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                                                             № L00013     27.11.2021 ж 

Ойын ойнауды ұнатамыз.Түрлі түсті сызықтар                    

НУРАХАНОВА КАМШАТ МЕИРХАНОВНА                                                                                                 

Түркістан облысы  Түлкібас ауданы  Састобе кенті   "Қарлығаш" 

балабақшасының тәрбиешісі 

  Тобы: «Балдырған» аралас тобы                                                                                                                                                                                                                                                             

Білім саласы: «Денсаулық»                                                                                                           

Бөлімі:«Денешынықтыру»                                                                                                                     

Тақырыбы: Ойын ойнауды ұнатамыз.Түрлі түсті сызықтар                                                          

Мақсаты: аяқ пен дененің бұлшық ет-сіңір аппаратын нығайту:                       

тұрақты тепе-теңдікті сақтау дағдыларын қалыптастыру                                                 

Күтілетін нәтиже: 

қайталайды: ойын жаттығуды, залдың бір шетінен екінші шетіне саппен 

жүруді. 

түсінеді: шеңбер қалай құрылатынын, допты айқара ашылған саусақтарымен 

ұстауды, «Менің бетім» ойын жаттығуындағы дене мүшелерін көрсетуді; 

қолданады:әртүрлі бағытта жеңіл әрі бір қарқында жүгіре білуді, орнында 

тұрып 35 см қашықтыққа ұзындыққа секіруді.                                                                                                            

Билингвалды компонент: сәлеметсіз бе – здравствуйте,                                                       

сау болыңыз – до свидания                                                                                                                         

Сап түзел тік тұр.                                                                                                    

Сәлеметсіздер ме балалар                                                                                             

Қайырлы таң                                                                                                                      

Бүгінгі күндеріміз сәттілікке толсын                                                                          

Сәлеметсіз бе, здравствуйте, hello  

Балалар бүгінгі ашық оқу қызметінде біздер  Түрлі түсті сызықтар мен ойын 

ойнауды ұнатамыз.                                                                                                       

Балалар біз қай республикада тұрамыз? Қазақстан                                                 

Біздің балабақшамыз қалай аталады?            «Арай бөбекжай                                    

Біздің тобымыздың аты қалай аталады?        Балдырған тобы                                                                                                                                                            

ҰОҚ барысы:                                                                                                        

Аяқтарым, аяқтарым                                                                                              

Алаңқайда, орманда                                                                                               
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Соқпақпен тез жүгірді.                                                                                        

Шалшыққа келіп қалғанда,                                                                                  

Жоғалтты бірақ етігін.                                                                                                     

Бір, екі, үш, төрт, бес,                                                                                               

Залда ойнаймыз біз. 

Тізбекте бір-бірден жүру, шеңбермен жүгіру – қимыл бағытын сақтау, тізбектен 

шықпау.  

Залдың бір жағынан екінші жағына қарай сап түзеп жүру    

                Негізгі кезең.                                                                                                                                              

Бір қатармен сапта жүру, бағытты сақтап шеңбер бойымен жүгіру, саптан 

шығып кетпеу. Залдың бір шетінен екінші шетіне бір қатарға тұрып саппен 

жүру 

Ойын гимнастикасы: «Құламақ» 

Бір оңға,екі солға 

(денені оңға, солға бұрады) 

Өзіңді бір айналшы. 

Бір отырдық, екі отырдық, 

Отырып, тұрдық, отырып, тұрдық. 

Құламақ Ванька біз болдық. 

Ал енді біз шабайық 

(шеңбер бойымен жүгіру) 

Менің тентек добымдай. 

Бір екі, бір екі, 

(тыныс алу жаттуғулары) 

Бітті, міне, ойын да. 

Негізгі қимылдарды ойын түрінде орындау: Балалар тыныс алу жаттығуы                                                                                            

Екі сапқа бөлініп отырамыз, көзімізді жұмамыз ал енді ашамыз, судың 

жағасына келдік  , су толқыны бәріміз қолымызбен ұстап судың толқынын 

жасап ауамен демалып ,дем шығарамыз.Бір қолымызбен ұстап,екінші 

қолымызды сермейміз,енді аяғымызбен қолымызды бірге істейміз ,енді суда 

жүземіз. Жарайсыңдар. Сап түзел                                                                                 

Енді келесі ойнымыз. Судың толқынынан балықтарымыз шашылып 

қалған,алдымызда жатқан көк,сары,жасыл, қызыл тастардың үстінен құм 

салынған қапшықты басымызға қойып тепе-тендікті  сақтап жүріп  балықтарды 

жинап  суға тасимыз. Жарайсыңдар 

Енді келесі күннің  көзінен қуат аламыз .Міне бізге күн қонаққа келген екен. 
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Бәріміз күннің  сәулелерін бір ,бірден ұстап жаттығу жасайық. Міне күннен 

қуат алдық.Жарайсыңдар                                                                                       

Педагогтің лақтырған добын қағып алу және лақтыру.                                                 

Допты қалай лақтыруды, қағып алуды, допты екі қолының саусақтарын айқара 

ашып қағып алу керектігін түсіндіреді                                                              

Қимыл-қозғалыс ойыны:                                                                                         

«Бос орын» –шеңберлерді шеңбер бойымен қояды.                                                                        

Нұсқау– өз үйін жылдам тауып алу.                                                                                               

Қорытынды кезең                                                                                                                       

Балалар бізге қонаққа кім келді? Күн                                                                                             

Күннен біздер не алдық (қуат алдық)                                                                                            

Біздер ненің жағасына бардық?(судың) Нелерге көмектестік?(балықтарға) 

жарайсыңдар. Балалар бүгінгі  ашық оқу қыметіміз аяқталды   сау болыңыздар ! 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

4 

№ L00014   27.11.2021 ж 

Көлік түрлері. Жолда жүру ережесін сақтайық   

СОПБЕКОВА АРАЙЛЫМ БОЛАТБЕКОВНА                                                                   

Түркістан облысы  Түлкібас ауданы  Састобе кенті  "Қарлығаш" 

балабақшасының тәрбиешісі 

Білім беру саласы: Әлеумет                                                                                            

Бөлімі: Қоршаған ортамен танысу  

Мақсаты: көлік түрлері, жол бөліктері (жаяужол, жолдың жүру бөлігі мен жаяу 

жүргінші өтетін жол және жерасты өту), бағдаршам белгілерімен таныстыру, 

жолда жүру ережелері туралы білімдерін естеріне түсіру.  

Күтілетін нәтижелер:  

жасайды: көлік түрлері, жол бөліктері, бағдаршам белгілері, жолда жүрудің 

қарапайым ережелерін біледі.  

түсінеді:  бағдаршам түсінің белгілеріне сәйкес, жаяу жүргіншілер өткелінен 

өту керектігін түсінеді. Қозғалыс ортасына сәйкес көлік құралдарын таниды, 

атайды және оларды басқаратын адамдар туралы біледі.  

қолданады: бағдаршамның белгілерін біледі. Көшеде, жол бөліктерінде, өткелде 

өзін дұрыс ұстайды. Көлік түрлерінің қолданысы (әуе, су, жерде жүретін 

көліктер), жүктің сипаты және қолданылуы, мәшиненің құрылысына тәуелділігі 

туралы (жедел жәрдем, өрт сөндіру мәшинесі және тағы басқа) біледі. 

 Қолданылатын көрнекі құралдар: көлік түрлері бейнеленген суреттер, 

ойыншықтар,   

Әдіс-тәсілдері: сөздік, көрнекілік, ойын, практикалық.  

Билингвалды компонент: Көлік – транспорт, бағдаршам – светофор 

 ҰОҚ барысы:  

1. Ұйымдастыру кезеңі  

Шаттық шеңбері.  

– Армысың алтын күн! 

Армысың қара жер! 

Армысың көк аспан!  

Армысың достарым! 

- Балалар, біз бүгін саяхатқа шығамыз, ал қайда баратынымызды мына себет 

арқылы анықтаймыз. Педагог жемістер салған себетті көрсетеді (алма, алмұрт, 

алхоры, апельсин, лимон). 

 – Ал бұлардың бәрін біз бір сөзбен қалай атаймыз?  

– Өте жақсы!  

-Бүгін біз сендермен жемістер бағына саяхатқа баратын болдық..  

-Күз мезгілінде пісіп тұрған жемістерді жинап алатын кез келді. 
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2.Негізгі бөлім 

 -Алдымен саяхатқа шықпас бұрын көлік түрлерін атап, оларды ажыратып 

алайық және жол белгілерімен танысайық. 

Балалардан көлік түрлері: автобус, ұшақ, кеме, пойыз туралы сұрай 

отырып,көліктер жерде жүретін, әуе және су көліктер болып бөлінеді, көлік 

жүргізетін адамдар туралы әңгіме жүргізеді.  

Жол ережесі бойынша видеороликке шолу жасау 

 

Таңғажайып сәт. 

Есікті қағып полиция қызметкері келеді. 

-Ал саяхатқа біз бүгін автобуспен барамыз және полиция қызметкері бізді 

жолда бірге алып жүреді. Автобусқа отырғанда шулап, басқа адамдарға кедергі 

келтіруге болмайды.   

Музыкамен автобусқа отырып, жолға аттану 

-Енді балалар біз аялдамаға келдік. Автобустан түсеміз де, жаяу жүргіншілер 

жолымен бағдаршам белгісі бойынша өтеміз. 

Міне біз жемістер бағына келіп жеттік 

Бағбан:  
-Сәлеметсіңдер ме, балалар? Менің жемістер бағыма қош келдіңіздер. Мында 

тек жемістер ғана өседі. Бақ (сад) – жеміс ағаштары өсетін жер. Олардың жақсы 

өсуіне мен көп күтім жасаймын, су құямын, арамшөптерді жұлып, 

топырақтарын қопсытып отырамын. Сонда ғана жақсы өнім алуға болады. Күзгі 

өнімге (урожай) күзде піскен барлық жемістер мен көгөністер, дәнді дақылдар 

жатады.  

-Ал менің бағымда қандай жемістер өсіп тұр? 

-Жемістер қайда өседі? 

Жемістер туралы жұмбақтар жасыру.  

1.Допқа ұқсайды өзі, Қызғылт сары түсі. (Апельсин)  

2.Терісі қалың, дәмі қышқыл,  

Түсі – сары, еті – дәрі. (Лимон) 

3.Көктемде ақ гүлге оранады, Күзде қолға доп болып оралады. (Алма)  

4.Ілініп тұрған шарлар, Күн көзімен көгерер. (Алхоры)  

Бағбан:  

-Жарайсыңдар, балалар! Қандай ақылды, тапқыр балалар екенсіңдер! Міне 

сендерге менің күзгі өнімімді сыйға тартамын. 

-Енді балалар, біз кері тобымызға автобуспен қайтамыз.  

Сергіту сәті. Көңіл-күй. 

1. «Көлеңкесін тап» ойыны (Ересек тобы).  

Шарты: берілген суреттегі көліктердің көлеңкесін тауып беру керек. 

2.«Суретті құрастыр» ойыны 
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Шарты: берілген жемістердің суреттерін құрастырып беру керек.  

Билингвалды компонент: Көлік – транспорт, бағдаршам – светофор 

 

3.Рефлексия.  
-Балалар біз бүгін қайда саяхатқа бардық? 

-Жемістер қайда өседі? 

-Қандай жемістерді көрдік? 

-Жемістер бағына немен бардық? 

-Көліктерді атап беріңдер? 

-Жолды реттейтін құрылғыны не дейміз? 

-Бағдаршамның неше көзі бар? Қандай? 

Балаларды мадақтау. Бағбаннның сыйлықтарын тарату. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

7 

 № L00015    27.11.2021 ж 

Біз дәрігерде қонақта болдық.  Киім дүкені 

ТАШЕВА СЛУШАШ БАЛГАБЕКОВНА                                                                       

Түркістан облысы Түлкібас ауданы Састобе кенті "Қарлығаш" 

балабақшасының тәрбиешісі 

 «Балапан» аралас  тобы 
Білім беру саласы: Қатынас. Әлеумет,Таным 

Бөлімі: Сөйлеуді  дамыту. 3+ ,2+ 

Мақсаты: Мамандықтың түрлерімен таныстыру, олардың маңызын түсіндіру, 

Байланыстырып сөйлеулерін қалыптастыру. Балалардың ауызша сөйлеулерін 

дамыту. Сте сақтау, ойлау қабілетін дамыту. Дүниетанымын кеңейту . 

Міндеттері:  
а) Балаларды киім түрлерімен таныстыру, дәрігердің адамға пайдасын 

ұғындыру.  

ә) Бір-екі сөздермен сөйлем құратып, ауызекі сөйлеу тілдерін дамыту.  

б) Ұқыптылыққа, адамгершілікке 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі : сөздерде кездесетін дыбыстарды анық және оларды бірнеше рет 

қайталап айтуға арналған тапсырманы;  

Түсінеді: дәрігердің. дүкеншінің  қызметі туралы берілген мәліметтерді; 

Қолданады: медбикенің құралдарын қалай пайдалануын біледі. Дүкеннен 

қалаған нәрсені сатып ала алады.  

Көрнекіліктер: Демонстарциялық материал (дәрігер мен медициналық құрал-

жабдықтардың суреттері), дәріхана құрал-жабдықтары. 

Алдын ала жүргізілетін жұмыс: мед.бикенің  бөлмесіне саяхат.Дүкенші 

сюжетті ойынын ойнау. 

Әдіс-тәсіл: ТРИЗ  технологиясы; дамытушы орталықтарға саяхаттау, 

әңгімелеу,көрнекілік әдіспен түсіндіру, дид/ойындар, сұрақ-жауап. 

Қостілдік құрам: дәрігер-врач, мақта-вата, дәке-бинт. Дүкен-магазин, көйлек-

платье, киімдер-одежды 

ҰОҚ Барысы 

Кіріпе бөлім 

Шаттық шеңберіңде тұрып, бір-біріне жылы лебіздерін білдіреді. 

-балалар сендер ертегі тыңдағанды жақсы көресіңдер ме? 

Ал ендеш жақсыса жайғасып тырыңдар мен сендерге « Қуыршақ Әйгерім» 

туралы ертегі айтып беремін 

Тақырыпқа мотивация беру  

Миға шабуыл 
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-Әйгерімге жарақатын емдеу үшін  не істеу керек? 

Әйгерімге  жаңа көйлек сатып алу үшін қайда барамыз? Оны анықтау үшін  

1 тапсыманы орындауымыз керек дайынсыңдар ма?д/ойын: Кім не істейді?» 

Шарты: суреттен кай маман екенін табу. 

Негізгі бөлім 

Дүкенші мен Дәрігер  не істейді?  Көрсету түсіндіру. 

 2- тапсырма : д/ойын:«кім тапқыр?» 

Шарты:  қысырғыш әдісімен дәрігер мен дүкеншінің құралдарын  ажыратып 

салу. 

3- тапсырма дамытушы орталықтармен жұмыс 

Ал енді Әйгерімге жарақатын  емдеу үшін,   жаңа киім сатып алу үшін  қайда 

барамыз? екі топқа бөлініп  орталықтарға бару.  

Сергіту жаттығуы: «Паравоз»  

Тізбек тұрып орталыққа бару 

Қане кімнің бойы ұзын  

паравозы поездың  

катар қатар тұрайық  

саяхатқа шығайық 

дәрігерге емделіп.  

Дүкенне көйлк алайық. 

1-орт. «Дәрігерде қонақта» 3+   

Қостілдік құрам: 

Дәрігер-врач 

Бинт-дәке 

 2-орт. «Киім дүкенінде» 2+ лэбукпен жұмыс 

Қостілдік құрам: 

Дүкен-магазин 

Көйлек -платье 

Орталықтан оралу  

4-  тапсырма д/ойын:  « көмекшілер » үлестірмелі  материалмен жұмыс  

3+  жарақатты таңуға керекті  құралдарды қоршайды   

2+дүкенен  қуыршаққа киім таңдап  алдарындағы қуыршақ макетіне  

қыстырғыш арқылы жапсыру  

Рефлексия 

-Балалар біздің денсаулығымызға кім қамқор болады? 

-Біз бүгін қайда бардық? 

Ал киім сатып алу үшін қайда барамыз? 

 Дәрігер мен  дүкеншінің «жақсы, жаман» қасиеттерін айту. 
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№ L00016      27.11.2021 ж 

Қоршаған ортада бала тілін дамытудағы рөлі 

АБДЕНБАЕВА ТӘТТІКҮЛ ЕЛБЕГІҚЫЗЫ                                                                      

Түркістан облысы Түлкібас ауданы Састобе кенті  "Қарлығаш" 

балабақшасының тәрбиешісі 

Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс-

тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте 

жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе балабақшадағы тәрбие бала 

табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. Біздің 

қоғамымызда тәрбиелік мәні, дүние танымдық орны жоғары бағаланады. 

Мектепке дейінгі тәрбие үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы. Бүгінде 

мектепке дейінгі мекемелердің мазмұнын жаңарту, басқаруды жетілдіру, 

балабақшалар желісін сақтау тұрғысынан біршама игі істер жүргізілуде.Балалар 

бақшасында тәрбие бағдарламасының ең ауқымды бөлімі балаларға айналадағы 

өмірді, түрлі заттар мен құбылыстарды бақылатуға арналған. Өйткені сәби 

тұңғыш білім-дағдыларын өмірден алады. Айналасындағы адамдарды іс-

әрекетін, табиғат пен жан-жануарлар дүниесін қоғамдық өмірді бақылап көру, 

сезініп түсіну арқылы ой-өрісі кеңейіп, тілі дамиды лексикалық қоры молаяды. 

Осының нәтижесінде ол басқалармен сөздік қарым-қатынас жасайды.  Қоршаған 

ортамен таныстыру барысында, балалардың тілі дамиды: олар заттарды танып, 

қасиеттерін және атауларын біледі, өз пікірлерін айтуға, сұрақ қоюға, сұрақтарға 

жауап беруге, көргендерін айтып беруге үйренеді. Әрбір затты танып білуге 

кезінде балаларға сұрақтар қойып, әңгімелету арқылы сөздік қоры дами түседі. 

Ұйымдастыру оқу іс-әрекеті процесінде дидактикалық ойындар, жаттығулар, 

балалармен қарым-қатынас жасау арқылы педагог балалардың тілін дамыта 

отырып, заттар туралы нақты білім беріп, сөздік қорын молайтуға ден қояды. 

