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№ J00064    19.11.2021 ж 

 

Тәрбиешілерге арналған іскерлік ойын 

«Ата-аналармен жұмыс» 

 

ТУСУПБЕРГЕНОВА ГУЛМИРА САГЫНДЫКОВНА                                                               

Нұр-сұлтан қаласы № 34 «Ақ бидай» балабақшасы МКҚҚ 

Әдіскер  

Мақсаты: 

 Ата-аналармен жұмысты оңтайлы ұйымдастыру; 

 Мәселені  шешудің оңтайлы жолдары; 

 Ата-аналармен қарым-қатынаста жаңа тәсілдерді іздеу; 

 Педагогикалық ұжымның ата-анамен бірлескен жұмыста жасауда тәжірбие 

жинақтауы. 

Өткізу нысаны: екі жұмыс тобы, бір сарапшы топ. 

 

Материалдар мен құрал-жабдықтар: фломастер жинағы, 2 альбом парағы, екі 

командаға арналған сұрақтары бар конверттер, журналдар жинағы,  қағаз, 

желім, қайшы, ата-аналармен кездесудің үзінділері құрастырылған карточкалар. 

Ойын барысы 

1 бөлім. Теориялық. 

Бірінші топқа сұрақтар: 
1. Ата-анамен жұмыс дегенді қалай түсінесіз? 

2. Ата-аналармен жұмыс жасау формаларын атаңыз. 

3. Бала отбасына  бару. Қандай мақсатта отбасына барған дұрыс? 

4. Қиын отбасылармен жұмыс. Сізге қандай отбасы қиын деп есептейсіз? Сізде 

осындай отбасылар бар ма? Қиын отбасылармен қандай жұмыс жүргізілуі  

керек? 

Екінші топқа сұрақтар: 

1. Ата-аналармен жұмыс жасау бойынша мектепке дейінгі мекеменің алдында 

қандай негізгі міндеттер тұр? 

2. Сұрақ қою. Бұл не? Сауалнаманың қандай жағымды және жағымсыз жақтары 

бар? 

3. Ашық есік күні, ашық сабақ, қабырға газетін  шығару сияқты ата-аналармен 

жұмыстың  түрлері тиімді деп ойлайсыз ба? Бұл жұмыс форматы педагогтармен  

мен ата-аналарға не береді? 

4. Баланың теріс қылықтары қандай жадайда талқыланады? Баланың  өзі 

қатысуымен немесе отбасы мүшелерінің толық қатысуымен талқыланады. 

 

                                         2-бөлім 
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Ойын жаттығуы «Қазіргі заманауи отбасы – ол қандай?» 
Мақсаты: Педагогикалық ұжымның қазіргі заманғы отбасы туралы ой-

пікірлерін  жүзеге асыру, балалардың отбасына деген идеалды қарым-

қатынасын және нақты жағдайларды талдау. 

Өтілу формасы: 

Әр топқа журналдар, қағаз, желім, қайшы беріледі. Педагогтардың  міндеті: кез 

келген иллюстрацияларды пайдалана отырып, заманауи отбасын коллаж түрінде 

бейнелеу. 

Сарапшылар тобы өз көзқарастары бойынша идеалды отбасын бейнелейді. 

20-25 минут бірлесе жұмыс жасағаннан кейін әр топ тәрбиешілері отбасы 

туралы өз ойларын айтады. 

(Ойынның жүргізушісі әрбір микро-топтағы құнды және ерекше көзқарасты 

көрсете отырып, атқарылған жұмысты қорытындылайды) 

3-бөлім 

Педагогикалық жағдаяттарды шешу. 

Мақсаты: педагог  пен ата-ана арасындағы мәселелерді шешу 

жағдаяттарындағы педагогтың  мінез-құлқының тәсілдерін, ойын моделдеу. 

 

1. Балалардың  барлығы  серуенге дайындалып жатқанда кенет бір баланың  

пальтосының қалтасынан топ тәрбиешісінің  атына жазылған хат түсіп қалады.  

Хатта анасы  ұйықыдан соң, баласына сауықтыру-шынықтыру шараларын 

жүргізбеуді өтінді. Ешқандай себеп айтылмады. 

– Сіз ата-ананың өтінішін орындар ма едіңіз? 

– Сіздің алдағы уақыттағы іс-әркетіңіз қандай  болмақ 

 

2. Тәрбиеші  баланың ашушаңдығы туралы  баланың анасымен сөйлесуді 

ұйғарды. 

– Әңгімені неден бастайсың? 

 

3. Педагог  сенбілік болатыны туралы  ақпаратты топтық стендке 

орналастырып, барлық ата-аналарды сенбілікке шақырды. Екі адам келді. 

Педагог  көңілсіз. Сенбілікті кейінге қалдыруға тура келді. 

- Не болғанын қалай түсіндіре аласыз? Әрі қарай не істеу керек? 

 

4. Түс ауа балалар құмсалғыштарына арнайы  құм салатын көлік балабақшаға 

келді. Құм кіреберістің жанындағы асфальтқа төгілді. «Кешке ата-анаңыздан 

құмды жинаулы  сұраңыз», - деді басшы педагогтарға 

-Ата-анаңнан қалай көмек сұрайсың? 
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                                                                   № I00071    10.11.2021 ж 

 

Күз байлығы 

 

ӘМІРХАНОВА ӘСЕМ ТЛЕГЕНОВНА 

Павлодар облысы, Баянауыл ауданы 

Д.Рахметов атындағы  ЖОББМ  жанындағы                                                

«Нұрсәуле» шағын орталығының тәрбиешісі 

 

            Мақсаты: Табиғаттағы маусымдық күз мезгілінде өзгерістер күн 

салқындап жапырақтар сарғайып түсуі, кейбір жануарлардың ұйқыға кетуі 

(аюдың), жемістер мен көкөністер жинау, оларды қысқа дайындау туралы 

түсініктерін кеңейту, өсімдіктердің өсіп-жетілуі үшін арнайы жағдайлар 

жасалатыны, адам өміріндегі маңызы туралы білімдерін жинақтау. Күз мезгілін 

бейнелеуді (сипаттама беру, тақпақтар айту, әңгімелеу, сурет салу) әңгімелеу 

тілін қалыптастыру, баланың тірі табиғат нысандарына қатысты оларға 

қызығушылық пен білуге құштарлық негізінде өзін-өзі дұрыс ұстау жайлы 

түсініктерін алгоритмдеу арқылы меңгерту. 

Тәрбиелік: Тапсырма орындау арқылы оларды ажыратып жемістерді бөлек, 

көкөністерді бөлек топтастыруға, аттарын дұрыс атай білу арқылы сөздік қорын 

дамыту, жалпылауыш сөздерді қолдана білуге (көкөністер, жемістер) үйрету. 

Түбірлес сөздерді (бақша, бақшада) жасауға және қолдануға жаттықтыру, оларды 

өз тәжірибесінде белсенді қолдану. Жеміс пен көкіністерді көлеміне қарай дұрыс 

орналастыра білу дағдыларын қалыптастыру. 

Дамытушылық: Берілген шығармалардан үзінділер жатап (өлеңдер), ұсынған 

«Жеміс бағында» тақырыбына сай шығарманы бойынша түсінгенін айтып, 

әңгіменің жалғасы мен аяғын ойлап табуға, компьютерді пайдаланып бірнеше 

біркелкі заттардың мөлшеріндегі ерекшеліктерін (үлкен және кішкентай 

көкөністер мен жемістер) суретті орналастыруға қатыстыру. Үлкендердің 

еңбектерін құремттеуге, үлкендерге көмектесуге ықыластарын арттыру. қыс 

мезгілін бейнелейтін түстірді тандап, сурет салуға қатыстыру. 

Алдын-ала жүргізілетін жұмыстар: Күз мезгілінің маусымдық 

ерекшеліктерін  айту. 

Әдіс-тәсілі: АКТ, ойын; ой қозғау, түсіндіру, әңгімелесу, өлеңдер оқу, жұмбақ 

жасыру; слайд көрсету; компьтермен тапсырма орындау. 

Қажетті көрнекі құралдар: Табиғи жеміс пен көкіністер, үлестірмелі жемістер 

мен көкіністер бейнеленген суреттер, муляждары, дидактикалық ойынға 

арналған карточкалар. 

Билингвальдық компонент: Жемістер-фрукты, көкіністер-овощи, алма-

яблоко, алмұрт-груша, қияр-огурец, қызанақ-помидор 
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Оқу қызметінің 

кезеңдері 

Тәрбиешінің қызметі Баланың қызметі 

Мотивациялық – 

қозғаушы 

- Ой қозғау 

Жұмбақ оқып беру. 

Бұл қай кезде болады? 

Бұлттар төніп, 

Жерге шөгіп, 

Дымқыл тұман басады. 

Шөп сарғайып, 

Өңі тайып, 

Дала сұры қашады. 

Алма, өрік, шие, алмұрт, 

Жидек, жүзім піседі. 

Қауын-қарбыз, қияр, сәбіз 

Дүкендерге түседі. 

Астық пісіп, орақ түсіп 

Қырман дәнге толады. 

Бөбектерім, айтындаршы, 

Бұл қай кезде болады? 

І.Жансүгіров. 

Дұрыс, бұл күз мезгілінде 

болады. 

Суретте жылдың қай мезгілі 

бейнеленген? 

Дұрыс, күз мезгілі. 

Күз мезгілі қандай тамаша. 

Сендер күз мезгілін сипаттап 

бере аласызба? 

Дұрыс. Өте жақсы. 

Жасырған 

жұмбақты зейін 

қойып тындайды. 

 

 
 

-Бұл күз 

мезгілінде болады 

-Суретте жылдың 

күз мезгілі 

бейнеленген. 

Күз мезгілі өте 

тамаша. Табиғат 

өте әдемі, айнала 

сары 

жапырақтарға 

толы, балалар 

ересектерге 

көкіністер мен 

жемістер 

жинасуда. 

Іздену – ұйымдас-

тырушы 

 
 

- Балалар бізге топқа бағбан 

сияпатқа толы себет әкелепті. 

Барлығымыз көріп ішінде не бар 

екенін айтайық. 

1. - Ойын «Көкөністер мен 

жемістер жинау». 
2. Ойынның шарты: әр топ өзіне 

тән заттарды тез арада жинап 

алу, шапшаңдығы мен жылдам-

дығын дамыту. 

- Балаларға екі топқа бөлінуді 

ұсыну. 

-Бір себетке бақта өсетін 

Балалар ішінен 

бір-бірден 

көкіністер мен 

жемістерді 

шығарып көрсетіп 

атауларын атайды: 

-мынау алма, 

алмұрт 

-мынау қияр, 

қызанақ, т.б. 

Екі себетке 

жемістер мен 

көкіністерді бөліп 
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заттарды, ал екінші себетке 

бақшада өсетін заттарды салу 

қажет. Мына себетке нелерді 

жинап салдық көрейікші. Қалай 

аталады, орысша қалай аталады, 

ағылшынша қалай болады? 

Барлығын бірге айтқанда қалай 

аталады?                               

Дұрыс. Өте жақсы. 

-Ал екінші себетте нелер 

жиналған. 

Осы заттар орысша,  қалай 

аталады айтайық. 

Қалай ойласыз бұл заттарды 

қалай атауға болады? 

1. Өте жақсы. 

2. Ойынды қорытындылау: Ек 

топта шатаспай тез жинап алды, 

атауларында дұрыс айты, жарай-

сындар. 

- Кім осы жемістер мен 

көкіністер туралы тақпақтар 

біледі? 

Балаларға білетін тақпақтарын 

айтуды ұсыну. 

  

 
- Балалар жанағы бағбан әкелген 

себетін ішінде сізге тапсырма 

бар екен. 

Ойын:«Дұрыс орналастыр» 
Балаларға суреттер ұсынылады. 

Суреттерде өсіп тұрған көкініс, 

көкіністі жинау мезгілі, 

тазартып, топтауы және оларды 

өндеу немесе дүкенге әкеліп 

салады. 

Мына себетке 

бақта өсетін 

жемістерді 

салдық. 

Мынау алма-

яблоко, алмұрт-

груша, 

Жемістер-фрукты 

Ал мына себетке 

бақшада өсетін 

заттарды жинадық 

олар қияр-огурец, 

қызанақ-помидор. 

Ал мына себетке 

жиналған барлық 

заттар 

көкіністер-овощи 

деп аталады. 

Балалар жеміс-

жидектер туралы 

тақпақтарын 

айтады. 

Балалар ойынның 

шартың зейін 

қойып тындап, 

суреттерді ретімен 

орналастыруды 

бастайды: 

алдымен көкініс 

өсіп жатқан 

суретті, жинау 

мезгілін, 

топырағынан 

тазартуын, 

топтауын, өндеп 

немесе дүкенде 

сатылуын 

орналастырады. 

Алдымен 

көкініс бақшада ө
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сатлуы көрсетілген. 

Ойынның шарты: Суреттерді 

ретімен орналастыу қажет - 

Бірінші көкініс қайда өседі?- 

Содан соң не істеу керек?- 

Жинап алған соң не істейміз? 

Бірнеше баладан жауап алу қалай 

дұрыс орналастырғаны туралы. 

Дұрыс. Барлығың өте жақсы 

жұмыстандыңыз. 

- Сергіту сәті. 

Әне, аюдың апаны, 

Жатыр онда дәу аю. 

Жайлап басып барайық, 

Саңырауқұлақ, бұлдіргенді, 

Білдіртпей біз алайық. 

Ұйықтап жатқан аюды, 

Оятып біз алмайық. 

- Балалар бағбан әкелген себетін 

ішінде тілхат бар екен. Мұнда 

күз туралы әңгіме берілген, 

ендеше оқимын, сендер мұқият 

тынданыз 

Жеміс бағындаЕрте, ерте ертеде 

ме......., әлде қазіргі заманда ма, 

белгісіз, Әділхан қарияның 

немересі қаладан қонаққа келеді. 

