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                                                                № J00009                     11.11.2021ж. 

ТӘРБИЕШІ  БОЛУ- БІР БАҚЫТ 

АЙДАРХАНОВА ГУЛЬНАЗ АЛИХАНОВНА 

Алматы қаласы Алмалы ауданы №8 балабақша  тәрбиешісі 
 

Мен үшін де осынау өмірімдегі ең қастерлі әрі қасиетті мамандық ол – 

тәрбиешілік. «Жол таңдауда жалтаңдауға болмайды» дегендей, әу баста 

ұлтымыздың, тәуелсіз еліміздің ертеңі боларлық бүлдіршіндерді тәрбиелеу 

жолын таңдағаныма еш өкінбеймін. Керісінше, ауыртпалығы мен жауаптылығы 

қырық атанға жүк боларлық осы кәсіпті таңдау арқылы қоғамдық дамуға 

өлшеусіз үлес қосып келе жатқанымды мақтан етемін. Адам баласының 

өмірінде болуға тиіс бақыттың бірі не десек, ол – өз қалауыңмен таңдаған кәсіп-

мамандығыңа деген салиқалы ынтызарлық әрі ыстық ықылас дер едім. Өз 

еңбегіне жан-тәнімен берілген жан ғана өмірдің мән-мағынасын, қоғамдық 

ортадағы жауапкершілікті, тұтастай ұлттың ертеңіне қоса алар өзіндік үлесін 

тереңнен салмақтай алса керек. Бір сөзбен айтқанда, өмірдің мәні адал әрі 

мағыналы, жемісті әрі нәтижелі еңбекте жатқандығын түбегейлі түйсіне алған 

әр адам биікке бастар жолдың қадірін салмақтай біледі. Қалаған ісіңе ғашықтық 

пейілмен қарай білсең, өмірден өз орныңды тапқандығың! Мұндай 

философиялық қағида бағзыдан қалыптасқан жоғары адагершіліктік 

ұғымдармен астасып жатыр. «Кәсібің – нәсібің» дейді қазақ даналығы. Шын 

жүрекпен қалаған кәсіп арқылы ғана және жемісті еңбек арқылы өмірлік 

несібеңді, абырой-беделіңді, қоғам алдыңдағы құрметіңді еселей аласың. Ал, 

тәрбиеші болу – айтуға ғана оңай шаруа болғанымен, бұл мамандықтың қоғам 

үшін қаншалықты маңызы барлығын сол кәсіпті таңдағандар, осы жолда еңбек 

етіп жүрген жандар жақсы түсінеді. 

Көрнекті тұлға Ахмет Байтұрсынұлы: «Балам дейтін ел болмаса, елім дейтін 

бала қайдан болсын» деген екен. Балабақша тәрбиешілері қай кезеңде болсын 

ертеңгі елім деп еңірейтін ұрпақты тәрбиелеуге тер төгуде. Бұл жолда үлкен 

ізденіс, парасат қажет. Ендеше, тәрбиешінің әр күні ізденіспен, ертеңгі азаматты 

қалыптастыру жауапкершілігімен ұштасып жатады. Тәуелсіз елдің жас ұрпағын 

лайықты түрде тәрбиелеу – біздерге артылған аса жоғары міндет. Осы міндетті 

орындау үшін әрбір тәрбиеші жанын салады. Ендеше, олардың әрқайсысының 

еңбегі қашанда құрметке лайық деп білемін. 

ТӘРБИЕШІ! Бұл әрдайым үлкен әріптермен жазылуға тиіс мазмұнды сөз деп 

танимын. Өйткені, біз елдің ертеңгі азаматтарын тәрбиелеудеміз. Өйткені, біз 

жас ұрпаққа қазыналы да бай ана тілі – қазақ тілін сіңірудеміз. Тіл арқылы бала 

бойына ұлттық құндылықтарды, дәстүр мен салтты, ұлтымызға тән ізгіліктерді, 

жалпы адамзатқа ортақ өркениеттік ұстанымдарды жұғысты етудеміз. 
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«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деп ұлы Абай атамыз айтқандай, 

менің де осынау қастерлі мамандықтың иесі атанғаныма он үш жыл болған 

екен. Қиындығы мен қызығы, ауартпалығы мен жауапкершілігі қатар жүретін 

осы еңбектің жолындағы педагогикалық ұстанымым - үнемі жаңалыққа 

ұмтылып, алдыңғы қатардан көріну және әр тәрбиленушімніңбойынан жылт 

еткен жақсылықты, талап пен талантты тауып, бұлақтың көзін ашу, биікке 

жетелеу, сондай ізденістер арқылы биік мақсаттарды орындау. Сондықтан да 

бұл іс екінің бірінің қолынан келе бермейді. Өйткені, бұл – бала жанын 

тереңнен сезінетін, өз ісін жан-жақты білетін, бүлдіршіндерді жан-тәнәмен сүйе 

алатын, оларды бағалай білетін нағыз маманның қолынан ғана келетін жұмыс. 

Ұлы педагог Г.Песталоцци: «Егер де сүйе білмесең, тәрбиелеу құқыған жоқ», 

деген екен. 

Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту еңбекке деген рухани 

адамгершіліктің қалыптасуына серпін беріп, негіз болады. Бірақ бұл қажеттілік 

балаға күш салмай іске асуы мүмкін емес, сондықтан оны еңбексүйгіштікке, 

шыдамдылыққа, ұқыптылыққа, дербестікке, белсенділікке және өз еңбегімен 

айналасындағыларға қуаныш сыйлауға талпынуына тәрбиелеу қажет. 

Халқымызда «Жас келсе - іске» деген керемет сөз бар. Демек, мен бойымдағы 

жастық жігерімді, күш-қуатымды, жаңашылдығымды талапты әрі талантты 

шәкірт тәрбиелеуге жұмсауым керек. Болашақта өз тәрбиеленушілерімді биік 

белестерден көріп жатсам, сол үшін өзімнің аз да болса үлесім тиіп жатса, мен 

өзімді бақытты тәрбиеші-ұстаз, бақытты жанмын деп білемін. 

Батыр Бауыржан Момышұлы: «Ешкім іштен батыр болып тумайды: батырлық 

та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады» деп ұлы 

ой айтқан болатын. Біз бақшадағы бүлдіршіндерді жақсылық атаулыға 

тәрбиелеуге, тамаша ортада тәлімді тәрбие беруге әрдайым жауаптымыз. 

«Баланы ең әуелі мейір-шапағатқа, одан соң ақыл-парасатқа, ақырында нағыз 

пайдалы ғылымға, еңбекке баулы», дейді ғұлама А.Құнанбаев. 

Мұндай қағидалардың барлығы біздің күнделікті жұмысымызда басшылыққа 

алынуға тиіс екенін ұмытпай, еңбегімізді осы бағытта құрамыз. Он жылдан аса 

тәрбиешілік еңбекте жүріп түйгенім – тәрбиешілік еңбекке мен басыбүтін бой 

ұсынып, әбден қалыптастым. Бүгінде балаларға мейірім төге отырып, биік 

белестерге жетуіне жауапты екенімді ешуақытта естен шығармаймын. 
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                                           № J00015                     11.11.2021ж. 

 

 

                 МЕНІҢ СҮЙІКТІ ОЙЫНШЫҒЫМ 

 

АБДУЛЛАЕВА ЖУЛДЫЗАЙ ОТАРАЛИЕВНА 

Маңғыстау облысы Маңғстау ауданы Жыңғылды ауылы «Ақшағала» бөбекжайы 

МКҚК тәрбиеші 

 

Білім беру саласы: Қатынас   

Бөлімі : Сөйлеуді дамыту  

Мақсаты: Ойыншықтар жайында әңгімелесу арқылы, балалардың түрлі 

әрекеттердегі және алуан түрдегі ауызша және байланыстыра сөйлеулерін 

дамыту.  

Міндеті:  Ойыншықтар туралы әңгімелесу, оларды сипаттап айтуға үйрету.  

 Сөздік қорын толықтыру.  

Тәрбиелігі: Ойыншықтарды күтіп, ұқыпты ойнауға тәрбиелеу .  

Күтілетін нәтиже:  
жасайды: ойыншықты сипаттауды;  

түсінеді : ойыншық туралы түсінікті;  

қолданады: өлең жолдарын жаттауды.  

Көрнекіліктер: ойыншықтар, үле стірмелі суреттер (қонжық , мәшине , доп ).  

Сөздік жұмыс: қонжық, мәшине, доп .  

Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы:  

1.Ұйымдастырушылық кезең.  

М.Әлімбаевтың «Ойыншықтар» өлеңін оқып беру:  

Біздерде бар қуыршақ,  

Бұзау, қозы, құлыншақ.  

Ойыншықтар тыңдайды,  

Айтқаныңнан шықпайды.  

2. Негізгі кезең  

Өлеңнің мазмұнын түсіндіріп, өлең жолдарын жаттауға ұсыныс жасайды. 