Қоршаған ортамен таныстыру барысында бақылау жасауданғ, мақсатты серуен 

және топтық саяхаттан алған әсерлерін, білімдерін нақтылау мақсатында әңгме 

құру жұмысы кең көлемде жүргізіліп отырулы тиіс. 

                                                                                                                                                   

«Не өзгерді?» 

Мақсаты:Көру арқылы ойлау қабілеттерін арттыру. 

Көнекіліктер:Жеміс пен көкөністің мульяжы. 
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Ойын барысы:Тәрбиеші жеміс пен көкөністің 

бір-екі түрін араластырып қойып. Балаларға 

көздерін жұмуын сұрайды. Сол арада жеміс пен 

көкөністіңарасынанбіреуін алып жасырып қояды. 

Көзін ашқан балалардан не өзгергенін сұрайды. 

Ойын осылай жалғасады, барлық балалармен бірге 

ойналады...                                                                                                         

 

«Жыл мезгілдері»                                                                              

Мақсаты:Балалардың жыл мезгідері туралы білімдерін бекіту,мезгілдерді 

атауларын үйрету(қыс,көктем,жаз,күз). Мезгіл өзгерістерін талқылау. 

Көрнекіліктер: Жыл мезгілдері суреттері мен карточкалары. 

Ойын барысы:Тәрбиеші балалардан жылдың қай 

мезгілі екенін сұрайды. Жыл мезгілі төрт бөліктен 

тұрады,әр бөлікке сәйкес мезгілдердің ерекшелік 

карточкасы бар. 

Балалар жыл мезгілдерінің өзгерістері карточкасын алып 

сәйкес келетін мезгілдерге қойып шығады.(мысалы:қыс 

мезгіліне қар,шырша,аққалат.б.) 

«Зоологиялық фриздер» 

Мақсаты:Балаларды антоним сөздері туралы түсінік қалыптастыру. Заттың 

көлеміне қарап салыстырып талдау жасауға үйрету. Жабайы аңдар мен үй 

жануарлары құстардың дене бітіміне қарап зообаққа орналастыру оларға 

қамқоршы болуға тәрбиелеу.Көрнекіліктер:жабайы аңдар мен үй жануарлары 

Ойын барысы:Зообаққа әкелінген аңдар мен құстар, үй жануарларын торлауға 

орналастыру қажет. Балалар пілді, түйені үлкен торға, қоян,тиін кіші торға 

орналастыруы қажет. Бала неліктен олай орналастырғанын, яғни піл үлкен,қоян 

кіші сондықтан үлкен торға пілді,қоянды кіші торға орналастыр. 
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  «Заттық фриздер» 

Мақсаты:Заттарды көріп сипаттау арқылы балалардың сезімталдығын дамыту, 

қоршаған орта жайлы танымдарын кеңейту,сөздік қорын дамыту. 

Көрнекіліктер: ыдыс,суреттер(көкөністер мен жемістер)муляж, қоржын. 

Ойын шарты:Әр түрлі жемістер немесе көкөністер суретті муляждары 

салынған ыдыстан бір затты алады. Сонан соң сол затты жан-жақты сипаттайды 

және заттың атын атап,түр-түсін ажыратады. 

Бала ыдыстан немесе қоржыннан алманы алып 

пішінін,түсін,дәмінжәне қасиеттерін айтады. Көзін 

байлап қойып,қоржыннан бір заттыалғызады. Ол 

оны сипалап,не екенін ажыратады да 

сипаттайды,атын айтады. 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                    

                       «Жапырағына қарай ажырат» 

Мақсаты:Ұқсас белгісіне қарай жапырақтарды таба білуге жаттықтыру.Сөздік 

қорын толықтыру,есту,қабылдау қабілетін дамыту. 

Көрнекіліктер:әр түрлі жапырақта 

                                                                                                                                                                                                  

«Не қайда өседі?» 
Мақсаты:Балалардың өсімдіктер жөніндегі білімдерін бекіту, заттар 

арасындағы кеңістік байланыстарын анықтау дағдысын дамыту,өсу орнына 
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қарай өсімдіктерді топтастыру. Балалардың өз бетінше ойлау қабілетін және 

белсенділіктерін дамыту. 

Көрнекіліктер:бақ пен бақшаның,жеміс пен көкөністердің суреті. 

Ойын шарты:бақ пен бақша салынған. 

 

           «Үй жануарлары мен жабай жануарларды ата» 

Мақсаты:Үй жануарлары мен жабайы жануарлар туралы білімдерін бекіту. Тез 

ойлау қабілетін,зейінің тәрбиелеу,белсенділігін артыру. 

Көрнекіліктер:орманның суреттері салынған үлкен картаның астындағы бос 

тор көздер,тиісті жануарлар. 

Ойынның барысы:ойыншылар екі топқа 

бөлініп,әртүрлі табиғат көрінісі салынған бір-бір 

үлкен картадан алады. Жүргізушінің белгісі 

бойынша балалар жануарлар бейнеленген 

үлестірмелі карточкаларды үлкен картадағы 

салынған сурет мазмұнына қарай бос тор көздерге орналастырады. Кім бос тор 

көздерді толтырып, жануарларды дұрыс атаса,сол жеңіске жетеді. 

                        Қайсысы қайда тіршілік етеді? 

Мақсаты:жануарларды ұқсас белгілеріне 

қарай табу,олардың мекен-жайын анықтау. 

Сөздік қорын молайту. 

Көрнекілік:әр түрлі жануарлар,құстар суреті 

ойын барысы:әр түрлі жануарлар,құстарды 

көрсетіп,олардың қайда өмір сүретінін 

сұралады. Оларды немен қоректенетінін айтқызады. Балалардың сөздік қорына 

жаңа сөздер еңгізу үшін тапсырманы түрлендіруге болады. Олар туралы білетін 

тақпақтарын сұрайды. 

 

                                                              



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

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

13 

    № L00017    27.11.2021 ж 

ҒАЖАЙЫП МАТЕМАТИКА 

ИСАБЕКОВА БИБИНУР БЕЙСЕНБАЕВНА                                                                                        

Түркістан облысы Түлкібас ауданыСастөбе кенті  "Қарлығаш 

"балабакшасының тәрбиешісі 

Мақсаты:Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата білуге, 

геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білу.Монтессори және 

Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып балалардың шығармашылық 

ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамыту. 

Күтілетін нәтижелері: Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата 

білуге, геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білді. 

.Монтессори және Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып 

балалардың шығармашылық ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамытты. 

Қолданылатын әдіс-тәсілдер: Көрсету,таныстыру,сұрақ жауап  

Белингвальды сыңары: Үшбұрыш-треугольник, төртбұрыш-квадрат, шеңбер-

круг 

ҰОҚ 

кезеңдері 

Жоспарланған іс-шаралар Ресурстар 

ҰОҚ 

басталуы 

Жылулық  шеңбер 

Үлкен шеңбер құрайық 

Алақанды ұрайық 

Күлімдесін күнде 

Күлімдейік біз де 

Алақанды ашайық  

Күннің нұрын салайық 

Таза ауаны салайық 

Жүрек жұлуын салайық 

Енді бәрін қонақтарға сыйлайық 

 

ҰОҚ негізгі 

бөлімі 

Музыка ойналады топқа үрленген шар ұшып 

келеді ішінде хат болады.Шарды жарып хатты 

оқи бастағанда музыка ойналып экраннан аю 

сөйлейді. Аю: сәлем достар сәлем балалар 

мен сендерге хат жолдаған себебім менің 

Маша досым орманда адасып қалды соны 

таба алмай жүрмін соны табуға 

көмектесіңдерші. 

Аю: балалар сендерде орманға барам деп 

Слайд  

 

 

Слайд  
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жолдан адасып қалмаңдар сендер алдымен 

орманға бармас бұрын картадан жолды көріп 

алыңдар 

Аю: Таулардың аржағында 

Орманың аржағында 

Сандықша бар 

Іші тола ғажайыпқа 

Сол сандықшада маша досым тығылып отыр 

соны маған әкеп беріңдер. 

Аю: орманға бару үшін жол өте алыс орманға 

паровозбен бару керек. 

Балаларды паровозға отырғызу үшін қалталы 

тақтайшадан әр түрлі пішіндерді алғызып сол 

пішіндер арқылы паровозға отырғызады. 

Балаларға орманға келгендерін айтып онда 

көптеген тапсырмалар орындайтындарын 

айтады. 

Тақтадағы үш құлыпқа назарларын аудартып 

құлыптың кілтін ашу арқылы тапсырманы 

орындайтынын айтады. Сол кезде экраннан 

төртбұрыш сөйлейді балаларға түсіндіріп 

құлыптың кілті екенін түсіндіріп бірінші 

тапсырманың ашылғанын айтады. 

1-Тапсырма   

Топтық жұмыс  

Триз әдістемесін қолдана отырып пішіндерге 

ұқсас суреттерді тауып қыстыру. 

Пішіндер туралы тақпақтар сұрау. 

Экраннан шеңбер сөйлейді шеңбермен 

таныстырып екінші құлыптың кілті екенін 

айтып екінші тапсырманың берілгенін айтады. 

2-Тапсырма  

Жеке жұмыс 

Тәрелкедегі жемістер мен көкөністерді  санау 

арқылы сандарды тура тауып құрастыру  

Балаларға 1-10ға дейін санату және орысша 

ағылшын тілде санату арқылы білімдерін 

толықтыру. 

Экраннан үшбұрыш сөйлейді үшбұрыш 

пішінмен таныстырып үшінші құлыптың кілті 

екенін айтып үшінші тапсырманың берілгенін 

 

 

 

 

 

 

Слайд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

15 

айтады. 

3-Тапсырма  

Тәрелкедегі түрлі макарондардан бау өткізу 

арқылы балаларға санатып түстерін тауып, 

монтессори әдістемесі арқылы қол 

маторикасын дамыту. 

Ғажайып сәт: 

Орманда үлкен қорап тұрады ішінен Маша 

шығады 

Маша: сәлем достар мен орманда ойнап жүріп 

мына үлкен қорапқа қамалып қалдым рахмет 

сендерге мені құтқарғандарыңа менім ішім 

қатты пысты меніммен ойын ойнайсындарма 

Сергіту сәті 

Музыка ырғағымен қимылды жаттығулар 

жасату. 

Ойын  «Өз орнынды тап»  

Ал қане балалар өздерінің тұрған пішіндеріңді 

қолдарыңа алып сол пішіндер арқылы 

паровоздарына отырайық тобымызға 

қайтайық. 

Пішіндер арқылы паровозға отырады. 

Балалар біз аюға Маша досын қайтарайық 

Машаны аюға жібереді  

 

 

 

ҰОҚ 

қорытынды 

лау 

Сұрақ жауап арқылы қорытындылау  

Қане балалар біз кімге көмектестік? 

Машаны қайдан таптық? 

Біз қандай тапсырмаларды орындадық? 

Жарайсыңдар балалар!  мақтап мадақтау 
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  № L00018       27.11.2021 ж 

ЖЕМІС-ЖИДЕК (Сан мен санау) 

БАЙДУАНОВА КУЛПАРЧИН АГАБЕКОВНА                                                                    

Түркістан облысы  Түлкібас ауданы Састөбе кенті "Қарлығаш" 

балабакшасының тәрбиеші 

Мақсаты: 3 саны және таңбасымен таныстыру; 0,1,2,3 сандарын заттармен 

сәйкестендіруге одан ары қарай жетілдіру;  

Міндеттері: 
Білімділігі: 3 санын тура және кері санауды; басқа сандардың арасынан тауып 

алуға үйрету , Кюизенери таяқшалары арқылы сандардың бірліктерін табуға 

үйрету. 

Дамытушылық: Ойын арқылы баланың 3 саны көлемінде білім - біліктілігін 

арттыру.  

Тәрбиелігі: мәселені анықтай білетін, шешім қабылдай білетін, достық, 

адамгершілік сезімдері бар  белсенді балаларды тәрбиелеу. 

Көнекіліктер және ТҚЖ: Интербелсенді тақта, үн таспа, таратпалы 

карточкалар, Кюзинер таяқшалары. 

Қолданылатын технологиялар: Кюзинер таяқшалары, мәселелік  оқыту 

технологиясы. 

Түрі: аралас сабақ. 

Әдіс – тәсілі: Шатттық шеңбер, түсіндіру, көрсету, сұрақ – жауап, сергіту 

жаттығулары, ойындар. 

Билингвальдікомпонент:бір-один-уан,екі-два-ту,үш-три-фри, Амандасу, 

қоштасу. Алма, құлпынай, танқурай, Үйдің іргетасын (Фундамент, foundation) 

фоундейшин 

Қаңқасын ( стена, wall) уоол 

Шатырын ( крыша, Roff) руф 

Басбалдақ ( лецница, stairs) стейэз. 

Көрнекілік: , сандар, 3 торай, үлестірмелі материалдар, жеміс жидектер, 

кюзинер таяқшалары 

Іс-

әрекеті 

кезені 

Тәрбиешінің іс-әрекеті                                Балалардың іс-әрекеті 
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Мотивац

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ізденіс-

ұйымдас

тыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаттық шеңбері 
Hello , Super Simple Songs  

Қонақтармен амандасады 

Бір бірімен амандасады.  

Балалар өткен сабақты еске 

түсірейікші.Мына бейнеленген  

суретте сандар жасырынған. Қандай 

сан жасырынғанын табайық. 

 
 

Жарайсыңдар балалар. 

 0 саны қандай сан? 

Цифра 0 –какая цифра? 
0 санынан кейін қандай сан тұрады? 

После цифры 0 какая цифра? 

Ал 1 санынан кейін қандай сан 

тұрады?  

После цифры 1 какая цифра? 

Жарайсыңдар балалар. 
Мен сендерге Кюзинер таяқшаларын 

беремін. Таяқша арқылы  бүгін 

қандай сан өтетінімізді білетін 

боламыз. 

 

 

 Бір бір бірліктен тұрады, екі неше 

бірліктен тұрады? Дұрыс екі 

бірліктен тұрады яғни екі таяқша 

қоямыз. Келесі екі таяқшаға тағы бір 

таяқша қосамыз неше таяқша болды? 

Қане енді санап көрейікші 1,2,3 тура 

санау, Давайте,ребята, посчитаем до 

трех 

кері санау 3,2,1, а теперь посчитаем 

обратно. 

Енді назарларыңды тақтаға 

аударыңдар  

Бұл үш санының таңбасы. « »  

Hello HelloHello 

Hau a you 

Ай эм гуд! 

Ай эм грейд! 

Ай эм вандефул! 

Hello HelloHello 

Hau a you 

 

 

 

0 1 2 саны жасырылынған 

 

 

 

 

0 саны жоқ деген сөз. 

0 санынан кейін 1саны 

тұрады. 

1 санынан кейін 2 саны 

тұрады 

 

 

 

 

 

Бір бірліктен тұрады 

Екі, екі бірліктен тұрады 

3 таяқша яғни үш бірліктен 

тұрады 

1,2,3 тура санау, кері санау 

3,2,1(үш тілде санау) 
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Дидактик

алық 

ойын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 саны 3 бірліктен тұрады. 

Енді 3 таңбасы  неге ұқсайды екенін 

көрейік. Екі айды бір біріне қосса 

немесе екі бананды бірінің үстіне 

бірін қойса  3 санына 

ұқсайды.(инт.тақта арқылы көрсету. ) 

На что похожа цифра 

 
 

Тосын сәт: Балалар, тыңдаңдаршы, 

бізге 

біреулер келіп тұрған сияқты. 

(Залға 3 Торай кіріп келеді) 

Сәлеметсіңдер ме балалар? 

Здравствуйте, дети! Нелло шилдрен! 

Тәрбиеші: Сәлеметсіңдер ме?  

 Сендер кімсіңдер?  

Неге көңіл күйлерің жоқ? 

Тәрбиеші: Балалар енді не істейміз?   

Торайларға көмектесесіңдер ме?  

Ендеше балалар бірінші торайлардың 

қарнын тойдырайық.  Ол үшін 

вагондарға жемістерді дұрыс тию 

арқылы  тапсырманы  орындайық 

және сол жемістерді торайларға 

жеткізетін боламыз. 

Балалар дайынсыңдар ма? 

Вы гатовы? 

Ю а рейди? 

№1 тапсырма 

Д/О: «Жемісті вагон» 

Мақсаты: Сандарды ретімен қоюға, 

сол санға сәйкес жемістерді  түсіне 

қарай салуға  үйрету. 

Шарты: Әр балаға паравоз және 

вагондары беріледі. Вагонда сандар 

жазылған, сол сандарды ретімен 

қойып, соған сәйкес жемістерді  салу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сәлеметсіңдер ме? 

 

 

 

үш торай келді 

Три 

Фри 

 

-1Меня зовут Наф Наф,  

2менің атым Ниф Ниф,  

3 май нем из Нуф Нуф 

1. Біз Үш торай ертегісінен 

келдік. 2.We had three 

houses (У нас было три 

домика.) 3.Менің үйім  

шыбықтан, его дом  из 

соломы, from leaves  

- Желден  үйлеріміз құлап 

қалды. Мы кушать хотим. 

Помогите, пожалуйста. 

Ия әрине көмектесеміз 

Ия, дайынбыз 

Да, мы готовы 

Yes, we are ready. 

Балалар  паровоздағы 

сандарды ретімен қояды. 

Әр санға сәйкес жемістерді  

салып отырады.  

Бірінші вагонға бір жеміс 

салады вагон қызыл 

болғандықтан қызыл алма 

салады. 

Екінші вагонға екі жеміс 
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Сергіту 

сәті  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
Жарайсыңдар балалар жемістерді 

торайларға берейік.  

Айтыңдаршы жемістер пайдалы ма?  

Балалар білесіңдер ме? Қазақстанда 

қандай жемістерді көп тұтынады яғни 

қандай жемістер көптеп өседі? 

Орыс халқы қандай жидек жақсы 

көреді? 

Англияда қандай жидек ұнатады? 

3 Торай: Балалар шаршаған 

шығарсыңдар біздің де сендерге 

көмегіміз тисін. Қанекей жаттығу 

арқылы денемізді жазып, бір демалып 

алайық.   

Сергіту сәті: 
 Тәрбиеші: Жарайсыңдар Наф-Наф, 

Ниф-Ниф, Нуф-Нуф рақмет. 

