, следить за личной гигиеной, закаляться.
А на чем можно отправиться в путешествие? (дети перечисляют различные
виды транспорта).
Ребята, так как вы сказали, что нужно больше гулять на свежем воздухе. Я
предлагаю отправиться в наше путешествие пешком в качестве туристов.
Вы согласны? Тогда вперед!
На нашем пути встретятся много препятствий которые мы должны преодолеть и
тогда узнаем много интересного о нашем здоровье.
А чтобы нам правильно прийти нам помогут специальные указатели – следы.
Все готовы! Повернулись друг за другом, и пойдем навстречу приключениям.
Идут друг за другом под музыку.
Воспитатель: Ребята, перед нами мост. Его нам нужно перейти дружно друг за
другом. Ведь мы все дружные ребята.
Дети проходят по мостику (ребристая доска).
Воспитатель: Вот мы прошли по мостику и наша первая
Станция “Зарядкино”
Чтобы не был хилым, вялым,
Не лежал под одеялом,
Не хворал и был в порядке,
ДЕЛАЙ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ ЗАРЯДКУ!
Предлагаю сделать веселую зарядку. (Включается фонограмма музыкальной
зарядки «Солнышко лучистое». Дети выполняют упражнения.)
Воспитатель: Чтоб защитить себя от болезни нам надо выполнять упражнения
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ежедневно.
Продолжаем путешествие. (Дети, идут по массажным дорожкам.)
По тропинке мы шагаем,
На носочки наступаем.
Мы идём, идём, идём,
От друзей не отстаём
Станция “Чистюлькино”
Такое интересное название, ребята, это остановка получила от слова чисто,
чистота. Как выдумаете: какие дети здесь живут и играют.
Дети: здесь живут и играют дети, которые любят чистоту, следят за
собой. Чистые, аккуратные и опрятные люди.
Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите, какой интересный мешочек
встретился нам на пути, давайте, посмотрим, что в нем . А в мешочке
предметы, которые нам помогают заботится о своем здоровье.
Игра «Сюрпризный мешочек»
(Дети на ощупь угадывают предметы личной гигиены (мыло, расческа,
полотенце, зубная щетка) и рассказывают, для чего они предназначены и как
ими пользоваться.)
Какие ещё предметы гигиены вы знаете, которые помогают вам следить за
чистотой? (Ответы детей)
– Для чего необходимо соблюдать чистоту? (Ответы детей)
Правила чистых рук:
·мойте руки перед едой.
·мойте руки после туалета.
·мойте руки после прогулки.
·мойте руки после общения с животными.
мойте руки по мере их загрязнения.
Воспитатель: Чистота – залог здоровья! Если будете соблюдать чистоту рук и
тела, то никакие микробы будут не страшны вашему здоровью.
А нам пора спешить на следующую станцию. Путешествие продолжается.
Ребята, а у нас на пути препятствие лежат палочки. Мы можем прыгать.
Давайте перепрыгнем. И тогда мы доберемся до следующего пункта
назначения.
Вот мы с вами и дошли до следующего пункта назначения
«Массаж. Самомассаж»
Воспитатель: Самомассаж — это очень простой способ укрепить здоровье.
Что такое «массаж»? Это поглаживание, растирание, надавливание. А первая
часть слова «самомассаж» — «само», что обозначает? Что этот массаж человек
делает себе сам. Зачем делают массаж? (ответы детей)
Чтобы снять напряжение в мышцах, для закаливания, для повышения
сопротивляемости детского организма простудным заболеваниям, для создания
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чувства хорошего настроения.
Самомассаж “Неболейка”
Слова
Действия
Знаем, знаем – да, да, да,
Потирать ладони друг о друга.
Нам простуда не страшна.
Чтобы горло не болело,
Погладить ладонями шею мягкими
Мы его погладим смело.
движениями сверху вниз.
Чтоб не кашлять, не чихать,
Указательными пальцами растираем крылья
Надо носик растирать.
носа.
Прикладывать ко лбу ладони “козырьком” и
Лоб мы тоже разотрём,
растирать лобдвижениями в разные
Ладошку держим козырьком.
стороны.
“Вилку” пальчиками сделай,
Раздвинуть указательный и средний пальцы.
Массируй ушки ты умело.
Растирать точки за и перед ушами
Молодцы, ребята, вы делаете всё правильно. Можно массировать не только
спинку, но и другие части тела, например пальчики.
Пальчиковая гимнастика
— А теперь давайте сделаем массаж по очереди нашим пальчикам.
А я вам расскажу, для чего мы массируем тот или иной палец.
Большой палец мы массируем, чтобы не болела голова.
Указательный — чтобы дыхание было ровным.
Средний палец массируем для того, чтобы хорошо работал желудок.
Безымянный — чтобы хорошо работали все внутренние органы.
Мизинец — чтобы лучше работало сердце.
— Вот видите, как через пальчики мы воздействуем на все наши органы!