Бүгінгі оқу қызметінде ойыншықтармен танысатындықтарын айтып, 

балалардан топта, үйлерінде қандай ойыншықтар барын сұрайды.  

– Сенің қандай ойыншығың бар?  

Әр баланың жауабы тыңдалады.  

– Ойыншықтарыңды жақсы көресің бе?  

Балалардың жауаптары тыңдалады.  

– Ойын шығың қ андай? (Үлкен, кішкентай).  
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– Сен ойыншықтармен ойнап болған соң, орнына жинайсың ба?  

– Ойыншықтардың тұратын жерін білесің бе?  

Ойыншықтарды лақтырмай, сындырмай, ұқыпты ойнау керектігін айтады.  

Балалар өлеңді қызығушылықпен тыңдайды.  

Ғажайып сәт : «Сиқырлы сандық».  

– Кәне, сандықта не бар екен ?  

– Қонжық, мәшине, доп бар екен.  

– Енді осы ойыншықтарға әңгіме құрайық . Әңгіме құрауға көмектеседі.  

Қонжық, мәшине, доп туралы түсіндіреді.  

– Менің ойыншық қонжығым бар. Қонжықтың екі құлағы, төрт аяғы бар. Қо 

нжығым өте сүйкімді.  

Сергіту сәті: 

Добым, добым домалақ,  

Қайда кеттің домалап?  

Үлестірмелі суреттермен «Не артық?» дидактикалық ойыны ойнатады . 

Суреттен не артық екенін табады.  

– Суретте гүл артық, өйткені ол ойыншық емес т.б.  

3. Рефлексия .  

Балаларға сұрақтар беріп, қайталатады. Педагог корытынды жасайды, 

мадақтайды. 
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                                                              № J00013               11.11.2021ж. 

ЛИСТОПАД  

 

НУРГАЛИЕВА АСЕЛЬ КАМИДУЛЛАЕВНА 
г.Нур-Султан ГККП № 72 «Жанарым» Воспитатель 

 

 
Цель: Продолжать знакомить детей с нетрадиционными приёмами рисования – 

печатание печатками из ластика. 

Задачи: 

Образовательные: учить  аккуратно пользоваться краской. Закрепить умение 

наносить оттиски печатками, используя всю поверхность листа. 

Активизировать глагольный словарь. Обратить внимание детей на красоту 

окружающего мира, закрепить правила поведения в природе - в лесу. 

 

Развивающие: Развивать мелкую моторику пальцев рук, память, воображение, 

логическое мышление;  

 

Воспитательные: воспитывать эмоционально - положительное отношение к 

рисованию, умение работать сообща. Бережно и внимательно относиться к 

объектам природы. 

 

Предварительная работа: 

 

Беседа, игры, чтение и заучивание стихотворений, наблюдение на прогулке, 

рассматривание  иллюстраций по теме 

 

Материалы к занятию:  

 

Иллюстрации с осенним пейзажем, костюм Осени, корзинка с листьями, печатки 

из ластика, краски красного, жёлтого, оранжевого цвета, листы с  рисунком  

дерева, изображение солнышка, лист дерева, вырезанный из белой бумаги – на 

каждого ребенка. 

 

Ход занятия: 

Дети заходят в группу, где расставлены иллюстрации с осенними пейзажами.  

Воспитатель: - Ребята, а какое сейчас время года?  

Предлагает рассмотреть картинки об осени: 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Сад как в солнечных лучах. 
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Это платье золотое у берёзки на плечах. 

- Что осенью происходит? (желтеют листья, дует холодный ветер и падают 

листья, идёт дождик). Раздается стук и заходит Осень с корзинкой.  

Осень: Здравствуйте, детки мои дорогие! 

             Какими  за лето вы стали большими! 

             К нам на полянку милости просим, 

             В гости вас ожидает осень. (Осень делает поклон) 

 - У меня есть волшебная палочка, раз пожаловали ко мне в гости,  я вас 

превращу в осенние листочки. 1,2,3 - волшебная палочка деток в осенние 

листочки преврати. 

Игра «Листочки» 

Мы листочки осенние (дети встали – руки вверх) 

На веточках сидели (присели на корточки) 

Дунул ветерок (закачали руками) 

И мы полетели (кружатся) 

Мы летели, летели 

И на землю тихо сели. (садятся на стульчики) 

Осень: 1,2,3- волшебная палочка осенние листочки в деток преврати. 

-Кем вы сейчас были? (листьями) 

-Какие бывают осенние листочки?  

-Как называется природное явление, когда листья падают с дерева? (листопад) 

-В какое время года бывает листопад? (осенью) 

-А какое сейчас время года? (осень) 

-Молодцы. Все верно. Но только знайте: 

   Осень – не только дождик, 

   Это – пестрый нарядный зонтик, 

   Это – яркие гроздья рябины, 

   Это – желтый листочек в росе, 

   Это - фруктов большая корзина, 

   Сочных, вкусных, полезных всем! 

- А сейчас я вас приглашаю на прогулку в осенний лес, но прежде, чем 

отправиться в осенний лес, давайте вспомним, как нужно вести себя в лесу. 

(Дети с опорой на иллюстрации рассказывают о правилах поведения в лесу) 

- А сейчас мы с вами скажем волшебные слова и сразу же окажемся в лесу. 

-Повертелись,покружились 

  И в лесу мы очутились! 

Воспитатель: - А теперь, ребята, посмотрите, на нашей полянке много листьев. 

Внимательно рассмотрите их. С каких деревьев эти листья? (с клёна, с берёзы) 

-Какого они цвета? (жёлтого, красного) 

Воспитатель с  детьми рассматривает листья, называет их цвет. Затем под 

стихи разбрасывает листья по полу: 
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Падают, падают листья, 

В нашем лесу листопад. 

Жёлтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Дыхательное упражнение: - А сейчас, мы все превратимся в ветерок и подуем 

на каждый листок. Сначала дуем тихо, теперь немного сильнее, а теперь совсем 

сильно. Дети собирают листья в корзинку. Воспитатель предлагает детям 

нарисовать для осени листопад. Дети садятся за столы. 

Воспитатель: -  Нам Осень, оставила в подарок осенние листья и краску, 

желтую,  оранжевую и  красную. Мы печатками из ластика  будем рисовать 

листья. 

Показ воспитателем приемов рисования. Затем расставляет краску на столы. 

Сначала дети рисуют одной краской, затем воспитатель меняет розетки с 

краской на другой цвет. Помощь детям индивидуально. 

Воспитатель: - А теперь мы полюбуемся своими рисунками.  

Рассматривание рисунков детей с Осенью: 

Что за диво, что за диво! 

Стало все кругом красиво. 

Листья яркие летят, на земле везде лежат! 

Игра «Что умеет делать?» А расскажите про осенний листочек? Что он умеет 

делать? (листочек желтеет, падает, кружится, летит, вьётся, танцует)   

- А когда сразу много осенних листочков падает с дерева, как это явление 

называется? (это - листопад) 

Рефлексия: - Давайте вспомним, что мы делали сегодня? (играли, дули на 

листочки, собирали листочки, рисовали, рассказывали про листочек, что он 

умеет делать) 

Осень: - Ну, а нам пора возвращаться в детский сад, а для этого надо вспомнить 

волшебные слова :  

           «Повертелись, покружились  

            В детском саде очутились» 

- Ну вот мы и дома, мне с вами пора прощаться, до свиданья, дети! (Уходит) 

Сюрприз.  

Воспитатель: 

- Молодцы!!! А на память вам Осень подарила по осеннему листочку, ой, дождик 

проказник смыл с них краски. Что же делать? (взять краски, разукрасить). 

Правильно, вот вечером вы этим и займетесь.  
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                                      І00074                    11.11.2021ж. 

 

                    ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОВРЕ –САМОЛЕТЕ 

 

ЖУМАБЕКОВА  САЛТАНАТ  КАБЫЛГАЗЫЕВНА 

г. Нұр-Сұлтан   №72 «Жанарым» балабақшасы воспитатель   

 

Цель: закрепить знания детей о геометрических фигурах, умение работать с 

блоками Дьенеша. 

 

Задачи: Учить работать с логическими блоками Дьенеша; 

закрепить знания детей о свойствах геометрических фигур (цвет, форма, 

толщина, размер); 

развивать умение анализировать и сравнивать предметы по форме, толщине, 

размеру.  

воспитывать умение работать в коллективе, считаться с мнением сверстников. 

 

Методы и приемы: вопросы, художественное слово, поощрение, показ детей, 

игровой момент, музыкальное сопровождение, проблемная ситуация. 

Материал к занятию: 

набор блоков Дьенеша, ковер – самолет, два обруча, карточки –схемы. 

 

Предварительная работа. 
закрепить знания детей о свойствах геометрических фигур (цвет, форма, 
толщина, размер) 

Ход занятия: 

Воспитатель: 

Давайте встанем в круг и порадуемся этому дню, встрече друзей, 

гостей. 