Балалар Торайлардың қарнын 

тойдырдық, көңіл күйлерін көтердік 

енді үй құрылысын бастайық. 

№2тапсырма 

 Ол үшін сандарды ретімен қою 

арқылы үй құрастырамыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Үйдің іргетасын (Фундамент, 

foundation) фоундейшин 

салады. Екі банан салады. 

Үшінші вагонға үш жеміс 

салады. Алмұрт жемісін 

салады. 

 

-Жемістер өте пайдалы. 

Жемістер 

денсаулығымызға,  өсуге 

қажет.   жемістерде  

дәрумендер 

бар.  Сондықтан жемістеді 

көп жеу керек. 

Алма көп өседі  

А в России  любят малину.   

In England people like 

strawberry.  (ин ингланд 

пипл лайк стробери) 

 

Мы построим теплый дом                              

(движения руками-вверх, в 

стороны, вниз) 

У него есть окно, у него 

есть крыльцо         ( 

наклоны вправо, влево) 

Мы на нем потопаем, 

(топают) 

От радости похлопаем( 

хлопают) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифрмен белгіленген 

пішіндерді ретімен 

орналастыру арқылы үй 

құрылысын салады. 

3 

1 

3 

 

2 2 

                         1 

1 2 3 
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Рефлекс

ия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қорыты

нды 

2. Қаңқасын ( стена, wall) уоол 

3. Шатырын ( крыша, Roff) руф 

4. Басбалдақ ( лецница, stairs) 

стейэз 

Наф: Ураа посмотрите наш дом готов.  

Ниф: Қарнымызда тоқ. Біздің жаңа 

үйімізге қонаққа келіңдер.  

Нуф: Thank you very much! (фсэнк ю 

вэри мач)  Ия балалар, мен сендерге 

түрлі жемістерден шырын дайындап 

қоямын.  

Вместе: Спасибо вам, ребята, за 

помошь.  

Тәрбиеші:  Рақмет Торайлар біз 

сендерге қонаққа баратын боламыз. 

сау болыңдар.  

Балалар қай тапсырманы орындау 

барысында қиындыққа тап 

болдыңдар? 

Тәрбиеші қайта түсіндеріп кетеді 

* Қандай санмен таныстық?  

 *3 саны неше бірліктен тұрады?  

*3 саны неге ұқсайды?  

Учитель русского языка: Давайте 

посчитаем на русском языке, обратно. 

 Учитель английского языка: You are 

very clever boys and girls!(ю а клэвэ 

бойз энд гёлз) 

Тәрбиеші балалар қоштасайық  

Маған бәрі жеңіл болды. 

- Ал мен таяшалардан 

бірліктерді бөліп 

аларда қиналдым 

 

-3 Үш санымен таныстық  

-3 саны 3 бірліктен тұрады  

-3 саны айға бананға 

ұқсайды 

  

-1,2,3   

-3,2,1 

Сау болыңдар. 

До свидания 

Гуд бай  

Күтілетін нәтиже 

Нені білу 

керек: 

Жемістердің түрін танып, дәрумендер пайдасы туралы 

түсіне\іктерін кеңейту.  

3 санын туралы және 3 бірлік туралы түсініктерін тереңдету, тура, 

кері санауды білу керек. 

Нені 

игереді: 

3 санын және таңбасын игереді, үш тілде санауға, қатынас жасауға.  

Нені 

біледі: 

1,2,3 сандарын заттармен сәйкестендіруді біледі, интер белсенді 

тақтамен тапсырмаларды орындауын біледі. 
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                                                                          № L00019      27.11.2021 ж 

Сенсорика сабағында ойын әдістерінің тиімділігі 

РАТОВА ВЕНЕРА АМАНГЕЛЬДИЕВНА                                                                      

Түркістан облысы  Түлкібас ауданы Састөбе кенті "Қарлығаш" 

балабакшасының тәрбиешісі 

Баланың сенсорлық дамуы – бұл заттардың сыртқы қасиеттері туралы 

ойларының қалыптасуы және оны қабылдай білуі: олардың пішіні, түсі, көлемі, 

кеңістіктегі орналасуы, сонымен қатар иісі, дәмі т.б. мектепке дейінгі жаста 

сенсорлық дамудың мәнін бағалау қиын. Дәл осы жаста сезім мүшелерінің 

әрекетін жетілдіру, қоршаған орта туралы білімін жинақтауға қолайлы кез. 

Мектепке дейінгі педагогика саласындағы атақты шетелдік ғалымдар 

(Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли т.б.)  толыққанды сенсорлық дамуды 

қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің 

негізгі жағы болып саналатынын айтқан. 

Сенсорлық даму, бір жағынан баланың жалпы ақыл-ойының дамуының 

іргетасын құрайды, бір жағынан өзіндік мәні бар, өйткені толыққанды қабылдау 

баланы балабақшада, мектепте оқыту үшін қажет. Қоршаған орта құбылыстары 

мен заттарын қабылдаудан тану басталады. Танудың басқа түрлері – есте сақтау, 

ойлау, елестету – қабылдау негізінде құралады. Сондықтан қалыпты ақыл-

ойдың дамуы толыққанды қабылдауға сүйенусіз мүмкін емес. 

Балабақшада бала сурет салуға, жабыстыруға, құрастыруға үйренеді, табиғат 

құбылыстарымен танысады, математика мен жазу негіздерін меңгере бастайды. 

Баланың мектепте оқуға дайындығы оның сенсорлық дамуына байланысты 

болады. Нәтижесінде әріптерді жазуда, суретті салуда қисықтық, еңбек 

сабағында жасаған заттарында дәлдік жоқ болады. Кейде бала ден шынықтыру 

сабағындағы қимылдарды қайталай алмайтын жағдай болады. Бірақ мәселе тек 

мұнда емес. Музыкант, суретші, құрастырушының табысын қамтамасыз ететін 

ерекшеліктерінің қатарында сенсорлық қабілеттер маңызды орын алады. 

Сенсорлық қабілеттің бастауында ерте жаста жежетін сенсорлық дамудың 

жалпы деңгейі жатыр. Сенсорлық тәрбиелеудің басты бағыты -баланы 

сенсорлық мәдениетпен азықтандырудан тұрады. 

«Сенсорлық мәдениет» ұғымы мектепке дейінгі 

педагогикаға     М.Монтессоридің жұмыстарының арқасында енді. Бірақ, ол 

мұндай мәдениетке қол жеткізу үшін баланың сезім мүшелерін заттардың түсін, 

көлемін, пішінін ажыра білуге жаттықтырып отыру жеткілікті деп санаған. 

Мұндай көзқарас қате еді. Баланың сенсорлық мәдениеті – адамзат жасаған 

сенсорлық мәдениетті меңгеру нәтижесі. (заттардың түсі, пішіні туралы 

жалпыға ортақ қабылдаулар). 
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Бала өмірде де заттардың алуан түрлі пішіндері, түстері және басқа 

қасиеттерімен, әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі. Ол 

өнер туындыларымен де танысады: музыка, жазба өнері, скульптура. Әр бала 

мақсатты бағытталған тәрбиелеусіз осының бәрін қабылдайды. Мұнда 

адамзаттың сенсорлық мәдениетімен жоспарлы таныстыратын сенсорлық 

тәрбиелеу көмекке келеді. 

Әр жаста сенсорлық тәрбиелеу алдында өзіндік мақсаттар тұрады, сенсорлық 

мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады. 

Үш жастағы балалар қарапайым өнімді әрекеттерді орындай алады  (мозаика 

құрастыру, құрылыс материалдарынан қарапайым заттарды жинау). Бірақ ол 

кезде олар көрген заттар мен  қолданылатын материалдардың қасиеттеріне аса 

назар аудармайды, өйткені олардың маңызын түсінбейді және оған назар 

салмайды. Сондықтан балаларды қарапайым тапсырмаларды орындауға үйрету 

кезінде, әр бала пішін, көлем, түс – заттардың тұрақты белгілері екендігін ұққан 

жөн. Үш жас кезінде балаларды сенсорлық тәрбиелеудің дайындық кезеңі 

аяқталады және ары қарай олардың сенсорлық мәдениетті жүйелі меңгеруді 

ұйымдастыру басталады. 

Ұсынылған жүйе көмегімен жүзеге асырылатын сенсорлық 

тәрбиелеудің  әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту (сурет салу, т.б.) кезінде 

жүргізілетін сенсорлық тәрбиелеумен байланысы туралы мәселе маңызды 

болып табылады. Әрекеттің өнімді түрлері баланың үш жасында қалыптаса 

бастайды, бірақ осы жаста оқыту маңызды орын алмайды. Сондықтан ерте 

жастағы балаларға өнімді әрекетті және сенсорлық тәрбиелеу бойынша 

дидактикалық ойындар мен жаттығуларды шектеудің мағынасы жоқ. 

Үш жастан бастап әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту жүйелі және жоспарлы 

сипатқа ие. 

Сенсорлық  тәрбие – балалардың сенсорлық процесінің  мақсатын  жетілдіру, 

(сезінулерді, қабылдауларды, ұсыныстарды) дамыту. 

Сенсорлық тәрбиенің мақсаты: балалардың сенсорлық қабілеттілігін 

қалыптастыру. 

Міндеттері: 

1) Балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру; 

2) Балалардың сенсорлық эталондар  жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру; 

3) Балалардың танымдық пен практикалық әрекетте естілім және сенсорлық 

эталондар жүйелерінің әсерлерін өз бетінше  қабылдауды қалыптастыру. 

Сенсорлық тәрбие бойынша  2-3 жасқа дейінгі бағдарламаның талаптары: 

8 түсте бағдарлау, олардың атауларын атау, үлгі бойынша тандау; 

Үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау; 

Әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау; 

Жазық суретпен көлемді, геометриялық пішіндерді, кескінді ара қатынасын 

белгілеу, үлгі бойынша қою (әртүрлі шамаларды қосымша беттерге жайып 
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қойып немесе тақтайшада ұқсас  формаларға орналастыру). 

4 бөліктерден тұратын ойып жасалған суреттерден, бүтін қойма текшелерді 

құру 

Форма бойынша заттарды танып білу (текше, кірпіш, шар, призма); 

Жазықтықтағы пішіндерге (шеңбер, сопақша, шаршы, тік 

төртбұрыш)  байланыста бағдарлау; 

Түс, пішін, шама бойынша біркелкі заттарды салыстыру, ара қатынасын 

белгілеу, топтау; 

Заттардың пішіндерін  саусақтармен сұлба бойынша 

жиектеу; 

Парақ шеңберінде тік, көлденең, дөңгелек, қысқа және ұзын сызықтарды өткізу 

Дидактикалық ойындар арқылы тәрбиеші балалардың сенсорлық 

тәрбиені жүзеге асырып, танылатынүрдіс дамытады (білуге 

құмарлық, қарапайым көрністерде өзара байланысты түсіну және 

т.с.с.).Тәрбиеші ойынды ойлау, сөйлеу, қиял, ес, қоршаған өмірді кеңейту және 

бекіту әдістер ретінде қолданады». 

Дидактикалық ойын міндетті, мазмұнды, ережелерді және ойын әрекеттерді 

енгізеді. 

Дидактикалық ойынның негізгі элементі дидактикалық міндет болып табылады. 

Ол сабақтардың бағдарламасы- 

мен тығыз байланысты. Барлық қалған элементтер қойылған міндетке бағынып 

және оны орындауын қамтамасыз етеді. Дидактикалық міндеттері әр түрлі 

(қарапайым математика ұғымдарың бекітуге байланысты болуы мүмкін). 

Дидактикалық ойындардың мағынасы қоршаған болмыста (табиғат, адамдар, 

олардың ара қатынастары, тұрмысы, еңбегі, қоғамдық өмірлері, оқиғалары және 

т.б.)Дидактикалық ойында үлкен рөл ережелерге беріледі. Олар әрбір балаға 

ойында не және қалай істеуге 

тиісті  екендігін анықтайды, табысқа жету жолын көрсетіп жатыр. 

Балаларда жүрiстұрыста тойтарылу, өз мінез-құлқын басқаруды 

тәрбиелеп жатыр. ойын әрекеті – бұл ойын мақсатында балалардың 

белсенділік таныту: түрлі-түсті шарларды сырғанату, мұнараны 

талдау, матрешканы жинау… 

Сенсорика сипаттағы дидактикалық ойындар мектепке дейінгі кіші жастағы 

балалар үшін сан туралы білімдерін кеңейтуге және бекітуге үлкен 

мүмкіндіктер береді: « бір » және « көп »; заттардың теңдігі туралы, өрнектерді 

түсіну: сонша — қанша, тең, бір бірден — көп –бір де. Заттар салыстырып, 

олардың шамаларын сіңіру: ұзын — қысқа, бірдей, жоғары — төмен, кең — тар, 

жуан — нәзік, көбірек — аз. Пішінді анықтау: шеңбер, шаршы, үшбұрыш. 

Кеңістіктің бағыттарын танып білу: алға, артқа, оңға, солға. Уақытты бағдарлау: 

таңертең, күн, кеш, түн. 
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                                                                                  № L00021      27.11.2021 ж 

Мен – жаңа форматтағы ұстазбын 

КӨШЕРБЕКОВА ҚЫЗЖІБЕК ДОСҚАЛИҚЫЗЫ                                                                     

Қостанай облысы «Әулиекөл ауданы №1 Қазанбасы жалпы білім беретін 

мектебі» КММ. Бастауыш сынып мұғалімі  

 «Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, қазақтың 

ұлттық жалғыз мемлекетінің  нығайып көркеюі  жолында жан теріңді сығып 

жүріп еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі өзің екеніңді ұмытпа!»                          

                                                                                           /Н. Ә. Назарбаев./ 

Заман өзгеруде, менде заман талабына сай өзгере білуім керек — деген ұстаным 

әр ұстаздың бойынан табылуы керек. 

Қазіргі әлемде болып жатқан өзгерістер әлемдік білім беру жүйесін қайта қарау 

қажет екендігін паш етті.Қарқынды өзгеріп жатқан әлемде білім саласындағы 

саясаткерлер үшін де, жалпы мектептер үшін де, соның ішінде мұғалімдер үшін 

де ең басты маңызды мәселе болып отырғаны: «ХХІ ғасырда нені оқыту керек?» 

, «Мұғалімдер оқушыларды ХХІ ғасырға қалай дайындауы керек?»  Қазақстан 

Республикасының педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курстарының 

мазмұны осы мәселені шешуге бағытталған. Даму мен үйрену бір үйдің егіз 

балалары секілді. Бір-бірінсіз толық салынбаған сурет секілді шимай болып 

қала береді. Дамығың келсе үйренесің, үйрене бастасаң, дамып жатсың деген 

сөз! 

Жаңа заман талабына сай, әлеммен бірге өзгеру мақсатымен менде деңгейлік 

курсты оқып, жаңа форматтағы ұстаз ретінде қалыптасып келемін.Мұғалімнің 

ұстанымы оның көзқарастарын қалыптастыру барысына зор ықпал етеді, ал 

көзқарасы белгілі бір шешімдердің қабылдануымен сыныптағы іс әрекеттерді 

түсіндіру көзі болып табылады.Сондықтан кез келген мұғалімнің оқыту 

құралдары оның өз болжамдарының, білімі мен ұстанымының, 

көзқарастарының жиынтығынан тұруға тиіс. 

Оқытудың қандай жолы қолданылса да, қарастырылатын екі көзқарас бар. 

Біріншіден, оқушының жеке тұлға және әлеуметтік нысан ретіндегі келешегі, 

екіншіден оқытудың оқушы мен  мұғалім арасындағы қарым -қатынас нәтижесі 
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ретінде қарастырылуы.Бірінші деңгей бағдарламасы құзырлы мұғалімнің 

алдына оқушының жан дүниесін жақсы түсіне білу жөнінде нақты міндеттеме 

қойып отыр.Сондықтан мұғалімнің бойында Шульман «үш көмекші» деп атаған 

қасиеттер болуы тиіс. 

Осы ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан 

Момышұлы“Ұстаздық – ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. 

Болашақтың басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, 

кеншісін де ұстаз өсіреді… Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, 

сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” деген. 

Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық 

сана-сезімді сіңіруші адам – Мұғалім. 

Ендеше өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің 

жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа 

жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де, жолы да бөлек. 

“Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға” деп Абай атамыз айтқандай, 

ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да жауапты, шығармашылық еңбек 

екендігін баршамыз мойындаймыз. 

Менде ұстаздық жолымды мемлекеттік тілді өзге ұлт өкілдеріне үйретуге 

жиырма жыл бойы арнап келемін. 

Қазіргі кезде оқыту үрдісін жоспарлаудың, қолданудың және бағалаудың жүйелі 

әдісі ретінде жаңа педагогикалық технологиялар түрлері көбейе түсуде. 

Сондықтан осындай жаңартылған педагогикалық техногиялар ішінен                    

өз қажеттісін таңдап алу – әр мұғалім үшін жауапты да іскерлікті талап  ететін 

іс. 

В.И.Шепелдің айтуы бойынша, технология – өнер, шеберлік, біліктілік 

жағдайын зерттеуге бағытталаған іс-әрекеттердің жиынтығы ұғымын білдіреді. 

Сабақ түрі жаңа заман талаптарына сай өзгеріп, жаңарып отырса, 

жеткіншектерге оның әсері мен ықпалы ерекше болады. Олардың эмоциялық 

сезім-түйсіктеріне әсер ете білген ізденістерден көп пайда болатыны айтпаса да 

түсінікті. Дайын білімді таратуға негізделген «дәстүрлі» әдіс арқылы алынған 

білім оқушылардың жинақтаған өзге білімдерімен тиімді сіңісе алмайды, сол 
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себепті де механикалық есте сақтау, үстірт білім алу жағдайлары орын алады. 

Бұндай жолмен оқытудан алынған механикалық түрде есте сақталған 

мәліметтерді емтихан кездерінде ұтымды пайдалануға болады, бірақ мән-

мағынасы терең меңгерілмей, жай ғана жатталғандықтан, тақырыпты оқыту 

аяқталған соң немесе емтихан біткен соң керексіз болып қалады және оқушы 

оны өмірде пайдалана алмайды. Сындарлы оқытудың мақсаты – оқушының 

пәнді терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан тыс жерде, кез 

келген жағдайда тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету. 