Воспитатель: Отправляемся дальше и на пути у нас высокие горы, их мы
сможем преодолеть, пройдя сквозь них, т. е через тоннель, как проходит поезд
сквозь горы.
Дети проходят через тоннель и приходят к остановке – «Витаминная»
Я открою вам секрет: чтобы быть здоровым, сильным, бороться с микробами и
не поддаваться болезням, нужно кушать витамины. Витамины как солдаты
охраняют наш организм от злых вредных микробов и разных болезней. У
витаминов есть имена, их зовут А, В, С, Д, Е.
(На слайде появляются витаминки)
ВИТАМИН А – Я витамин роста. Я помогу вам расти, а также сохраню зрение.
Помни истину простую –
Лучше видит только тот,
Кто жует морковь сырую
Или пьет морковный сок.
Витамин А содержится в продуктах питания : свекла, дыня, морковь, чеснок,
капуста, петрушка, персики, шпинат, тыква, репа, сельдерей.
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ВИТАМИН В – Я помогаю усваивать пищу.
Очень важно спозаранку
Есть за завтраком овсянку.
Черный хлеб полезен нам,
И не только по утрам
Витамин В – рис, изюм, рыба, яйца, сыр, йогурт, орехи, бананы, горох, печень,
хлеб, грибы, творог, салат. В животных продуктах - баранина, говядина, крабы,
моллюски.
ВИТАМИН С – Я укрепляю организм и защищаю от болезней.
От простуды и ангины
Помогают апельсины.
Ну, а лучше съесть лимон,
Хоть и очень кислый он.
Витамин С содержится в черной смородине, шиповнике, апельсинах, лимоне,
луке, петрушке.
ВИТАМИНА Д – Я важен для роста и укрепления костей.
Рыбий жир всего полезней ,
Хоть противный – надо пить
Он спасает от болезней,
Без болезней – лучше жить!
Витамин Д содержится в рыбьем жире.
Витамин Е – Меня зовут витамин Е. Я необходим для здоровья вашей кожи.
Витамин Е содержится в зеленых овощах, фруктах и зелени. Это петрушка,
киви, капуста, зеленый лук
Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам стать садовниками здоровья, давайте
вырастим чудо–дерево (на столе карточки с продуктами, дети выбирают
полезные для здоровья и вешают на дерево. Например, яблоко-полезное,
конфета-нет).
Проводится игра «Чудо-дерево».
Воспитатель: Полюбуйтесь своей работой. Вот так чудо-дерево получилось —
почки полезными плодами распустились.
Давайте произнесем дружно «Мы запомним навсегда: Для здоровья нам нужна
витаминная еда!»
Посмотрите, ребята, какой интересный рисунок. Что на нем изображено? Зубы.
Вот на этой картинке зубы белые, веселые. А здесь темные, грустные. Каково
ваше мнение, что произошло с этими зубами? (ответы детей)
Белые зубы чистят, кормят полезной пищей, а за темными не ухаживают, не
чистят, кормят пищей, которая разрушает зубы. Как вы думаете, какая пища
разрушает зубы? (ответы детей)
Конфеты, торты, шоколад, леденцы, мороженое разрушают зубы. А какая
пища полезна зубам?(ответы детей) Конечно, овощи, фрукты, творог.
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Дидактическая игра «Полезно – вредно»
На доске размещены картинки с различными продуктами (овощи, конфеты,
фрукты, чипсы, молоко, газированный напиток в бутылке, рыба, мороженое,
яйца, черный хлеб и т. п.). Дети распологают под картинкой с красивыми
зубами полезные продукты и под картинкой с испорченными зубами все,что
неполезно. Воспитатель объясняет почему нельзя есть чипсы и прочую
вредную еду, почему сладости нужно есть умеренно.
Нужно кушать витамины, фрукты, овощи. Вспомните и назовите, какими
полезными продуктами вас кормят в детском саду. (Дети перечисляют продукты
из меню детского сада).
Ребята, вот мы незаметно и добрались до нашей страны Неболейки.
(Звучит фонограмма)
Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!
Входит Айболит.
Айболит: Здравствуйте, дети! Кто у вас болен?
Воспитатель: Здравствуй, доктор Айболит! Спасибо тебе за заботу, но у нас нет
больных.
Айболит: Не может быть, я должен проверить (достаёт трубку, слушает
детей, осматривает) У кого живот болит? И есть ли у вас девочки чумазые?
Кто из вас мыла боится? Так – так, всё в порядке.
Всем известно, всем понятно,
Что здоровым быть приятно.
Только каждый должен знать,
Как ему здоровым стать.
Как, по-вашему, что значит быть здоровым человеком?
Дети: делать зарядку, побольше гулять, есть хорошие продукты, умываться,
чистить зубы и др.
Знаете ли вы режим дня в своём детском саду?
(вспоминаем, когда дети завтракают, гуляют, играют, обедают, отдыхают высказывания детей)
Рассматривание иллюстраций «Режим дня» (слайд).