Собрались все дети в круг, 

  Я- твой друг, и ты- мой друг. 

                                             Вместе за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся! 

Воспитатель: 

Ребята, я хочу вас пригласить в увлекательное путешествие.  

Готовы путешествовать? (да) 
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Я предлагаю вам отправиться на ковре – самолете. 

(Воспитатель разворачивает ковер- самолет, выпрыгивает мышка) 

 

Воспитатель: 

Ребята , наш коврик прогрызла мышка ,нам нужно его залатать, 

только тогда мы сможем на нем отправиться в полет.(коврик с 

вырезанными отверстиями).   

1 задание. 

Дети подбирают  фигуру-заплатку для каждого отверстия, 

рассказывают какой блок они взяли. 

Воспитатель: Молодцы! Вы очень быстро справились.  

Сколько на коврике мышка прогрызла дырочек?  

(дети считают, дают ответ) 

Вот мы с вами и починили коврик. Теперь можем отправиться в 

путешествие. 

     Вставайте все на коврик и полетим. (сопровождение музыкой) 

Дети вместе с педагогом произносят слова наклоняясь влево и вправо. 
Ковер самолет 

отправляйся в полет , 

нас полянка ждет. 

Воспитатель: Вот мы с вами и прилетели на «Цветочную полянку». Но 
сейчас здесь нет ни одного цветочка, т. к. прошедшей ночью был 
сильный мороз и все цветы погибли.  
Ребята, давайте украсим полянку цветами.  
2 задание. 
Предлагаю карточки с условными обозначениями (синий и круглый). 

 – собирает цветы синего цвета и помещает в синий обруч; 

– собирает цветы круглой формы и помещает в обруч красного цвета. 

-- в общую часть все синие блоки круглой формы. 

Воспитатель: Молодцы! Вы  справились! 

Вставайте все на ковер-самолет и полетим дальше. (сопровождение музыкой) 

Дети вместе с педагогом произносят слова наклоняясь влево и вправо. 

Ковер самолет 

отправляйся в полет , 

нас полянка ждет. 
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Воспитатель: 

Ребята пока мы летели, мышка мне сказала, что проголодалась. 

Но, чтобы добраться до своего любимого кусочка сыра,нужно построить 

дорожку. 

Давайте мышке поможем. 

3 задание. 
«Построим дорожку» 

Глядя на схему, дети выкладывают фигуры в той последовательности, как 

показано на схеме. 

(выкладывают фигуры на ленточку). 

 

Воспитатель: Молодцы! Вы справились! 

Вставайте все на ковер-самолет нам пора возвращаться. (сопровождение 

музыкой) 

Дети вместе с педагогом произносят слова наклоняясь влево и вправо. 

Ковер самолет 

отправляйся в полет , 

нас д/сад  ждет. 

Итог: Воспитатель: 

Ребята вам понравилось путешествие? 

А что больше всего понравилось? 

 

Я хочу раздать вам  веселые смайлики. 
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                                                          I00073                            11.11.2021ж. 

ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА 

 

 КАСЕНОВА ГУЛЬНАРА ОЛЖАБАЕВНА 

г.Нур-Султан ГККП № 72 «Жанарым» Воспитатель 

 

Образовательная область: «Коммуникация», «Познание» 

Раздел: «Развитие речи», «Естествознание» 

с использованием элементов ТРИЗ  

Цель: систематизировать представления детей о характерных признаках осени. 

Задачи:  

Способствовать закреплению умения, устанавливать связь между признаками в 

природе,  

Продолжать учить составлять предложения по картинкам- схемам, а из них 

короткий рассказ. 

Продолжать учить детей отвечать на вопросы полными предложениями 

Использовать объекты живой и неживой природы, формированию отстаивать 

свою точку зрения, делать выводы, умозаключения; 

Содействовать развитию памяти, внимания, воображения, логического 

мышления, обогащать словарь; - воспитывать чувство прекрасного, любовь к 

природе. 

Воспитывать любовь и умение видеть красоту осеннего леса. 

 Оборудование: мультимедиа (презентация) «Золотая осень»,письмо, 

мяч, осенние листики. 

Предварительная работа. Чтение детям рассказов об осени, разучивание 

стихотворения, наблюдения в природе за осенними явлениями, составление 

презентации для занятия. 

Ход ОУД 

 (звучит музыка) Дети заходят под музыку и становятся полукругом. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам сегодня пришли гости, давайте с ними 

поздороваемся подарим им улыбку. 

(звучит музыка)  

Открывается дверь и заходит Почтальон. Он приносит письмо. 

Воспитатель: Посмотрим от кого же это письмо?  

Детский сад  № 72 «Жанарым», детям старшей группы «Ақ қайың» 

Обратный адрес: Лесная заячья поляна 

«Здравствуйте. Пишут вам лесные зайчата. Мы не знаем, пора ли нам менять 

серые шубки на белые? Кончается осень или нет? Подскажите, когда зима будет 

в лесу? 
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Только мы просим, представьте убедительные доказательства. Ведь менять 

шубки дело для зайцев не простое». 

Воспитатель: Очень интересный вопрос задали зайчата. Вы хотите помочь 

зайчикам принять правильное решение? 

Дети: Да 

Воспитатель: Как мы сможем им помочь? 

Дети высказывают свои мнения (кто-то один предложит путешествие 

в осенний лес) 

Воспитатель: Дети, зайцам повезло, сейчас мы совершим путешествие в осень и 

сможем помочь зайчикам принять правильное решение. 

Присаживайтесь на стульчики. 

Воспитатель: Вы смотрите по телевизору прогноз погоды, диктор рассказывает 

про температуру воздуха, направление ветра, осадки. Осадки? Что это 

такое? (дождь, снег, туман) 

Воспитатель: А, какие периоды осени вы знаете? 

Дети: Ранняя, золотая , поздняя осень. 

Воспитатель: Вы знаете, каждое время года длиться 3 месяца. Назовите месяцы 

осени. 

Дети: Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Воспитатель: Молодцы! Вы правильно назвали месяцы. Сентябрь осень 

начинает, а ноябрь осень заканчивает. 

Воспитатель: Предлагаю поиграть в игру, вставайте около стульчиков. 

Игра «Погода осенью» (игра с мячом) 

«Мяч осенний и волшебный, будет в руки к вам скакать и вопросы задавать». 

Кому я дам мяч,тот должен ответить на мой вопрос: какая бывает 

погода осенью? 

Когда идет дождь - дождливая. 

Когда дует ветер – ветреная 

Когда светит солнце - солнечная 

Холодно - холодная 

Пасмурно - пасмурная 

Сыро - сырая 

Хмуро - хмурая 

Ясно – ясная. 

Воспитатель: Молодцы! Вы правильно назвали, какая погода бывает осенью.                 

Хочется похвалить, что говорили четко, внятно, интересно. 

Присаживайтесь. 

Воспитатель: А теперь ребята посмотрите на экран (слайд, что изображено на 

картинке? (Листья опадают) 

Воспитатель: А, почему у деревьев опадают листочки? 

Дети: (Мало солнца, стало холодно, листочки пожелтели, дует ветер). 
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Воспитатель: А как называется явление, когда опадают листья? 

Дети: Листопад. 

Воспитатель: Представьте себе, что вы листочки, подул ветер, и вы закачались 

(звучит музыка, дети танцуют) . 

Физминутка «Листочки». (С листочками) 

Мы листочки осенние 

На ветках мы сидим 

Дунул ветер – полетели 

И на землю тихо сели 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял 

Закружились полетели 

Весело они летели 

И на землю сели. 

Воспитатель: А вот скажите, пожалуйста, какие птицы бывают? 

Дети: перелётные, зимующие 

Воспитатель: А что изображено экране? (Птицы улетают на юг) 

Как вы думаете, почему птицы улетают на юг? (Рассуждения детей) А все ли 

птицы улетают? 

Игра «Улетают, не улетают» 

Воспитатель: Я вам буду называть птицу, если она будет зимующая вы махаете 

руками (как птички, если перелётная говорите чик-чирик. 

Дети: Воробьи, вороны, утки, сороки, лебеди, ласточка,голуби,синицы, гуси, 

дятлы, снегири. 

Воспитатель: Почему зимующие остаются у нас зимовать? (У этих птиц оперенья 

гуще, они прилетают ближе к жилью человека. Человек о них заботится) 

Воспитатель: У вас отличные знания о птицах. А что вы можете сказать о 

животных, как они готовятся к зиме? 

Дети: У лося отпадают рога. Медведь откладывает запасы жира под шкурой, чтоб 

зимой впасть в спячку. Бодрствуют лисы, волки, зайцы, рыси. Потому, что они 

сами могут достать себе корм. Белка меняет свою шкурку на серую и делает 

запасы в кладовых. 