Оқыту туралы сындарлы түсінік оқушыға нақты білім беруді мақсат тұтқан 

мұғалімнің өз сабақтарын оқушының идеясы мен білім-біліктілігін дамытуға 

ықпал ететін міндеттерге сай ұйымдастыруын талап етеді. Бұндай міндеттер 

оқушылардың оқыған тақырып бойынша білімдерін өз деңгейінде көрсетіп, 

кейбір болжамдар бойынша күмәнді ойларын білдіре алатындай, пікір-

көзқарастарын нақтылап, жаңа ұғым-түсініктерін өрістетуге орайластырылып 

құрылады. Мұғалім қызметіндегі маңызды дүние – кейбір оқушылардың 

тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі. Бұл 

жағдайда оқушының мәселені түсіну деңгейін анықтап, оның түсінігін 

толықтыруға немесе қайта құруға көмектесу мұғалімнің міндеті болып 

табылады. Менде өз сабақтарымда жаңа технологияларды қолданып жүрмін. 

Деңгейлік бағдарлама бойынша жұмыс жасай бастағаннан бастап, 

оқушылардың бойынан өзгерістер байқала бастады. Бұрынғы дәстүрлі сабақта 

оқушы мұғалімнің баға қоюын тосып, қатесін тауып бергенін күтіп отырса, 

қазір өз қатесін өзі тауып өзі түзетуге машықтанып келеді. Бір — бірін бағалау 

арқылы  өз қателерін түсініп, өзгеге үйрету арқылы үйреніп отырады. 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың: «Қазақ тілі ғылым мен білімнің 

,интернеттің тіліне айналды.Ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар.Ол  қазақ 

тілі Мәңгілік Елдің мәңгілік тіліне айналды »,- деген сөзі қазақ тілінің дамуына 

жаңа серпін беріп отыр.Мәңгілік елдің соғатын жүрегі қазақ тілімен 

байланысты болады десек,онда заман тынысын тани білген адамға дамудың 

күретамыры ақпараттық коммуникациялық технологиялармен байланысты 

екендігі де айқын. Осы мақсатпен аудандық қазақ тілі мұғалімдерімен «Тіл 

жанашырлары » атты қауымдастық құрып,биылғы жылы семинарлар 

өткіздім.  Облыстық конференцияда «Дарынды және талантты балалармен 

жұмыс жүргізу жолдары»тақырыбында шеберлік сынып өткіздім. Осы 

тақырыппен аудандық семинарда шеберлік сынып, «Топтық жұмысты 
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ұйымдастыру» тақырыбында коучинг  өтті.  Мектеп мұғалімдерімен де 

тәжірибе алмасып жүреміз.«Сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын қалыптастыруда 

интерактивті әдістерді қолдану»  атты семинарда аудан мұғалімдері үшін тиімді 

өткізіліп, тәжірибе алмастық. 

Астана қаласында өткен  «Қазақ тілін оқытудағы инновациялық 

бастамалар»Назарбаев Зияткерлік мектептері тәжірибесі  форумына қатысып 

алған  мәліметтер бойынша аудан мұғалімдерімен ой бөлістік. 

Біздің мақсатымыз-  гүлденген қоғам орнату. «Ұлттық тіл — әр халықтың өзіне 

тән ой- санасын, парасатын, бүкіл болмыс- тіршілігі мен сезімін- түйсігін 

ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін  күретамыр.» 

Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жолдаған жолдауында басты мақсатымыз-

Қазақстанның ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылуы, ол-«Мәңгілік 

Қазақстан» жобасы, ел тарихындағы біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел 

келбеті деген. Біз үлгілі дамудың өзіндік моделін қалыптастырдық. 

Осы жолдауда «Мәңгілік Қазақстан» жобасында Қазақстан Республикасының 

әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып, әлем картасынан ойып тұрып орын 

алатын саласының бірі-ғылым мен білімге өте үлкен мән берген. 

Ал оны жүзеге асыратын ұстанымы берік, білімді, жаңа форматтағы мұғалім. 

Жаңа форматтағы мұғалім жас ұрпаққа саналы тәрбие мен сапалы білім беру, ең 

алдымен мұғалімнің кәсіби  шеберлігі екенін түсініп, әрдайым өзінің білімін 

жетілдіріп, шығармашылық ізденісте жүруі маңызды. 

Жаңа формат мұғалімі пәнді жақсы білумен қоса, стандарт талап етіп отырған 

құзыреттіліктерді жете меңгеруі тиіс. 

Елбасымыздың «Мәңгілік Елге» бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жолында 

білімді шәкірт дайындаудан шаршамайтын, қазақ елінің жаңа форматты 

мұғалімін дайындауға атсалысып деңгейлік курсты өткізіп 

жүрген білімді де, білікті тренерлердің  еңбектері біз үшін баға жетпес нұсқау 

болып отыр. . Әлемнің озық елдері арасында Қазақстанның білімді жастарының 

орны ерекше болып шарықтай берсін. 
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                                                        № К00034                   23.11.2021ж. 

                      

                             АППАҚ ҚЫС 

 

ҚҰТТЫҒҰҚ НҰРЖАНАТ НҰРТІЛЕУҚЫЗЫ 

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданы білім 

беру бөлімінің «Ертегі» бөбекжайы МКҚК тәрбиеші. 

  

Білім беру саласы: «Таным» 

Бөлімі: Жаратылыстану 

Мақсаты: Қыс туралы түсінік қалыптастыру, қыс туралы көркем сөздер 

арқылы бала тілін жетілдіру, туған өлкенің қысқы табиғатына эстетикалық 

сезімдерін ояту, түрлі тапсырмаалар арқылы балалардың ойлау қабілетін 

дамыту, ептіліктерін дамыту. 

Пәнаралық байланыс: Құрастыру, Көркем әдебиет, Сөйлеуді дамыту, 

Мүсіндеу. 

Әдіс-тәсілдер: Көрсету, слайд арқылы түсіндіру, сұрақ-жауап,  

дәстүрден тыс сурет салу. 

Қолданылатын жаңа технологиялар: Теледидар, ноутбуктер. 

Көрнекіліктер: Қыс мезгіліне арналған лэпбуктер, әр сала бойынша 

дайындалған дидактикалық материалдар. 

Билингвальды компонент: Қыс-зима-winter, қар-снег-snow. 

Сөздік жұмыс: Аппақ, қыс, қар. 

 

Күтілетін нәтиже: 

Қайталайды:  Қандай мезгілмен танысқанын; 

Түсінеді:   Қар қай мезгілде жауатынын ;                                                          ; 

Меңгереді:  Қыс туралы түсінікті . 

                                                          

Әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің әрекеті Баланың әрекеті 

Мотивациялық 

– қозғаушылық 

  Шаттық шеңбері  

 -Армысың, ашық күн! 

-Армысың, көк аспан! 

-Армысың, еркін жел! 

-Армысың, достарым! 

-Армысың, апайым! 

   

Тәрбиешімен бірге 

Шаттық шеңберге 

жиналып, қимылын 

жасап қайталайды. 
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Ізденушілік – 

ұйымдастыру-

шылық 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 -Балалар, теледидарға назар 

аударайықшы, қай мезгілдің 

суреті бейнеленген ? 

-Дұрыс балалар! 

-Қар қай мезгілде жауады? 

-Қыс мезгілінде қандай 

өзгерістер болады? 

Бізге қонақ келген сияқты 

балалар, бір дыбыс естіледі, 

қараңдаршы. 

Қонаққа Ақшақар келеді. 

Балалармен амандасады. 

Балаларға түрлі тапсырмалар 

алып келеді. Балаларды 

әртүрлі орталықтарға бөледі. 

Жыл мезгілдерін ата, түрлі 

қысқа арналған суреттерді 

рет-ретімен құрастыр 

тапсырмаларын береді. 

Дәстүрден тыс сурет салу 

тапсырмаларын береді. Ол 

үшін балаларға ақ бет, тіс 

щеткасы , гуашь қажет. 

 
 

 

 

 

 
 

 Мнемокестелер арқылы 

әңгіме құрауға қысқа 

арналған суреттер береді.  

 -Қыс мезгілінің.  

 

 

 

-Қыс мезгілінде 

жауады. 

-Күн суытады, 

адамдар жылы киіне 

бастайды, қар 

жауады,балалар 

қардан аққала 

жасайды,шанамен 

сырғанап 

ойнайды,коньки 

,шаңғы тебеді.  

Ақшақармен жылы 

шыраймен 

амандасады. 

Балалар түрлі 

орталықтарға бөлінеді. 

Ақшақардың берген 

тапсырмаларын қуана 

орындайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мнемо кестелер 
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Тіл ұстарту жаттығулары: 

Ыс-ыс-ыс-Келді, міне қыс! 

Ар,ар,ар- 

Жапалақтап жауды міне,ақша 

қар! 

Дидактикалық ойын: «Қар 

жасау» 

Мақсаты:Балалар ақ 

ермексаздан қар жасайды. 

Көркем сөз. 

Балалар шықты далаға 

Ойнап,күліп жүр енді 

Шаналармен озады 

Аққаланы соғады. 

Үш тілде айту: қыс-зима-

winter,қар-снег-snow 

Сергіту сәті 

Аппақ қылып өңірді-

алақандарын ашады 

Қар жауды ,қар жауды!-

қолдарын сермейді 

Көңілді балалар,-қолдарын 

шапалақтайды 

Қуанып секірді,секірді.-

орындарында тұрып секіреді. 

Қыс туралы мультфильм 

көрсету. 

арқылы әңгіме 

құрайды. 

Тіл ұстарту 

жаттығуларын 

тәрбиешімен бірге 

қайталайды. 

 

Тәрбиешімен бірге 

тақпақты қайталайды. 

Ермексаздан қар 

жасайды 

Балалар шықты далаға 

Ойнап,күліп жүр енді 

Шаналармен озады 

Аққаланы соғады. 

Қыс-зима-winter.қар-

снег- snow 

деп қайталайды. 

 

Сергіту сәтін 

тәрбиешімен бірге 

қайталайды. 

 

 

Қыс туралы 

мультфильмді 

тамашалайды. 

Рефлексивті 

коррекциялау-

шы 

-Қандай жыл мезгілімен 

таныстық? 

-Қар қай мезгілде жауады? 

Балаларды мадақтау. 

-Қыс мезгілімен. 

-Қыс мезгілінде 

жауады. 
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     №  К00034                   23.11.2021ж. 

                АТА-АНА, БАЛА  БАЛАБАҚША 

ТОЗЕЛБАЕВА АЛИЯ АКМУРАДОВНА 

Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы Жыңғылды селосы «Ұлан» бөбекжайы 

ЖБҚ МКҚК тәрбиеші. 

 

   «Адамның адамшылығы ақылы, ғылымы, жақсы ата, жақсы ана,                                                                         

    жақсы ұстаздан болады. Адам баласын бауырым деу жүректің ісі» 

                                                                                                                                            

Баланың жақсысы- әке мен шешенің ары, ата-ананың абыройы. Қоғамның 

болашағы мен беделіне айқын жол ашар өскелең ұрпақ. Тал бесіктен басталар 

тәрбиенің тереңді меңзейтіні осында. 

Ата- ана өз баласын махаббатың нұрына бөлеп,қуанышына, бақытына бөлейді. 

«Ұлт боламын десең, бесігіңді түзе»-деп бабымыз айтқандай баланыбесіктен, 

тіпті бала тәрбиесі туралы сөз ете қалғанда, алты айлық баласын тәрбиешіге 

әкелген ата-анаға «Сіз балаңызды 1,5 жыл тәрбиесін өткізіп алдыңыз, баланы 

іште тәрбиелеу керек» деген еврей халқынын мысалын келтіріп жатады.                                                                                               

Баласының жақсы болғанын армандамайтын ата-ана жоқ. Тіпті баласының 

болашағы үшін отқа да,суға да түсетін ата-аналар бар. Бала тәрбиесі- қиында 

күрделі процесс. Біз баламыздың тәрбиелі де өнегелі болып өсіп, өз қатарының 

алды болғаның қалаймыз. Бірақ баламызды осы мақсаттарға тәрбиелеу үшін 

үлкен еңбек, күш –жігердің қажет етеді.                                                    Біз 

баламызға үнемі талап қойғышпыз. Әуелі талапты қоймастан бұрын, балаға 

өзіміз үлгі көрсете білуіміз керек. Баланың көзінше қырсық мінез көрсетету, 

өзге адамды жамандау сияқты қылықтар бала бойына теріс көзқарастарды 

қалыптастыруға негіз болады.                                                                             Бала 

тәрбиесін ойлайтын ата- ана ең әуелі өзін тәрбиелегені жөн болар еді деп 

ойлаймын. Балаға дұрыс тәрбие берудің өзекті бір саласы жас жеткіншекті 

еңбекке деген әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру болып табылады. Бұны тек 

тәрбиеші ғана емес әрбір ата-ана қолға алып, өз балаларының гүл, ағаш егіп, 

көгаландыру сияқты игілікті іске қатысуын қадағалап отыру. Сонда ғана 

еңбексүйгіштік қасиет берік дағдыға айналады. 

 Еліміздің болашағы - ертеңгі тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ екені даусыз. Сол 

тәртіпті, тәрбиелі ұрпақ өсіру - баршаға ортақ, әрі міндет. Құрметті ата - аналар, 

балаларыңыздың бойынан жат қылық көрсеңіздер тәрбиешіні жолдастарын, 

қоғамды кіналаудан гөрі, «мен баламды тәрбиелеуде қай жерінен ағаттық кетті, 

баламның бойына жақсы әдет сіңіруде, жақсы тәрбие беруде қай жерден 

жаңылдым» деген ой түйсеңіздер екен. Тәрбиенің от басынан басталатыны 

сөзсіз. Күнделікті « беті қолыңды жу, тісіңді тазала, өтірік айтпа, біреудің затын 

рұқсатсыз алма т. б» деген сияқты сөздерді айтуға жеңіл болғанмен, осы 
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сөздердің тәрбиелік мәні зор екенін естен шығармау керек. Осыдан бала 

тазалыққа, шыншылдыққа, ұқыптылыққа үйренеді. Адам баласының шыр етіп 

өмірге келгенде көретіні ата - ана, ал ата - ана өмірінің жалғасы - бала. Өмірінің 

жалғасы баласының керемет ғалым болмаса да, тәрбиелі үлгілі, ақылды 

кішіпейіл, бауырмал, мейірімді болып өсуін ата – ана қадағалайды. «Тәрбие 

басы тал бесік», «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деп айтылған дана 

сөздер текке айтылмаса керек. Баланы тәрбиелеуде ата – ананың бір – біріне 

деген қарым - қатынасы, қалай сөйлесетіндігі, туған – туыспен, көрші - 

көлеммен қалай араласатындығы, келген қонақты қалай сыйлайтыны, тіпті 

ұсақ-түйек болса да қалай тамақтанатыны, дастархан басындағы әдептілігі, 

қалай киінетіні бұның барлығы балаға әсер етеді. Бала үлкенге қарап өседі. 

Баланы үнемі ұрып - соғып, қателескен жерінде қатаң жазалап тәрбиелеудің 

қажеті жоқ. Ақылмен, мысал келтіре отырып түсіндіру керек. Баланы 

адамгершілікке, қарапайымдылыққа, жақсы әдетке, әдемілікке, әдептілікке 

ұқыптылыққа, жауапкершілікке сөзбен жеткізе отырып тәрбиелеуге болады. 

«Жақсы сөз жан азығы» деп бекер айтылмаса керек. Қай заман, қай қоғамда 

болмасын адамзат баласы жас ұрпақ тәрбиесіне зор мән беріп келген. Өркениет 

жолында алға ұмтылған ұлт, ең алдымен жастарға оқу білім беру ісін дұрыс 

жолға қоюы тиіс. Сондықтан да Елбасымыз XXI ғасырды білім жарысы ғасыры 

деп атап отыр. Тәрбиенің мақсаты пәнді керемет меңгерген оқушы тәрбиелеу 

емес, ең бастысы Адамды тәрбиелеу. Бүгінгі күні біз – әлем халқы, бір кісідей 

жаңа дәуір, жаңа ғасыр - жаңа мыңжылдыққа аяқ басып отырмыз. Шәкәрімнің: 

«Адамның жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады, олар барлығынан 

басым болатын адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. Бұл саналар адамды 

дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді»- деген сөзі бар. Адамгершілікке 

тәрбиелеу ісі білім берумен ғана шектелмейді. Бұл баланың сезіміне әсер ету 

арқылы ішкі дүниесін оятудың нәтижесінде оның дүниетанымын 

қалыптастырады. 

Ана - тілінің тағдыры отбасынан басталады. Рухани байлық дүниетаным, 

түсінік, рух, иман отбасынан осы түсініктерді ана - тілі арқылы халықтың 

сарқылмас мол рухани қазынасынан сусындаса, өзіміздің дәстүрлі ұлттық 

дүниетанымымыздың арнасында әлемдік өркениет жетістіктерін игеріп терең 

меңгерсек, ешкімге есемізді жібермейтін дәрежеге жетсек, онда дербес ел 

ретінде нық тұрамыз. Қазақ халқы баланы дүниедегі барлық асылдан жоғары 

бағалаған, болашағына, арманына бағалаған. Сондықтан да халқымыз «Балалы 

үй - базар, баласыз үй - мазар» деп асыл сөзін арнаған. 

Қазіргі уақытта бала тәрбиесінің табысты болуы ата – аналардың тәжірибесіне, 

кәсіби шеберлігіне, ынтымақтастығына, отбасы мүшелерінің өзара қарым – 

қатынасына, көзқарастарының және мақсаттарының бірлігіне байланысты. Ол 

үшін ата – аналар күнделікті өмірде балаларының мінез – құлқына, қажетті 

қасиеттердің қалыптасуына назар аударуды, тәрбие үрдісінде теріс қылықтарды 



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

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

33 

болдырмауды ойластыруы шарт. Отбасында тәрбие ісімен айналысу үшін, ең 

алдымен ата – ана өз өмірін, өз ісін дұрыс ұйымдастыра білуі қажет. Баланың 

көп уақыты сәби шағынан бастап отбасында өтеді. Оның өмірін, іс - әрекетін, 

демалысын бірқалыпты ұйымдастырып, реттеп отыру үшін қажетті жағдай 

керек. Ал жағдай ұтымды күн ырғағы негізінде жасалады. Күн ырғақ – бұл өмір 

тәртібі. Ал бала өз міндетін қашан да орындауға тырысады. Отбасында бала әр 

нәрсені естиді, көреді, қалай өмір сүру керек, өзін - өзі қалай ұстай білу керек, 

жағымды, жағымсыз мінез – құлықтарды байқайды. Сондықтан ата – ана балаға 

үңіле қарап, үнемі бақылап бала жан дүниесіне оң әсер ететін іс - әрекеттерді 

дағдыға айналдыру керек. 