Қария немересін қасынан 

қалдырмай ертіп жүреді екен. 

Бір күні қария: 

- Дәулетжан, бүгін баққа 

барамыз тұра ғой,- дейді ақырын 

дауыспен немересін ұйқыдан 

оятады. 

Бұрын – соңды «бақ» деген сөзді 

естімеген Дәулет таңырқап, «Ол 

не екен?»- деп ойлайды. Олар 

баққа келеді. Бақ іші сондай 

әдемі, бұтақтарын жемістен 

көтере алмай өсіп тұрған әртүрлі 

ағаштарды көріп , «бақ» деген 

седі, пісіп шыққан 

соң оны жинап 

алады, жинап 

алған соң 

тазартып, 

топтайды. Дайын 

көкіністерді 

қысқыға 

банкаларға салып 

тұздауға болады, 

немесе дүкенде 

сатады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар әңгімені 

мұқият тыңдайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 

сөзге бірден түсінеді. Анасының 

базардан әкеліп жүрген 

жемістері де бар екен. Дәулет 

жеміс ағаштарын қызықтап, бақ 

ішін аралап жүрді. Бір ағаштың 

қасына келіп тоқтады. Ол ағаш: 

- Мен өрікпін,өрікпін, 

Табиғатқа көрікпін-деп, өзін 

таныстырып, жемісінен үзіп 

береді. 

Келесі ағашқа кездесті. Ол 

қандай ағаш екен? 

- Мен шиемін, шиемін, 

Күннің көзін сүйемін, - деп 

таныстырады. Шие жемісінен 

үзіп береді. 

Биік өсіп тұрған ағаш та 

жемісінен дәм таттырып, өзін 

былай таныстырады: 

- Мен алмұртпын, алмұртпын, 

Аузындамын бар жұрттың. 

Жеміс ағаштарына дән риза 

болып келе жатқан Дәулетке 

жүзім тап болды. 

- Мен жүзіммін, жүзіммін, 

Моншақ болып тізілдім, - деп 

өзіне таныстырып, жемісінен 

сыйлайды. 

Дәулет атасына біраз 

көмектеседі. Жемістер жинады, 

бақшаны тазартты. Әділхан 

қария немересіне риза болып, 

«Кішкентай бағбаным» деп 

басынан сипап, арқасынан қақты. 

Осы әңгіме аяқталмай қалған 

сияқты, қалай ойлайсыз қалай 

аяқтауға болады. Кім өзі әңгімені 

аяқтағысы келеді. 

2-3 бала әңгімелейді. 

Әңгімеде не туралы жазылған? 

Күз туралы не білдік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әр бала өз қиялы 

бойынша әңгіме 

құрастырады. 

 

Жемістерден 

компот, варенья 

жасап, ал 

көкіністерді 

банкаға тұздап 

жеуге болады. 

 

Ойынның шартың 

мұқият тындап, 

жұмыстануға 

керіседі. 

Балалардың бір 

тобы банкаға 

көкөністерді 

салып тұздайды, 

ал екінші тобы 

жемістердің 

суреттерін 

пайдаланып 

компот жабады. 

Сурет әдемі болып 

шығу үшін 

заттарды дұрыс 

орналастырады. 

Көкөністерді 

банкаға толтырып 

салып, араларында 

аздап орын 
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- Балалар қыста жемістер мен 

көкіністерді қалай сақтап, жеуге 

болады? 

Ондай болса біз қазір компьютер 

арқылы ойын ойнаймыз. 

Тақырыбы: «Анамызға көкініс 

тұздауға «көмектесейік. 
Шарты: Мониторда салынған 

банкаларға тышқанды 

пайдаланып, рет-ретімен, 

қатарлап көкіністерді 

орналастыру қажет. 

- Балалардың бір тобына дайын 

салынған банка суретіне 

көкөністерді салып тұздауды, ал 

екінші тобына жемістердің 

суреттерін пайдаланып компот 

жабуды ұсыну. 

- Сурет әдемі болып шығу үшін 

заттарды дұрыс орналастыру 

қажет. Көкөністерді банкаға 

толтырып салып, араларында 

аздап орын қалдырған дұрыс. 

Жұмыс барысында дұрыс 

орналастыруларын 

қадағалаймын. 

 салған қиярлар мен 

қызанақтардан және алма мен 

алмұрттан, алхордан дәмді 

ассорти шығады 

- Тұздауға қандай көкіністер 

пайдалануға болады екен? Кім 

айтады? 

- Олардың пішіндері мен 

түстерінде айырмашылық бар 

ма? 

- Тандалған жемістердің 

көлемдері бірдей ме? Олар 

туралы не айтуға болады? 

Кім біледі көкіністер мен 

жемістердің адам деңсаулығына  

қалдырады. 

Өз суреттеріне 

қарап салған 

қиярлар мен 

қызанақтардан 

және алма мен 

алмұрттан, 

алхордан дәмді 

ассорти шыққанын 

көреді, қуанышқа 

бөленеді. 

Әр бала 

алдындағы 

компьютерде 

суреттерді 

орналастырып 

компот, варенье 

жасап, 

көкіністерді 

тұздайды. 

-Тұздауға қияр, 

қызанақтарды 

пайдалануға 

болады.-Тұздауға 

алынған қиярлар 

сопақша пішінді, 

ал қызанақтар 

дөңгелек болып 

келеді. 

-Түстерін айтатын 

болсақ қиярлар 

жасыл, ал 

қызанақтар қызыл 

түсті болады. 

Жемістердің 

көлемдері бірдей 

емес, алма мен 

алмұрт үлкен, 

сондықтан банкаға 

аз алма мен 

алмұрт салынады. 



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 

пайдасы туралы. 

- Балалар біз бүгін аналарымызға 

көп көмек тигіздік, олар 

жұмыстарыңды көріп, қатты 

қуанады деп ойлаймын. 

Өте жақсы. 

Ал жүзім 

кішкентай 

көлемді, оларды 

көбірек салуға 

болады. 

Рефлексивті 

коррекциялаушы 

 

- Балалар мына ребусті шешіп 

көрейік. 

   

К Ү З 
Соңымен бүгінгі оқу қызметі  

ұнаса көңілді смайліктеріңді 

көтеріңдер. 

Суреттерге қарап 

КҮЗ деген сөз 

пайда болғанын 

айтады. 

Оқу қызметінде 

ұнағанын көңілді 

смайліктерді 

көтеру арқылы 

білдіреді. 

Күтілетін нәтиже 

Баланың білуі: Табиғаттағы маусымдық күз мезгіліндегі өзгерістерді, адамдар 

мен қоршаған орта жағдайының арасындағы байланысты, табиғатта өзін-өзі 

дұрыс ұстау түсініктерін білді. 

  Баланың меңгеруі: Күз мезгіліне тән ерекшеліктерді талдау жолдарын, 

ауызша жеткізе білу әдіс-тәсілдерін, Paint бағдарламасын пайдаланып дұрыс 

орналастыру әдісін меңгерді. 

Баланың жасай алуы: Күзге тән ерекшеліктерді сипаттайды, бір-бірімен 

байланысқан сюжет бойынша суреттеу мен әңгімелер ойлап табады, 

салыстырады, Paint бағдарламасын пайдаланып көкіністер мен жемістердің 

суретін орналастыра алады. 
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                                                                      № J00060 18.11.2021 ж 

                                 

Ғажайып фигуралар 

 

АМАНГАЛИЕВА ГУЛНАР ДҮЙСЕНБАЕВНА 

Маңғыстау облысының білім басқармасының                                             

Түпқараған ауданы бойынша білім бөлімінің «Жекелеген пәндерді тереңдетіп 

оқытатын мамандандырылған Форт-Шевченко мектеп-интернаты» КММ                                                   

Мектепалды даярлық тобының мұғалімі 

 

ТАҚЫРЫБЫ: «Ғажайып фигуралар» 

ББС Шығармашылық 

Бөлімі:  Аппликация 

Педагогтің аты-

жөні: 

Амангалиева Гулнар 

 

Сынып: Мектепалды даярлық тобы  

Бөлім: 2. Еңбек гигиенасын, құралдармен жұмыс кезінде қауіпсіздік 

техникасын сақтау 

Бөлімше: 2.1 Қайшымен жұмыс тәсілдері. 

Оқу мақсаты: 0.2.1.1 геометриялық пішіндер негізінде қарапайым заттардың 

бейнесін қию (жолақтарды тік төртбұрыш, шаршыларды үшбұрыш 

етіп қию, шаршының немесе тік төртбұрыштың бұрыштарын қию 

арқылы шеңбер және сопақ пішіндерді қиып алу) 

ҰОҚ  мақсаты:  жолақтарды тік төртбұрыш, шаршыларды ұшбұрыш етіп және де   

шеңбер мен сопақша пішінді етіп  қияды, ғажайып бейнелер 

құрастырады. 

Күтілетіннәтиже 

 

жолақтарды тік төртбұрыш, дөңгелек, шаршыларды үшбұрыш етіп 

қия алады, бейнелер құрастыра алады. 

Дағдысы Түрлі техникалық құралдарды өз бетінше қолдана алады, 

жұмыстарды жаңа бөліктермен толықтырады және әсемдей алады. 

Әдіс-тәсілдер  «Миға шабуыл» әдісі, «Пазл» әдісі,  «Галереяға саяхат»әдісі. 

Ресурстар Қима қағаздар, клей,қайшы, таныстырылым,видеоролик. 

Жоспар 

Жоспарланғануақ

ыт 

Жоспарланғаніс-әрекет Ресурстар 
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І.  Басы. 

Жағымды 

көңілкүйорнату. 

0–2мин. 

 

 

 

 

 

Мақсаттыболжам.  

3–6мин. 

ҰОҚнедайындық.  

Балалармен сәлемдесем 

Ширату: 

Үшбұрышты қолданып, 

Төртбұрышты қолданып.  

Үй саламыз көріңіз,  

Қошеметпен  кіріңіз. 

          «Миға шабуыл» әдісі 

 
- Не көріп тұрмыз? 

- Бұл белгі нені білдіреді? 

- Осы жолақшалардан не шығаруға болады 

-  жолақты пайдалана отырып геометриялық 

пішіндер  жасауға болатынын білесіздер ме? 

Балалардың жауаптарын тыңдау. 

Осы білу үшін экранға назар аударамыз. 

Болжау әдісі  (видеоролик) арқылы бүгінгі 

тақырыпты  не туралы екенін айтады.  

 

 

 

 

Сурет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ортасы 

 

6-9 мин. 

 

ЕСТЕ САҚТА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9- 25мин 

 

 

 

Топқа бөлу.ПАЗЛ әдісі арқылы  (4 К моделі) 

бала үнін ескере отырып (үш түрлі 

геометриялық фигураларды құрастыру  

арқылы бөлемін) 

Қауіпсіз жұмыс ережелері. 

Жұмыс кезінде қайшы жүзінің қозғалысын бақыла. 

Қайшымен ойнама, қайшыны бетіңе жақындатпа. 

Қайшыны мақсатыңа қарай пайдалан. 

Қайшымен жұмыс 

Жолақшадан  геометриялық фигураларды қию. 

Жолақшадан  геометриялық фигураларды 

қиып,қарапайым бір бейне шығару.  төртбұрыш,тік 

төртбұрыш, үшбұрыш,дөңгелек,сопақ пішіндерді 

қию 

ТТ: Тапсырма арқылы саралау.  (Бала үні) 

Топтар өздеріне ұнаған тапсырма түрін таңдап 

алып жұмыс жасайды.  

1)Ертегі кейіпкерін құрастыр; 

2)Өзіңнің сүйікті ойыншығыңды жасап көр; 
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3)Туған күнге сыйлық жаса;  

4)Анашыңа тосын сый жаса; 

Қабілеті балалар нұсқау арқылы  пішінді өзі қияды, 

ал кейбір балалар педагогтің көмегі арқылы 

пішінді қияды.  

Топтық жұмыс барысында жеке әр қайсына 

барып балалардың қажеттілігіне қолдау 

көрсетемін. Мадақтау сөздер арқылы қолдау 

көрсетемін.  

Баланың қайшыны ұстауы, пішінді қиюы жіті 

бақыланады. 

Саусақтарға арналған сергіту жаттығуы 

Бойың сергісін, тік ұста, 

Емін-еркін тыныста. 

Оң қолыңды соз алға, 

Қол ұшына қара да. 

Үшбұрыш сыз ауада, 

Сол қол босқа тұрмасын, 

Шеңбер жасап тұрайық. 

Дидактикалық ойын: Мынау қай пішін? 

Мақсаты: Геометриялық пішінді сипалап анықтау 

арқылы айта білу. 

Барысы: Бала топқа қарап тұрып, қолын артқа 

ұстайды. Тәрбиеші оның қолына геометриялық 

пішінді ұстатады. Бала оны сипап байқап, 

балаларға көрсетпей атын атайды. 

Кері байланыс: 
«Галереяға саяхат» әдісі арқылы балалардың 

жұмыстарын талқылап, үздігін таңдайды. Балалар 

жұмыстарын өзара бағалайды. Өз жұмыстарының 

қатесін көреді. Бір-бірлеріне өзара кері байланыс 

береді. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өз таңдаулары 

бойынша 

ұнаған бейнеге 

смайлик 

жабыстыру 

IV. ҰОҚ 

қорытындысы 

Аяқтау.  

25–30 мин. 

Рефлексия сұрақтары: «Бала үні» 

– Балалар, бүгінгі сабақта  немен таныстыңыздар? 

– Сендерге топпен жұмыс жасаған ұнадыма? 

–   Қайшымен жұмыс пен жабыстыру жұмысы қиын 

болды ма? 