Воспитатель: Какие изменения происходят в жизни зайца?  

Дети: Осенью заяц меняет серую шубку на белую и становится не заметным на 

снегу. Поэтому легко, и не боясь хищников, передвигается по глубокому снегу. 

Широкие лапы, обросшие к зиме шерстью, не дают ему провалиться в снег 

Воспитатель: Ребята, а ведь наши зайцы спрашивают, пора ли менять шубку с 

серой на белую? Давайте мы в этом убедимся, проверим, надо ли менять зайцам 

шубку или нет. Присаживайтесь за столы. 

Мчится без оглядки 

Лишь сверкают пятки. 
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Мчится что есть духу, 

Хвост короче уха. 

Всех зверек пугается 

Под кустом спасается 

На зуб волку попадается. (Заяц) 

На столах: лист А4 на каждого ребенка, силуэты зайцев. 

Воспитатель: Давайте, приложим серого зайку, его будет видно зимой? 

Дети отвечают. 

Д/и «Хорошо-плохо» 

Воспитатель: А теперь давайте, приложим белого зайку, его будет видать зимой? 

Это плохо для зайки или хорошо? 

Дети отвечают. 

Заяц шубку поменял 

И исчез куда-то… 

Он не виден на снегу, 

Как комочек пуха. 

Ведь спасенье от врагов 

Белый цвет зимою. 

И зайчишка до весны 

Защищён собою. 

Воспитатель: Вот подошло наше путешествие в осень. Как мы зайцам сообщим, 

что наступила осень, и зайцам пора менять серую шубку на белую? 

Дети: Написать письмо. 

Воспитатель: Дети, подумайте и скажите, что мы напишем зайцам 

про осень? (работаем по мнемотаблице) 

Дети: Осень наступила. Уже выпадает снег по ночам. Пора менять шубки на 

белые, а то лиса или волк заметят. Деревья голые, травка повяла, исчезли 

насекомые жуки, червяки, улетели птицы на юг. Прилетели зимующие птицы в 

наши края. 

Воспитатель: Я рада, что вы сами нашли убедительные доказательства, 

что осень прошла через наш город и направилась в лес, что зайцам пора менять 

шубки серые на белые, потому что к нам приближается зима. И вот эти 

доказательство мы отправим зайцам в письме. Это письмо я отнесу на почту. 
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                                                          № J00008                 11.11.2021ж. 

 

БАЛА ТӘРБИЕСІНЕ БАЙЫПТЫ ҚАРАЙЫҚ. 

МУХАНОВА БАХЫТГУЛЬ АБДРАШЕВНА 

Алматы облысы Саркан ауданы Бақалы ауылы К.Қазыбаев атындағы орта 

мектебі «Айгөлек»шағын орталығының тәрбиешісі 

 
Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы.  

Ал-Фараби Балалардың өз өмірінде көргенін  

қайталайтынын Абай былай деп көрсеткен: 

 «Балаға көбіне үш алуан түрлі... 
 

Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы. Ал-Фараби Балалардың өз 

өмірінде көргенін қайталайтынын Абай былай деп көрсеткен: «Балаға 

көбіне үш алуан түрлі мінез жұғады. Біріншісі – ата-анадан, екіншісі – 

ұстазынан, үшіншісі – құрбы – құрдастарынан». 
Солардың ішінде бала қайсысын жақсы көрсе, сонысынан көбірек жұғады. 

Сондықтан жұмыс қаншалықты қауырт болса да, қаншалықты шаршап-

шалдығып жүрсе де ата-ана бала тәрбиесін ұмытпау керек. Тағы бір тәрбиеге 

нұқсан келтіретін ата-ана тарапынан жіберілетін қателік - баланы шектен тыс 

еркелетіп, қолына қомақты ақша ұстатып, өз еркіне жіберу. Қазіргі кезде заман 

өзгеріп, өмірімізге техникалық прогрестің жетілген кезде компьютерлік 

ойындар орталықтары ашылып жатқаны. Онда жүретіндер – балалар, ойынға 

салынып сабақты да, басқаны да қойып, өз алдына қызыққа батады. Тіпті ақша 

үшін ұрлық жасап, өз ата- анасына қол жұмсап жатқан балалар туралы да 

мәліметтер аз емес. Компьютерлік ойында да миын улап алатын апиындар. Осы 

мәселені әрбір от- басы алға - тартып, тереңінен пайымдауы керек. Осы ретте 

бала тәрбиесіне байыпты қарау керектігі әрбір ата-ананың жадында жаңғырып 

тұруы тиіс.Өмірге сәби әкелгесін, оның болашағын ойлау ләзім.Оның өмірге 

деген көзқарасын, келешекте қалай болмағын күні бұрын құнттаған жөн. 

Сөйтіп бала есейе келе сіз бен үйдің отағасынан көрген –білгендерін қайталай 

бастайды.Ендігіде сіз тәрбие беруші объектіге айналасыз. «Ұяда не көрс, 

ұшқанда соны ілетін» баланың ертеңгі жүріс-тұрысы , парасат-пайымы сөз 

саптауы мен өмірге деген көзқарасы бүгінгі сіздің болмыс-бітіміңізді қайталап 

жатса, оған таң қалудың еш жөні жоқ. 

Енді осы баяндама негізін басшылыққа ала отырып, бала тәрбиесі жөніндегі 

сұрақтарға байыпты жауап іздейік. 

1. «Тәрбие» деген сөзді қалай түсінесіздер? 
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2. Балаңыздың тәртібі жөнінде не айта аласыздар? 

3. Балаңыздың үйдегі мен сыныптағы міндеті қандай? 

4. «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілер» деген мақалды қалай 

түсінесіздер? 

Ендеше бала тәрбиесін екінші орынға ысырып қоймай,бесігіміздің дұрыс 

тербелуі үшін, бүгіннен бастап білек сыбанып кіріскеніміз дұрыс.Ата – ананың 

баласына сын көзқараспен қарап, кемшілігін түзетіп, жетістігін жебеп отыруы-

тағы бір үлкен мәселе. Балаға сын көзмен қарау керек екенін М. Әуезов «Абай 

жолы» кітабында былай көрсеткен. Құнанбай өзінің қасындағы байшонжарларға 

Абайды қабілет – қарымын танып ел басқаруға ерте баулуы да содан. Әке – балаға 

сыншы. Ол бала бойындағы әрбір жақсы ісіне сүйсініп, теріс әрекетіне күйінеді. 

Әке тәрбиесі асауды ауыздықтат дыратын, тентекті тұзақтайтын, елдікті 

сақтайтын, ерлікті жақтайтын шаттығын шалқытатын ұлы мектеп. Ал ана 

тәрбиесі кешенді тәрбие, жинақталған аса тағы лымды мектеп. Сондықтан С. 

Қалиев пен Қ. Жарықбаев өз еңбектерінде «Тәрбиенің ең тамаша мектебі - 

отбасы» - деп көрсеткен. Қазақтар бала тәрбиесінде олардың жас ерекшелік- 

терін ескеру қажеттігіне ерекше көңіл бөлген. Баланы 5 жасқа дейін патшадай 

күт, 10 жасқа дейін құлдай жұмса, 15 жастан асқан соң досыңдай сырлас деген 

ұстанымдарында баланың жас санап жетілу ерекше- ліктерін ескеру қажеттігі 

нақты көрсетілген. Баланың жақсы болғаны – әке мен шешенің абыройы. 

 Жаман бала отбасының қайғысы, азабы, соры. Бұл пікірді атақты педагог В. 

Сухомлинский айтқан. Бала тәрбиесінде мектеп пен отбасы міндеттері өте ұлкен 

және отбасының орны күннен күнге күшейе түседі. Түсінігі таяз ата-аналар да 

кездеседі. Оларға «бала ларыңыздың оқуы нашар, соған көмек көрсетуңуз керек» 

- десең еститінің «Оқымаған адамдарда нанын тауып жеп жүрғой, қайтейін сау 

болса болар». Бұл әңгіме нан табуда емес, балалардың оқуында, тәрбиесінде 

болып тұр емеспе? Осындай отбасылардан қандай тәрбие күтуге болады? Ата-

ана отбасы ұйыт қысы балалардың бағбаны, сондықтан олар жақсы 

қасиеттерімен балалардың келешегіне үлкен әсерін тигізулері керек. Бала 

тәрбиесімен оның анасы ғана айналысатын отбасылар да бар. Мұндай жартыкеш 

тәрбие де жақсы нәтиже бермейді. Әке өнегесі, әке тәрбиесінің орны қашанда 

бөлек. - Ата – аналардың өмірі көптеген қиыншылықтар мен уайымнан тұрады. 