Айболит: – Молодцы, ребята! Все правильно ответили.
Вот все добрые советы
В них и спрятаны секреты,
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Как здоровье сохранить.
Научись его ценить!
Давайте скажем все хором:
Я здоровье сберегу,
Сам себе я помогу.
- Какие виды спорта вы знаете? Ребята, расскажите, чем полезен спорт.
(Укрепляет мышцы, делает нас сильными и здоровыми)
Давайте и мы выполним упражнения и укрепим наше здоровье.
Физминутка Игра «Если весело живётся».
Айболит: Жители страны «Неболейка», составили вам несколько полезных
советов:
1. Чтоб расти и закаляться
Надо спортом заниматься.
2.Будет пусть тебе не лень
Чистить зубы 2 раза в день.
3. Фрукты и овощи перед едой
Тщательно, очень старательно мой.
4.Вовремя ложись, вставай
Режим дня ты соблюдай.
5. Вот еще совет простой
Руки мой перед едой.
5.Платочек, расческа должны быть своими
Это запомни и не пользуйся чужими.
Айболит: Наше здоровье можно сравнить с солнышком у которого много
лучиков. Эти лучики живут в каждой клеточке нашего организма.
Жизнь прекрасна, когда есть здоровье. Давайте вместе посмотрим как
называются лучики здоровья. (слайд).
1-й лучик: правильное питание
2-й лучик: активный отдых
3-й лучик: режим дня
4-й лучик: физкультура.
5-й лучик: спорт
6-й лучик: зарядка
7-й лучик: труд
Погреемся под лучами такого полезного солнышка.
Солнышко дарит не только тепло, но и хорошее настроение.
Билингвальный компонент: тазалық – чистота, таза ауа - свежий
воздух, дәрумендер –витамины, дене шынықтыру- физкультура, күн тәртібірежим дня
Айболит: Ребята! Вы узнали сегодня много полезного о здоровье. Я вижу на
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ваших лицах улыбку. Это очень хорошо! Улыбка – залог хорошего настроения.
Ведь радостное, хорошее настроение помогает нашему здоровью. Угрюмый,
злой, и раздражительный человек легко поддается болезни. А хорошее
настроение и улыбка – это защита от болезней. Давайте чаще дарить друг другу
улыбки. (раздаются шарики с нарисованными лицами), чтобы у вас было всегда
хорошее настроение. Доброго вам здоровья!
Все рекомендации выполняйте, а если что заболит, непременно ко мне! Приём
вне очереди! Берегите свои глаза, уши, зубы!
Воспитатель: Спасибо, доктор Айболит! Путешествие наше подошло к концу.
Нам пора прощатся домой в д/с.
Айболит: Я предлагаю вам отправиться на веселом паровозике. Садитесь в свои
удобные вагончики. Ребята на прощание я хочу угостить вас витаминами,
кушайте на здоровье! (угощает детей яблоками). -До свидания!
Под музыку отправляются на паровозике в детский сад
Итог
Воспитатель: - Ребята, давайте вспомним где мы были?
Дети: - В стране «Неболейка»
Воспитатель: - А, что же это за страна? Почему она так называется?
Дети: - Там никто не болеет и следит за своим здоровьем . Чтобы найти свое
здоровье и не потерять его, надо хорошо питаться, гулять на свежем воздухе,
делать каждый день зарядку и не забывать мыть руки.
Рефлексия. «Смайлики настроения»
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№ G00054

15.11.2021ж.

«ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ПІШІНДЕР»
АБДУЛЛАЕВА ЖУЛДЫЗАЙ ОТРАГАЛИЕВНА
Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Жыңғылды ауылы
«Ақшағала»бөбекжайы» МКҚК Тәрбиеші.
Білім беру салалары: таным, шығармашылық.
Бөлімі: Математика негіздері.
Мақсаты: геометриялық пішіндер туралы білімдерін бекіту: шеңбер, шаршы,
ұшбұрыш.
Міндеттері:геометриялық пішіндер үлгілерін қимақағаздағы бейнесінің үстіне
салып қарауға жаттықтыру; қоршаған ортадан басқа да геометриялық
пішіндерге ұқсайтын заттарды таба білуге үйретуді жалғастыру; геометриялық
пішіндер белгілерін ажырата білу және атау білігін бекіту; пішінді оң қолымен
алып, солдан оңға қарай қойып шығу білігін дамыту; «теңбе-тең» сөзін
қолдануды үйрету; заттар мен пішіндерді көру-қозғаусезу тәсілдерімен зерттеу
білігін дамыту; бақылағыштығын, назар аударуын тәрбиелеу.