– Келесі оқу қызметінде немен айналысқыларың 

келеді? 
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                                                № J00058      18.11.2021 ж 

 

Теңіздер мен мұхиттар әлемінде 

 

АКИМЖАНОВА АНАРА МАРАТОВНА 

Алматы облысы, Талдықорған қаласы 

№8 «Күншуақ» бөбекжай-балабақшасының тәрбиешісі 

 

Білім беру саласы: Таным 

Кіріктірілген оқу қызметі:Әлеумет 

ҰОҚ: «Жаратылыстану» 

Тақырыбы:«Теңіздер мен мұхиттар әлімінде» 

Оқу 

мақсаты: 

Біздің планетамыздың су ресурстары туралы білімдерін 

қалыптастыру, су асты әлемінің алуан түрлілігі,оны 

мекендеушілер, оның құрылысы мен жауларынан қорғану 

тәсілдері туралы  түсініктерін кеңейту. 

Дағды: Тірі және өлі табиғат құбылыстары туралы білімдерін 

кеңейту 

ҰОҚ 

мақсаты: 

Тіршілік иелеріне аяушылық, жанашырлық танытады 

Қолданылған 

әдіс-тәсілдер 

Ауа-райы, мерседес, әткеншек әдісі 

Ресурстар, 

дамытушы 

орта 

Визуалды орта арқылы: теңіз астындағы балықтар 

бейнеленген суреттер (карточкалар), киттің дыбысы, 

толқынның дыбысы жазылған жазбалар, Монтессори 

магнитті балықтары, сегізаяқ, үш түсті «Мерседес» әдісі 

Жоспар 

ҰОҚ 

кезеңдері 

  

 

Педагог әрекеті Балалардың 

әрекеті 

ҰОҚ басы 

 

Шаттық шеңбер  

Ашық менің жүрегім 

Ылғи күліп жүремін. 

Бірге ойнап, бір жүрер 

Достарым көп, білемін! 

 

Балалар шаттық 

шеңберіне тұрып 

бір-біріне жылы 

лебіздерін 

білдереді.  
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ҰОҚ негізгі 

кезеңі 

 

Балаларға теңіз дыбысын тыңдату. 

- Балалар ненің дыбысы? 

- Дұрыс айтасыңдар. 

- Бүгін біз кемемен теңізге саяхатқа 

шығамыз 

- Бәріміз көзімізді жұмайық. 

(Балалар көздерін жұмады) 

1 - 2 - 3 қатамыз, 

Теңіз әлемін аралап. 

Ғажайыпқа батамыз. 

Енді көзімізді ашамыз. 

Интерактивты тақтадан немесе 

теледидар экранынан мұхит 

тұрғындары туралы слайд көрсете 

отырып, жаңа сөздердін мағынасын 

түсіндіру. 

Медуза – ол домалақ болып келеді, 

шар сияқты. Жалпақ келген, олар 

көбінесе ұлы, адам сақтану керек. Кей 

кезде адам денесіне тисе күйдіруі 

мүмкін. 

Теңіз жұлдызы - жыртқыш, бір орында 

тұратын сияқты, бірақ ол теңіз түбінде 

әрқашан ақырын жылжып жүреді. 

Сегізаяқ - оның денесі алмұртқа 

ұқсайды. Ол түсін тез өзгерте алады. 

Жыртқыш, ұсақ теңіз балықтарымен 

қоректенеді, оның атына сай сегіз аяғы 

бар, теңіздің ең түбінде өмір сүреді. 

Тасбақа - сауытына қарап бірден 

тануға болады. Олардың бәрі 

өсімдіктермен қоректенеді. Тасбақа 

құмды қазып жұмыртқа салады да оны 

көміп тастайды. 

Кит - теңіздегі ең ірі сүтқоректі. 

Әсіресе «Көк кит» ұзындығы - 30 метр, 

салмағы - 150 тонна. Бұл киттің 

бойының ұзындығын түсіне алу үшін 

көз алдымызға 5 қабатты үйді 

елестетіп көру керек.  

 

 

- Теңіздің. 

 

 
 

 

 

 

 

Балалар теңіз 

балықтарына 

қызығушылық 

танытады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ORLEU-TV.KZ»  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15 

Топтастыру: Педагог балаларға теңіз 

балықтарының суреттері бойынша 

топтастырады 

Педагогтың жетекшілігімен ойын: 

«Топтастыр» 

Мақсаты:Балықтарды ажыратады 

Ойын шарты:Балалар алдыларындағы 

суреттерден әр түсті балықтарды 

«Мерседес әдісі» бойынша 

топтастырады. Мысалы (Акула, кит, 

дельфин көк түсті, жұлдызқұрт, 

теңіз шаяны, сегізаяқ қызыл түсті 

т.с.с).  

- Балалар үстел үстінде үш түске 

(сары, қызыл, көк) бөлінген дөңгелекке 

балықтарды түстері бойынша 

топтастырындар(ресурстарды 

саралау,заттық кеңістік ортаны 

саралау, қызығушылық, мүдде,диолог, 

сұрақтарға жауап беру стратегиясы,  

4 К-сыни  ойлау). Жалпы бақылау 

Құрылымдалған ойын: «Кім жылдам» 

Мақсаты: Балықтарды ажыратады 

Ойын шарты: Балалар топтасып үстел 

үстіне әр түрлі пішіндегі балықтардың 

суреттерінен балаларға берілген уақыт 

аралығында үлкен балықтарды бір 

бөлек, кіші балықтарды бір бөлек 

жинауы тиіс(4К – сыни  ойлау, 

командамен жұмыс,) қызығушылық, 

мүдде, ресурстарды саралау, қарқын, 

жылдамдық, уақыт стратегиясы. 

Жалпы бақылау. 

Еркін ойын: «Балық аулаймыз» 

Мақсаты: Балықтарды ажыратады 

Ойын шарты: М.Монтессоридің 

магнитті балықтарымен балалар балық 

аулап, өздеріне таныс балықтарды 

атайды (4К – сыни  ойлау, командамен 

жұмыс,) қызығушылық, мүдде, 

ресурстарды саралау, қарқын, 

Балалар өздеріне 

ұнайтың балықты 

тандап топтасады 

 
                                                 

Балалар «Мерседес 

әдісі» бойынша 

балықтардың 

түстерін ескере 

отырып, олардың 

атаулыран атап 

топтастырады  

 

 

Балалар топтасып 

үстел үстіне әр 

түрлі пішіндегі 

балықтардың 

суреттерінен 

берілген уақыт 

аралығында үлкен 

балықтарды бір 

бөлек, кіші 

балықтарды бір 

бөлек жинастырып 

береді 

 

                                                   

Магнитті 

балықтарды аулап, 

ауланған 

балықтарды 

атайды 
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жылдамдық, уақыт стратегиясы. 

Жалпы бақылау. 

Сергіту сәті: «Сегізаяқпен» 

Оң қолымды көтерем, 

Оң қолымды түсірем, 

Сол қолымды көтерем. 

Сол қолымды түсірем. 

Оңға қараймын, 

Аяқты топ-топ басамын, 

Солға қараймын. 

Біраз сергіп аламын. 

 
                                                     

Сергіту сәтінің 

қимыл- 

қозғалыспен 

көрсетеді 

 

 

ҰОҚ 

қорытынды 

кезеңі 

Кері байланыс: Педагог балаларға 

«Әткеншек әдісі» бойынша 

балықтардың суретің беріп бір-біріне 

қарама қарсы тұрғызып бүгіңгі оқу 

қызметінде өткен балықтар туралы 

айтып беруін сұрайды 

Оқу қызметің бағалау. 

Балаларды тірек карточкалардың 

көмегімен ауа-райы әдісі 

бойынша(күн, бұлт, жаңбыр) оқу 

қызметің бағалайды. Балаларненің 

ұнап,нені орындауқиынға соққанын 

анықтайды. 

 

Балалар 

педагогтың 

айтқаны бойынша 

суреттерді ұстап 

бір-бірінің 

қолында көрген 

суреттегі балықтар 

туралы естеріне 

түсіріп айтып 

береді 

Балалар оқу 

қызметі ұнаса 

күнді көрсетіп 

көтереді, үлгермей 

қайталағысы келсе 

немесе түсінбедім 

десе бұлт немесе 

жаңбырды 

көрсетеді 

 

Күтілетің нәтижие:  

Білу : Теңіз астындағы тіршілік иелері туралы 

Болу: Балықтардың атауын, бір-бірінен айырмашылығын.  

Жасай алу: Тапсырмаларды дұрыс орындау, өз құрбыларының жауабын тыңдай 

алды. 
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18.11.2021 ж        № № J00054 

 

«КӨРКЕМ ЕҢБЕК» БІЛІМ БЕРУ 

 БАҒДАРЛАМАСЫНДА ТУЫНДАҒАН ПРОБЛЕМАЛАР 

 

АЯПОВ АЛИМ СЕРИКБАЕВИЧ 

Түркістан облысы Мақтаарал ауданы 

«№5 Мақтарал мектеп гимназиясы» КММ 

Көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

Қазіргі қоғамның жаһандану үдерісінде адамзаттың ғылыми-техникалық 

прогресс жетістіктерімен жаңа еңбек салаларының қалыптасып дамуына ықпал 

етуде. Ол адам еңбегінің икемді, қолайлы және тиімді орындалуына 

мүмкіндіктер жасап келеді. Соның бірі, өндіріс пен қызымет көрсету 

салаларында замануи материалдардың пайда болуы, инновациялық 

технологияялардың, акпараттық-коммуникациялық технологиялардың үдемелі 

даму болып табылады. Осы замануи инновациялық технологиялар барлық 

қоғамның инфрақұрылымдарына үйлесімді енгізілуі негізінде тұрпайы еңбек 

түрлері еңбек нарығында жойылып, жаңа еңбек түрлерінің қалыптасуына 

ықпал етіп келеді. Соның салдарынан қазіргі еңбек нарығында жаңа 

мамандықтар пайда болып, олардың еңбек мазмұны да жиі өзгерістерге 

ұшырып келеді. Осыған куә болатын үлгілерге өндірістердегі 

автоматтандырылған қондырғылармен өнімді жасау, сол сияқты қызмет 

көрсету салаларында кішігірім құралдар мен аппараттардың кеңінен 

қолданылып, маманның еңбек опеацияларын жеңілдетуге үлкен көмегі тиіп 

келеді. Бұл үлгідегі құрал-жабдықтар қазіргі өндірісте, қызмет көрсету 

саласында және тұрмыста да кең орын алып келе жатқаны белгілі. 

Олай болса, бастауыш мектеп пен жалпы орта мектептің он екі жылдыққа 

көшуге бағытталған жаңартылған білім беру процесінде анықталған білім беру 

мазмұнының кіріктіре түзілуі, оқу пәндерінің бірігуі мен жаңа сипаттағы 

атулардың қалыптасуына алып келді. Соның бірі, «Бейнелеу өнері» мен 

«Технология» оқу пәндерінің біріктіріле «Көркем еңбек» атауының 

қалыптасуы болып отыр. Кеңес Одағының қалыптасуы кезінен бері «Бейнелеу 

өнер» пәні деген атау өткен ғасырдың соңғы жылдарында анықталып, оған 

дейін мектепте «Сурет» оқу пәні деген атаумен оқу үдерісінде жүріп келді. 

Оның білім беру мазмұны өткен ғасырдың басынан бері қазіргі кезге дейін 

түпкілікті өзгерістерге ұшырамай, өзінің классикалық тәжірибесі сақталып 

келді. Нақты айтсақ, бейнелеу өнердің түрлері, олардың жанрлары, көркемдік-

мәнерлі құралдар мен оларды бейнелі құралдармен орындау болып отырды. 
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«Бейнелеу өнері» оқу пәнінің білім беру мазмұнындағы өзгерістердің немесе 

жетілдірудің бір белгісі – дизайн оқу бөлімі мен ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың қолданбалы бағдарламаларымен бейне кескіндерін орындау 

болып табылады. 

Ал, «Технология» оқу пәнінің білім беру мазмұны Кеңес Одағының 

қалыптасуы мен дамуы барысында бірнеше рет өзгерістерге ұшырап келді. 

Өткен ғасырдың бас кезеңдерінде комплексті білім беру тұжырымы немесе 

тұрғысы бойынша оқушыларды еңбекке үйретуге бағытталған болатын. Оның 

басты идеясы аталған білім беру бағдарламасында оқушылардың 

жаратылыстану, математика және гуманитарлық оқу пәндерден алған 

білімдерін тәжірибеде қолдануға еңбекке баулу оқу пәні аясында жүзеге 

асырылған. Оған үлгі ретінде, оқушылар биология оқу пәні сабақтарында 

өсімдік, үй жануарлары, құстар туралы білім алумен ғана шектелсе, олардың 

қоршаған оратағы пайда болуы, өмір сүруі, көбеюі туралы тікелей тәжірибелер 

жүру, сол пәннің оқу үдерісінде емес, еңбекке баулу оқу пәнінің оқу үдерісінде 

жүзеге асырылып келген. Оған дерек ретінде Ж.Аймаутовтың еңбегінде 

ұсынған комплексті бағдарламамен мектеп оқушыларын тәжірибеге оқыту мен 

үйрену болып табылады[1]. Кеңес Одағы кезде әрбір мектептің ауласында 

тәжірибелі станциялар, үй жануарлары мен құстарды күту, олардың көбею 

процестерін бақылау, зерттеу, тәжірибе жүргізу сияқты іс-әрекеттер 

орындалып келді. Бірақ, 1930 жылдары өндірістерде шығатын өнімдердің 

сапасын арттыру мен түрлерін көбейтуге байланысты мемлекет тарапынан 

жоғары білікті мамандарды даярлау қажет етті. Соның салдарынан жалпы орта 

мектепте ғылым салалары бойынша оқу пәндері дербестеніп, сол уақыттан бері 

жалпы орта мектептің оқу пәндері, тек ғылым салалары(жеке оқу пәндері) 

бойынша оқушыларға білім беріп келеді. 