Олар ашу, ыза, қуаныш, қызғаныш, сенімділік, күйініш, өкініш ретінде көрініс 

береді. Мектепте мұғалімдер мен психологтарды мазалайтын басты мәселе 

«қиын» балалар. Баланың қиын мінез- құлқының себебі оның отбасындағы ата-

анамен қарым - қатынасына байланысты. Осы бағытта отба сындағы жайсыз 

психологиялық ахуалды бар отбасындағы ата- анамен бала арасындағы қарым-

қатынас мектеп жа сындағы балалардың интеллектуалдық жеке тұлғалық 

дамуына көпшілік жағдайда кері әсерін тигізіп отыратын сөзсіз. Отбасындағы 
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жағдайларды зертеушілер ондағы әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлардың белгісі 

бойынша төрт топқа бөліп көрсетеді: а) жалғыз басты ана немесе әке; ә) 

әлеуметтік бейімделмеген ата-ана; б) бай немесе кедей ата-ана; в) қарт ата-ана. 

Бұдан шығатын қорытынды – отбасындағы орта қандай болса, бала сондай 

болып өседі. Отбасындағы жайсыз ахуал қандай болсын балаға ауыр әсер етеді. 

Сондықтан ата-аналар балаларын мәдениетті, кіші- пейіл адал азамат етіп 

өсіргілері келсе, ең алдымен олардың өздері кіршіксіз таза адам болуы керек. 

Қазақ халқының ұлттық өркендеуінің болашағы жас ұрпақ тың қолында. 

Еліміздің келешектегі тағдыры олардың пат риоттығы мен азаматтылығына 

байланысты. Олар дың тәрбиесіне ата-ана, мектеп, қоғам болып атсалы сайық 

ағайын! 
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                                                               № J00010     12.11.2021 ж 

Бала тілін дамытудың маңызы                                            

Машанова  Арайлым Исатеввна                                                                                                                                  

Батыс Қазақстан облысы,  Жәнібек ауданы,                                                                                                                 

Тау ауылы МКҚК .«Қайрат» бөбеужайының тәрбиешісі 

Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары: 

- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту. 

Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды 

дұрыс айтуға үйрету; 

- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 

дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру; 

- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды 

айта білуге үйрету. 

Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері: 

- Бала тілдік мәдениетінтәрбиелеу. 

- Баланың сөздік қорын молайту; 

- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру; 

- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру. 

Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 

дұрыс жеткізуге икемделеді. Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – 

сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін 

дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы 

адамдармен еркін қарым - қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру. 

    Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 

жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 

балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. 

Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 

жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 

Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 

жүреді. 

     Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 

мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 

әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер 

мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың 

сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл - 

ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 

ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі 

ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 

жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 
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құлшынып өседі. 

     Балалардың жас ерекшелігіне қарай топтарды үлкейген сайын тіл 

дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс түрлері біртіндеп күрделене 

береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа 

байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. 

     Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 

жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 

емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 

өлеңдер, тақпақтар үйретіледі. 

Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 

шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 

әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 

сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады. 

   Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 

тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 

дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 

жүргізеді. 

    Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 

әдістерге тоқталатын болсақ: 

1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер, 

сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға 

қайталату. 

2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын 

алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап, 

жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі 

қайталайды. 

3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме, 

ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады. 

4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын 

тыңдату. 

5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел 

үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді 

топтап алу. 

6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты 

бекіту. 

     Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса 

нәтижесі де ойдағыдай болады. 

Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 

жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде 

музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер, 

біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы 
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білуге көмектеседі. 

    Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта 

алмайтын балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын - 

жаттығулар, тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту 

мақсатында А. Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады. 

Ауыл маңы саз, саз - саз, 

Жайылады қаз, қаз - қаз. 

Тоймай қалса қаз, қаз - қаз, 

Шашқан дәнің аз, аз - аз. 

    Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы: 

«Қ» дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш 

Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел, 

жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы 

балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған 

ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру 

мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ» 

«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті» 

ертегілері. 

Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол.  

Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып беріп, олардан 

әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы қария» 

әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн диаграмма әдісін 

қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін салыстырамын. 

       Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік 

ерекшеліктерімен танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - 

мәтелдер арқылы да беріледі. 

Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті, 

адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің 

Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде: 

• Туған жер – алтын бесік 

• Өз үйім - өлең төсегім 

• Отан – оттан да ыстық 

Батырлық, ерлік туралы: 

• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді 

• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі 

Білім туралы: 

• Қына тасқа, білім басқа бітеді 

• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді 

пайдаланамын. 

    Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің 

тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын. 
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• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз) 

• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән) 

• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау) 

Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін 

жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс 

сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді. 

• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше 

 

Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 

сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор. 

    Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр баланы 

жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді ойына, 

бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға қойған 

міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым жаңа 

сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін. Жоғарыда 

айтылған мүмкіндіктерге сай балалардың сөйлеу қабілеттерін тереңдетіп, 

шығармашылық қабілеттерін дамытуда айтқан әңгімесіне, өзі құрастырған 

қысқа әңгімелеріне бағыт - бағдар бере отырып, тіл байлығын, сөздік қорын 

дамытуды басты назарда ұстау керек деп ойлаймын.  
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                                                         № J00011      12.11.2021 ж 

Сюжетті-рөльдік ойындардың маңызы 

Баймукирова Эльмира Турганбаевна                                                                        

Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласы "Бакыт" балабақшасының тәрбиешісі 

Ойын - бұл мектеп жасына дейінгі бала үшін өзін-өзі еркін сезінуді, заттарға, іс- 

әрекеттерге, қарым-қатынасқа бағыну сезімін қамтамасыз ететін, өзін «осында  

және қазірде» толығымен жүзеге асыруға, эмоционалды жайлылық жағдайына 

жетуге, теңдестірушілердің еркін қарым-қатынасына негізделген балалар 

шығармашылығына араласуға мүмкіндік беретін өзіндік құнды қызмет. Балаға 

арналған ойынның субъективті құндылығы мен оның объективті дамытушылық 

құндылығы үйлесімді ойынды балалардың өмірін ұйымдастырудың ең қолайлы 

формасына айналдырады, әсіресе мектепке дейінгі білім беру жағдайында. 

Барлық уақытта ойын мектеп жасына дейінгі балалардың жетекші әрекеті 

болды. Психологтар мен тәрбиешілер (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.П. 

Усова, Т.Е. Конникова, Д.В. Менджерицкая, Р.М. Римбург, Р.И. Жуковская, Т.А. 

Маркова, Н.Я.Михайленко, Р.А.Иванова және басқалар) мектепке дейінгі жасты 

ойын жасына жатқызды. Іс жүзінде балалар біраз уақытқа қалдырған барлық 

нәрсені ойын деп атайды. Зерттеушілер ойынның құндылығын атап өтіп, оның 

әлеуметтік мінез-құлықты қалыптастырудағы маңыздылығын, адамның өзін-өзі 

растауы мен қарым-қатынас жағдайында оның мінез-құлқын болжау мүмкіндігін 

көрсетеді. 

Баланың дамуын ойынсыз елестету мүмкін емес, ал рөлдік ойындар мектеп 

жасына дейінгі баланың негізгі қызметі болып табылады. Олар баланың ойдан 

шығарылған жағдайында кез-келген рөлдік әрекеттерді, оны қызықтыратын 

функцияларды жүзеге асыруға, түрлі оқиғаларға қосылуға мүмкіндік береді. 

Рөлдік ойын - бұл кішкентай адамның әлеммен алғашқы, саналы өзара әрекеті, 

онда бала жасаушы субъектінің жетекші рөлін атқарады, бұл оның өзін-өзі 
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жүзеге асыруы мен өзін-өзі көрсету тәсілі. Онда бала өзі қалағандай болады, 

ойында бала өзі қалаған жерде болады, ол қызықты және тартымды оқиғалардың 

қатысушысы болып табылады. 

Рөлдік ойындар баланың психикалық дамуында үлкен маңызға ие, олардың 

ерікті есте сақтау қабілетін дамытады. Ойынды жүргізу кезінде міндетті болып 

табылатын ережелер балаларды мінез-құлқын басқара білуге тәрбиелейді, 

олардың импульсивтілігін шектейді, сол арқылы мінездің қалыптасуына ықпал 

етеді.Құрдастарымен бірлескен ойын кезінде балалар қарым-қатынас жасауға, 

басқалардың тілектері мен іс-әрекеттерін ескере білуге, өз пікірін қорғай білуге, 

өздігінен талап ете білуге, сонымен қатар жоспарларды бірлесіп құруға және 

жүзеге асыруға үйренеді. 

Бала әр түрлі рөлдерді орындай отырып, әр түрлі қызмет түрлерін қамтуды 

бастайды, бұл баланың ойлау қабілетін дамытуға, басқа біреудің көзқарасын 

қабылдауға көмектеседі.                                                             Рөлдік ойын ойнау, 

қандай да бір образға үйрену, бала алған әсерлерін жаңғыртады, қайта 

ойластырады және ашады.Ойын жағдайының ойдан шығарылатындығын 

түсінген балалар, дегенмен, шынайы сезімдер мен тәжірибелерді бастан 

өткереді және осылайша ішкі әлемін байытады. 