Күтілетін нәтижелер:
біледі: геометриялық пішіндерді ажыратады және атайды: шеңбер, шаршы,
үшбұрыш; «сонша, неше...», «теңбе-тең» терминдерін;
түсінеді: қоршаған ортадағы кейбір заттар геометриялық пішіндерге: шеңбер,
шаршы және үшбұрышқа ұқсайтынын; қолданады: тапсырманың дұрыс
орындалғанын тексеру үшін заттарды оңнан солға қарай үстіне қою әдісін
қолдануды; жапсырмамен жұмыс жасау дағдысын, ұқсас заттарды табу
дағдысын.
Құрал-жабдықтар мен материалдар:шаршы, шеңбер, үшбұрыш макеттері;
«геометриялық пішіндер карточкасы»; әуен, құрсаулар – 3; геометриялық
пішіндер салынған табақ;үлестірмелі материалдар: жұмыс дәптері, жай
қарындаш және жапсырмалар.
Сөздік жұмыс: шеңбер, үшбұрыш, шаршы.
Билингвальды компонент: шеңбер – круг, үшбұрыш – треугольник, шаршы –
квадрат.
ҰОҚ-нің барысы
1. Ұйымдастыру кезеңі. Педагог: Бүгін біз геометриялық пішіндер еліне
қонаққа аттанамыз. Келісесіңдер ме? Онда аттанамыз.
2. Негізгі кезең. «Шешуін тап және ата» ойыны.
Педагог жұмбақ жасырады: Дөңгелек дөңгелейді, Доңғалақ доңғалайды. Олар
неге ұқсайды? Әрине, бұл … (Шеңбер)
Сұрақтар қояды:
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–Шеңберден басқа қандай геометриялық пішіндерді білесіңдер?
Фланелеграфпен жұмыс істеу.
Педагог фланелеграфта ілулі тұрған әр геометриялық пішіндерді көрсетіп
сұрайды.
–Мынау қандай геометриялық фигура?
Не нәрсе шеңберге ұқсас болады?
Не нәрсе ұшбұрышты болады?
Не нәрсе шаршы болады?
Балалардың назарын суреттегі карточкаға аударады
– жоғары жақта қанша шаршы болса, төменгі жағына солдан оңға қарай сонша
шаршы орналастыру керек. Соны көрсетеді.(4 шаршы)
«Өзіңнің карточкаңа жапсыр» ойыны.
Жұмыс дәптері, 1-тапсырма. Педагог балаларға жоғарғы жолақта қанша
геометриялық пішін болса, төменгі жаққа сонша геометриялық пішін
жапсыруға тапсырма береді.
Сұрақтар қояды: Төменгі жағына неше шаршы орналастырдыңдар? Төменгі
жағында неше шаршы болды?
Содан кейін төменгі жағына жоғарғы жағында неше дөңгелек болса, сонша
дөңгелек жапсыруды ұсынады. (2 шеңбер).
Төменгі жағына неше шеңбер жапсырасыңдар?
Тағы да жоғарғы жағында неше үшбұрыш болса, төменгі жағына сонша
үшбұрыш жапсыруды ұсынады (3 үшбұрыш).
Төменгі жағына неше үшбұрыш жапсырасыңдар?
Олар нешеу болды? Балалар тапсырманы орындайды.
Педагог балалар тапсырманы дұрыс орындағандарын тексереді, жеке жұмыс
жүргізеді.
Сөздік жұмыс: дөңгелек, үшбұрыш, шаршы.
Билингвальды компонент: дөңгелек – круг, үшбұрыш – треугольник, шаршы
– квадрат.
Қимылды ойын: «Өз үйіңді тап» Кілем үстінде әр құрсаудың ішінде бір
геометриялық пішіндерден: шеңбер, шаршы, үшбұрыш жатыр. Педагог
балаларға табақтан бір геометриялық пішіндерден алуды ұсынады. Әуенді
қосады. Кілем үстінде жүруді ұсынады. Әуен тоқтағанда, әрқайсысы өз үйіне
жүгіріп кіруі тиіс (құрсау ішіне): қолында шеңбер барлар, шеңбер жатқан
құрсауға, 76 қолында үшбұрыш барлар, үшбұрышқа, қолында шаршы барлар,
шаршы жатқан құрсауға жүгіреді. Педагог балалардың дұрыс өз үйіне кіргенін
тексереді. Содан кейін тағы әуенді қосады, балалар бұл кезде пішіндерді қайта
табаққа салып, әуен аяқталғанда өз орындықтарына отыра қалады.
Ойын: «Заттар қандай геометриялық пішіндерге ұқсайды?»
(2-тапсырма). Балаларға суреттерді қарап, онда бейнеленген заттарды атауды
сұрайды. Геометриялық пішіндеріне оларға ұқсайтын заттарға дейін сызып
34

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

қосуға тапсырма береді. Балалар тапсырманы орындайды. Педагог балалар
тапсырманы дұрыс орындағандарын тексереді, жеке жұмыс жүргізеді.