Өткен ғасырдың 40-60 жылдары еңбекке баулу оқу пәнінің білім беру мазмұны 

басым жергілікті аймақтардың еңбек түрлеріне сәйкес құрылып, оқушыларды 

сол еңбек түрлеріне үйретіп келді. Ал, 80 жылдары барлық Кеңес Одағының 

Республикаларындағы жалпы орта мектепке арналған типті білім беру 

мазмұны құрылып, сол оқу бағдарламасы бойынша 90 жылдың бас кезіне дейін 

сақталды. Мұнда оқу пәнінің атауы «Еңбек» болды. Осы оқу пәнінің білім беру 

мазмұны ағаш, метал, мата, тағам дайындау, электротехникалық жұмыстар, 

конструкциялық материалдарды өңдеу, ауылшаруашылық жұмыстар сияқты 

оқу бөлімдерінен құралған. Осы «Еңбек» оқу пәні бойынша жоғары сынып 

оқушылары нақты еңбек түріне бағытталған кәсіби білім алуымен де жалғасып 

тиімді дәстүрге айналып отырды. Бұл оқу пәнінің шектеулі еңбек түрлерінің 

болуындағы басты идея, оқушыларға жалпыламалық еңбек мазмұны бойынша 

білімі мен іскерліктерін қалыптастыру еді. Сонымен бірге, Қазақстанның 

жалпы білім беретін мектептерінде вариативтік оқу бағдарламасы да қалыптаса 

бастады. Оның атауы көркем еңбекпен байланысты болды. Мұнда оқушылар 
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сәндік-қолданбалы өнер түрлері бойынша білім алумен бірге әр түрлі сәндік 

бұйымдар жасауға ұмтылдырды. 1986 жылддары Қазақстанның жалпы орта 

мектептерінің «Еңбек» оқу пәнініңде кеңінен сәндік-қолданбалы өнердің 

түрлері бойынша ұлттық бұйымдарды жасауға үйрету кеңінен орын алды. Ал, 

1998 жылы Қазақстанда тұңғыш рет білім беру стандартының енгізілуіне 

байланысты еңбек оқу пәні «Технология» білім беру саласы деген атау беріліп, 

оның білім беру мазмұны күрделі өзгерістермен жетілдірілді[7]. Осы атаудағы 

оқу пәнінің білім беру мазмұны Е.Климовтың еңбек түрлерін топтау ұсынысын 

ескере жасалып, оқушыларды қоғамдағы әр түрлі еңбек мазмұны бойынша 

таныстыру мен қарапайым еңбек тәсілдерін үйрете, олардың болашақ өзін-өзі 

анықтау мен өмір жолын таңдауға ықпал ететін мамандық түрін саналы 

таңдауға дайындау болып табылды[4]. Технология оқу пәнінің білім беру 

мазмұны сегіз бөлімнен құралса, оның бір оқу бөлімі сәндік-қолданбалы өнер 

мен көркем құрастыруға арналған. Осы білім беру мазмұнындағы технология 

оқу пәні осы уақытқа дейін сақталып келді. 

Олай болса, технология пәнінің білім беру мазмұнында көркем еңбектің оқу 

материалдарының сақталуы жаңа атаудағы оқу пәні бойынша сабақ беретін пән 

мұғалімдеріне қиындықтар туғызбайды. Оларда біршама кәсіби білімі мен 

іскерліктері және тәжірибелері жеткілікті. 

Қорыта айтқанда, еңбекке баулу оқу пәнінің білім беру мазмұнының 

өзгерістері мен жетілуіне ықпал еткен өндірістер мен қызмет көрсету 

салаларындағы еңбек түрлерінің жаңаруы мен мазмұнының өзгеріп отыруына, 

жалпы айтқанда, қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыра отырып, 

оқушылардың жаңа еңбек түрлері мен мазмұны бойынша таныстырулар жасап, 

олардың қарапайым еңбек тәсілдеріне үйрете, өзбетімен болашақ 

мамандықтарын саналы таңдауға мүмкіндік беруге бағытталған. 

Қазіргі жаңартылған білім беру үдерісінде қалыптасып отырған жаңа атаудағы 

«Көркем еңбек» білім беру бағдарламасы кіріктірілген тұрғыда білім берудің 

теориялық негізіне сәйкес анықталғаны белгілі[5]. Бұл атаудағы оқу пәнінің 

білім беру мазмұнына талдаулар жасау барысында, оның тұжырымдық 

бөлімінде, яғни мақсаты – оқушылардың көркемдік-технологиялық білімі мен 

іскерліктерін қалыптастыруға, шығармашылық қабілеттері мен ойлауын 

дамытуға бағытталып, еңбекке баулу оқу материалдарына басым бейімделсе, 

оның нәтижеге бағытталған оқыту мақсаттарының жүйесі бейнелеу өнері оқу 

материалдары кеңінен қарастырыла қамтылғаны байқалады. Екі оқу пәнерінің 

кіріктіріле құрылған мақсаты мен білім беру мазмұны арасында 

үйлесімділіктің толық анықталмағаны және қисынсыздықтың белгілері 

айқындалып отыр. 

Кіріктірілген «Көркем еңбек» білім беру бағдарламасының құрылуында 

ескерілетін мәселе, ол кіріктіре білім беру мен оқытудың теориялық негізін 

ерекше көңіл аударылуы қажет еді. Ол білім беру тұрғысында екі оқу пәннің 
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біріктірілуінде бір оқу пәнінің оқу материалының басымдылығымен 

анықталуды ұсынады. Бірақ, ол оқу материалы қоғамдық қажеттілікті, оқушы 

тұлғасының сұранысы мен қызығушылықтарын ескеруі абзал. «Көркем еңбек» 

оқу пәнінің атау мазмұнында да бейнелеу өнерінің оқу материалына тән белгі – 

«көркем» ұғымымен ғана байланысты болып қана тұр. Оның өзі де тек 

«механикалық» сөз құрауға ғана қажет болғаны байқалады. Шын мәнінде 

«көркем» сөзіне емес «еңбек» ұғымы сөйлемнің және «көркем еңбек» атаудың 

түйінді мәнін ашады. Олай болса, «Көркем еңбек» білім беру бағдарламасының 

мақсаты орынды анықталып, ал, оқыту жүйелерінің мақсаттары және 

қолданылатын ресурстар бейнелеу өнер оқу материалдарына икемделіп кеткені 

анықталып отыр. Сондықтан, кіріктірілген «Көркем еңбек» оқу 

бағдарламасының білім беру мазмұнында жетекші білім беру мазмұны 

технология оқу материалы болып сақталуына толық дәрмендігі бар. Ал, 

бейнелеу өнері оқу материалы оқушылардың еңбек өнімдерін жасау барысында 

қолданбалы сипаттағы, яғни бұйымдарды әсемдеу мен көркемдеу тәсілдерін 

қолдануда ғана қажет етеді. Көркем еңбек оқу пәнінің сабақтарында оқушылар 

технология оқу пәнінің оқу материалдарымен тығыз жұмыстана отырып, 

өздерінің танымдық, тұлғалық және әлеуметтік қасиеттерін дамытуға толық 

мүмкіндіктері бар. 

«Көркем еңбек» оқу пәнінің атауы технология білім беру мазмұнын толық 

мәнін, бейнелеуін сипаттай алмайды. Өйткені, технология оқу пәнінің оқу 

материалы сәндік-қолданбалы өнер мен көркем құрастыру ғана оқу 

материалымен шектелмейді. Сонымен бірге, электротехника және электроника, 

ауылшаруашылық өндірісі, конструкциляқ материалдарды өңдеу, тұрмыстық 

үй және үй экономикасы, кәсіби бағдар, қазіргі өндіріс технологиясы, 

техникалық шығармашылық сияқты оқу материалдары да қамтылған. Ал, 

біздің оқу пәнінің атауы «көркем еңбек». Олай болса, кіріктірілген білім беру 

мазмұны тек бейнелеу өнері мен технология оқу пәнінің сәндік-қолданбалы 

өнер мен көркем құрастыру оқу бөліміне ғана қатысты болып отыр. 

Технология оқу материалының қалған оқу бөлімдеріне тән оқу пәнінің атауы, 

оның білім беру мазмұнын толық қамтымай отыр. 

Осыған сәйкес, біздің тарапымыздан бірнеше рет ұсыныстар жасалды. Ол 

ұсыныс «көркем еңбек» атауды «технология және дизайн» атауына алмастыру. 

Оның себебі, кез-келген еңбекте маман өнімнің түрін анықтап, оның нобайын 

жасау кезінде техникалық, технологиялық белгілерін бірінші қарастырып, 

анықтап алады. Оны әсемдеу жағы екінші кезеңде орын алады. «Технология» 

деген ұғым пән атауының мазмұнында болуы кіріктірілген білім беру 

мазмұнын толық сипаттауға, ашуға мүмкіндігі жеткілікті. Кез-келген еңбек – ол 

белгілі технологиялық процестен құралады. Соның ішінде бейнелеу өнерінің 

түрлері мен жанрлары бойынша жұмыстарды орындау технологиялық процесті 

құрайды. Сондықтан, «көркем еңбек» оқу пәнінің атауында технология деген 
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ұғымды енгізу біршама білім беру мазмұнының мәнін толық ашуға мүмкіндік 

береді. Екіншіден, технология ұғымы қазіргі кезде өзектілігі мен қолданылуы 

кең таралып отырғаны белгілі. 

«Көркем еңбек» оқу пәнінің аталуы қазіргі қоғамның дамуы мен жетілу 

үдерісіне үйлесімсіздігін білдіреді. Бұл атаудың білім беру саласында 

қалыптасуы, ол өткен ғасырдың 80-90 жылдары Қазақстанның тәуелсіздік 

алып, халықтың ұлттық мәдениеті мен дәстүрін қайта қалыпына келтіре 

жаңарту мен дамытумен байланысты. Соның негізінде технология оқу пәнінің 

оқу материалдары құрамында кеңінен «қолөнер», «сәндік-қолданбалы өнері», 

«көркем еңбек» деген атаулар жиі қолданылып отырды. Әрине, сол кезеңде 

«көркем еңбек» атауының өзектілігі жоғары болды. Бірақ, қазіргі кезде 

оқушыларды жалпы орта мектепте «көркем еңбек» оқу пәнінің білім беру 

мазмұнымен ғана шектемей, қазіргі қоғамның өндірісі мен қызмет көрсету 

саласындағы замануи технологиялар мен ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялардың көмегімен қалай жаңа өнімдер мен өндірістерде адамның 

еңбегін жеңілдете аламыз. Міне, осы қоғамның жаңа талаптары мен 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған жас ұрпақты мектептің 

қабырғасында дайындау қисындылығымен жанасады. 

«Көркем еңбек» білім беру бағдарламасында көзделген білім берудің 

тұрғылары: белсенділік, тұлғалық-бағдарлы, іс-әрекеттік, құндылықты- 

бағдарланған, деңгейлеп оқыту, коммуникативтік, көркемдік-технологиялық 

аясында оқу процесінде оқушының үйренуі мен мұғалімнің үйрету арасындағы 

өзара қарым-қатынастағы оқу-танымдық іс-әрекеттердің оқыту мазмұнын 

құрауды анықтағаны белгілі[5]. Бірақ, «Көркем еңбек» білім беру 

бағдарламасының алдында жобалы мазмұнда дайындалған «Бейнелеу өнері» 

оқу пәніне жасалған оқу бағдарламасында оқытудың педагогикалық әдіс-

тәсілдеріне: бірлескен оқыту, белсенді оқыту, саралап оқыту, мультисенсорлы 

оқыту, пәнаралық байланыс, оқушылардың қажеттіліктеріне сәйкес, оқу 

әңгімелері, электрондық оқыту мен жаңа технологияларды қолдану, модельдеу 

түрлері қарастырылған болатын[3]. Біздің осы жаңартылған білім беру үдерісі 

бойынша өткен оқу курстарында бейнелеу өнері немесе көркем еңбек оқу 

пәнінің оқыту мазмұнында соңғы оқыту әдістері бойынша оқушылардың оқу-

танымдық іс-әрекеттермен шұғылдандыруға дайындықтар жасап, оның оқыту 

мазмұны бойынша облыстағы бейнелеу өнері оқу пәнінің мұғалімдеріне 

біліктілік курстарында қарастырып өттік. 

Жоғарыдағы аталған оқытудың тұғырлары мен педагогикалық әдіс-тәсілдер 

өзара үйлесімділікті толық қанағаттандыра алмайды. Өйткені, әрбір білім 

берудің тұрғылары немесе моделдері педагогикалық құндылықтарды 

қарастыруда тұжырымды немесе ғылыми негізделген теориясы аясында 

оқытудың өзіне тән ғана оқытудың әдіс-тәсілдерін, оқыту мазмұнының 

ерекшеліктерін қарастырады. Ол білім берудің тұрғыларында қолданылатын 
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оқытудың әдіс-тәсілдері Ресей Федерациясының педагог-ғалымдары мен 

психолог-ғалымдары біршама теориялық негіздерін қарастыра отырып, 

олардың оқыту әдіс-тәсілдері мен оқыту мазмұндарының үлгілері анықталған. 

Ал, «Көркем еңбек» білім беру бағдарламасында бірнеше білім берудің 

моделдеріндегі оқытудың әдіс-тәсілдерін қолдануды және жүзеге асыруды 

көздейді. Ал, оқу пәнінің білім беру бағдарламасында да, мұғалімдерге 

ұсынылған нұсқаулықтарда да сол білім беру моделдерінде қолданылатын 

оқытудың әдіс-тәсілдері, әдістемелік ұсыныстары белгіленбеген. Егер пән 

мұғалімдері аталған білім беру тұрғыларын теориялық негізгі бойынша 

түсініктері болғанымен, ол оқыту әдістерін және оқыту әдістемелерін қалай 

қолдану тәжірибелері бойынша дәрмендігі төмен болмақ. Білім беру 

тұрғыларында қолданылатын әдіс-тәсілдерді оқу пәнінің оқыту мақсаттарына 

жетуге бағытталған әдістемелік әрекеттерде, ол оқыту әдістерін қалай және 

қандай кездерде қолдану керек? Осы мәселеге бағдарламаны ұсынып отырған 

авторлар қалай жауап берек? 