Мектеп жасына дейінгі балалар бірге ойнағанды ұнатады. Алайда өмірлік 

тәжірибенің аздығы, адамгершілік сезімдерінің көрінуінде тұрақтылықтың 

болмауы, өз тілектерінен бас тарту қабілетінің жеткіліксіз дамығандығы кейде 

ойынның ыдырауына, қалыптасқан достық байланыстардың бұзылуына 

әкеледі.Біз ойынға басшылық жасай отырып, балаларға әр түрлі ұсыныстардың 

ішінен ең қызықтысын таңдауға көмектесіп қана қоймай, оларды бір-бірінің 

жоспарын құрметтеуге, жолдастарына мұқият болуға үйретуіміз керек. Баланы 

өзі үшін өзі ойнағысы келетін құрдастарының рөлдеріне сәйкес келетін рөл таба 

білуге үйрету өте маңызды, бұл үшін баланы қабылданған рөлді жаңасына 

ауыстыруға үйрету қажет.Рөлдік ойынның анықтамаларын, оның ерекшелігін 
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педагогика мен психология тұрғысынан зерттей келе, рөлдік ойын - бұл мектеп 

жасына дейінгі баланың іс-әрекетінің ең тартымды түрі деген қорытынды 

жасауға болады. Дәл осы рөлдік ойын балаға екі жағдайда - нақты және қиялда 

бір уақытта болуға мүмкіндік береді. Рөлдік ойын процесінде баланың ақыл-ой 

қабілеттерін ғана емес, зейінін, есте сақтауын, қиялын қамтитын білімді 

игерудің маңызды және күрделі процесі жүреді. 

Сюжетті-рөлді ойын картатекасы: 

  
Картотека №1 «Киім дүкені» 
Мақсаты: Ойын барысында 

 рөлдерді ойнай білуге үйрету.                                                                                     Сатушы 

әртүрлі киімдер түрлері                                                                                             туралы 

әңгімелейді. 
 

 

 

 

Картотека №2 «Балабақша» 
Мақсаты: Тәрбиеші балаларды 

қабылдап, таңертеңгілік жаттығуды 

өткізеді, ойнатады. 

 

 

  

Картотека №3 «Зообақ»  
Мақсаты: Балалар ата-аналарымен 

 зообаққа келеді, әртүрлі жануарларды  

көреді, әйткеншекте тебеді. 

 

 

Картотека №4 «Шаштараз» 
Мақсаты: Балаларды шаштараз ойынымен  

таныстыра отырып, шаштарын үнемі тарап  

әдемілеп жүруге үйрету. Шаш өрудің әр түрлі  

үлгісін көрсету. Әсемдікке, әдемілікке баулу. 
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Картотека №6 «Құрылысшы» 

Мақсаты: Балаларды құрылысшының                                                             

қызметімен таныстыру. Қаншама үйлер,                                                                   

мектеп, балабақшаны құрылысшылар                                                                     

салатынын түсіндіру. Ойын арқылы                                                                             

үйлерді қалай салатынын көрсету.                                                                         

Құрылысшы маманының еңбегі зор                                                                                  

екенін саналарына сіңіру.   
 

 

 

 

Картотека №7 «Аурухана» 
Мақсаты: Өздіктерінен рөл дерді  

бөле білуге үйрету. Қызығушылықтарын  

арттыру. Бір-біріне деген қамқорлыққа  

тәрбиелеу. 
 
 
 
 

                                                   Картотека №8 «Дүкен» 
                                                               Мақсаты: Сатушының рөлін ойнай  

                                                                        білу біліктклікке үйрету. 

 

 

 
 

Картотека №9 «Дәрігер» 
Мақсаты: Балалардың білім деңгейін,                                                                                            

ойындарды ойната  

отырып, әрі қарай жан - жақты дамыту тіл,                                                                                                        

байлығын жетілдіру, сөздік қорын молайту.                                                                               

Үлкендер еңбегін құрметтеуге, сыйлауға,                                                                       

адамгершілікке тәрбиелеу. Балаларды                                                          

ұйымшылдыққа,жауапкершілікке,  

адалдыққа, кішіпейілділікке тәрбиелеу. 
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Картотека №10«Жолаушылар» 
Мақсаты: Балалардың көңілдерін көтеріп 

саяхатқа шығару. Саяхатқа баратын көлік 

түрлерімен 

таныстыру. Жолғашыққандабалаларғажолжүруережесінтүсіндіру. 
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                                                                  № J00012     12.11.2021 ж 

Балаларды мектепке даярлауда мнемотехника әдісінің ерекшелігі 

Калиева Канымкуль Жадырасыновна                                                                  

Ақтөбе облысы Ақтөбе қаласы №24 "Акку" балабакшасының тәрбиешісі 

Мнемоника (гр. mnematik - есте сақтау өнері) - табиғи ассоциациялар жасау 

көмегімен есте сақтауды қамтамасыз ететін, жасанды түсініктер арқылы қажетті 

мәліметтерді еске сақтауды жеңілдететін ережелер мен тәсілдер жиынтығы. 

Мнемоника таңбалары сақталып қалған не топталған бірнеше затарқылы, солар

дың суреттерінен көрінуі мүмкін. Мысалы, садаққа—

соғыстың, соғыс жариялаудың мнемоника таңбасы. 

Қазақстанның таулы аудандарында танбалы тастар көп, солардың бетіндегі 

қолына  найза, 

садақ ұстаған адамдар мен әртүрлі аң суреттері ерте замандағы аң аулау көрінісі

н еске түсірегін мнемоникалык таңбалар болып табылады. 

Мнемотехникалық әдіс балалардың сөз материалын 

есте сақтауда қалдыру үшін қолайлы. Сонымен қатар дыбыстық және 

көру  қабілеттері де дамиды. Мектепке дейіңгілердің жас 

ерекшеліктеріне қараса, осындай қорытындыға келуге болады, сөйлейтін 

суреттерді  пайдалану әңгіме құрастырғанда, өлең, 

логоритмикалық жаттауда жеңілдетеді және есте сақтау процесін 

тездетеді.  Есте сақтаумен жұмыс  әдістерін қалыптастырады. Есте 

сақтауды бекітудің ережесінің бірі былай дейді: «Жаттағанда жаз, 

сызба, диаграммалардың суретін сал,  кестелерді сыз». Сөйлейтін 

суреттер, сипаттау сызбалары қызығушылық тудырады және 

проблеманы шешуге көмектеседі.  Таңбалы рәміздер дегеніміз 

не? Бұл объекттің абстрактылы қорытылған немесе графикалық бейне. 

Графикалық аналогия – бұл солардың  белгілеріне жалпы 

бойынша бірнеше бейнелердің немесе 

бейненің  жүзеге асатынрәмізбен қандай болсын таңбасы. 

Мектепке дейінгі бала есте сақтау мен қабылдауы жоғары қабілетімен 

ерекшеленеді. Мнемотехникалық әдіс балалардың сөз материалын есте сақтауда 

қалдыру үшін қолайлы. Сонымен қатар дыбыстық және көру қабілеттері де 

дамиды. Мектепке дейіңгілердің жас ерекшеліктеріне қараса, осындай 

қорытындыға келуге болады, сөйлейтін суреттерді пайдалану әңгіме 

құрастырғанда, өлең, логоритмикалық жаттауда жеңілдетеді және есте сақтау 

процесін тездетеді. Есте сақтаумен жұмыс әдістерін қалыптастырады. Есте 

сақтауды бекітудің ережесінің бірі былай дейді: «Жаттағанда жаз, сызба, 

диаграммалардың суретін сал, кестелерді сыз». Сөйлейтін суреттер, сипаттау 
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сызбалары қызығушылық тудырады және проблеманы шешуге көмектеседі. 

Таңбалы рәміздер дегеніміз не? Бұл объекттің абстрактылы қорытылған немесе 

графикалық бейне. Графикалық аналогия – бұл солардың белгілеріне жалпы 

бойынша бірнеше бейнелердің немесе бейненің жүзеге асатын рәмізбен қандай 

болсын таңбасы. 

Әсіресе 6-7 жастағы балалардың тілдің дамуында ерекше маңызы бар. 

Балаларда танымдық белсенділік арттылады. 

Баланың тілін дамыту үшін 6-7 жастағы балалар шағын әңгіме құрастырады, 

өлеңдер, aлогоритмикалық жаттығулар жаттайды. Әңгіме сипаттағанда, өлең, 

логоритмикалық жаттығулар жаттағанда сызбалар қолданған қолайлы. 