Ата-ана бала тәрбиесіндегі басты тұлға. Сондықтан әке де, шеше де 

балаларының жан дүниесіне үңіліп, мінез - құлқындағы ерекшеліктерді жете 

білгені жөн. Балалармен әңгімелескенде олардың пікірімен де санасып отырған 

орынды. Өз баласымен ашық сөйлесе алмай, сырласа білмейтін ата — аналар 

«Екеуміз де жұмыстамыз, кешкісін үй шаруасынан қол тимейді, баламен 

сөйлесуге уақыт жоқ» дегенді айтады. Бұл дұрыс емес. Баламен сөйлесуге тіпті 

арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ. Әке мен шеше ұл - қыздармен үй 

шаруасында жүріп - ақ әңгімелесіп, ой бөлісуге неге болмасқа. 

Баланы мектепке апарып алып қайтар жолда сырласып әңгімелесуге болатынын 

естен шығармаған жөн. Бала мектепте болған жайды әңгімелеп, достары жайлы 

ой пікірімен бөліскісі келеді. Балаға уақытым жоқ деп тиып тастамай, 

сұрақтарына жауап беріп өз пікіріңізді ортаға салсаңыз ол баланың ойында 

дұрыс пікір қалыптастырады. Бала дегеніміз – болашақ. Балаларымызды қалай 

тәрбиелесек болашағымыз солай болмақ. Келешегіміздің қожасы 

балаларымызды білімді де мәдениетті, тәрбиелі де әдепті, кішіпейіл де 

қарапайым етіп тәрбиелеу өз қолымызда. 

«Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлтты 

тәрбиелейміз». Отбасындағы тәрбие әрбір мүшенің өзін - өзін сақтау, ұрпақты 

жалғастыру, өзін - өзі сыйлау қажеттігінен туындайды. Отбасында адамның 

жеке басының қасиеті қалыптасады. Баланы дұрыс тәрбиелеу отбасында, 

алдымен, жанұя жағдайы, онда қалыптасқан он моральдық - психологиялық 

ахуал, татулық пен өзара түсіністік, сүйіспеншілік пен сыйластық, ауызбіршілік, 

отбасы мүшелерінің бір - біріне деген құрмет сезімдері, яғни, отбасындағы 

кіршіксіз таза, мөлдір көңіл - күйі тікелей ықпал етеді. «Адамға ең бірінші білім 

емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, ол 

келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі»- дейді Әл - Фараби. Сонымен 

қорыта келе, жас ұрпаққа тәлім тәрбие беруді қоғам болып, ұстаздар қауымы 

болып, ең бастысы ата - аналар болып қолға алсақ болашағымыз жарқын 

болмақ. Балаларымызды отансүйгіштікке, ата - баба салт - дәстүрін 

құрметтейтін ұрпақ тәрбиелеу баршаға бірдей міндет. 
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   № L00022     27.11.2021 ж      

Дара және күрделі етістік 

КАСКЕНОВА ГУЛМИРА КАСЕНХАНОВНА                                                                       

Алматы облысы Балқаш ауданы Құйған ауылы  "Н.Бозжанов атындағы орта 

мектеп МДШО "МКМ. Бастауыш сынып мұғалімі 

Педагогтің аты-жөні Каскенова Гулмира Касенхановна                           

Күні:  

Сынып: Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы 
Дара және күрделі етістік 

Оқу бағдарлама 

сына сәйкес оқыту 

мақсаттары 

2.1.4.1 - тірек сөздерді қатыстыра отырып, берілген 

тақырып бойынша әңгіме құрау 

Сабақтың барысы.  

Сабақтың кезең 

уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ре-

сур

ста

р 

Басы Жаңа топ құру 

Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 

Бір-бірімізді тыңдаймыз 

десек, 1 рет қол 

шапалақтаймыз. 

Ұйымшыл боламыз десек, 2 

рет қол шапалақтаймыз. 

Белсенділік танытамыз 

десек, 3 рет қол 

шапалақтаймыз. 

Жұмыс ережесін келісу 

 Сабақта бір-бірімізді 

сыйлаймыз, тыңдаймыз! 

 Уақытты үнемдейміз! 

 Нақты,дәл жауап береміз! 

 Сабақта өзіміздің 

шапшаңдығымызды, 

тапқырлығымызды 

көрсетеміз! 

Психологиял

ық ахуалға 

берілген 

тақпақтарды 

дауыстап 

айтып, тілді 

жаттықтыру 

және жаңа 

сабаққа 

назар аудару. 

Оқушылар 

сұраққа 

жауап береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне қарай 

орындайды. 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

Пси

хол

оги

ялы

қ 

аху

ал. 

 

Алд

ыңғ

ы 

білі

мді 

еск

е 

түсі

рут

апс
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 Сабаққа белсене қатысып, 

жақсы баға аламыз! 

Алдыңғы білімді еске түсіру 

(ұжымда) 

Оқу мақсатын таныстыру 

Күтілетін нәтижені анықтау 

ыр

мал

ары

. 

Сабақтың ортасы Ширату тапсырмасы. 

Белсенді оқу 

тапсырмалары(топта, 

ұжымда)  

 
Дескриптор: 

• Мәтін түрлері мен 

құрылымдық бөліктерін 

ажыратады. Жаңа білімді 

меңгереді. Сауатты, көркем 

жазады. 

• Диалогке қатысады; 

мұғалімнің көмегімен негізгі 

ойды анықтай алады. 

• Берілген тапсырмалар 

бойынша ой қорыту жасай 

алады. 

ҚБ: Бас бармақ  арқылы 

бір-бірін бағалау. 

Жұмыс дәптеріндегі 

жазылым тапсырмаларын 

орындау  

 

Берілген 

сұраққа 

жауап беріп, 

тапсырмалар

ды талапқа 

сай 

орындайды. 

 

 

Жұмыс 

дәптеріндегі 

жазылым 

тапсырмалар

ын орындау 

 

 
  

ҚБ: От 

шашу 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау. 

 

 

 

 

 

Оқ

ыл

ым, 

жаз

ыл

ым 

тап

сыр

мал

ары

. 

 

 

 

Соңы Қолдану  ҚБ: 

Бағдарш

Топ

тық 
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Оқулықта берілген 

тапсырмаларды орындау. 

Түсіндіру. 

Топтық, жеке жұмыс жүргізу. 

Дәптермен жұмыс. 

Суретпен жұмыс. 

Жаңа білім мен тәжірибені 

қолдану 

 «Ойлан, Жұптас, Пікірлес»  

 
(ҚБ) “Екі жұлдыз, бір 

тілек” әдісі. 

Оқулықтағы 

қосымша 

тапсырмалар. 

ам 

көздері 

арқылы 

бір-бірін 

бағалау 

тап

сыр

мал

ар. 

Кері байланыс Көп нүктенің орнына керекті 

сөздерді қойып жаз. 

БББ кестесі 

 

Білгені

м 

Білдім Білгім 

келеді 

   

 

 

 

Рефлексия 

(жеке,жұпта,топта, 

ұжымда) 

Оқушылар өздері белгілейді. 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін 

стикерге 

жазып, 

суретін 

жібереді. 

кері 

байланы

с парағы  

кері 

бай

лан

ыс 

пар

ағы 
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                                 № К00073                  26.11.2021ж. 

                     КҮЗГІ ОРМАНҒА САЯХАТ 

 

АҚБӨПЕЕВА АЙНҰР БАЙДАЛЫ ҚЫЗЫ 

Шымкент каласы Енбекши ауданы №38 Куаныш бобекжай бакшасы тәрбиеші. 

 

Мақсаты: Балаларды орман тұрғындарының тіршілігімен, күз ерекшелігімен 

таныса алады және орманда қауіпсіздік ережелерін сақтауды меңгере 

алады. Табиғатты сүюді және қамқор болуды түсіне біледі. 
Міндеттері. Күз мезгілінің белгілері, орман тұрғындарының күзгі тіршілігі 

туралы білім алады.ормандағы қауіпсіздік ережелерін сақтай біледі. 
2.Сөздік қорларына жаңа сөздер енгізу,сөйлеу, есту қабілеттерін және қоршаған 

ортаға, орман тұрғындарының тіршілігіне деген қызығушылықтары артады. 
3. Қоршаған ортаны қорғауға, мейірімділікке тәрбиеленеді. 
Қажетті материалдар: қоянның, тиіннің, кірпінің жұмсақ ойыншықтары, 

ағаштың көрінісі, шырша.жапырақтармен безендірілген тақта, қоянды 

сипаттауға арналған текше. «Тиіннің қысқы азығын жина» дидактикалық 

ойынына қажетті заттар (бүршіктер мен саңырауқұлақтар).Орманда қауіпсіздік 

ережелерін сақтауға байланысты картинкалар. 
Сөздік жұмыстар: ағаш ойығында, үлпілдек, тікенекті, 
Қостілділік: күз-осень, қоян-зайка,тиін-белка, кірпі-ежиик, орман-лес. 
Барысы. 
Балалар музыка залына кіреді. 
Шаттық шеңбері. 
Біз қандаймыз, қандаймыз. 
Шұғылалы таңдаймыз, 
Күлімдеген күндейміз, 
Ренжуді білмейміз, 
Қуанамын мен де, 
Қуанасың сен де, 
Атқан таңға қарап! 
Тәрбиеші: -Балалар, жаңбыр жауып, жел соғады. Егіншілер егіндерін жинайды, 

құстар жылы жақтарға ұшып кетеді, адамдар жылы киімдерін киеді, 
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жапырақтар сарғайып жерге үзіліп түседі. Айтыңдаршы, бұл жылдың қай 

мезгілінде болады?. 
Балалар: Күзде. 
Тәрбиеші: Әрине бұл жылдың күз мезгілінде болады. 
-Ия, айналамызға қарап, өлкемізде күз мезгілі екенін байқауымызға болады. 
(Тәрбиеші балалардың назарын жерде жатқан үлкен жапыраққа аударады) 
Тәрбиеші; -Балалар , мұнда үлкен, ерекше бір жапырақ жатыр, жапыраққа жазу 

жазып қалдырыпты, оқып көрейік.(күзгі орманға шақырылған хатты оқиды. ) 
Тәрбиеші: - Балалар, орманға барғыларың келе ме? (Балалардың жауабы) 
Тәрбиеші: - Орманға бару үшін қандай көлікке отыруымызға болады? 

(Балалардың жауаптары - машинамен, автобуспен, пойызбен т.б.) 
Тәрбиеші: Ендеше автобуспен барайық және автобусымызды ретке келтірейік. 
Саусақ жаттығуы. 
Біз орманға бару үшін, 
Дөңгелекке жел береміз ш-ш-ш. 
Бензин бакті толтырамыз с-с-с 
Саяхатқа шығуға, 
Дайын болды машина би-би-би. 
Тәрбиеші. – Міне атвобусымыз да дайын болды. Енді билеттеріңді алып, 

орындарыңа жайғасыңдар. (балаларға геометриялық пішіндер белгіленген 

билеттер таратылып беріледі, соған қарап орындықтарын табады). 
Музыкалық әуен орындалады. 
Міне, орманға да келіп жеткен сияқтымыз. Билеттеріңді орындарыңа қойыңдар. 
Маған жақын келіңдер. 
Музыкалық әуен (Күз туралы) 
-Сәлеметсізбе , ертегімен таңғажайыптарға толы орман! Балалар расымен де 

біздер күзгі орманның ғажайыптарға толы екенін сезініп тұрмыз. Қазіргі кезде 

бұл орманның иесі -күз!. Ал, күз мезгілінде қандай өзгерістер болады, сендер 

қандай өзгерістерді сездіңдер? (жаңбыр жауады, жел соғады, жапырақтар 

сарғайып жерге түседі, құстар жылы жақтарға ұшып кетеді, адамдар жылы 

киімдерін киеді). Тәрбиеші: Жарайсыңдар, дұрыс айттыңдар. Қараңдаршы, 

жерде не төгіліп жатыр? (жапырақтар) -Олардың түстері қандай? (балалардың 

жауаптары: түрлі-түсті; қызыл, жасыл, сары) Тәрбиеші: -Ия алуан түстегі 

жапырақтар орманның сәнін келтіріп тұр. -Балалар орман дегеніміз не? 

Орманда нелер жасайды?(балалардың жауаптары; жәндіктер, құстар, 

өсімдіктер, жабайы жануарлар) Тәрбиеші: Ия, орман құстармен аңдардың, 

жәндіктермен өсімідіктердің мекені,  

Қараңдаршы , анау биік ағаштың басында не отыр? -Тиін. 
-Тиіннің түсі қандай?  -Тоқсары. 
-Тиіннің және қандай дене мүшесін көріп тұрсыңдар? 
-Басы, денесі, аяқтары, құйрығы. 
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-Құйрығы қандай?  -Үлкен. 
-Үлкен және үлпілдек. Қане бәріміз бірге айтып көрейікші. 
-Үлкен, үлпілдек (балалар тәрбиешімен бірге айтады) 
Тиіндер орманды мекен етеді. Бұтақтан-бұтаққа секіріп ойнайды, өздерінің 

қысқы азығын жинап алады. Тиіндердің ағаштан-ағашқа секіруіне осы әдемі, 

үлпілдек құйрығы көмектеседі.. 
-Тиін өзінің інін қайда жасайды?  

-Ағаш қуысында. 
Тәрбиеші: - Ал, тиін қысқа қалай дайындалады? 
(Балалардың жауаптары;ағаш бүршіктерін, жаңғақтар, саңырауқұлақтар жинап 

кептіреді ) 
Тәрбиеші (балаларды мақтап, тиінге жаңғақпен саңырауқұлақтарды жинап 

беруді ұсынады). 
-Балалар, тиінге қысқы азық жинауға көмектесейік. 
Д/и «Тиінге азығын жинайық» 
(жапырақтармен безендірілген тақтаға саңырауқұлақтар мен бүршіктерді 

қыстырады ) 
Тәрбиеші: - Тиін үшін қанша саңырауқұлақтар жинадық (көп) 
-Бүршіктер қанша? (көп) 
Тәрбиеші: Жарайсындар балалар. Тиін сендерге риза болды. -Балалар, тиін 

сөзін орыс тілінде қалай айтамыз? -Тиін-белка. Қане енді тиінмен қоштасайық. 

Саяхатымызды жалғастырайық. (балалар қоштасады.) Тәрбиеші: -

Балалар,мына жапырақтар қимылдап жатыр, жапырақтың астында біреу 

жасырнып тұрған секілді.(Тәрбиеші жапырақтарды ашып, кірпіні 

көрсетеді) Тәрбиеші; - Ой, балалар қараңдаршы жапырақтың астына кірпі 

жасырныпты. 
-Кірпі қандай ? (кішкентай, тікенекті) 
-Ия, кірпі кішкентай және тікенекті, сүйір тұмсығы және төрт аяғы бар екен. 

Кірпі де жаз бойы орманда шашылып жатқан жапырақтарды, жеміс-жидектерді 

жинайды. Осы тікенектері кірпіні басқа үлкен аңдардан қорғайды. Түлкі, 

немесе қасқыр кірпіні жемек болғанда, кірпі басын аяқтарын тікенектерінің 

астына жасырып, доп секілді домаланып қалады екен. 
Сергіту сәті 
Кірпі, кірпі, кірпі, 
Тікенегі түрпі (қолдарын екі жанына қойып, саусақтарын ашады ) 
Жапырақтың астымен,(қолдарын төменге түсіреді) 
Жапырақтың үстімен.(қолдарын жоғары көтереді) 
Орманды кезіп жүреді. (аяқтарын тыпырлатады) 
Қауіп төнсе өзіне, көрсе егер түлкіні(түлкінің қимылын жасайды) 
Басын ішке бұғады, доп-домалақ болады (бастарын қолдарымен жауып, отыра 

қалады) 
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Жарайсындар балалар. Сендердің ойындарың кірпіге ұнаған секілді. Ендеше 

кірпімен қоштасайық, саяхатымызды жалғастырайық. 
Қауіпсіздік ережелерін сақтау. Сурет бойынша әңгіме. 
Тәрбиеші: -Балалар орманда қандай ережелерді сақтау керек екенін білесіңдер 

ме? (Тәрбиеші балаларға қауіпсіздік ережелерін бейнелеітін суреттерді 

тарқатып береді, балалар қолдарындағы картинкаларды пайдаланып жеке-жеке 

жауап өз ойларын жеткізеді; от жағуға , ағаштарды сындыруға, гүлдерді, 
саңырауқұлақтарды жұлуға, аңдармен құстарды үркітуге т.б. болмайды) 
Тәрбиеші: Жарайсыңдар, балалар осы ережелерді үнемі естеріңде 

сақтаңдар.Демек біздерге орманда шулауға болмайды екен. Ережені сақтап 

саяхатымызды одан әрі жалғастырайық.Тастрдың үстімен жүріп өтейік. 
Тәрбиеші: Міне орманның екінші шетіне келіп жеттік. (Шырша жанына 

жақындайды) - Балалар мынау қандай ағаш? (Шырша) -Шыршаның жапырағы 

бар ма?(жоқ, инелері бар) -Шыршаның түсі қандай? -Жасыл 
-Ия, шырша жаз мезгілінде де, қыс мезгілінде де жасыл түсте болады. 
-Қараңдаршы балалар, шырша түбіндегі ағаштың түбірінде біреу отырған 

секілді. Бұл не? (қоян) . 
-Қоянның жанында өте әдемі текше де бар екен. Мүмкін қоян осы текшеде 

бейнеленген суреттер арқылы өзі туралы әңгімелеуімізді қалаған шығар? 
(Текше. суреттер арқылы қоянды сипаттау) 
-Қояны қайда жасайды?(орманда) 
-Қоянның жүні қандай? (үлпілдек,жұмсақ) 
-Қоянның тұмсығының жанында нелері бар?(мұрттары) 
-Қоян не жегенді ұнатады?( сәбіз, қырыққабат) 
-Қоянның баласын қалай атаймыз?(көжек). 
-Ал енді қоянды орыс тілінде айтыңдаршы. 
Қоян-зайка. 
Тәр: -Жарайсыңдар балалар. Қоян туралы көп нәрсе біледі екенсіңдер.Өзі 

туралы әңгімелеп бергендеріңе қоянда риза болды. Қоянмен да қоштасайық. 