3.Рефлексия. Педагог қорытынды жасайды. Топ ішіндегі геометриялық
пішіндерге (шаршы, шеңбер және үшбұрыш) ұқсайтын заттарды табыңдар. Үш
баланы шақырып, біреуіне топ бөлмесінен шеңберге ұқсайтын затты, екіншісіне
шаршыға ұқсайтын затты, ал үшіншісіне үшбұрышқа ұқсайтын затты алып
келуді өтінеді.
№ G00055

15.11.2021ж.

«КӨЛІКТЕР»
САЙДАШЕВА АЛТЫНАЙ МУСЛИМОВНА
Алматы облысы Балқаш ауданы Ақдала ауылы
«Балауса» балалар бақшасы тәрбиеші
Білім саласы: «Таным»
Білім бөлімі: Жаратылыстану, Құрастыру
Мақсаты:
Білімділік: Көліктер туралы түсінік қалыптастыру.
Көлік түрлерімен таныстыру, жолда жүру ережесі туралы білімдерін кеңейту.
Дамытушылық: Көру және есту арқылы қабылдауды, зейінді, жалпы
моториканы дамыту
Тәрбиелік: Әдептілікке, мейірімділікке, жолда жүру тәртібін сақтауға
тәрбиелеу.
Әдіс – тәсіл: түсіндіру, әңгімелесу, жұмбақ жасыру, көрсету, сұрақ-жауап,
Дьенеш блоктары технологиясы, кубизм әдісі
Қолданылатын құрал: Техникалық құрал-жабдықтар, көлік түрлері,
бағдаршам, тақырыптық слайдтар.
Сөздік жұмыс: машина, ұшақ, пойыз, қайық.
Билингвальды компонент: машина- машина-car, ұшақ- самолет-plane, пойызпоезд- train, қайық- лодка- boat, көлік- транспорт.
Шаттық шеңбері:
Қане, қане, тұрайық,
Үлкен шеңбер құрайық.
- Сәлем, саған алтын күн!
- Сәлем, саған көк аспан!
- Сәлем, саған жер ана!
- Сәлем, саған достарым!
Балалар, бүгін мен сендерге бір жұмбақ алып келдім.
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Қане, жауабын шешіп көріңдер:
Төрт аяғы дөңгелек,
Екі көзі жанады.
Рулін бұрсаң егер де,
Керек жерге барады.
(Машина-көлік)
Дұрыс айтасыңдар, балалар, бүгін көліктер туралы айтатын боламыз. бізді керек
жерімізге апаратын ол – көлік. Сендер таңертең балабақшаға келу үшін көлікке,
автобусқа отырасыңдар. Әке-аналарың, ата-әжелерің де керек жерге жету үшін
көлікке отырады. Солай емес пе? Қазір біз сендермен көліктердің суретін
қарайық:
Мына суретте көлік бейнеленген. Бұл – жеңіл көлік. Ол адамдарды тасиды.
Оған көп адам отыра алмайды.
Ал бұл – автобус. Автобуста орындықтар көп, сондықтан оған көп адам отыра
алады.
Бұл – жүк көлігі. Бұл көлік үлкен-үлкен заттарды тасиды.
Бұл – ұшақ. Ол аспанда ұшады. Ұшақ керек жерге тез апарады. Алыс жерге
бару үшін ұшаққа отыру керек.
Бұл – кеме. Ол суда жүреді. Су үстінен өту үшін кемеге отыру керек.
Бұл – пойыз. Ол теміржолда жүреді. Алыс жерге шаршамай, ыңғайлы бару үшін
пойызға отыру керек.
Балалар, сендерде велосипед бар ма? Ол да көлік түрі.
Велосипедті жол бойында тебуге болмайды. Себебі, жолда басқа да көліктер
болуы мүмкін. Сол үшін жол ережесін сақтау керек.
Адамдарға көп қызмет ететін көліктер де бар олар: Жедел жәрдем көлігі, өрт
сөндіруші көліктер. Балалар осы көліктерді кімдер жүргізеді? Жүргізушілер
түнімен, күнімен қызмет атқарады, бұзылған көліктерді жөндеп жүргізеді екен,
сондықтан ол кісілердің еңбегін бағалауымыз керек.
Балалар, көліктер туралы ойын ойнайық.
Дидактикалық ойын: «Ұшады, жүзеді, жүреді»
Мақсаты: көліктердің ішінен суда, әуеде және жерде жүретін көліктерді
ажырату.
Балалар көліктерді үшке бөліп көрсетеді.
Сергіту сәті:
Бип-бип-бип дейді
Жол шетіне шық дейді
Күшікті басуға болмайды машина
Бип-бип-бип дейді
Жол шетінен күт дейді
Көшеде асығып жүруге болмайды машина
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Бип-бип-бип дейді.
Балалар өлең сөздеріне сәйкес қимылдар жасайды.
- Өте жақсы, балалар, көліктер жолда жүру үшін жол ережесін сақтау керек.
Ал көлік жүргізушілеріне жол ережесін сақтауға бағдаршам көмектеседі.