Мнемотехникалық әдістің міндеті: қазақ тіліне тән дыбыстардың дұрыс ай 

тылуын жаттықтыруы, сөз қорының байытуы, белсенуі мен бекітуі, сөйлеудің 

грамматикалық дұрыстығын жүзеге асыруы және тілдің дамуы. 

Ересек топтан бастап балаларда қоршаған әлем туралы түсініктер бар болғанда, 

таңбалы рәміздерді құрастыруға өздеріне жасауға болады. Бала өзі таңба 

жасайды, одан кейін мұғалім сәйкес келетін рәмізді таңдап алады. 

Заттардың белгілері мен күйін (көңілді, ызалы, аянышты, т.б), іс - әрекетті 

білдіретін таңбалы рәміздерді құрастырғанда толық түсіну үшін балалармен 

ойнау және эмоциялы-ымдық деңгейде әрекетті көрсету қажет. 

Әңгіме, өлең, логоритмикалық жаттаулар жаттағанда әрбір дыбысталатын сөзді 

алмастыруға болады. 

Кейбір кезде рәміздік бір сызбада толық сөйлемді суретте көрсетуге болады. 

Егер де біз кейбір сөздерге балалардың ерекше назарын аударатын болсақ ( 

мысалы, іс-әрекетін білдіретін сөздер), оларды жеке сызбада көрсеткен жөн. 

Өлең, логоритмикалық жаттығулар жаттауда ондағы бірнеше рет қайталанып 

келетін сөз тіркестерін сөздерді рәміздермен алмастырудың қажеті 

жоқ.Мемлекеттік стандартына сай әңгіме құрастыру, жаттау айына 2-3 рет. 5-6 

жастағы балалар әңгіме құрастырғанда 3-5 сөйлем, ал 6-7 жастағы балалар 5-7 

сөйлем құрастыру қажет. 

Сызба – схемалар тақырыптарға байланысты үйренген жеке сөздермен сөйлем 

құрастыруға, сөйлемдермен әңгіме құрастыруға таптырмайтын 

қазына. Сызбаларға қарап, балалар әңгіме құрастыруды тез үйренеді. Әсіресе 

отбасы тақырыбына арналған сызбаны әр сабақта қолдануға болады. Бұл 

сызбаға қарап, балалар отбасы мүшелерінің атауын тез есте сақтауға, 

адамдардың әрекеттерін әңгімелеуге үйренеді. 

Жеміс-көкөністерге арналған сызба бойынша балалар олардың түрін, түсін, 

дәмін, қайда өсетінін сипаттап бере алады. Мысалы, алманы сипаттау: алманың 
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түсі қызыл, пішіні – домалақ, дәмі – тәтті. Ол ағашта өседі, жеміс. Біз оны 

жейміз.Ойыншықтарға арналған сызба бойынша балалар олардың түсін, 

пішінін, мөлшерін атап беруге үйренеді. 

Міне, осылай әрбір жаңа тақырып бойынша сызбалар қолдануға болады. 

Мұғалім өз балаларының қабылдау қабілетін, жас шамасын ескере отырып, 

сызбаны өзі жасап алуына да болады. 

Мнемотехникалық әдіс – өлеңдерді, алогоритмикалық жаттығуларды 

жаттаудың, әңгімелерді сипаттаудың әдістемесі. 

Осы жастағы балаларға өлеңдер жаттауда сөйлейтін суреттерді қолданған 

қолайлы. Өлең жаттауда әр сөзді рәміздермен алмастыруға болады. Кейбір 

жағдайда сөйлемді бір сызбада көрсетуге болады. Заттардың сынын, күйін, 

әрекетін білдіретін суреттерді құрастырғанда толық түсіну үшін балалармен 

бірге ойнау қажет және эмоциялы деңгейде әрекетті көрсетуге болады. 

Мектепке дейінгілерді өлеңдерді мәнерлеп жаттауға, шығармаға сай ырғақты 

сақтауды үйретеді. Балалармен бірге қайталағанда педагог интонацияға, 

дикцияға, дем алуына назар аударады. 

Өлеңді оқып болғаннан кейін міндетті түрде әңгіме өткізіледі: 

 - аударма жұмысын өткізу; 

 - мұғалімнің сұрақтары; 

 - суреттер қарау; 

 - қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтқызу, қайталату; 

 - сызбалар арқылы жаттау; 

Балаларға өлеңді есінде сақтау үшін, мұғалімге келесі әдістерді қолдануға 

болады: бірінші жолды топпен қайталау және 3-4 балаға бір-бірден 

қайталатқызу; 

фонетикалық жаттығу орындау; әсіресе мәнерлеп оқуға талап ететін сөзді, 

жолды балаларға қайталату. 

Алгоритмикалық жаттығулар танымдық процестердің, есте сақтау, зейін, 

қозғалыс дағдылардың, дыбыстардың айтылуының, сөйлеу функционалды 

жүйесінің және барлық сөйлеу құрамының дамуына бағытталған. Ұсынған 

жаттығулар сипаттау сызбалар арқылы жатталады, содан кейін мұғаліммен 

бірге айтылады және әр түрлі қимылмен көрсетіледі. Логоритмикалық 

жаттығуларды орындағанда,балалар мұғаліммен бірге ортада тұрған жөн, сонда 

балаларға мұғалімді көруге, қозғалуға және сөйлеу материалын орындауға 

мүмкіндік бар. 

Алгоритмикалық жаттығуларды өткізуде балалар спецификалық дыбыстардың 

дұрыс айтуын жаттығады, дауыстың ырғағы дамиды, сонымен қатар ымның, 

қозғалыстың дағдылары, жалпы және ұсақ моториканың нақтылығы мен 
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үйлестіруі дамиды. 

Мектепалды даярлық бағдарламаның базалық минимумда 6-7 жастағы 

балаларды оқытуда мынадай талаптар қойылған. Балабақша, балабақша 

қызметкерлер туралы әңгіме құрастыру білу. Сенің атың кім? Кім? Не істеді? 

сұрақтарына жауап беруді білу. Ойыншықтардың атауын, түсін, пішінін айта 

білу. Адамның дене мүшелерін атау және таныс сөздерді сөйлемде қолдану. 

Сонымен қатар отбасы мүшелерін, киім, аяқ-киім атауын айта білу. Сөйлеу бала 

үшін қарым-қатынас құралы болып табылады, оның ойлау қабілетін дамыту 

және мінез-құлқын реттеуде маңызды рөл атқарады. Сөйлеу қатынасы баланың 

білімді меңгеруіне, қажетті білік пен дағдыларды қалыптастыруға мүмкіндік 

береді.Байланысты сөз ойға мағына беріп, адамдардың бір-бірімен қарым-

қатынас жасауын және өзара түсінуін қамтамасыз етеді. Сөйлеу қызметі ойдың 

дамуымен қатар өрбиді. Дұрыс сөйлеуге тәрбиелеу коммуникативтік 

біліктілікті, тілдік (фонетикалық, лексикалық, грамматикалық) және тілдік емес 

(ым, мимика, қалып, көзқарас, іс-қимыл) құралдардың көмегімен айналадағы 

адамдармен қарым-қатынас жасауды реттеу қабілетін дамытуға бағытталған. 

Тілді дамытуда өз қатарларымен сөйлесе білудің маңызы ерекше. 

Жалпы міндет: 

- тілді дамыту танымдық және ойын қызметінің негізі іспеттес; 

Негізгі міндеттер: 

Тілге деген тиянақты, мүдделі көзқарасты және құрмет сезімін қалыптастыру; 

- қарапайым диалогтық және монологтық сөйлеуді қалыптастыру; 

- қарым-қатынас мәдениетін тәрбиелеу; 

- сөздік қорды толықтыру және жандандыру. 

Мнемотехника әдісін қолдану өз нәтижелерін де берді. 

Балалармен бағдарламалық материалды меңгеру бойынша 1 және 2 

жартыжылдыққа арналған педагогикалық диаагностика материалы жасалынып 

шығарылды. 

Деңгей бойынша меңгерудің бағасының жүйесі талданып шығарылды 

1 деңгей–бала педагоктың үлгісі бойынша іс-әрекетті елестетеді 

2 деңгей – не істегенін түсінеді; белгілі білім қоры бар 

3 деңгей- білгенін және не істей білетінін өз бетімен қолданады, 

шығармашылық және дәстүрлі емес жағдайларда. 

Нәтижелер: 

Кіретін нәтижелерді (қазан айында өткізіледі) қорытынды(сәуір айында өтіледі) 
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Балаларды оқытуда, ұсынылған әдістемелік материал мектепке дейінгі 

мекемелердің практиктеріне перспективтік технологиясын 

(мнемотехникалық әдіс) терең танысуға мүмкіндік береді. Тәрбиелік– білімдік 

процесіне шығармашылық бағыт арқылы жеткізіледі. 