(балалар қоштасады). 
Балалар, біздер орманда ұзақ жүрдік. Енді бабабақшаға қайтатын уақыт болған 

сияқты. 
Ендеше орманмен, орман тұрғындарымен қоштасайық. 
-Сау болыңдар орман тұрғындары! Музыка.(балалар автобусқа отырады) 

Тәрбиеші: Балалар бүгін біз сендермен орманда болдық. - Орманда нелермен 

кездестік? (балалардың жауаптары; тиін, кірпі, қоян) 
-Тиін қайда тұрады екен? (ағаш қуысында) 
-Тиіннің ағаштан-ағашқа секіруіне не көмектеседі екен? (құйрығы) 
-Кірпі өзінің жауларынан қалай қорғанады екен? (тікенегінің астына 

жасырнады) 
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-Қоян туралы не білдіңдер? (орманда жасайды, сәбіз, қырыққабат жиді, жүні 

жұмсақ т.б.) 
Тәр: Жарайсыңдар балалар! Мен сендерге орманнан жинап әкелген түрлі-түсті 

жапырақтарымды силаймын. Саяхат сендерге ұнады ма? (балалардың 

жауаптары). Мағанда ұнады.Ендеше өзіміздің жақсы көңіл-күйімізді 

білдірейікші. (балалар күлімдейді, қонақтармен қоштасады). 
 

 

                                                   № L00023    27.11.2021 ж 

Мен – жаңа ғасыр педагогімін 

КУСПАНОВА АНАРА ЗАРИГОВНА                                                                               

Ақтөбе облысы. Темір ауданы  Ақсай селосы Н.Байғанин атындағы мектеп-

балабақшасының бастауыш сынып мұғалімі 

«Жай мұғалім хабарлайды, 

Жақсы мұғалім түсіндіреді. 

Керемет мұғалім көрсетеді, 

Ұлы мұғалім шабыттандырады» 

«Ел есінде бір жыл қалғың келсе – ас бер, он жыл қалғың келсе – ағаш отырғыз, 

ал мәңгі қалғың келсе – бала тәрбиеле» дейді халық даналығы. Мен үшін 

қастерлі де, қасиетті мамандық ол – ұстаздық жол. 

Мамандықты таңдау – әр адам үшін ең маңызды шешім. Мен үнемі 

Ж.Аймауытовтың «Мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне 

икемділік қажет, бұл – жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен 

өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе» деген сөзін өзіме жол сілтер 

Темірқазық қып алдым. Сөйттім де «Ұстаздық» деп аталатын қиын да қызық 

соқпаққа алып барар мамандықты таңдауға бел будым. Өйткені мектеп өмірі 

мен үшін ыстық, тым жақын. Бала күнімнен санама сіңген қоңырау үні, 45 

минуттық білімнің тылсым құдіреті өзіне шықыратын да тұратын. Осы арман 

желкені салиқалы да салмақты ұстаздарымның жолын жалғастыруға себеп 

болды. 

Ұстаздық еткен жалықпас, 

Үйретуден балаға, – деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, М.Өтемісов атындағы 

мемлекеттік университетінде білім алғанан кейін Сырым ауданына қарасты 

Қызылағаш орта мектебінде, кейін Бұлан орта мектебінде қазақ тілі мен 

әдебиеті пәндерінің мұғалімі болып жұмыс жасадым. Мектеп ұжымындағы 

әрбір ұстаздың бойында болатын төзімділік, сыпайылық, адамгершілік, 

еңбексүйгіштік сияқты жақсы қасиеттерді бойыма сіңірдім. Тәжірбиелі 

ұстаздардан шәкірттермен жұмыс жасау әдістерін, оларды жақсы көруді, 
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көңілін таба білуді үйрендім. Міне, биыл осынау қастерлі мамандықтың 

тұтқасын ұстағаныма да 18 жылдың жүзі болыпты. Қиыны мен жеңілі, қызығы 

мен қуанышы мол болған еңбек жолымдағы педагогикалық ұстанымым – үнемі 

жаңалыққа ұмтылып, ақпарат ағымында заманауи алдыңғы қатардан көріну 

және әр оқушының  бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы 

биік мақсаттарға жетелеу. 

Б.Момышұлы «Ұстаз – ұлық емес, ұлы қызмет»дейді. Ал ұстаздық – мен үшін 

биік шың іспетті. Өзіңнің аңсаған шыңыңа шығу үшін талай еңбектенесің. Ал 

сол шыңға жету жолындағы талай бұрмалаң да шатқал, қиын да 

қалтарыстарына төзе білетініме сенімім мол. 

Жебеп тұрар, демеп тұрар арқада, 

Болу керек құдіретті төрт ана. 

Туған жері – түп қазығы, айбыны, 

Туған тілі – сатылмайтын байлығы, 

Туған дәстүр, салт-санасы – тірегі, 

Қадамыңа шуақ шашар үнемі, – деп М.Шаханов ағамыз жырлағандай, адам 

баласының өміріндегі төрт ананның бірі болып табылатын – қазақ тілі мен 

қазақ әдебиетінің мұғалімі болу – аса жауапкершілікті іс деп білемін. Осындай 

жаһандану заманына тұспа-тұс келген біздің шәкірттеріміздің бойына ұлттық 

рухымызды сіңіріп, тілі мен дінін, ділін берік ұстанған ұрпақ оқыту, тәрбиелеу 

барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімінің мойынына 

жүктелетін міндет зор.  Сондай-ақ қазіргі білім беру саласының алдында тұрған 

басты мәселе – жаңа форматты ұстаз қалыптастыру. Бүгінде ұстаздар қауымы 

үстелдің бір шетінде «мен ұстазбын» деп тұрып алмай, бақылаушы, жазалаушы, 

тексеруші қызметін әрі ысырып тастап, ізденуші, зерттеуші, 

шығармашылықпен жұмыс жасайтын жаңашыл болса деп ойлаймын. 

«Ескіден қол үзіп, жаңаға қол жеткізгендер ғана мұғалім бола алады» деп 

Қытайдың дана ойшылы Конфуций айтқандай, ХХІ ғасырдың талабына сәйкес 

2014 жылы ҚР педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлі 

бағдарламалары аясында екінші деңгей  (ілгері) бағдарламасы бойынша курсты 

аяқтап, сертификатқа ие болдым. 

Иә, мен қазіргі заман педагогімін. Осы жолда өз алдыма шәкірттерге терең білу 

барысында мақсаттар қойдым. Менің ойымша, қазіргі педагогикалық 

тәжірибеде тиімділікке  қол жеткізу үшін Кембридж бағдарламасын  жеті 

модульді сабақта тиімді пайдалану, яғни оқушыға өзіне дұрыс шешім табу және 

алға қойылған міндеттерді шешу үшін шығармашылықпен және сын 

тұрғысынан ойлауға мүмкіндік беру керек. Мен өзімнің шәкірттеріме бағыт-

бағдар беремін, ал алдымдағы шәкірт оны жүзеге асырады. Жан-жақты өз 

пікірлерін айтып, ойларымен бөліседі. Өз сабақтарымда қолданатын әдістер 

мен тәсілдер заман талаптарына сәйкес келеді және оқушыларыма  ұнайды. 

Жаңа ғасыр педагогі, бұл –   рефлексивті педагог. Әрбір мұғалім үнемі өзін-өзі 
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жетілдіріп және де  рефлексия тәжірибесінде ғана бұл өсуге ықпал етеді. 

Мен жұмыс жасап жүрген шағын жинақты мектепте әр түрлі оқушылар бар 

және әр оқушының ойлауы мен қабылдауы да әр түрлі деңгейде. Кей кезде 

жаңартылған білім беру жүйесінде топқа, жұпқа бөліп жұмыстану кездерінде 

қиындықтар да кездесіп жатады. Осындай кездерде шетел ғалымы  Генри 

Фордтың « Бұған дейін жасағандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға 

болады» деген сөзін есіме аламын да, өзімнің тәжірибемде жинақтаған әдіс-

тәсілдерге сүйенемін. 

 

Менің шәкірттерім менен әр күн сайын жаңалықтар  күтеді және олардың 

сенімін ақтамауға болмайды. Менің мамандығым менен тұрақты жұмылдыруды 

талап етеді. Мен бәсекеге қабілетті жастарды дамыту және тәрбиелеу үшін 

барлық жаңалықтарды білуге міндеттімін. Мен мұғаліммін, «Өз болашағымды» 

оқытамын, болашақ дәрігерлер, мұғалімдер, инженерлер, әскери және барлық 

болашақ мамандарын даярлаймын. 

Менің түсінігімде, жаңа ғасыр педагогы – өз ісінің кәсіби шебері, ол білім көзі 

болып қалу ғана емес, оқыту үрдісінің белсенді қатысушысы. Әрбір баланы оқу 

үрдісіне тарту оңай, бірақ кейде мұны жүзеге асыру қиын. Тек әдістемені жақсы 

меңгерген педагог сыныптағы жұмысты дұрыс ұйымдастыра алады. 

Қазір XXI  ғасыр. «Заманға сай қадам басып барамын ба?» деген сұрақ мені де 

толғандырады. Жаһандану дәуірінің талаптарына сәйкес келе ме? Менің 

ойымша, бұған жауап: «жоқ» болуы да мүмкін емес. 

Мен – жаңа ғасыр педагогімін. Мен өзімнің білімім мен біліктіліктілігіме 

сенемін, әр түрлі оқыту құралдарын тиімді пайдаланамын,  сабаққа 

дайындыққа  шығармашылықпен келемін. 

Ал ең бастысы, менің біліктілігім, мен «Өз болашағымды» оқытамын! 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



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

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

44 

 

 

 

 

 

 № L00024   27.11.2021 ж 

Монтессори әдістемесі бойынша заттық ойындар топтамасы 

АСИЛОВА ГУЛЖАМАЛ МЕЙРХАНОВНА                                                                    

Шымкент қаласы  Абай ауданы №16 «Сымбат» бөбекжай-бақшасының 

тәрбиешісі 

Баланы жан-жақты тәрбиелеу, оның дүниетанымын жетілдіру, заттық орта 

туралы түсінік ой-өрісін дамытып, еңбекке баулу балабақшалардағы барлық 

топтарға бірдей ортақ міндеттер. Заттық орта жұмысында айналадағы қоғамдық 

өмір шындығын, табиғат тамшыларын бақылатып, баланың таным, сезім 

қабілетін жетілдіру басты роль атқарады.  Балалармен арнайы өтілетін осы 

жұмыс барысында тәрбиеші әр заттың аты, сапасы, қажеттігі жайында 

түсіндіреді. Баланы заттың атын сөзбен айтуға үйретеді. Айналадағы қоғамдық 

өмір өлі, тірі табиғат құбылысын бақылатқанда да әр объектіні сөзбен атап, 

түсіндіріп баланы заттық ортаға сөзбен қызықтырып, қабілетін дамыту 

көзделеді.  

       Мектепке дейінгі оқу тәрбие жүйесін жетілдіру мақсатында шынайы өмірде 

тиімді ету қабілеттерін дамыту үшін – монтессори әдісін қолдану тиімді. 

Монтессори  материалы арқылы бала  затты түсінеді және оны қолдануға 

тырысады. Монтессори  материалы қандайда бір іс- әрекетке итермелейді. 

  Монтессори  әдістемесі келесі аймақтар бойынша  іске асады: 

1.Тәжірибелік жолмен іске асатын жаттығулар (Күнделікті өмір 

жаттығулары) - ең алғашқы жылында бала қозғалыс жасау үстінде жүреді. Онда 

сензитивтік кезеңнің даму жолы қалыптасады. Алғашында қозғалысы онша 

болмағандықтан, моторлық жүйесін қосу үшін тәрбиенің негізіне үлеседі. 

Моторлық даму жеке -дара қозғалыс темпін құлшындыруға әсерін тигізеді. Оған 

қозғалыс жасау үшін түрлі жаттығулар жасалады, өзіндік іс-әрекетке 

итермелейді. Бір сызықтың бойымен жүру тепе-тендік сақтауға итермелейді. 

Басқада топтық жаттығулар балалар арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға 

көмектеседі. Мысалы, рөлдік ойындар бір-бірін сыйлауға үйретеді. Жаттығуға 

арналған материал тәжірибе жасау барысында жас ерекшелігіне сай болу керек. 
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Жаттығудың шарты түсінікті болу керек. Нәтижесінде өзін-өзі тәрбиелеуге 

үйренеді. Жаттығулардың негізгі мақсаты: баланы қоршаған ортаға деген 

жауапкершілік қасиеттерін қалыптастыру болып табылады. Тәжірибелік жолмен 

іске асатын жаттығулардың түрлері: 

1.Суды бір ыдыстан екінші ыдысқа құю. 

2.Металды тазалау. 

3.Кесілген гүлдерді күту жолдары. 

4.Бір сызықтың бойымен жүру. 

5.Тыныштандыру жаттығулары. 

6.Қоғамдық өмірге қатысы бар жаттығулар. 

  2.Сезім мүшесін дамытатын материалдар (Сенсорлық аймақ) - әр 

сезім мүшелерін дамытуды ұсынады. Бұл материал арқылы заттардың көлемін, 

түсін, өлшемін, дыбысын ажырата алады. Жеңілден ауырға көтеру ұғымы 

қолданылады. Бала моторикасымен сенсорикасын жаттықтыру үшін материалды 

қайталауға тура келеді. Материалды қолданған соң бала жоспарлау, дайындау, бір 

тапсырманы соңына дейін орындауға тырысады. Бірақ ұйымдастырылған іс-

әрекет кезінде бала сол материалмен жұмыс жасау жолын толығымен таныс болу 

керек. Мұнда жұмыс барысында балаға сөз беріледі. Тапсырманы орындай 

алмайтындарға қайтадан тағы бір сабақ өткізу керек. 

«Қызғылт мұнара» ойыны 

Мақсаты: үлкен, кішкентай түсініктерін қалыптастыру, ұсақ қол моторикасын 

дамыту.  

Шарты: кілемнің үстінде шаршылар шашылып жатады. Тәрбиеші баланың 

алдына ең үлкен шаршыны қояды, ал бала сондай шаршыны сол шаршының 

үстіне қою керек. 

Қажетті құралдар: «Қызғылт мұнара» 10 шаршыдан құралады (ауыр ағаш, 

қызғылт түс) шаршының мөлшері 1см ден 10 см ге дейін барады. 

«Пирамида» ойыны 

Мақсаты: түстер туралы негізгі білімдерін бекіту, пішіндерді дұрыс атай білуге 

үйрету, саусақ моторикасын, ойлау қабілеттерін дамыту.  

Шарты: бала ойыншықты алдына қойып дөңгелек пішіндерді,олардың түстерін 

атайды, тура және кері санайды. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған жасыл, сары, көк, қызыл түсті дөңгелек 

пішіндер. 

«Пингвин-пирамида»ойыны 
Мақсаты: түстер туралы білімдерін бекіту, пішіндерін дұрыс атай білуге 

дағдыландыру, қол, саусақ моторикасын, ойлау қабілетін дамыту. 

Шарты: бала түрлі-түсті пішіндердің түсін атайды және көлеміне қарай пингвин-

пирамида құрастырады. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған қызыл, сары, жасыл, көк және қара түсті 

дөңгелектер.  
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«Моншақтар лабиринті»ойыны. 
Мақсаты: түстерді ажырата білуге үйрету, саусақ моторикасын, ойлау, есте 

сақтау қабілетін, қиялын дамыту, қызығушылығын арттыру. 

Шарты: ойыншықты алдына қойып, түрлі-түсті шарларды екі немесе үш 

саусақпен ұстау арқылы бірізділік принципін сақтай отырып жоғарыдан төменге 

қарай және керісінше жүргізу. 

Қажетті құрал: қызыл, сары, көк, жасыл түсті шарлар, лабиринт. 

 

 

«Ойыншықтарды жіптен өткізу» ойыны 

Мақсаты: балалардың қол, саусақ моторикасын, ойлау қабілеттерін, қиялын 

дамыту, ептілікке, икемділікке тәрбиелеу. 

Шарты: бала жіппен бекітілген ойыншықты алдына қояды, оларды қайтадан 

жіптен өткізу арқылы бекітеді, суреттегі ойыншықтардың атын атайды. 

Қажетті құралдар: жіптен өткізілген ойыншықтар. 

3.Математикалық материалдар (Математикалық аймақ) -

математикалық материалдар ойлау қабілетінің дамуына көп септігін тигізеді. 

Бала ең алғашқыда көптеген заттармен жұмыс жасау арқылы өз білімін 

жетілдіреді. Монтессори  материалы сезімді дамытады, оған қоса математика 

әлеміне жетелейді. Бала мұнда математикалық ұғымдарды тез игереді. Сан және 

онға дейін санау жүйесін тез игереді. Математикалық монтессори материалы 

баланы сенсоматорлық ішкі қажеттілігіне сүйене отырып қанағаттандыру 

жолдарын іздеуге тырысады. Математикалық материалды пайдалану жүйесін 

білген соң, түрлі қиын тапсырмаларын қиындықсыз орындайды. Мысалы: ашық 

түсті моншақтарды пайдалану арқылы сан құрамымен пішін туралы түсініктері 

пайда болады. 

«Геометриялық пішіндер пирамидасы» ойыны 

Мақсаты: түстерді, пішіндерді дұрыс атауға үйрету, ойлау қабілеттерін дамыту, 

саусақ моторикасын жаттықтыру. 

Шарты: бала геометриялық пішіндерді атайды, түстерін ажыратады, пирамида 

құрастырып ойнайды. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған қызыл, жасыл, сары, көк түсті геометриялық 

пішіндер. 

 «Сылдыр қағаздағы сандар» ойыны 

Мақсаты: 0-9-ға дейін сандардың атауларымен таңбаларымен таныстыру. Қол 

икемділіктерін дамыту. 

Тәрбиеші 1-5 сандарды үстел үстіне қойып бастырады. Балаға кез-келген санды 

таңдауға рұқсат етіледі. Бала алдына тәрбиеші санды жазу кестесін қойып, 

санның жазылу ережесіне сүйеніп таңбасын түсіреді. Бала алдымен санды атап, 

сосын таңбасын жазуға кіріседі. 