Мына суретте бағдаршам бейнеленген. Бағдаршамның үш көзі бар. Қане,
түстерін атайық: Қызыл, сары, жасыл. Қызыл түс жанғанда – тоқтау керек.
Сары түс жанғанда дайындаламыз. Ал жасыл түс жанған кезде жүру керек.
Балалар, мына бағдаршамда 3 түрлі тапсырма бар екен. Қане, оны орындап
көрейік.
Топтық жұмыс.
1 ші топ: құрастырады.
2ші топ: жабыстырады.
3ші топ: түсіне қарай гаражға көліктерді орналастырып қосады.
- Жарайсыңдар, балалар, сендер тапсырмаларды сәтті орындадыңдар.
Біз сендермен көліктер құрастыратын боламыз.
Дьенеш блоктары арқылы үлгіге қарап көлік құрастыру.
Балалар, сендер тапсырма орындап, шаршаған боларсыңдар. Олай болса,
«Ұшақтарға» ұқсап, бой жазып, сергіп алайық.
Музыкалық-қимылды жаттығу: «Ұшақтар»
Қорытынды:
- Біз бүгін не туралы айттық?
- Көліктің қандай түрлері болады?
- Бағдаршамның неше көзі бар?
- Не құрастырдыңдар, балалар?
Жарайсыңдар, балалар! Бүгінгі көңіл-күйлерің қалай? Оны білдіру үшін мына
смайликтарды алып, жүрекшенің ішіне орналастырыңдар.
Осымен бүгінгі оқу қызметі аяқталды. Балаларды мақтау - мадақтау.
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№ Н00028 18.11.2021ж.
БАЛАБАҚШАДАҒЫ ПСИХОЛОГ
КОБАНОВА РИМА БЕРДИХАНОВНА
Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз ауылы
«Ақбота» балабақшасы психолог.















Балабақшадағы психологтың рөлі зор. Өз қолында, тек қана психикалық
денсаулық және балаларымыздың үйлесімді дамуы, өйткені олар көп уақытын
балабақшада өткізеді. Сондықтан ата-аналарыңызға сіздің балабақшаңызда
мұғалім-психолог ретінде қандай маман жұмыс істейтінін, мұғалім қандай және
оның қызметін қалай жүргізетінін сұрастырудың артықшылығы жоқ екенін
түсіндірудің қажеті жоқ шығар.
Балабақша әкімшілігінің сұрауларына және параметрлеріне байланысты
психолог түрлі рөлдерді атқара алады:
сұраныс бойынша консультант, жеке кеңсені иеленеді және қажет болған
жағдайда балалар мен ата-аналарға балаларды дамыту туралы көмек көрсетеді;
балаларға диагностика жасайтын топтарда сабақ жүргізетін бақылаушы және
белгілі бір балалармен жұмыс істеуге кеңес берушілер;
оқу үдерісіне белсенді қатысушы, тәрбиешілермен бағдарламаларды дамыту,
балаларға арналған сабақтар өткізу;
білім беру үдерісін ұйымдастыру, тәрбиешілердің жұмысын жетілдіру,
профессор-оқытушылар құрамы үшін семинарлар өткізу және т.б. мәселелер
бойынша жетекші кеңесші;
Толық оқу үрдісін бақылайтын зерттеуші.
ad
Осы рөлдердің қайсысы балабақшаға психолог үшін таңдалса, оның негізгі
міндеттері де, функциялары да тәуелді. Олардың қолынан келеді
балабақшаларда әр түрлі болуы мүмкін, бірақ жалпы алғанда олар бірнеше заттарға дейін төмендетілуі мүмкін:
ақпараттық функция - мамандандырылған ақпарат беру;
диагностика - балалар дамуының жалпы және жеке сипаттамаларын, олардың
мектепке дайындығын және т.б. анықтау;
алдын алу - балалардың үйлесімді дамуы, олардың психикалық денсаулығын
сақтау үшін жағдай жасау;
түзету - балалардағы психологиялық проблемаларды шешудегі көмек;
пропедевтикалық - педагогикалық кадрларды даярлау, оның жұмысын
жетілдіру.
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Балабақшаның психологы алдына мынадай міндеттер қойылады:
1. Балаларды оқытудың психологиялық аспектілерімен таныстыру үшін балабақша тәрбиешілерімен өзара әрекеттесу; олармен даму бағдарламаларын әзірлеу; ойын ортасының қалыптасуына көмектесу; олардың жұмысын бағалау
және оны жетілдіруге көмектесу және т.б.
2. Балабақша тәрбиеленушілерінің ата-аналарымен хабарласыңыз: балаларды
оқыту мәселелері бойынша кеңес беру; жеке даму проблемаларын шешуге
көмектесу; балалардың психикалық дамуы мен жеке қабілеттерін диагностикалау; даму мүмкіндігі шектеулі балалары бар отбасыларды қолдау және т.б.