Сол сияқты бірлескен оқыту, белсенді оқыту, саралап оқыту, мультисенсорлы 

оқыту, пәнаралық байланыс, оқушылардың қажеттіліктеріне сәйкес, оқу 

әңгімелері, электрондық оқыту мен жаңа технологияларды қолдану, модельдеу 

түрлері құралдарымен оқушыларды үйрете оқыту мақсатына жетуге 

потенциалдары қандай? Әрине, оқу курстарында аталған педагогикалық әдіс-

тәсілдердің біршама түрлері бойынша мұғалімдердің түсініктері мен алғашқы 

тәжірибелері өздерінің мектептегі әдістемелік әрекеттері негізінде орындауға 

мүмкіндіктері бар. Бірақ, аталған оқытудың әдіс-тәсілдерін оқу үдерісінің 

қандай кезеңдерінде және қандай тақырыптарда қолдану тиімді болмақ? Осы 

сауалдарға да біздің тарапымыздан қиындықтар туындап отыр. Сонымен бірге, 

осы оқыту (педагогикалық әдіс-тәсіл деген ұғымдық түсінік басым тәрбие әдіс-

тәсілдеріне кіреді, сондықтан, дидактикада педагогикалық әдіс-тәсіл деп атау 

орынсыз, оқыту әдісі деп атайды) әдіс-тәсілдері басым түрлері көркем еңбек 

білім беру бағдарламасында анықталған оқыту әдіс-тәсілдерінде сақталмағаны 

байқалады. Олай болса, мектеп мұғалімдері көркем еңбек оқу пәнінің оқу 

үдерісіндегі оқыту мақсаттарын орындауға нақты қандай оқытудың жүйелі 

әдіс-тәсілдерін және оқыту мазмұнын қарастыру керек. 

Көркем еңбек білім беру бағдарламасында көзделген біршама әдістемелік 

негіздерде біршама күмән келтіреді. Оқытудың мазмұнына сәйкес 

бағдарламаны және әдістемелік нұсқауларды жасаған авторлар шет елдердегі 

оқытудың стратегияларын басым ұсынады[6]. Оқытудың қызметтері, 

шарттары, талаптары мен ережелері сияқты дидактикада қабылданған 

әдістемелік ұғымдық аппараттар тыс қалған. Сондықтан, білім беру 

бағдарламасындағы әдістемелік бөлімінде міндетті түрде орнықты және оқу 

үдерісін толық жүзеге асыруға кепіл беретін әдістемелік негізі болуы да 

орынды болмақ. 
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Осы жоғарыдағы туындаған проблеманың пайда болуына негізгі себептің бірі 

– жаңартылған білі беру үдерісінде қалыптасқан білім беру мазмұны және 

оқыту мазмұнының теориялық тұрғыда терең зерттелудің көзделмеуінде деп 

білеміз. Әрине, педагогика ғылымында тәжірибе негізінде алынған 

нәтижелерге байланысты да теориялық негіздемелер жасауға да болады. 

Келешекте осы мәселені білім беру бағдарламасын жасаған авторлар ескереді 

деген сенімдеміз. 

Олай болса, келешекте, яғни жақын арада көркем еңбек білім беру 

бағдарламасының оқыту мақсаттарын жүзеге асыруға байланысты теориясы 

негізделген, тәжірибеде тиімді және ұтымды оқытудың әдіс-тәсілдері 

жүйеленген, оқыту мазмұны кең ашылып, оның рөлі барлық сабақ түрлерінде 

толық жүзеге асырылатын құралдар болуын күтеміз. Сол сияқты осы оқытудың 

құралдары қазіргі мектеп мұғалімдеріне ғана емес, келешекте педагогикалық 

жоғары және арнаулы оқу орындарында кәсіби білім алып жатқан болашақ 

мамандарды даярлауға да тиімді ықпалы болмақ. 

Осы мамандарды даярлауға байланысты мынандай проблемаларда кәсіби 

маман қауымы арасында туындап келеді. Ол педагогикалық кәсіби білім 

беретін оқу орындарында болашақ мамандарды даярлау бойынша. Әсіресе, 

«Көркем еңбек» оқу пәнін жүргізетін педагог қандай мамандық бойынша 

кәсіби білім алмақ? Қазіргі жоғары кәсіби білім беру оқу орындарында 

даярланатын мамандарға арналған мамандық классификаторында(жіктеме) 

«Бейнелеу өнері мен сызу», «Кәсіптік оқыту» мамандықтары бойынша 

бейнелеу өнері мен сызу пәнінің мұғалімдері мен технология пәнінің жас 

мамандарын даярлап келеді. Сол сияқты педагогикалық колледждерде де 

аталған мамандықтар бойынша жеке оқу пәрдеріне тән жас мұғалімдерді 

даярлауда. Олай болса, жалпы орта мектептегі «Көркем еңбек» оқу пәніне 

аталған категориядағы жас мамандардың қайсысы оқу үдерісіне қатысуға 

мүмкіндігі бар. Жоғары оқу орындарындағы аталған екі мамандықта да білім 

балушылар көркем еңбектің оқу материалдары бойынша біршама курстар 

қарастырып, курстық және дипломдық жұмыстарды да орындап келеді. 

Болашақта осы екі мамандықта сақталады ма немесе ол мамандықтарда 

бейнелеу өнері мен технология оқу пәндері сияқты кіріктіріле жаңа мамандық 

түрі пайда болады ма? Бұл мазмұндағы проблемалық сауалдар біршама. Бірақ, 

біз олардың түйінді мәселелеріне ғана көңіл бөлуді орынды көрдік. 

Қорыта айтқанда, пәннің білім беру бағдарламасындағы оқытудың жаңа әдіс-

тәсілдері бөліміндегі ұғымдық аппараттардың орнықсыз, тұрақты емес 

анықтамалары жиі байқалады. Оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерінің 

теориялық  және әдістемелік негіздері толық анық, нақты жүйеленбегені 

байқалады. Өйткені, автор жаңа оқытудың әдіс-тәсілдерін ұсынуда және 

оларды қолдануда жиі шетел психологтарының пікірлеріне ғана негізделеді. 

Оқытудың әдіс-тәсілдерін (технологияларын, тұрғыларын) оқу процесінде 
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қолдану құндылығын негіздеуде, оның ұғымдық аппараттары орнықты, 

деректері мен функциялары, қағидаттары мен шарттары және т.б. болуы 

міндетті. Автор әдістемелік еңбекте тек әдістемелік стратегияларды(ұстаным 

әдістемелік жағынан) ғана ұсынған. 

Осы жоғарыдағы қиындыққа қосымша ретінде,  кіріктірілген «Көркем еңбек» 

оқу бағдарламасының түсінік хатында жаңа білім беру тұрғылары бойынша 

аталған пәннің оқу үдерісін ұйымдастыруды көздейді. Ал, мұғалімдерге 

арналған әдістемелік нұсқауда ол білім беру тұрғылары туралы оқыту 

әдістемелері толық ашылып қарастырылмаған. 

«Көркем еңбек» пәннің оқу бағдарламасындағы анықталған оқыту мақсаттары 

бейнелеу өнері пәнінің оқу материалдары өте басым икемделіп кеткен. 

«Көркем еңбек» кіріктірілген пәннің білім беру мазмұны еңбек үдерісіне 

бағытталуы керек еді. «Бейнелеу өнері» пәнінің оқу материалдары «Көркем 

еңбек» оқу бағдарламасында оқушылардың жасалатын өнімдердің көркемдік 

және эстетикалық жақтарын қамтуға бағытталуы үйлесімді болар еді. Өйткені, 

кез-келген өндірістің өнімдері көркемдік сипатта дайындала бермейді. Әрине, 

қазіргі өндірістің  тауарлары тұтынушының қажеттіліктері мен сұраныстарын 

қанағаттандыруға дизайнын жақсартуға ұмтылады. Бірақ, өндірістік өнім 

сапасы (сенімді, ұзақ мерзім қызмет атқару, комфортты және т.б.) басым 

жағдайда, оның техникалық және технологиялық критерияларына тәуелді 

болып келеді. Сондықтан, жаңа атаудағы білім беру бағдарламасының оқыту 

мақсаттары еңбек үдерісіне басым бағытталуы орынды. 
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17.11.2021 ж  № J00055 

 

 Дене шынықтыру мәдениеті 

 

ЛЮК НЕЛЯ ФЕЛИКСОВНА 

Түркістан облысы Мақтаарал ауданы 

«№5 Мақтарал мектеп гимназиясы» КММ 

Дене шынықтыру пәні мұғалімі 

 

Дене мәдениеті дене табиғатын тәрбиелеудің нәтижесі. Бұл адамдардың дене 

дамуын қалыптастырып оны пайдаланудағы материалдық және рухани байлық. 

«Дене шынықтыру мәдениеті» жекеден жалпыға сияқты, «мәдениет» деген 

түсінікке жататыны туралы талай айтылып жүр. Енді, оны басқа сөзбен 

айтқанда — дене шынықтыру адамзат мәдениетінің бір бөлігі болып табылады. 

Дене шынықтыру адамның өзінің денесін дамытып, өзгерту жолындағы қызмет 

және осы бағыттағы жұмыс тәртібі деп ұғынуға болады. Немесе оны былай да 

түсіндіруге болады: тиісті ұйымдардың тарапынан берілген тапсырма немесе 

жүктеме есебіндегі адамдардың берілген талаптарды орындауы. Мысалы, 

мемлекеттік бағдарламада көрсетілген «Дене шьшықтыру» сабағына қатысуы. 

«Дене мәдениеті» түсінігін «Мәдениет» түсінігіне жалпы жатқызуға болады, 

себебі, дене мәдениеті мәдениеттің бір бөлігіне жатады. «Дене мәдениеті 

дегеніміз адам өз дене күшін, құрылысын, жаттыгулар кешенін істеу арқылы 

өзгертуге арналган үдерісті айтуга болады. Бұл деген адамдардың дене 

қимылын жетілдіруге арналган материалдъщ, рухани байлықтың кешені болып 

табылады». Ал мектептегі дене мәдениеті дегеніміз — материалдық рухани 

бағыттың қосындысы ретінде мектепте қогамның күшімен балалардың дене 

даярлығын ұштайтын пән ретінде болады. 

Балалар дене даярлығының кұндылығын тек мектеп мүғалімдері, 

жаттықтырушылар ғана емес, қоғам да өз күшін салу керек. 

Дене мәдениеті педагогикалық тұрғыдан алып қарағанда, дене тәрбиесі дене 

мәдениетінің негізгі саласы болып табылатыны туралы жоғарыда айтылған. 

Педагогикада адамның саяси әлеуметтік құқықты эстетикалық жағынан қоғамға 

лайықты болуына жауап беретін мүмкіндіктердің дамуына бағытталған 

мақсатты тәрбие деп атайды. Дене тәрбиесі – адамның физиологиялық жағынан 

дамуын қалыптастыратын педагогикалық жүйе. Мұнымен қоса, ол осы 

саладағы кәсіптік бағытты анықтайды, білім негізін құрайды. Әр түрлі деңгей 

мен түрлерде дене тәрбиесі мәселелерін шығармашылық тұрғыдан шешуге, 

болып жатқан жаңалықтарды біліп отыруға, өзінің педагогикалық 

шығармашылық негізін жасауда маңызы зор екенін атап өткен дүрыс. 

Балалар дене тәрбиесі жеткіншектің дене дамытуының педагогикалық жүйесі. 

Мектептегі дене тәрбиесі мектеп аясында ғана жүзеге асатын педагогикалық 
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жүйе. Ал балалардың дене тәрбиесі мектепте және мектептен тыс та атқарыла 

береді. Осыған байланысты, дене шынықтыру мүғалімдерінің шығармашылық 

тұрғыдағы біліктілік деңгейі де аталмыш жұмыстарды орындауға өз септіктерін 

тигізеді. Балалар тәрбиесі мектеп үжымы үшін жалпы міндет болғандықтан, 

басқа да тан мүғалімдері мектеп экімшілігімен қоса жоспарланған іс-

шараларды бір кісідей атқаруы — алға қойған мақсаттарға жетелейді және 

оның орындалуын қадағалайды. 

Анатомиялық-физиологиялық тұрғыда дененің қаншалықты 

дамығандығындене көлемін өлшеу арқылы (бойдың биіктігі мен салмағы, 

кеуденің колемі, аяк-қолдардың ұзындығы және т.б,) анықтауға болады, дене 

құрылысының сыртқы дамуын (кеуде жасушасының сыртқы қалпы түрі, 

бұлшық еттерінің реңі, май жиналуы, терінің біртегіс әдемілігі және т.б.), 

сыртқы белгілер арқылы жыныстық жетілуді, сонымен қатар, кейбір 

функционалды көрсеткіштерді өлшеу арқылы білуге болатынын көрсетеді. 

Мысалы, өкпедегі ауа сиымдылығының көлемі, кейбір жекеленген бұлшық 

еттер тобының күшін өлшеу арқылы, дененің даму дәрежесі анықталады. 