Керекті құралдар: ағаш кестелер, сылдыр қағаздар 
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«Шытырман-көлік» ойыны.  

Мақсаты: түстерін ажырата білу, тура және кері санауға жаттықтыру, көліктің 

құрылысын дұрыс атай білуге үйрету. 

Шарты: бала көлікпен ойнайды, көліктің құрылысын атап шығады, 

шытырмандағы моншақтарды түсіне қарай ажыратады, тура және кері санайды. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған көлік, түрлі-түсті моншақтар 

 «Паравоз» ойыны.  

Мақсаты: түстерді, пішіндерді дұрыс атауға, ажыратуға үйрету, пішіндерді 

дұрыс орналастыра білуге үйрету, икемділікке, ептілікке, тапқырлыққа 

тәрбиелеу. 

Шарты: бала паравоз ойыншығын алдына қояды, оның барлық құрылысын атап 

шығады (паравоз ағаштан жасалған, екі арбасы бар, 12 дөнгелегі бар), 

пішіндерін, түсін атайды, оларды паравоз арбасына орналастырады. 

Қажетті құрал: ағаштан жасалған паравоз екі арбасымен және түрлі-түсті 

пішіндер. 

4.Сөздік қорын дамыту материалдары (Тілдік аймақ) - қарым-қатынас 

жасау үшін адамның сөздік қоры ең басты роль атқарады. Бала туғаннан өсе келе 

қоршаған ортадағы адамдармен қарым-қатынас жасау үшін сөйлеуге тура келеді. 

Балабақшаға келген балаларда сенсорлық кезең болғандықтан, түрлі ойындар, 

әңгімелесу мен сұрақтар қою арқылы ойлау қабілетімен сөйлеу қабілеті күрт 

дамиды. Жалпы 2 жастағы бала негізінен 200-ден астам сөздерді меңгереді, ал 5 

жастағы бала 3000-нан астам сөздерді  игереді. Бала түрлі сұрақтар қою арқылы 

өзіндік сөздік қорындағы жетпей жатқан қажеттілігін қанағаттандырады. Сөйлеу 

қабілетін дамыту үшін ойындар мен түрлі жаттығулар қолданады.  

«Қозғалмалы алфавит» ойыны 

Мақсаты: әріппен дыбыс туралы түсініктерін қалыптастыру. 

Шарты: Тәрбиеші себетке бірнеше заттарды салады. Мұнда атаулары мен 

жазулары  сәйкес болады. Бала затты алып атын атайды,  ал тәрбиеші оған сәйкес 

бірінші әріпін таңдап береді. Бала сосын  қалған әріптерді құрып, сөзді тізіп 

береді. 

Керекті құралдар: екі жәшікте толық алфавит бойынша әріптердің 

бірнешетүрлері салынады. Сылдыр қағаздың көлеміндей әріптер болуы керек. 

Дауысты дыбыстар қызыл түспен, ал дауыссыз дыбыстар көгілдір түспен 

белгіленеді. Екі жәшікте бір жолда жазылған әріптер салынады. 

«Ыдыстар» ойыны 

Мақсаты: балалардың күнделікті ыдыстар туралы түсініктерін кеңейту, олардың 

қажеттіліктерін ұғындыру, ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту. 

Шарты: ыдыс-аяқтардың аттарын атайды, оларды қандай мақсатта және қалай 

қолдануға болатындығын айтады. 

Қажетті құралдар: ыдыс-аяқтардың суреттері 

«Жылжымалы жемістер мен көкөністер» ойыны 
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Мақсаты: жемістерді көкөністерден ажырата білуге, оларды өз орнына қойып 

шығуға үйрету, қол, саусақ  бұлшықеттерін, ойлау, есте сақтау қабілеттерін 

дамыту. 

Шарты: бала тақтайшаны алдына қойып, ондағы шашыраған жемістер мен 

көкөністерді шытырман жол арқылы өз орнына апарып қояды, жемістер мен 

көкөністердің атын, ерекшелігін, түсін атайды. 

Қажетті құралдар: тақтайшада орналасқан жемістер мен көкөністер. 

«Қуыршақ театры» ойыны 

Мақсаты: балалардың шығармашылық ойлау қабілеттерін, қиялын, ролдік 

ойындарды меңгере білуге, өз ойларынан ертегі құрастыра білуге үйрету, 

қызығушылықтарын арттыру. 

Шарты: бала қуыршақ театрын алдына қояды, олардың әрқайсысына өзінше ат 

қояды, рол береді, өз қиялынан ертегі желісі бойынша немесе өмірлік тәжірибесі 

бойынша сюжетті-ролдік ойындар құрастырып ойнайды. Қажетті құралдар: 

әкесі, анасы, әжесі, атасы, ағасы, әпкесі және бауырынан құралған қуыршақ 

театры. 

5. Қоршаған ортамен таныстыру материалдары. (Ғарыштық аймақ) 
Бала туғаннан өсе келе қоршаған ортадағы заттармен қарым-қатынас жасай 

бастайды. Бұл аймақта астрономия, биология, география ғылымдарымен 

танысады. 

«Жер шары» ойыны 

Мақсаты: балалардың жер шары туралы түсініктерін кеңейту, өзендермен, 

көлдермен таныстыру, тілдерін, ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту. 

Шарты: бала глобусты айналдыра отырып жер шарымен танысады, өзендерін  

т.сін атайды, Қазақстан мемлекетін көрсетеді. 

Қажетті құралдар: жер шарының макеті 

«Микроскоп» ойыны 

Мақсаты: балаларды микроскоппен таныстыру, мән-мағынасын түсіндіру, 

қоршаған әлемге деген қызығушылықтарын арттыру. 

Шарты: бала микроскопты алдына қойып оның құрылысымен танысады, онымен 

ұсақ заттарды зертейді, микросптың атын атау арқылы тілін жаттықтырады. 

Қажетті құралдар: микроскоп 

Заттық ортаны алдымен қоршаған ортадағы болмысты қабылдау мен 

түйсікке негізделеді. Айналадағы қоршаған ортаны, заттар мен құбылыстарды 

көру, есту қабылдау арқылы өзіндік үрдістер: ес, қиял, ойлау пайда болады. Бір  

нәрсені еске түсіру үшін алдымен оны көру, не есту керек. 

Адамның ақыл-ойының дамуына қабылдау мәнді рөл атқарады, әр түрлі іс-

әрекетте әрқилы тәжірибелік істердің реттеушісі болады.Көркемдік шығармада 

заттық ортаның рөлі зор. Мысалы: музыкалық  шығармаларды музыкалық есту 

қабілетінсіз, бейнелеуді нәзік түстерді қабылдаусыз, поэзияны жетілген тіл 

сенімінсіз түсіну мүмкін емес.Психологиялық дамуда заттық үрдісінің рөлін 
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бағалай отырып, белгілі бір білім мен дағдыны меңгеруде баланың жеке қабілетін 

ескеру өте маңызды.  

 

 

 

 

                                       № L00011          27.11.2021 ж.  

 

Түзете-дамыта оқыту арқылы оқушылардың 

 танымдық белсенділіктерін арттыру жолдары. 

 

САПАРОВА АСЛЗАДА  АЛИПОВНА                                                                                               

БҚО, Орал қаласы. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған облыстық 

арнайы кешен «мектеп- интернат –колледжі»  

Директордың оқу-түзету жұмысы жөніндегі орынбасары 

 

«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін 

дамытады  ойынсыз ақыл - ойдың қалыптасуы мүмкін емес».                                   

(В. А. Сухомлинский) 

 

        Бүгiнгi таңда жалпы бiлiм беретiн орта мектеп жаңа қоғам мектебi, 

болашақ мектебi, яғни саналы халықтық мәдениетке бағытталған, баланың жеке 

басының дамуына, жеке тұлға болып қалыптасуына жағдай жасайтын, бәсекеге 

қабiлеттi, елдiң ертеңi болатын жас ұрпақты өсiрiп, дамытатын мектеп болуы 

тиiс. 

    Қазақстан Республикасының Бiлiм туралы заңында: «Бiлiм беру жүйесiнiң 

басты мiндеттерiне: бiлiм бағдарламаларын меңгеру үшiн жағдайлар жасау 

және жеке адамның шығармашылық, рухани және дене мүмкiндiктерiн дамыту, 

адамгершiлiк пен салауатты өмiр салтының берiк негiздерiн қалыптастыру, жеке 

басының дамуы үшiн жағдай жасау арқылы парасатты байыту» деп атап 

көрсеткен. 
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Осыған байланысты қоғам алдына оқушының жеке басын үйлесiмдi дамытуға 

бағыттайтын мiндеттер қойылып отыр. Отанымыздың әрбiр болашақ азаматын 

жан жақты тәрбиелеп, бiлiм беру арқылы дамыту ең жауапты iс. 

    Жалпы орта білім беретін мектептерде үлгерімі төмен оқушылардың елу 

пайызы психикалық дамуы тежелген /ПДТ/ балалардың құрайтындығы бүгінгі 

күні ғылыми түрде дәлелденіп отыр. К. С. Лебединская, В. И. Лубовской, т. б 

дефектологтар зерттеулерінде балалардың жас мөлшері бірдей болғанымен, 

психикалық дамуы әртүрлі, яғни интеллектуалды қабілетінің жасына сәйкес 

келмейтіндігін ерекше атап көрсетілген. 

    Психикалық дамуының негiзгi бұзылыстары интеллектуалды даму деңгейi, 

яғни, зейiнi, есте сақтауы, ойлауы, кеңiстiктi бағдарлауы төмен болып келедi. 

Осы себептерге байланысты психикасы дамуы тежелген (ПДТ) балалардың оқу 

үлгерiмi төмен болады. Бұл балалардың оқуға үлгермеушiлiгi жетi - сегiз 

жастан анық байқалады. Оның негiзгi белгiлерi: сабаққа белсендiлiгi 

байқалмайды, берiлген тапсырмаларды үлкендердiң көмегiнсiз дұрыс орындай 

алмайды, сыныптастарымен аз араласады, өз ойын ашық айта алмайды, оқу мен 

жазу, есептеулерде көп қателер жiбередi, тез шаршағыш, зейiнi тұрақсыз болады 

өз өзiн төмен бағалауы; қоршаған ортаға сенбеушiлiкпен қарауы; өз күшiне 

деген сенiмсiздiгi. 

    Психикалық дамуы тежелген балалардың тiл байлығы әдеттегi балаларға 

қарағанда 20 - 30% төмен деңгейде. Осы себептерден баланың тапсырманы 

орындауында көп қиындықтар кездеседi. Қазіргі таңда елімізде арнайы білім 

беруді қажет ететін балаларға арнайы мектептер мен жалпы мектептердің 

ішінен арнайы сыныптар ашылуда. 

Түзете - дамыта оқыту сыныптарына әр түрлі биологиялық, әлеуметтік 

себептердің салдарынан (орталық жүйке жүйесінің қызметінің жетілмеуі, 

соматикалық әлсіздік,, педагогикалық қараусыз) оқуда, мектепке бейімделуде 

қиындық келтіретін балалар оқиды. 

Психикалық дамуы тежелген балалармен жүргізілетін психологиялық түзете - 

дамыту жұмыстарының принциптері: 

Баланың жеке тұлғалық ерекшеліктерін анықтау. 

Шаршап кетпеуін қадағалау. 

Оқу әрекетін ойын түрінде ұйымдастыру 

Сыныптан тыс тәрбие сағаттарына қатыстыру; 

Ойын дағдыларын оқу әрекетіне аудару. 

Арнайы әдістемелермен оқытуды ұйымдастыру. 
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Жылдық диагностикалық даму деңгейін салыстыру. 

Психикалық дамуы тежелген балаларды оқыту - тәрбиелеу үдерісіндегі 

міндеттер: 

1. дамуы тежелген балалардың білім, білік, дағды қабілеттерін шешу және 

дамыту жолдары: дайындығын қамтамасыз ететін психофизиологиялық 

мүмкіндікті қажетті деңгейге дейін дамыту; 

2. Балалардың ой - өрісін дамыту; 

3. Оқу қажеттілігін қалыптастыру; 

4. Баланың әлеуметтік - адамгершілік мінез - құлқын қалыптастыру; 

5. Баланы жан - жақты бақылау; 

6. Даму мүмкіндігіне байланысты интеллектуалдық біліктілік қалыптастыру 

7. Баланың жалпы даму деңгейін көтеру және дамыту; 

8. Жағымды әлеуметтік орта қалыптастыру; 

   Психикалық дамуы тежелген балаларды оқыту - түзету процесiнде 

әдiстемелiк нұсқауларды дұрыс және жоғары деңгейде ұйымдастырып, 

төмендегі жұмыс түрлеріне көңіл бөлу керек: 

- Жалпы білім беру циклі сабақтарында, сондай - ақ арнайы оқыту кезінде әр 

баламен жеке жұмыс жүргізу; 

♦ Түрліше әдіс, тәсілдермен қажудың алдын алу, яғни, ақыл - ой мен 

тәжірибелік жұмыстарды алмастырып отыру; 

♦ Қызықты және әсемделген дидактикалық заттарды дайындау, көрнекіліктің 

түрліше әдіс тәсілдерін қолдану; 

♦ Баланың білім алу іскерлігін барынша белсенді етіп, олардың сөйлеуін 

дамытатын және оқу іскерлігіне қажетті дағдыны қалыптастыру әдістерін 

қолдану; 

♦ Дайындық (оқу бағдарламаның нақты бір бөлігін меңгеруге) жұмыстарын 

жүргізу және қоршаған орта жайлы білімдерін кеңейтуді қамтамасыз ету; 

♦ Оқуда және оқудан тыс кездерде баланың барлық іскерлігінің түрін дер 

кезінде, қажетті жағдайға сәйкес үздіксіз түзетілуіне көңіл аудару. 

    Бiлiм беру мекемесiнде оқитын психикасының дамуы тежелген балалар әр 

уақытта нәтижеге жету үшiн бақылаудан тыс қалмауы қажет. Сонымен бірге әр 

баланың физиологиялық, психологиялық жас ерекшелiктерiн ескере отырып, 

сынып жетекшісі, психолог, логопед, дефектолог және ата - ана тығыз 

байланыста болып, түзету жұмыстары тиімді жүргізілген жағдайда жұмысымыз 

нәтижелі болады. Психикалық дамуы тежелген балалардың ерекшеліктерін 

басшылыққа ала отырып, балаларды мүмкіндіктеріне қарай дамыту, оларға 
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сеніммен қарап, жеке тұлға ретінде өмірге бейімдеу, оқытудың тиімді тәсілдерін 

іздестіру, пәнге қызығушылығын арттыру мақсатында түрлі жұмыстар 

атқарылады. 

   Қазіргі кездегі  ТДО  сынып оқушыларын оқыту мен тәрбиелеу үдерісіне 

көптеген жаңа тәсілдер енгізіліп жатыр. Соның ішіндегі ең бір маңызды да 

қолайлы тәсіл – ойын арқылы баланың психикасы мен ойлау қабілетін дамыту. 

Сондай - ақ, оқушылардың оқу материалдарын жақсы қабылдауына әсерін 

тигізетін тиімді әдістердің бірі - ойын. Ойын - баланы адамгершілікке 

тәрбиелеудің бірден - бір жолы. Сабаққа ойын мен ойын тәсілдерін енгізу оқуды 

қызықты етіп, балалардың сергек болуына, оқу материалын қабылдау 

барысындағы кездесетін қиындықтарды жеңуіне жағымды әсер етеді. Ойын – 

оқушыға білім мен тәрбие беру әдістерінің тиімді амалдарының бірі. Сонымен 

қатар, ТДО сынып оқушыларына қолданылатын ойындарға олардың дене 

бітімінің қалыптасуына арналған ойындар, қимыл ойындары, сөйлеу, 

шешендігін, тілін дамыту ойындарды жатқызуға болады. 

Ойын терапиясы – күрделі жұмыс. Бала психикасын дәрісіз емдеу, көңіл - 

күйіне, өзіне, қоршаған ортаға қарым - қатынасын өзгерту, пәнге 

қызығушылығын арттыру, іскерлік, белсенділік және сөздік қоры мен тіл 

байлығын дамытудың жолы, тиімді әдісі. Ойын дегеніміз - ұшқын, білімге 

құштарлық пен еліктеудің маздап жанар оты» деуге болады. Баланың қиялы 

ойын арқылы шарықтайды, әр сабақта ойын түрлерін орнымен қолданып, оны 

қызықты ету арқылы жас бүлдіршіндердің білімге деген ынта - ықыласын, 

пәнге деген сүйіспеншілігін, қызығушылығын қалыптастыруды көздейді. 

Педагогикалық мүмкіндіктеріне сәйкес ойын түрлері: 

1. Білім беретін ойындар 

2. Тәрбиелейтін ойындар 

3. Дамытатын ойындар 

4. Жеке тұлғаны әлеуметтендіретін ойындар 

5. Диагностикалық ойындар 

     Баланы оқуға қызықтыру және дамыту мақсатында, қоршаған ортамен 

байланысын нығайту үшін күнделікті сабақ алдында ашықтық, сенімділік 

деңгейін, эмоционалдық еркіндігін және ұжымда бірауыздылық орнатуға 

жағдай жасайтын жұмыстар жүргізген жөн. 

Психологиялық ойын - жаттығулар баланың жан дүниесінің, рухани жай - 

күйінің үйлесімді дамуына ықпал етеді. Баланың сезім әрекетін, әсерленушілік 

деңгейін анықтау үшін қолданылады. Адамдардың бiр бiрiмен қарым - 
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қатынасы өте күрделi процесс. Қоршаған адамдармен қарым - қатынас жасауда 

қиындық көретiн балалар, бiрiншiден ұжымға бейiмделуiнде, бiлiмдi 

меңгеруiне кедергi болады. Сондықтан, баланы оқуға қызықтыру және дамыту 

мақсатында танымдық іс - әрекетін қалыптастыру мақсатында сабақ алдында, 

ашықтық, сенiмдiлiк деңгейiн, эмоционалдық еркiндiктi, топта бiрауыздылық 

орнатуға жағдай жасайтын психологиялық жаттығулар өткiзу керек. 

Психологиялық ойындар: 

«Менің көңіл - күйім» жаттығуы 

Алдарыңдағы бланкіге өз көңіл - күйлеріңді суреттеп салыңдар. 