3. Балалардың психологиялық денсаулығының эмоционалдық даму деңгейін
анықтау үшін тікелей жұмыс істеу; оған қажет балаларға (дарынды балалар мен
дамушы мүгедектігі бар балаларға) жеке көзқарасты қамтамасыз ету; дайындық
топтарының балаларын мектепке дайындау және т.б. Бала-бақшада, топта және
жеке адаммен психолог арнайы даму шараларын жүргізе алады.

Ең дұрысы балабақшаның психологы әр баланың үйлесімді дамуы мен табысты
дамуы үшін оңтайлы, психологиялық тұрғыда қолайлы жағдайлар жасауға
бағытталған тәрбиешілер мен ата-аналардың қызметін үйлестіруші ретінде
әрекет етуі керек. Сондықтан баланы балабақшаға тәрбиелеу, ата-аналар тек
педагог-психологпен танысып, қарым-қатынас жасауы керек. Мұндай қарымқатынас психологтың диагностикалық, профилактикалық және түзету
жұмысының тиімділігін арттырады: баланың өсіп-жетілуімен танысып, өзінің
жеке қасиеттерінің сипатын неғұрлым нақты түсінуге қабілетті болады. Бұдан
басқа, бұл ата-аналарға психолог балабақшаға қандай позицияны және қандай
форматта жұмыс жасайтынын, қандай көмек көрсете алатындығын түсінуге
мүмкіндік береді.
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Педагог-психолог в школе
БАКЕНОВА ГУЛИМ ЖАКСЫЛЫКОВНА
г Караганда, КГУ ОШ №8, Педагог-психолог
Познакомимся с профессией педагога-психолога и рассмотрим довольно узкую
ее специализацию - профилактику злоупотребления психоактивными
веществами. Специалист в данной области работает в основном с детьми и
подростками. С помощью различных средств он пытается донести до них
мысль о том, что не следует злоупотреблять такими веществами, как никотин,
алкоголь, наркотики. Эта работа имеет колоссальное значение в современном
обществе, когда психоактивные вещества становятся для детей и юношества не
просто игрушкой, способом получить сильные ощущения, но порой
единственным способом как-то справиться с их совсем недетскими
проблемами. Профилактика формирования зависимостей от психоактивных
веществ — главное направление в борьбе с этим злом, ибо известно, что
существующие методы лечения пока все еще далеки от радикального успеха.
Способы воспитательного воздействия в профилактике злоупотребления
психоактивными веществами (в дальнейшем – «ЗПВ») - достаточно широко
применялись и прежде, однако, поскольку традиционно данной проблемой
занимались врачи, учителя физкультуры, сотрудники милиции и т.д., при этом
использовались достаточно простые приемы: запугать возможными
последствиями ЗПВ для здоровья, социальной изоляцией, внушить
необходимость вести здоровый образ жизни, обещая при этом успех на работе,
в школе, дома.
В настоящее время, когда дети плохо поддаются влиянию авторитета и, к тому
же, постоянно слышат и видят нечто обратное тому, что им говорят, данные
методы воздействия не являются высокоэффективными. Сейчас развивается
принципиально новый подход в борьбе с ЗПВ. Современный психолог работает
в этой области, обращаясь к личности подростка на равных, не внушая ему
желательное поведение, а пытаясь создать вместе с ним нечто позитивное, что
позволило бы ребенку сознательно и ответственно делать свой выбор по
отношению к психоактивным веществам.
Специалист по профилактике ЗПВ может работать как в общеобразовательных
учреждениях, так и в медицинских. Наркологические диспансеры и НИИ
наркологии имеют должности психолога. Рассмотрим особенности данной
профессии на примере труда школьного психолога.
В обязанности школьного психолога входят 3 основные сферы деятельности:
ведение тренингов по различным проблемам (профилактика ЗПВ),
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профориентация среди старшеклассников (тестирование склонностей,
интересов, способностей, индивидуальные беседы, групповые занятия),
индивидуальное консультирование (по вопросам успеваемости,
взаимоотношений в классе, взаимоотношений ученика с учителем, с
родителями, родителей с учителями и пр.).
Ведение тренинга предполагает проведение лекций, групповых дискуссий,
активизацию творческой деятельности участников (мозговой штурм),
проведение упражнений, направленных на отработку полезных навыков,
осознание проблем, постановку целей. Трудно перечислить трудовые функции и
конкретные действия психолога, так как в большинстве случаев они направлены
на преобразование социальных отношений и характеризуются не столько
физическими признаками, наблюдаемыми извне (ходьба, сидение, говорение и
пр.), сколько психологическими (установление контакта, понимание другого,
сопереживание).
Основными приемами работы психолога являются: понимание ситуации и
человека, быстрое принятие решений, взаимодействие с ситуацией или
человеком. Конечно, это чрезвычайно упрощенная схема.