Дене қимылын адамдармен сапалы пайдалану мүмкіндіктері, педагогикалық 

үдерісті ұйымдастыру жағы мен материалдық ғылыми деңгейіне және бақылау, 

басқару органдарының жетілдірулігіне байланысты. Осылардың барлығының 

бірі-бірімен тығыз байланыстылығы арқылы ғана, осы бөлімдердің өзара 

байланыстылығы арқасында — бүтіндей дене тәрбиесі жүйесі шығады. Әр дене 

тәрбиесі жүйесі қандай болсын, қоғамда өзінше дамиды, сондықтан, сол 

коғамның сөзін сөйлеп, тасы мен тымағын аспанға лақтырады демекші, әр 

қоғамның да өз дене тәрбиесі жүйелері болды. Мысалы, алғашқы қоғамдық 

дәуірдегі алға қойылған мақсат -күнделікті тамақ тауып, ыңғайлы өмір сүретін 

орын тауып, өз тұқымының амандығы немесе езі секілді, басқа да тайпаларды 

басьш альш, өз қүрамдарына қосу, ал құл иеленушілер дәуіріндегі мақсат одан 

басқапта — көбінесе, бөтен жерлерді басып алу, соған байланысты, өз жерлерін 

қорғау. Осылардың эсерінен, сол кездеғі іальш, пэлсапашы, дэрігерлер сияқты, 

көзі ашық адамдардың адам ағзасы туралы қызметінің заңдылықтарын дүрыс 

білмегендіктен, дене қимылы жаттығуларының әсер еіу механизмінің 

ерекшеліктерін жеткізе алмайтын болған. Сонын себебінен, дене қимылы 

қозғалыстарын жасау, оның қажетті дене қасиеттерін дамытатынын ішкі 

түйсікпен түсінетін болғанын, феодалдық дәуірде сол кездегі дене тәрбиесі 

жүйесінің қалай дамығанын тарихтан білеміз. Жүйеде өзіне байланысты 

құрамдары бар, басқа жүйелерге қарағанда өзіндік ерекшеліктері бар. 

Өнер, мәдениет, ғылым, экономика, саясат ықпалымен дамып отырған дене 

тәрбиесі, оларға да өз ықпалын тигізеді. Бір типтік қоғамдық құрылысы бар 

мемлекеттердің дене тәрбиесі мақсаттары мен міндеттері бірыңғай болуы 

мүмкін, ал керісінше, әртүрлі типтік қоғамдық құрылыстағы мемлекетгердің 

дене тәрбиесі жүйесінің мақсат-міндеттері де әртүрлі болуы мүмкін. Жүйенің 
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өз функцияларын толыққанды орындауы қоғамдық-саяси жағдайларға да 

байланысты. Экономикасы жақсы дамыған елдердің дене тәрбиесі жүйелері де 

жан-жақты, жақсы дамыған, мысалы, АҚШ, Германия, Жапония, Англия т.б. Ал 

енді дамьш келе жатқан елдердің (Азия, Африка, Оңтүстік Америка т.б.) дене 

тәрбиесі жүйесі сол күйі нашар болуы, болмаса тек бір жақты дамыған болуы 

мүмкін. Оны әрбір төрт жыл сайын өтетін Олимпиадалық ойындарға қатысушы 

елдердің спортшыларынеың санына байланысты білуге болады. Себебі, қазіргі 

жағдайда аталмыш ойындарға лицензия ұтып алу уақыт өткен сайын қиындап 

бара жатқанын ескеру қажет. Оның үстіне, олимпиадалық қозғалысқа қосылып 

жатқан елдер мен спорт түрлері көбеюде. 

Біздің еліміз сол екі жақтың ортасында жақсы жағына қарай енді дамып келе 

жатыр. Себебі, мемлекетіміз қазір керекті спорт стадиондары, базалары, арнайы 

спорт ғимараттары, құрал-жабдықтары, жоғары білікті, жақсы дайындалған 

мамандары, халықтың ақылы қызметтерді енді телей алулары т.б. жағдайларға 

енді қол жеткізе бастады, әртүрлі деңгейдегі билік органдары дене шынықтыру 

мен спорттың дамуына жағдайлар мен ықпалдар жасай бастауы — 

мемлекетіміздің дамуы үшін дұрыс жолда келе жатқандығын айқындайды. 

Осыған байланысты, әр елдің дене тәрбиесі жүйесінің дамуы әрқилы екендігі, 

оған себеп — сол елдің дене шынықтыру мен спортқа деген көзқарасы мен 

саясатында екендігі әр елдерде болып жатқан күнделікті саяси, экономикалық, 

спорттық, мәдени жаңалықтардан білуге болатындығында. Онымен қоса, дене 

тәрбиесінің жүйесі қандай да болмасын елдің хал-ахуалын, әсіресе жаңадан 

дамып келе жатқан елдерде даму деңгейін көрсетеді. 

Дене тәрбиесінің жалпы жүйесі өзімен бірге әлеуметтік ұйымды құрайтын, 

халықтың барын әлеуметтік топтарының жан-жақты дене шынығының 

жетілдіруіне бағытталады. 

Ал, балалар дене тәрбиесінің жүйесі әлеуметтік ұйым ретінде барлық 

жастардағы балалардың жан-жақты дене қимылының жетілдіруіне бағытталған. 

Онда осы саладағы білім негізінің жүйесін құрай отырып, дене шынықгыру 

маманының өз бағытындағы теориясы мен әдістемесін жете меңгергендігі мен 

оның педагогикалық ойлау жүйесінің дамуының басты шарттылығында. 

Әртүрлі деңгейлер мен түрлерде дене шынықтыру, дене тәрбиесі мен спорт 

мәселелерін шығармашылық тұрғысынан шешуге, болып жатқан жаңалықтарды 

біліп отыруға, мектеп дене тәрбиесіндегі кейбір теориялық және іс-тәжірибелік 

жаңалықтарға дене шынықтыру маманынъщ сын көзбен қарауына, мектептегі 

денс шынықтыру, дене тәрбиесі және спорт мақсат-міндеттерін шешуде 

қосымша ететін пәндердің атқарар рөлін дұрыс бағалауға, өзініц педагогикалық 

шығармашылық негізін жасауда аталып отырған білімнің маңызы зор екендігін 

көрсетеді. 
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№ J00072     20.11.2021 ж 

 

Мектепте оқушылардың кәсіптік шеберлігін 

 қалыптастыруда еңбек тәрбиесінің жүйесі 

 

ХАМИТОВА ЖУМАКУЛЬ ЖАХАНОВНА                                                                     

Түркістан облысы. Жетісай ауданы.  Атамекен ауылы 

№ 68 «Жібек жолыжалпы орта мектебі» КММ 

Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

Еңбек тәрбиесінің маңызы мен мәнін дұрыс шешу оның міндеттері мен 

мазмұнын және жүзеге асырудың әдісі мен құралдарын айқындай білумен 

шарттас. Мектептегі еңбек тәрбиесі саласындағы басты міндеттер: 

 

1. Еңбекке сүйіспеншілік пен еңбек адамдарына құрметпен қарау.  

2. Оқушыға техниканың қарқынды дамуын, өндірісте қолдануын, оның 

әлеуметтік-экономикалық мәнін ұқтыру.  

3. Қарапайым станоктар мен құрал-жабдықтарды меңгертіп, олармен жұмыс істей 

білудегі білік дағдыларын қалыптастыру.  

4. Өнімді еңбекке қатыстыру арқылы оқушының қабілетін, ақыл-ойын, ерік 

қасиеттері менқызығушылық, т.б. Тағылымдарын арттыру.  

5. Еңбектегі ар, ұжданды сақтап, тиісті істі ыждаһатты атқарып, еңбекке деген 

ынтымақты жебеп, оған қажеттілік туғызу.  

6. Кәсіби мамандыққа бейімдеу.  

 

Орта оқу орындары жағдайында бұл міндеттердің орындалуы еңбек пәндерін 

өту арқылы, мектептегі түрлі еңбектерге қатысу және сыныптан тыс еңбектерді 

атқару, жазғы кездегі еңбек лагерлеріндегі жұмыстарды орындау барысында 

жүзеге асырылады. Еңбек тәрбиесі саласындағы іс-әрекеттің нәтижелі болуы 

оны ұйымдастырудың әдістемесі мен формасына байланысты екендігіне зейін 

қойып, оқушының еңбекке деген ынтасын аударуға бағытталған таңдаулы 

даңқты еңбеккерлермен кездесу, экскурсиялар ұйымдастыру, еңбек акцияларын 

өткізу, бәсекелестік туғызу, т.б. Мән беру керек. 

Еңбек тәрбиесі үшін өте маңызды еңбек сабағы, онда оқушылар еңбек үйренеді, 

техникалық білімді игереді. Еңбек сабақтары барысында оқушылар жалпы және 

техникалық білімге сүйенеді. Білім еңбек сабақатарының ғылыми негізі болады, 

ал еңбек сабақтары мен тәрбие барысында оқушылар алған өмір тәжірибесіне 

теориялық білім жүйесі арқылы түсінеді. 

Еңбек сабақтарының процесін жетілдіру оқушылардың еңбекке зерттеу және 

шығармашылық қатынасын қалыптастырады. Оқушылардың өндірістік бригада 

базасында, оқушылардың еңбек және демалыс лагерлерінде ұйымдастырылған 

https://stom.tilimen.org/sabati-masati-sutekti-asietteri-men-oldanuin-anitau-sabati-min.html
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еңбек сабақтары туралы жағымды мысалдар аз емес. Оқушылар мектепте алған 

білімдерін пайдаланып, әр түрлі өсімдіктерді өсіреді, тәжірибелер жасайды, 

практикалық дағдылар мен іскерлікті игереді, кейбір мамандықтардың түрлерін 

меңгереді. 

Осындай шығармашылық жұмыстың барысында химия, биология және өндіріс 

негіздері пәндері пәндері бойынша оқушылардың білімі байыйды тереңдейді, 

ғылыми-зерттеу ісіне қашықтанады, ауыл шаруашылық және өнеркісіп еңбек 

дағдыларына ие болады, олардың кәсіптік бағдары тәрбиеленеді. Қорыта 

айтқанда, еңбек сабақтарының педагогикалық тиімділігі, олардың білім және 

тәрбие беру мәнділігінде. 

Оқу еңбегі бала үшін ойға толы, ұзақ, инемен құдық қазғандай, ақыл-ойдың 

кемелденуін талап ететін ең ауыр еңбек екенін к.д.ушинский ескерткен 

болатын. Оқу еңбегінің күрделілігі, оның нәтижесі бірден айқындалмауында, 

оқушыларға әрдайым көріне бермеуінде. 

Еңбекке тәрбиелеу мен оқытудың міндеттері еңбек пәні сабақтарында шешіледі. 

Бастауыш сыныпта балалар қағаз қию, балшық пен пластилиннен бейне құру, 

өсімдіктерді күту, ағаш, пластмасса, қаңылтыр, сыммен жұмыс істеуді үйреніп, 

мектеп жанындағы үлесті жер бөлшектерінде еңбек етеді. 

Ортаңғы сыныптарда арнайы бөлінген оқу-тәжірибелік үлесті жер бөлігіндегі, 

оқу шеберханасындағы еңбек, жоғары сыньштардағы өнеркәсіп жәнс ауыл 

шаруашылық практикумдағы| оқушыларды жалпы еңбектің білік, 

дағдыларымен қаруландырып, политехникалық ой-өрісін кеңейтеді, кәсіптік 

ниетін және өмір жолын қалыптастыруға икемдейді. 

Сыныптан тыс үйірме және жаппай жұмыстың еңбек тәрбиесін іске асыруда 

тәрбиелік мүмкіндігі өте зор. 

«жас натуралистер», «жас техниктер», «жас тәжірибешілер» және пән 

үйірмелеріндегі сабақтар оқушыларды еңбекке баулиды, олардың 

шығармашылық ойларының дамуына мүмкіндік туғызады. Әрбір оқушының 

үйірме сабақтарында еңбекке шығармашылық қатынасы байқалады, олар 

еңбегін ұйымдастыру тәсілдерін іздестіреді, ғылыми зерттеу дағдыларына 

(әдебиеттермен жұмыс істеу, жазып алу, мәліметтерді жинақтай білу т.б.) 

Төселеді. 

Мектепті өндіріске жақындату мақсатымен техникалиқ үйірмелер саны көбейіп 

келеді. Мысалы, село мектептерінде “жас механизаторлар», «жас малшылар», 

«жас өсімдік өсірушілер» т.б: үйірмелср құрылған. Бұл үйірмелер келешек 

мамандықты таңдап алуда оқушыларға ой салады. «олар әр мамандықтың 

болымды, болымсыз жақтарымен танысады, зерттейді, сөйтіп, өзімше тиісті 

шешім қабылдайды. Осыған орай, мұғалімдер мен ата-аналар оқушыларға 

үнемі, бірізді педагогикалық пікір айтып, кеңес беріп отырса, олардың 

мамандықты таңдауда бірте-бірте шабыты, қызығушылығы арта түседі. 

Үйірме жұмыстарын- жаппай жұмыстар толықтырады. Оқушылар қызғылықты, 
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үлкен тәрбиелік мәні бар көптеген шараларға белсенді қатысады және оларды 

тікелей ұйымдастырды. Мұндай жаппай жұмыстарға «құстар күйі», «орман 

күні», «бақ аптасы», «еңбек мерекесі», т. Б. Жатады. 

Өзіне-өзі қызмет ету — еңбек тәрбиесінің қажетті элементтерінің бірі. Балалар 

өзіне-өзі қызмет ете отырып, әр түрлі еңбек іс-әрекеттерін орындаудың 

тәсілдеріне үйренеді, өздерінің жауапкершілігін сезеді, бұл менің адамгершілік 

борышым дейді, сонымен бірге олар үлкендердің еңбегін бағалайды, олардан 

үлгі алады. 

Мектеп жағдайнда өзіне-өзі қызмет ету – оқу құралдарын, кабинеттерді, 

жиһазды, сынып бөлмесін, мектеп үйін жөндеу, сыныптарды, дәліздерді, 

шеберханаларды, спорт алаңдарын, мектеп үйлерін жинау, т.б. 

Үйелменде өзінің-өзі қызмет етудің түрлеріне төсек-орынды, пәтерді жинау, 

киім, аяқ киім және басқа үй мүліктерін тазалау, кір жуу, үтіктеу, киімді жамау, 

тамақ дайндау, т.б. Жатады. 

Мектеп және үйелмен алдындағы басты міндет бұл өзіне-өзі қызмет етудің 

берік жүйесін жасау, тұрмыстық еңбекті әр адамның күнделікті өмір игілігіне 

айналдыру қажет. Әсіресе мұндай әртүрлі тұрмыстық еңбекті орындаудың 

барысында оқушылар арасында байқалатын ақсаусақтыққа, нәуетектікке, жас 

шонжарларға жол берілмейді. Оларға дұрыс бағыт беру – мұғалімдердің, ата-

аналардың және әрбір үйелмен мүшесінің адамгершілік борышы. 