Жұмыс нәтижесі бойынша кәсіби байқаулар өз жемісін береді. 
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                                                                             № J00017     13.11.2021 ж 

Жасуша – тірі ағзалардың құрылымдық негізгі өлшем бірлігі 

Абылбекова Қарлығаш Терекбаевна                                                             

Алматы облысы Алакөл ауданы  Үшарал қаласы  №1 орта мектебінің биология-

химия пәнінің мұғалімі 

Бөлім:  8.1А Жасушалық биология  

Педагогтің аты-

жөні: 
Абылбекова Қарлығаш Терекбаевна 

Күні:  

Сыныбы: Қатысушылар саны:                   Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

Жасуша – тірі ағзалардың құрылымдық негізгі өлшем бірлігі. 

Прокариот және эукариот жасушалардың құрылысы: ядроның 

болуы және орналасуы, жасуша қабырғасы, жасуша 

мембранасы, пластидтер, митохондрия, жасуша вакуолі, 

рибосомалар. 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқу 

мақсаты 

8.4.2.2 эукариот және прокариот жасушалардың құрылысын 

салыстыру 

Сабақтың 

мақсаты: 
Барлық оқушылар үшін: 

Жасуша қабырғасы мен ағзалардың қасиеттері арасындағы 

байланыстыра алады. 

Көпшілік оқушылар үшін: 

Гольджи жиынтығы, тегіс және бұдыр ЭПТ рөлін сипаттайды 

Кейбір оқушылар үшін: 

Өсімдік және жануар жасушаларындағы әртүрлі 

органоидтердің 

қалыптасуын анықтайды 
 

 

Сабақтың барысы: 

Сабақ 

кезеңі/Уақ

ыты 

Педагогтің іс-

әрекеті 

Оқушының 

іс-әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақтың 

басы 

Қызығушы

лықты 

ояту. 

(Ұ). 

Ұйымдастыру 

кезеңі: 

Топқа 

кітап, 

дәптер 

және 

қаламсап 

Мақсаты: 

Оқушылар бір-

біріне тілек 

білдіреді, тыңдау 

дағдыларын 

Мектеп алаңы 

Кітап, дәптер, 

қалам суреттері 

бейнеленген 
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7 мин. 1. Оқушылармен 

амандасу, 

түгендеу. 

 

2. 

Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыруда 

шаттық шеңбері 

жүзеге 

асырылады. 

3. Оқушыларды 

топтарға 

біріктіру. 

 

оқу құрал 

дарының  

суреттері 

бар қима 

қағаздар 

беріледі. 

Әр оқушы 

қима 

қағаздарды 

таңдау 

арқылы 

ұқсас 

құралдарме

н 3 топқа 

бірігеді.  

1 топ: 

Кітап  

2 топ: 

Дәптер 

3 топ: 

Қаламсап 

 

дамытуға 

бағытталады, 

сондай-ақ барлық 

оқушылардың 

қатыстырылуы 

арқылы сабаққа 

белсенділігі 

артады. 

Тиімділігі: 

Оқушылар бір-

біріне тілек айту 

арқылы 

жақындасады, 

көңіл-күйін 

көтереді және 

бауырмалдығын 

оятады. 

Саралау: Бұл 

жерде саралаудың 

«Жіктеу» тәсілі 

көрінеді.  

Оқушылардың 

оқуға деген 

қызығушылығын 

арттыру 

мақсатында 

мүмкіндігінше 

оларға таңдау 

еркіндігі беріледі. 

қима қағаздар 

топтамасы 

 

(Қазіргі 

жағдайда) ДК 

экраны 

Жаңа 

сабаққа 

кіріспе 

 

 (Ұ) «Миға 

шабуыл» әдісі 

арқылы өткен 

тақырыппен жаңа 

сабақты  

байланыстыру 

мақсатында ой 

қозғау 

сұрақтарын 

ұжымдық 

талқылау. 

Оқушыларға 

1.Өсімдік 

және 

жануар 

жасуша 

лары 

қандай үш 

бөліктен 

тұрады? 

Прокариот 

жасушалар

ының 

эукариот 

Мақсаты: 
Жылдам әрі 

функционалды 

түрде сыни 

ойлануды дамыту.  

Тиімділігі: 
оқушының 

танымдық 

дағдысы артады. 

Сонымен қатар 

оқушыға сабақтың 

өмірмен 

Қалыптастыру

шы бағалау: 
Өз ойын дұрыс 

мағынада 

білдіріп, 

талқылауға 

белсенділікпен 

қатысқан 

оқушыға 

«Жарайсың!» 

деген мадақтау 
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жалпылама 

төмендегі 

сұрақтар және 

жаттығу түрлері  

беріледі. Әр 

оқушы өз оймен 

бөліседі. 

Жаттығу 

жасайды. 

 

 

 

Оқушылар 

сұрақтарға 

жауап беріп, 

өзара ұжымдық 

талқылау және 

дене 

жаттығуларын 

жасағаннан кейін 

мұғалім 

оқушыларға 

сабақтың 

тақырыбы, 

мақсатымен 

таныстырады. 

жасушалар

ынан 

қандай 

айырмашыл

ығы 

бар? Оларға 

қандай 

ағзалар 

жатады? 

3. Жасуша 

қабығы, 

ядро, 

вакуоль мен 

пластидтер 

не үшін 

керек? 

4.Өсімдік 

жасушасын

ың жануар 

жасушасын

ан 

қандай 

айырмашыл

ығы бар? 

байланысын 

көрсетеді және 

сабақтың 

тақырыбы мен 

мақсатын 

анықтауға 

мүмкіндік береді. 

Саралау: Бұл 

жерде саралаудың 

«Диалог және 

қолдау көрсету» 

тәсілі көрінеді. 

Дұрыс мағынада 

жауап беруге 

бағыттау 

мақсатында кейбір 

оқушыларға ашық 

сұрақтар, ал 

кейбір көмек 

қажет ететін 

оқушыларға 

жетелеуші 

сұрақтар 

қойылады.  

сөзімен 

ынталандыру.   

Сабақтың 

ортасы 

Мағынаны 

ашу. 

26 мин. 

Оқулықтағы жаңа 

сабақтың мәтінін 

оқуға тапсырма 

береді 

Оқулықты 

оқып 

танысып 

шығады. 

Тірек 

сөздермен 

танысып, өз 

дәптерлерін

е жазып 

алады 

Дескриптор: 

Жалпы- 3 балл 

1. Гольджи 

жиынтығы, тегіс 

және бұдыр ЭПТ 

рөлін сипаттайды 

Тақырып 

бойынша 

интернет 

желісін 

пайдаланып 

видеоролик 

көру 

 Қолдану 

айдарындағы 

тапсырманы 

орындатады 

1-сурет 

Бактерия жа 

сушасының 

Дескриптор: 

Жалпы- 3 балл 

1.Суреттер 

бойынша 

ДК экраны 

8-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 
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құрылысы:

 

 
2-сурет. 
Өсiмдiк 

жасу 

шасы: 

 
3-сурет. 

Жануар 

жасу 

шасы 

жасушаның 

құрылын талдау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Талдау 

айдарындағы 

тапсырманы 

орындатады 

1.Құрамынд

а ядросы 

бар ағза-

лар...............

. 

2. 

Жасушаның 

энергетикал

ық стан 

сысы............

..... 

Дескриптор: 

Жалпы- 3 балл 

1.Көп нүктенің 

орнын толтырады 

 

ДК экраны 

8-сынып 

оқулығы. 

Жұмыс 

дәптерлері. 
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3. 

Цитоплазма

ның 

ішіндегі 

мембрана 

түтікшелері 
(өзекшелері) 

 

Сабақтың 

соңы 

Ой 

толғаныс. 

Рефлексия 

7 мин. 

«Еркін 

микрофон»  

әдісі. Мұғалім 

сабақты 

қорытындылау 

мақсатында 

оқушылардың 

сабаққа деген 

көзқарасын, 

рефлексиясын 

тыңдайды. 

 

Мақсаты:Оқушы 

алған білімін 

саралай білуге 

дағдыланады. 

Тиімділігі:Тақыр

ып бойынша 

оқушылардың 

пікірін 

анықтайды. 

Жинақталған 

деректердің 

құнды болуын 

қадағалайды. 

Саралау: Бұл 

кезеңде 

саралаудың 

«Қорытынды» 
тәсілі көрінеді. 

Оқушылар 

бүгінгі 

сабақтың 

мақсаты, 

тақырыбы 

бойынша өз 

ойын айту 

арқылы 

сабаққа 

қорытынды 

жасайды. 

 

Мұғалім 

оқушыларды  

«Жапондық 

бағалау» әдісі 

арқылы 

бағалайды. Яғни 

«Дұрыс 

келісемін», 

«Толықтырамын, 

басқа көзқарасым 

бар», «Менің 

сұрағым бар». 

Сонымен қатар 1-

10 баллдық жүйе 

бойынша 

оқушылардың 

сабаққа қатысу 

белсенділігі 

бойынша 

бағаланады. 
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