Школьный психолог имеет внешние и внутренние средства труда. К внешним
средствам относятся: компьютер, диктофон (видеокамера), блокноты для
записей. Это также методическая литература (программы тренингов и
специальные программы для профилактики ЗПВ, сборники различных методик
и тестов). Специальная литература по детской и подростковой психологии,
проблемам зависимости также необходима. Кроме того, его внешними
средствами деятельности являются различные материалы, необходимые во
время работы с детьми (плакаты, фломастеры и бумага, аудиозаписи и прочее).
Внутренние средства его труда намного сложнее и разнообразнее. Это, прежде
всего, знания профессионала (как теоретические, так и практические,
полученные в ходе собственной работы). Это - представления о возможном ходе
работы и ее результате, это и более тонкие вещи: эмоциональные отношения,
может быть даже бессознательные установки психолога, сложившиеся в его
опыте. Напомним, что под средствами труда понимается все, с помощью чего
субъект труда (т.е. психолог) преобразует предмет труда (т. е. то, на что
направлены его усилия в работе). В данном случае предметом труда является
отношение подростков к психоактивным веществам.
На что же направлены все усилия школьного психолога, проводящего
профилактику ЗПВ, если он старается следовать идеалам гуманизма, т.е.
обращается к подростку как к равноценной личности, не давит его своим
авторитетом, а создает условия для его личностного роста и развития?
Основные цели его работы в профилактике ЗПВ таковы:
предоставление подросткам объективной информации о психоактивных веществах;
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обсуждение и демонстрация преимуществ здорового образа жизни;
создание у подростков личностных ресурсов, позволяющих находить выход из
трудных жизненных ситуаций и решать проблемы;
обучение навыкам уверенного поведения (оценка ситуации, принятие решения,
умение сказать «нет» и т.д.);
создание установки на самостоятельный выбор («в конечном итоге только ты сам
можешь решить, как относиться к ПВ, опираясь на свои знания и навыки»);
совместное с подростком построение ближних и дальних жизненных целей.
Эти цели не могут быть реализованы одномоментно, во время урока или на
приеме у психолога. Необходима длительная индивидуальная работа,
результаты которой также трудно поддаются оперативной объективной оценке
сразу после ее проведения. Ведь личностный рост это такой сложный и
неоднозначный процесс! Конечно, иногда результаты появляются почти сразу:
школьник становится более уверенным в себе, более открытым, может бросить
курить. Но иногда результаты остаются неизвестны психологу. Кто знает,
почему вчерашний подросток (юноша или девушка) отказываются от дружески
протянутой сигареты с «травкой»? Поэтому работа психолога всегда связана с
неопределенностью, непредсказуемостью, в ней должна присутствовать …
надежда.
Требования, которые предъявляет работа к психологу здесь «просты»: умение
общаться, понимать и любить детей. Ему необходимы также обширные
профессиональные знания, опыт, устойчивое личностное здоровье. Чтобы
занятия психолога были эффективны, он сам должен соответствовать тому, о
чем он говорит: владеть теми навыками, которым он обучает детей, иметь
собственную твердую позицию относительно ПВ.
Условия и оплата труда психолога сильно разнятся в зависимости от
организации, в которой он работает. В школе обычно ставка психолога
примерно соответствует ставке учителя. Обычно психологу выделяют
отдельный кабинет, где он оборудует свое рабочее место. Говоря об условиях
труда психолога, следует остановиться на следующем. Психологу важно иметь
хорошее самочувствие, так как неблагополучное состояние будет отрицательно
влиять на его настроение, способность сосредоточиться на собеседнике, думать
о его проблемах, а не о своих. Психолог включен в обширную систему
социальных связей, с одной стороны. С другой стороны, он пытается
воздействовать на социальные отношения своих клиентов. В этой связи
психолог должен занимать особую рефлексивную позицию при анализе своих
взаимоотношений с другими людьми. Психологу важно постоянно
интересоваться новой информацией по своей специальности и быть в курсе
последних исследований, научных споров, тенденций развития психологии.
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САУРАНБАЕВА ЛАЙЛА НУРСЕЙТОВНА
АЯПОВ АЛИМ СЕРИКБАЕВИЧ
БАЙЫМБЕТОВ АЙДОС ПОЛАТБЕКҰЛЫ
ШЫНЫБЕКОВ НЫГЫМЕТЖАН ТАЖИХАНОВИЧ
ТАСТЕМІР НҰРДАУЛЕТ БАҚТЫБЕКҰЛЫ
ЛЮК НЕЛЯ ФЕЛИКСОВНА
ИСМАИЛОВА РАУШАН МУХАМЕТЖАНҚЫЗЫ
АБДУЛЛАЕВА ЖУЛДЫЗАЙ ОТРАГАЛИЕВНА
САЙДАШЕВА АЛТЫНАЙ МУСЛИМОВНА
КОБАНОВА РИМА БЕРДИХАНОВНА
БАКЕНОВА ГУЛИМ ЖАКСЫЛЫКОВНА
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