Мектепте білім беруді оқушылардың ақыл-оймен еңбек ету мәдениетн 

қалыптастыру – аса маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Әрбір бала 

дер уақытында жақсы бағалар алып, оқуын жақсы нәтижелермен аяқтағанды 

қалайды. Дегенмен, түрлі себептерге байланысты: дәріс алудың сыртқы 

салдарларынан мәжбүрлік сипаттарына қарай, баланың өзінің жеке-дара мінез-

құлығына байланысты (жалқаулық, мақсатшылдықтың болмауы), тұрмыс 

жағдайының күрделілігі сияқты, т.б. Себептерге байланысты мұндай 

тілектеріне барлығы жаппай, әрқашан қолдары жете бермейді. Оқушының 

оқуының төмен үлгерімде болуына кең таралған себептердің бірі – оқу, тәлім-

тәрбие алу қызметінің ішкі түрткілерінің болмауы, сондай-ақ, парасатты қызмет 

әрекеттерінің әдіс-тәжірибесінің жеткіліксіздігі себеп. Осысебеп салдарға 

байланысты ақыл-оймен еңбек ету мәдениетін игеріп және оны дамыту 

қажеттілігі туындайды. Бұл мәселеге л.и.рушинский, в.а.кан-каяик, т.б. Өз 

еңбектерінде көңіл бөлген. 

Оқушының ақыл-оймен еңбек ету қабілетін қалыптастыруда жетекші 

факторлардың бірі -–оның белсенділігі болып табылады. Белсенділік - жеке 

тұлғаныңқоршаған ортаға бейімделу қабілеті ғана емес, ол сондай-ақ, 

оқушының сол қоршаған ортамен өзара қарым-қатынастық әрекетке түсуі, сол 

қоршаған ортаны оның өзгерте білуі. Ол жеке тұлғаның өзін қоршаған ортаның 

жалпы мәдени және кәсіби даму деңгейін көтеруге ұмтылып, талаптанумен, 

оқушының осындай талабының ішкі қажеттілігінен туындайды. Оқушылар 

https://stom.tilimen.org/jrgizushi-kueligini-jene-kolik-raldarin-tirkeu-turali-kuelikti.html
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өздерінің не істеп жүргендерін жете ұғынулары, оқуға үйренулері, өздері үшін 

жаңа білім көздерін өздері аша білулері керек. 

Оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыруда ақыл-ой еңбегінің мәдениетін 

қалыптастыру айрықша орын алады. Оқу еңбегінің мәдениеті оқушылардың 

ақыл-ой іс-әрекетінің сапасын сипаттайды. Еңбектену мәдениеті — бұл оқу 

еңбегін дұрыс жоспарлау жане тиімді ұйымдастыру, оқу гигненасы ережесін, 

сақтау, жұмыс орнын және қажетті материалдарды реттеу, оқу құралдарын 

пайдалана білу. 

Ақыл-ой жұмысының дұрыс ұйымдастырылған- ырғағы демалыспен еңбек 

түрлерінің орынды ауысып келіп отыруын қажет етеді. Оқушы осылардың бәрін 

бірізділік пен жүйелі түрде басшылыққа алып отырса, оқу еңбегінің тиімділігі 

артады. 

Оқу еңбегінің мәдениеті ақыл-ой іс-әрекетінің жалпы ережелерін білуді және 

оны өз еңбегінде басшылыққа ала білуін талап етеді. Жалпы ережелерді білу 

оқушының болашақ оқу еңбегіндегі өзіндік еңбек мәәдениетінің тәсілдері мен 

стилін қалыптастыруға көмектеседі. 

Ақыл-ой еңбегінде оқушылардың мәдениеті оқулықтармен ғылыми және әдеби 

кітаптармен жұмыс істегенде байқалады. Сондықтан оқушыларды жұмыс істей 

білуге дағдыландыру үшін оларды кітаппен жұмыс істеудің көптеген 

тәсілдеріне үйрету қажет. Олар: кітап мазмұнын ұтымды пайдалану, текстің 

түсініксіз жерлерін бөлу, текске сұрақтар қою, оларға жауап қайыру, жұмысты 

жоспарлау, конспектілеу, қысқаша желісін (тезис) дайындау т.б. 

Оқушының, өзіндік жұмысы, одан білімнің әр түрлі саласына байланысты 

кейбір ерекше қасиеттерді талап етеді. Мысалы: жұмыс барысында жинақты 

бөлу; қиыншылықты жеңу; ақыл-ой қабілетін дамыту; естің әр түрлі 

формаларын пайдалану — логикалык, моторлы және көз капері; бақылау, жазып 

алу т.б. Бұл қасиеттер тұлғаның өзін-өзі ұстай білуіне және жан-жақты 

сауаттылығына байланысты. 

Сонымен еңбек тәрбиесінің нәтижесі оқушының еңбекті тіленіп қажет етуі, 

еңбекті атқаруға деген ықылас - ынтасы, оған қызығуы мен белсенділік 

танытып шын пейілімен атқарған ісінен ләззат алып, өнімді еңбекке орай кәсіби 

мамандық таңдауға деген құлқын айқындай түсу ниетінен көрінеді. Еңбек 

тәрбиесінің бағыт-бағдарын оқушының санасына сіңіріп, шама мүмкіндігіне 

үйлесімді еңбек дағдысына қалыптастыру олардың болашағында жалғастық 

табатын әдетке айналатын өмірмен құбылыс.  
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    № J00035         17.11.2021ж. 

 

 

«ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАНЫҢ ОЙ-ӨРІСІН ДАМЫТУ» 

 

КУРМАНТАЕВА АЙНУРА НУРШАЕВНА 

Алматы қаласы. Алатау ауданы.№161 бөбекжай- балабақшасы тәрбиеші. 

 

 

Мектепке дейінгі балалардың жан-жақты дамуы үшін ойынның ролі ерекше. 

Ойын - жалпы адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар көзі мен 

шыңы. Мәдениет феномені ретінде ойын оқытады, 

дамытады, тәрбиелейді, әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, 

сонымен қатар, ол сықақтап, күлдіріп, кез-келген әлеуметтік мәртебенің шартты 

екендігін көрсетеді 

Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және білім беру 

үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады. 

Ұлы педагог В.Сухомлинский «Ойынсыз, музыкасыз, ертегісіз, 

шығармашылықсыз, қиялсыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» 

дейді, демек, шәкірттің ақыл-ойы, парасаты ұлттық салт-сананы сіңіру арқылы 

байи түспек. 

Олармен ойынның әр түрін ұйымдастыра отырып, бір-біріне деген 

қайырымдылық, мейірімділік, жанашырлық, достық, жолдастық сезімдерді 

тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, 

табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында өлі-тірі табиғатқа деген 

сүйіспеншілік, үлкендердің еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты 

адамгершілік сапалары қалыптастырылады. 

Ойын бала үшін — нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен ұйымдастырса, 

ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай деп атап 

көрсетті: «Балалардың өмірі мен іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыру — оларды 

тәрбиелеу деген сөз. Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның өзара 

қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала мұнда 

өмір сүруді үйренбейді, өз өмірімен тіршілікетеді». Ойын мектепке дейінгі 

жастағы  балалардың негізгі іс - әрекетінің бір түрі. Ойын барысында баланың 

жеке басының қасиеттері қалыптасады. Ойын барысында балалар  дүниені тани 

бастайды, өзінің күш-жігерін жұмсап, сезініп білдіруге мүмкіндік алады, 

адамдармен араласуға үйренеді. Бүгінгі күн талабы – баланың ақыл - ойын 

парасаттылығын  дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін 

қалыптастыру, заман талабына сай ойы жүйрік етіп тәрбиелеу. Сондықтан да 

баланың танымын алғашқы күннен бастап дамытудың, бойында оқыту мен 

тәрбиелеудің негізін қалыптастырудың құралы – ойын әрекеті, яғни, ойын – 
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баланың жетекші әрекеті. Бірақ, ойын тек қана балаларды қызықтырып,уақыт 

өткізудің құралы болмай, балаға берілетін білім мен тәрбиенің құнды негізі 

болуы керек. Яғни, оқыту-тәрбиелеу жұмысын бағдарлама талаптарына сәйкес 

ойын түрінде ұйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау қабілетін 

арттыруға жағдай жасау  мектепке дейінгі мекеме педагогтарының негізгі 

міндеті   

Ойын барысында балалар педагогпен бірлесіп ереже бойынша қызықты 

тапсырмалар орындап,жағымды қарым – қатынас жасауы балалардың 

эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді, сондықтан да дидактикалық ойынға 

қажетті құрал – жабдықтар,атрибуттар айшықты, мазмұнды безендірілуі де өте 

маңызды. Балалардың интеллектуалдық  дамуына әсер ететін жаңа ойын 

технологиялары да біздің балаларға танымал.  Мысалы: Логикалық 

тізбек  ойындары.  Логикалық ойлау арқылы бала саралау, салыстыру, жинақтау 

сияқты өз бетімен іс – қимылдар жасауды үйренеді. Баланың логикалық ойлауы 

өздігінен қалыптаспайды, оның дамуына  мақсатты түрде  білім беру 

мамандарының, ата - аналардың, балалардың бірлескен жүйелі жұмысы 

қажет.   Балалар ойыны заттық – қол қимылының (пирамида жинау,текшелерден 

үй құрау) даму жолынан бастап интеллектуалды даму ойынына  дейін жетеді. 

Логикалық ойлауды дамытудың негізгі рөлі математикалық ойындарға 

жатады.Бұл ойындар арқылы баланың интеллектуалды  дамуы тек белгілі бір 

білім көлемін ғана емес, жалпы тәлім-тәрбиелік іс-әрекеттерді игерумен бірге, 

ойлау, қиялдау, есте сақтау, елестету және т.б. қабілеттерінің; танымдық, 

іскерлік, шығармашылық қасиеттерінің дамуын қамтидыМысалы, 

«Суреттерді есте сақта», «Керекті фигураны тап», «Қызықты 

геометрия»,«Лабиринт ойындары»және т.б.. «Ойы саяздың, тілі саяз» деген 

ұлғатты сөз бекер айтылмаған. Ойлау негізі баланың сөйлеу тілін де 

қалыптастырады. Қорытып айтқанда, балаларды интеллектуалды  дамыту 

тәрбиесі білімді тереңдетуге,бекітуге,оның тәжірибелік мәнін түсінуге септігін 

тигізеді. Баланың өмірге қадам басқандағы алғашқы қимыл әрекеті – ойын, 

сондықтанда оның мәні ерекше. Жас баланың өмірді тану, еңбекке танысы, 

психологиялық ерекшеліктері осы ойын түрінде қалыптасады. Мектеп жасына 

дейінгі балалардың қоғамдық құбылыстарды, қоғамдағы ересек адамдардың іс - 

әрекетін өз түсінігінше әрекеті арқылы бейнелеуі ойын болып саналады. 

Ойынның шығу тарихына шолу жасауда көңіл аударатынымыз ол еңбекпен, 

өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста дамыған, яғни ойынды өмірден 

ажыратып қарай алмаймыз балалар тек ойнап қана қоймайды, сонымен бірге 

ойлайды, аңғарады көп нәрсені білуге, зерттеуге талпынады. Олар бірдеңе 

жасап қана қоймайды, сондай - ақ заман ағымына да белсене қатысады. 

Балабақшаларда оқыту – тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, 

сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін 

күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс - әрекет кезіндегі тілдік 
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қарым - қатынаста қолдана білуге жаттықтыру. 

Ойын дүниеге ашылған үлкен жарық терезе іспеті. Ол арқылы баланың рухани 

сезімі жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. 

Адамды өжеттілікке, шапшаңдыққа, ептілікке, батылдыққа, байсалдыққа, 

тапқырлыққа үйрететін де ойын. Бала үшін ойын өзін - өзі жетілдіру мен өзін - 

өзі көрсетудің құралы. Баланы ойынға қызықтыра отырып оқу іс - әрекетін 

ойын түрінде күрделендіре түсу керек. 

Ойын баланың ойлау қабілетін жетілдіре отырып, оның қиялын дамытады. Бала 

жалғыз ойнағанды ұнатпайды, ол қатар құрбыларымен бірлесіп ойнай отырып 

бір - бірімен қарым қатынас жасайды. 

Оқу ісі - әрекетінде қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді. 

Ойынның түрлері: 

• Ұлттық ойындар 

• Сюжетті рольді ойындар 

• Педагогикалық ойындар 

• Дидактикалық ойын 

• Шығармашылық ойын 

• Қимылды ойындар 

 

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты ойын 

түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. 

Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды 

қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың 

барлығында да, оқу іс - әрекеті ойын түрінде өткізіледі. Оқу іс - әрекеті 

барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылады. 

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 

берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады. 

 

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты ойын 

түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. 

Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды 

қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың 

барлығында да, оқу іс - әрекеті ойын түрінде өткізіледі. Оқу іс - әрекеті 

барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылады. 

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 

берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады. 

Ойын түрлерінің тәрбиелік мәні зор, ол әрбір адам денесінің дамып жетілуіне 

пайдасы мол. Ойын үстінде балалардың бойындағы барлық дерлік 

психологиялық процестері, сезімдері мен эмоциялары, ерік - жігер қасиеттері 

шыңдалады, мінез - құлық айқындала түседі. 

Бала өзіне жаңалық болып сезілген әрқилы нәрселерге еліктегіш келеді. Бала 
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осы қасиетімен өз қабілетімен ерекшеліктерін аңғартады. Баланың жағымсыз 

мінезінің байқалатыны да осы тұста. Тәрбиеші ойын барысында тілдің 

дыбыстық мәдениетінің барлық жақтарын жетілдіруге, сұраққа толық жауап 

беруге, баланы үйретіп отыруы керек. 

Үлкендер өзіне тән ерекшеліктерін еңбектену барысында көрсетсе, мектеп 

жасындағы балалар сабақ үстінде, ал мектеп жасына дейінгі балалар өз 

психологиясын ойын үстінде байқатады. Балалар ойын арқылы күрделі 

әрекеттерді, білімді үйренеді және үлкендер де үйретуге тиісті. Ойынның өз 

мақсаты, жоспары болады. Ойын мен еңбектің бір - біріне ұқсас сипаттары көп, 

кейбір педагогтар, ғалымдар «Жақсы ойын - жақсы жұмыс сияқты да, ал жаман 

ойын - жаман жұмыс сияқты» деген. Баланың қуанышы мен реніші ойын 

арқылы байқалады 

Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшеліктері: бала ойланады, 

эмоциялық әрекетке ұшырайды, белсенділігі артады, ерік қасиеті, қиял елестері 

дамиды. Мұның бәрі баланың шығармашылық қабілеті мен дарынын ұштайды. 

Ойын үстінде бала бейне бір өмірдің өздігіндей қуаныш, реніш сезімге 

бөленеді. Ойын арқылы балалардың сөйлемдерді айту, сөйлем құрай білу, сурет 

бойынша әңгіме құрап айта білу, сондай - ақ әр баланы сөйлете отырып өз 

ортамен қарым - қатынасқа түсіп ашылуына себеп болады. 

Ойындарда күтілетін нәтижелер: 

1. Ойын - тәрбие құралы, ақыл - ойды, тілді ұштастырады, сөздік қорды 

молайтады, өзін қоршаған ортаны танып, мейрімділік сезімге тәрбиелейді. 

2. Еркін мінез – қасиеттерін бекітеді, адамгершілік сапаны жетілдіреді. 

3. Ұжымдық сезім әрекеттері өсе түседі. 

4. Эстетикалық тәрбие беру құралына айналады. 

5. Еңбек тәрбиесін беру мақсаттарын шешуге мүмкіндік береді. 

6. Дене күшінің жетілуіне көмектеседі. 

Демек, ойын баланы жан - жақты жарасымды тәрбиелеудің психологиялық 

және физиологиялық негіздері болып табылады. Ойын баланың көңілін өсіріп, 

бойын сергітіп қоймай, оның өмір құбылыстары жайлы танып түсінуге де әсер 

етеді. Балалар ойын арқылы тез тіл табысып бір – бірімен жақсы қатынаста 

болады. Ойын үстінде де бала өз денсаулығын қимыл арқылы нығайтады. 

Ойынның қандай түрі болмасын атадан балаға яғни ұрпақтан ұрпаққа ауысып 

отырады. Халық ойындары өмір қажеттіліктерінен туады. Психологиялық 

жақтан денсаулықты нығайтуға негізделген. 

Қорыта келе айтқанда: 

Ойын мектепке дейінгі балалардың негізгі іс - әрекеті. Ойын балалар өмірінің 

нәрі, яғни оның рухани жетілуі мен табиғи өсуінің қажетті алғы шарты. Ойын 

арқылы балалар қоғамды тәжірибені меңгереді, өзінің психологиялық 

ерекшеліктерін қалыптастырады. 

Бір сөзбен айтқанда, ойын баланың жан - жақты дамуын көздейтін, оның тілін 
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жаттықтыратын, қимыл - қозғалысын жетілдіретін, белсенділігін арттыратын, 

басқа адамдармен қарым - қатынасын реттеп, құрдастарымен ұйымшылдығын 

арттыруға негіз болып табылады. Ойын - бала үшін біліктіліктің қайнар көзі. 

Сондықтан жас өрендер ойнай отырып ойлай білсін.Ойын көп жоспарлы, 

күрделі педагогикалық процесс болғандықтан мектепке дейінгі жастағы 

балаларды оқытудағы ойындық әдіс болып табылады. Оқыту формасы 

балаларды жан-жақты тәрбиелеудегі негізгі құрал болып есептеледіЖас 

жеткіншектердің білімді, білікті болуында ойынның алатыны орны өте ерекше. 

Дидактикалық ойын арқылы балалардың білім алуға, оқуға қызықтыра отырып, 

тұлғалы дамуын қалыптастыруға болса, ұлттық ойындарымыз арқылы баланы 

алғырлыққа тәрбиелейміз. Мазмұны бойынша барлық ойындар балабақша 

бүлдіршіндерінің ақыл-ой белсенділігін қалыптастырудың маңызды құралы 

бола отырып, олардың бағдарлама материалының негізгі тақырыптары 

бойынша алған білімдерін тереңдете түсуді, әрі пысықтауды көздейді. Бұл 

дидактикалық, логикалық, сюжеттік , қимылдық ойындар балабақша 

бүлдіршіндердің сабақ үстіндегі жұмысын түрлендіре түседі. Себебі, ойын-оқу, 

еңбек, іс-әрекеттерімен бірге балалардың өмір сүруіне маңызды бір түрі. Ойын 

балалар үшін айналадағыны танып-білу тәсілі болып табылады. Оның негізгі 

ерекшелігі - балалар үн-түнсіз ойнамайды, тіпті, жалғыз болғанның өзінде де 

сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде сөйлесу үлкен рөл атқарады. Сөйлесе жүріп, 

балалар пікірлесіп, әсер алысады, ойынның түпкі ниеті мен мазмұнын 

анықтайды. Ойын - бала үшін нағыз өмір. Ойын әрекетінде баланың 

психикалық қасиеттері мен жеке басының ерекшеліктері әлдеқайда тез 

қалыптасады, яғни ол арқылы бала білім алады. Бала зейінін қажет ететін, 

әдейілеп ұйымдастырылған ойындар бүлдіршіннің ақылын, дүниетанымын 

кеңейтеді, мінез-құлқын, ерік-жігерін сомдайды. 
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 № J00074   20.11.2021 ж 

 

Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде 

 

РАМЕТОВ МУХИТДИН СУННАТОВИЧ 

ТОАӘДБ «Тілінде ауыр кемістігі бар балаларға арналған 

облыстық арнайы    мектеп- интернаты КММ 

бастауыш топ тәрбиешісі 

 

Сынып: 3 «ә» Мектеп: «Тілінде ауыр кемістігі бар 

балаларға арналған облыстық арнайы 

мектеп - интернат» коммуналды 

мемлекеттік мекемесі 

 Тәрбиешінің  аты-жөні: Раметов М 

Бағыты: Отбасы тәрбиесі .Дене 

тәрбиесі, салауатты өмір салты 

Оқушылар саны:  

Сабақ 

тақырыбы 

Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде 

Сабақ мақсаты 

 

 

 

 

 

Түзету жұмысы: 

Оқушыларға Ғасырлар бойы жалғасын тауып келе жатқан тот  

баспайтын,отбасы тәрбиесінің қайнар көзі екендігін  

санамызда жаңғырту.  Салауатты өмір салты, дене дамуы  және 

психалогиялық денсаулық сақтау дағдыларын ойдағыдай 

қалыптастыру, денсаулық зиян  келтіретін  факторларды 

анықтау  біліктілігі үшін  кеңестік орнату. 

Танымдық әрекетін, ой-өрісін дамыту. Байланыстырып сөйлеу 

дағдысын қалыптастыру. Сөздік қорларын арттыру. 

Күтілетін 

нәтиже 

 

. Оқушылардың сөздік қорын молайтып, ой – өрісін дамыта 

білді. Салауатты өмір салты дағдыларын тиімді меңгеру, дене 

дамуы мен психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа 

зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай 

қалыптастыру үшін кеңістік орнату. 

Өз денсаулықтарына жауапкершілікпен қарауын, 

шығармашылық қабілеттерін , сөйлеу шеберлігін жетілдіреді. 

Өзін - өзі күте білуге, тазалыққа, ұқыптылыққа, әдемілікке, 

салауатты өмір салтын қалыптастыруға тәрбиелейді. 
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Құндылықтарды 

дарыту 

 

Мәңгілік Ел, бұл – Жалпыұлттық бірлік, бейбітшілік пен 

келісім. 

Салауатты өмір салты дағдыларын тиімді меңгеру, дене 

дамуы мен психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа 

зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай 

қалыптастыру үшін кеңістік орнату. 

Пәнаралық 

байланыстар 

 

АКТ қолдану 

дағдылары 

Слайд, видео Интерактивтітақта, нақылсөздер. 

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақта жоспарланған іс-әрекет 

 

Ресурстар 

Сабақтың басы  

 

1. Ұйымдастырукезеңі 

Сәлемдесу, оқушыларды түгелдеу, 

«Бірінші байлық - денсаулық» - дейміз. Бірақ 

осы сөздің салмағын, жүктер жауапкершілігін 

көбіне сезбейтінде, мойындамайтын да 

сыңайлымыз. Айтылған сәтте көңілімізге 

қонады, құлағымызға жағады. Келісеміз. Сон 

соң өзіміз ауа жайылып жүре береміз. Сөйтіп 

күндердің  күнінде бір арылмас дертке 

шалдығып, санымызды соғамыз.  

 

Сабақ ортасы   Денсаулық – тән, рухани және әлеуметтік 

игіліктің жиынтығы. Денені үнемі ширықтыру, 

шынықтыру, сананың сапа деңгейін көтеру, 

интеллект өрісін биіктету, рухыңды шыңдау – 

бәріде денсаулыққа қызмет етеді десек 

қателеспейміз. «Дені сау адам – табиғаттың ең 

қымбат жемісі» деп тегін айтылмаған. 

 

Балалар мен жастардың денсаулығына қауіп 

тууда. Темекі тарту, ішімдік пайдалану, есірткі, 

құмарлық және улызаттарға әуестік, 

адамгершілікке жат мінез – құлық, ерте 

жыныстық қатынас кеңінен етек алуда. 

Мамандардың айтуынша «денсаулықтың мықты 

болуы адамның ерік – жігеріне байланысты, 

оны ешнәрсемен ауыстыруға 
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болмайды».Қоғамда болып жатқан жаман 

әдеттерге кінәлі – адамдардың өзі. Осындай 

жат, жаман әдеттерден бойымызды аулақ ұстап, 

төзімділік, табандылық танытып, адамгершілік 

қасиеттерді жоғары ұстай білуіміз керек. 

 

Халқымыздың «Ауырып еміздегенше, 

ауырмайтын жол ізде» деген дана қағидасын 

әрдайым, әрқайсысымыз жадымыздан 

шықпайтын биік ұстаным болуы тиіс. 

Салауатты өмір сүремін десеңіз ешкім оған 

қарсы тұра алмайды. Салауатты өмір салтына 

денешынықтыру, спорт, туризм, халықаралық 

туризм, табиғатқасеруен, таза ауада жүру 

жатады. Кешкі тамақтан соң, таза ауада бір – екі 

сағат серуен құрып, ұйықтаудың пайдасы зор. 

Ұйқы 7 – 8 сағаттан кем болмауы тиіс. Әр адам 

жыл сайын бір рет еңбек демалысын тиімді 

пайдаланғаны жөн. Барлық кезде тамақты 

жаңадан дайындап ішкен дұрыс. 

 

Алланың табиғатты адам үшін жаратқанын 

және аманат еткенін, тіршілігінде қажетіне 

дұрыс пайдалануды, денсаулығына зиян 

келмейтіндей жағдайда болуын қадағалау ды 

салауатты өмір салты деп ұғамыз. Адам 

денсаулығына зиянын тигізетін жат әдеттерден 

аулақ болған жөн. 

Сабақтың соңы “Денсаулықтың он құпиясы”: 

1. Денсаулықпен сырқаттың негізі біздің ақыл 

ойымызда жатыр. 

2. Біздің тыныс алуымызда. 

3. Шынығу әрекеттері күш әкеледі. 

4. Дұрыс тамақтану. 

5. Күлкі. 

6. Демалу. 

7. Тұлғаны түзу ұстай білу. 

8. Сенім күші. 

9. Сүйіспеншілік күші. 

10. Таза қоршаған орта. 

І.Үйтапсырмасы: 
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ІІ. Кім көп біледі? 

1. Темекінің кермегі, Еріккеннің ермегі. 

2. Елемеген ауру жаман, Ескірмеген дау жаман 

3. Іздеп алған аурудың, емі табылмас. 

4. Дәмі бардың, емі бар. 

5. Аурудың жақсысы жоқ, Дәрінің тәттісі жоқ. 

6. Бас аманда мал тәтті, Бас ауырса жан тәтті. 

7. Ауырып, жазылған жан олжа, Жоғалып, 

табылған мал олжа. 

ІІІ. Сөзжұмбақ шешу: 

1. Денені шынықтыратын денсаулыққа мол 

сабақ. 

2. Жалқаудың досы 

3. Қандай адамдардың көңіл күйі болмайды? 

4. Жуынбай жүрген бала қандай бала? 

5. Салақ бала неге ұшырайды? 

6. Тұмау кезінде ішетін ұнтақ дәрі не? 

7. Қоршаған ортаны неден қорғау керек? 

8. Не болса бәрін істейсің? 

9. Дәрілік шөп. 

 

ІҮ. Ойнайықта, ойлайық! 

Денсаулық достары: таза ауа, көңілді жүру, 

дұрыс ұйқы, тазалық, шынығу, демалу, дұрыс 

тамақтану, спорт. 

Денсаулық қастары: күнтәртібін сақтамау, 

салақтық, дұрыс тамақтанбау, жалқаулық, 

зиянды әрекеттер 
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МАЗМҰНЫ 
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 АКИМЖАНОВА АНАРА МАРАТОВНА 

 АЯПОВ АЛИМ СЕРИКБАЕВИЧ 

 ЛЮК НЕЛЯ ФЕЛИКСОВНА 

 ХАМИТОВА ЖУМАКУЛЬ ЖАХАНОВНА 
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