Есте қалған қызықты оқиға 

Топ дөңгеленіп отырып, қатысушыларға доп беріледі. Допты бір - біріне 

кезектесіп беріп, есте қалған қызықты оқиғаларды айтады. 

Мен саған сенемін 

Әуен ойнап тұрады. Жұп құрып, бір - бірінің көздеріне қарап отырады. «Мен 

саған сенемін...» өйткені сен жақсы адамсың. 

«Сиқырлы сөздер» ойыны 

    Мұғалім кез - келген өтінішті айтады, ал оқушы оны әдепті түрде айтуы 

керек. Мысалы: Айнаш, дәптерді бер. «Айнаш, өтінемін дәптерді берші» 

Дамыту ойындары – баланың танымдық және ерік - эмоциялар сферасын 

дамытуға бағытталған іс - әрекет. 

Дамыту ойындардың маңыздылығы оқушылардың ынта - ьқыласын есепке ала 

отырып, оқуды қызықты етіп, білім, білік, дағдыны қалыптастыру. Дамыту 

ойындарға қойылатын бipiншi талап - оқушының танымдық әрекетін, 

қызығушылығын дамыту. 

    Танымдық ойындардың да түрлері көп. Мысалы, сөз жүмбақ, сөз тізбек, 

кроссворд, викторина, психологиялық жаттығулар, логикалық есептер, тренинг, 

тест, т. б. Танымдық ойындар жас ерекшеліктеріне қарай күрделене түседі. 

Адам бойындағы қызығушылығын, қабілеттерін арттыруға, білімін шыңдауда 

танымдық ойындардың алар орны ерекше. Адамның танымы биіктеген сайын, 

дүниеге көзқарасы да кеңейе түседі. 

Саусақ ойыны - ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан, әрі үлкен мәні 

бар мәдени шығармашылық. Саусақ ойынын ойнай отырып, балалар қоршаған 

ортадағы заттар мен құбылыстарды, жан - жануарларды, құстарды, ағаштарды 

т. б көптеген бейнелерді бейнелей алады. 

     Ал тіл кемістігі кездесетін балалардың жалпы қимылдары, соның ішінде 

бұлшық етінің қимылдары жеткілікті деңгейде дамымайды. 
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Сөйлеу тілі мүшелері әрекетінің қозғалуларының дамуы қол саусақтарының 

нәзік қимылдарының дамуымен тығыз байланыста болғандықтан, бала 

қолының ептілігін толық жетілдіру, түзету - тәрбие жұмысын жүйелі жүргізуді 

қалайды. 

   Ұлттық ойындар – ата - бабамыздан бізге жеткен мұра сияқты өткен күн мен 

бүгінгіні байланыстыратын баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз, 

өнеріміз. Сондықтан оны үйренудің, күнделікті өмірде пайдаланудың пайдасы 

орасан зор. Ойын баланың алдынан өмірдің есігін ашып, оның шығармашылық 

қабілетін оятып, бүкіл өмірімен жалғаса береді. Ойын сан ғасырлар өтсе де 

адамзат баласына ақыл - ой жетекшісі, денсаулық кепілі, өмір тынысы болып 

қала береді. 

   Дидактикалық ойынның негізгі мақсаты баланы қызықтыра отырып, жаңа 

сабақты немесе өткен материалды берік меңгерту болып табылады. 

Дидактикалық ойындар барысында балалардың есте сақтау, көру, сезіну, 

қабылдау, ойлау, сөйлеу процестері дамып, заттарды пішініне, көлеміне қарай 

іріктеуге әр түрлі қимылдарды орындауға үйренеді. Оқушылардың 

қызығушылықтарын туғызатын, ойын әрекетінің ең негізгі түрінің бірі - 

дидактикалық ойындар. 

    Оқыту тәжірибесінде дидактикалық ойындардың бірнеше түрі қалыптасқан. 

Атап айтқанда, түзете - дамыта оқыту сыныптарда төмендегі ойын түрлері жиі 

пайданылады.»Қай әріпті жоғалттым», «Қай буынды жоғалттым», «Бос 

торкөзді толтыр», «Қызықты торкөз», «Сөйлем қуаласпақ», «Тыныс белгісін 

тап», «Екі - екіден жұпта», «Кім тапқыр», «Сөз ойла - тез ойла», «Ойлан, тап», 

«Кім шапшаң?», «Қай дыбыстан басталады», «Қағып алып, жауабын айт», 

«Сиқырлы сандық». 

Сюжеттік - рөлдік ойын - бұл өмірлік жағдайлардың белгілі бір мінез - құлық 

немесе эмоционалдық жақтарын меңгеру ниетінде алдын - ала бөлінген рөлдер 

арқылы қатысушы топтардың сахналап ойнауы. 

    Рөлдік ойындар шағын топтарда (3 - 5 қатысушы) жүргізіледі. Қатысушылар 

карточка арқылы (тақтада, қағаз парақтарда және т. б.) тапсырма алады, 

рөлдерді бөледі, жағдайды ойнайды және барлық топқа ұсынады (көрсетеді). 

Оқытушы балалардың мінез - құлқын ескере отырып рөлді өздері бөледі. 

Түзете - дамыта оқыту сыныптарында сергіту ойындарын өткізудің маңызы зор. 

Олар - оқушылардың шаршамауына, демалуына әсер етеді. 

Ойын - оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыратын құрал. Оларды 

жалықтырмай әр түрлі ойын ұйымдастыру арқылы мен сабақты қызықты 
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өткізуге тырысамын. 

Мұғалім оқушыларға түзете оқу - тәрбие үрдісінде түрлі ойындарды 

пайдаланып, олардың танымдық белсенділігін арттыратындай тапсырмалар 

беріп отырса, онда оқушылардың оқуға деген ынтасы артып, танымдық 

үрдістері мен психологиялық қасиеттерін дамытып, психикалық дамуы 

тежелген балаларды өз жасындағы балалардың даму деңгейiне жеткiзуге 

болады. 

                                            № L00012          27.11.2021 ж. 

 

ЕРЖАНОВА МЕНСУЛУ  ГУМАРОВНА                                

  БҚО, Орал қаласы. Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған облыстық 

арнайы кешен «мектеп- интернат –колледжі»  

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары 

 

«Ойын баланың алдынан өмір есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін 

дамытады  ойынсыз ақыл - ойдың қалыптасуы мүмкін емес».                                   

(В. А. Сухомлинский) 

     

     Бүгiнгi таңда жалпы бiлiм беретiн орта мектеп жаңа қоғам мектебi, болашақ 

мектебi, яғни саналы халықтық мәдениетке бағытталған, баланың жеке 

басының дамуына, жеке тұлға болып қалыптасуына жағдай жасайтын, бәсекеге 

қабiлеттi, елдiң ертеңi болатын жас ұрпақты өсiрiп, дамытатын мектеп болуы 

тиiс. 

    Қазақстан Республикасының Бiлiм туралы заңында: «Бiлiм беру жүйесiнiң 

басты мiндеттерiне: бiлiм бағдарламаларын меңгеру үшiн жағдайлар жасау 

және жеке адамның шығармашылық, рухани және дене мүмкiндiктерiн дамыту, 

адамгершiлiк пен салауатты өмiр салтының берiк негiздерiн қалыптастыру, жеке 

басының дамуы үшiн жағдай жасау арқылы парасатты байыту» деп атап 

көрсеткен. 

Осыған байланысты қоғам алдына оқушының жеке басын үйлесiмдi дамытуға 

бағыттайтын мiндеттер қойылып отыр. Отанымыздың әрбiр болашақ азаматын 

жан жақты тәрбиелеп, бiлiм беру арқылы дамыту ең жауапты iс. 

    Жалпы орта білім беретін мектептерде үлгерімі төмен оқушылардың елу 

пайызы психикалық дамуы тежелген /ПДТ/ балалардың құрайтындығы бүгінгі 
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күні ғылыми түрде дәлелденіп отыр. К. С. Лебединская, В. И. Лубовской, т. б 

дефектологтар зерттеулерінде балалардың жас мөлшері бірдей болғанымен, 

психикалық дамуы әртүрлі, яғни интеллектуалды қабілетінің жасына сәйкес 

келмейтіндігін ерекше атап көрсетілген. 

    Психикалық дамуының негiзгi бұзылыстары интеллектуалды даму деңгейi, 

яғни, зейiнi, есте сақтауы, ойлауы, кеңiстiктi бағдарлауы төмен болып келедi. 

Осы себептерге байланысты психикасы дамуы тежелген (ПДТ) балалардың оқу 

үлгерiмi төмен болады. Бұл балалардың оқуға үлгермеушiлiгi жетi - сегiз 

жастан анық байқалады. Оның негiзгi белгiлерi: сабаққа белсендiлiгi 

байқалмайды, берiлген тапсырмаларды үлкендердiң көмегiнсiз дұрыс орындай 

алмайды, сыныптастарымен аз араласады, өз ойын ашық айта алмайды, оқу мен 

жазу, есептеулерде көп қателер жiбередi, тез шаршағыш, зейiнi тұрақсыз болады 

өз өзiн төмен бағалауы; қоршаған ортаға сенбеушiлiкпен қарауы; өз күшiне 

деген сенiмсiздiгi. 

    Психикалық дамуы тежелген балалардың тiл байлығы әдеттегi балаларға 

қарағанда 20 - 30% төмен деңгейде. Осы себептерден баланың тапсырманы 

орындауында көп қиындықтар кездеседi. Қазіргі таңда елімізде арнайы білім 

беруді қажет ететін балаларға арнайы мектептер мен жалпы мектептердің 

ішінен арнайы сыныптар ашылуда. 

Түзете - дамыта оқыту сыныптарына әр түрлі биологиялық, әлеуметтік 

себептердің салдарынан (орталық жүйке жүйесінің қызметінің жетілмеуі, 

соматикалық әлсіздік,, педагогикалық қараусыз) оқуда, мектепке бейімделуде 

қиындық келтіретін балалар оқиды. 

Психикалық дамуы тежелген балалармен жүргізілетін психологиялық түзете - 

дамыту жұмыстарының принциптері: 

Баланың жеке тұлғалық ерекшеліктерін анықтау. 

Шаршап кетпеуін қадағалау. 

Оқу әрекетін ойын түрінде ұйымдастыру 

Сыныптан тыс тәрбие сағаттарына қатыстыру; 

Ойын дағдыларын оқу әрекетіне аудару. 

Арнайы әдістемелермен оқытуды ұйымдастыру. 

Жылдық диагностикалық даму деңгейін салыстыру. 

Психикалық дамуы тежелген балаларды оқыту - тәрбиелеу үдерісіндегі 

міндеттер: 

1. дамуы тежелген балалардың білім, білік, дағды қабілеттерін шешу және 

дамыту жолдары: дайындығын қамтамасыз ететін психофизиологиялық 
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мүмкіндікті қажетті деңгейге дейін дамыту; 

2. Балалардың ой - өрісін дамыту; 

3. Оқу қажеттілігін қалыптастыру; 

4. Баланың әлеуметтік - адамгершілік мінез - құлқын қалыптастыру; 

5. Баланы жан - жақты бақылау; 

6. Даму мүмкіндігіне байланысты интеллектуалдық біліктілік қалыптастыру 

7. Баланың жалпы даму деңгейін көтеру және дамыту; 

8. Жағымды әлеуметтік орта қалыптастыру; 

   Психикалық дамуы тежелген балаларды оқыту - түзету процесiнде 

әдiстемелiк нұсқауларды дұрыс және жоғары деңгейде ұйымдастырып, 

төмендегі жұмыс түрлеріне көңіл бөлу керек: 

- Жалпы білім беру циклі сабақтарында, сондай - ақ арнайы оқыту кезінде әр 

баламен жеке жұмыс жүргізу; 

♦ Түрліше әдіс, тәсілдермен қажудың алдын алу, яғни, ақыл - ой мен 

тәжірибелік жұмыстарды алмастырып отыру; 

♦ Қызықты және әсемделген дидактикалық заттарды дайындау, көрнекіліктің 

түрліше әдіс тәсілдерін қолдану; 

♦ Баланың білім алу іскерлігін барынша белсенді етіп, олардың сөйлеуін 

дамытатын және оқу іскерлігіне қажетті дағдыны қалыптастыру әдістерін 

қолдану; 

♦ Дайындық (оқу бағдарламаның нақты бір бөлігін меңгеруге) жұмыстарын 

жүргізу және қоршаған орта жайлы білімдерін кеңейтуді қамтамасыз ету; 

♦ Оқуда және оқудан тыс кездерде баланың барлық іскерлігінің түрін дер 

кезінде, қажетті жағдайға сәйкес үздіксіз түзетілуіне көңіл аудару. 

    Бiлiм беру мекемесiнде оқитын психикасының дамуы тежелген балалар әр 

уақытта нәтижеге жету үшiн бақылаудан тыс қалмауы қажет. Сонымен бірге әр 

баланың физиологиялық, психологиялық жас ерекшелiктерiн ескере отырып, 

сынып жетекшісі, психолог, логопед, дефектолог және ата - ана тығыз 

байланыста болып, түзету жұмыстары тиімді жүргізілген жағдайда жұмысымыз 

нәтижелі болады. Психикалық дамуы тежелген балалардың ерекшеліктерін 

басшылыққа ала отырып, балаларды мүмкіндіктеріне қарай дамыту, оларға 

сеніммен қарап, жеке тұлға ретінде өмірге бейімдеу, оқытудың тиімді тәсілдерін 

іздестіру, пәнге қызығушылығын арттыру мақсатында түрлі жұмыстар 

атқарылады. 

   Қазіргі кездегі  ТДО  сынып оқушыларын оқыту мен тәрбиелеу үдерісіне 

көптеген жаңа тәсілдер енгізіліп жатыр. Соның ішіндегі ең бір маңызды да 
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қолайлы тәсіл – ойын арқылы баланың психикасы мен ойлау қабілетін дамыту. 

Сондай - ақ, оқушылардың оқу материалдарын жақсы қабылдауына әсерін 

тигізетін тиімді әдістердің бірі - ойын. Ойын - баланы адамгершілікке 

тәрбиелеудің бірден - бір жолы. Сабаққа ойын мен ойын тәсілдерін енгізу оқуды 

қызықты етіп, балалардың сергек болуына, оқу материалын қабылдау 

барысындағы кездесетін қиындықтарды жеңуіне жағымды әсер етеді. Ойын – 

оқушыға білім мен тәрбие беру әдістерінің тиімді амалдарының бірі. Сонымен 

қатар, ТДО сынып оқушыларына қолданылатын ойындарға олардың дене 

бітімінің қалыптасуына арналған ойындар, қимыл ойындары, сөйлеу, 

шешендігін, тілін дамыту ойындарды жатқызуға болады. 

Ойын терапиясы – күрделі жұмыс. Бала психикасын дәрісіз емдеу, көңіл - 

күйіне, өзіне, қоршаған ортаға қарым - қатынасын өзгерту, пәнге 

қызығушылығын арттыру, іскерлік, белсенділік және сөздік қоры мен тіл 

байлығын дамытудың жолы, тиімді әдісі. Ойын дегеніміз - ұшқын, білімге 

құштарлық пен еліктеудің маздап жанар оты» деуге болады. Баланың қиялы 

ойын арқылы шарықтайды, әр сабақта ойын түрлерін орнымен қолданып, оны 

қызықты ету арқылы жас бүлдіршіндердің білімге деген ынта - ықыласын, 

пәнге деген сүйіспеншілігін, қызығушылығын қалыптастыруды көздейді. 

Педагогикалық мүмкіндіктеріне сәйкес ойын түрлері: 

1. Білім беретін ойындар 

2. Тәрбиелейтін ойындар 

3. Дамытатын ойындар 

4. Жеке тұлғаны әлеуметтендіретін ойындар 

5. Диагностикалық ойындар 

     Баланы оқуға қызықтыру және дамыту мақсатында, қоршаған ортамен 

байланысын нығайту үшін күнделікті сабақ алдында ашықтық, сенімділік 

деңгейін, эмоционалдық еркіндігін және ұжымда бірауыздылық орнатуға 

жағдай жасайтын жұмыстар жүргізген жөн. 

Психологиялық ойын - жаттығулар баланың жан дүниесінің, рухани жай - 

күйінің үйлесімді дамуына ықпал етеді. Баланың сезім әрекетін, әсерленушілік 

деңгейін анықтау үшін қолданылады. Адамдардың бiр бiрiмен қарым - 

қатынасы өте күрделi процесс. Қоршаған адамдармен қарым - қатынас жасауда 

қиындық көретiн балалар, бiрiншiден ұжымға бейiмделуiнде, бiлiмдi 

меңгеруiне кедергi болады. Сондықтан, баланы оқуға қызықтыру және дамыту 

мақсатында танымдық іс - әрекетін қалыптастыру мақсатында сабақ алдында, 

ашықтық, сенiмдiлiк деңгейiн, эмоционалдық еркiндiктi, топта бiрауыздылық 
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орнатуға жағдай жасайтын психологиялық жаттығулар өткiзу керек. 

Психологиялық ойындар: 

«Менің көңіл - күйім» жаттығуы 

Алдарыңдағы бланкіге өз көңіл - күйлеріңді суреттеп салыңдар. 

Есте қалған қызықты оқиға 

Топ дөңгеленіп отырып, қатысушыларға доп беріледі. Допты бір - біріне 

кезектесіп беріп, есте қалған қызықты оқиғаларды айтады. 

Мен саған сенемін 

Әуен ойнап тұрады. Жұп құрып, бір - бірінің көздеріне қарап отырады. «Мен 

саған сенемін...» өйткені сен жақсы адамсың. 

«Сиқырлы сөздер» ойыны 

    Мұғалім кез - келген өтінішті айтады, ал оқушы оны әдепті түрде айтуы 

керек. Мысалы: Айнаш, дәптерді бер. «Айнаш, өтінемін дәптерді берші» 

Дамыту ойындары – баланың танымдық және ерік - эмоциялар сферасын 

дамытуға бағытталған іс - әрекет. 

Дамыту ойындардың маңыздылығы оқушылардың ынта - ьқыласын есепке ала 

отырып, оқуды қызықты етіп, білім, білік, дағдыны қалыптастыру. Дамыту 

ойындарға қойылатын бipiншi талап - оқушының танымдық әрекетін, 

қызығушылығын дамыту. 

    Танымдық ойындардың да түрлері көп. Мысалы, сөз жүмбақ, сөз тізбек, 

кроссворд, викторина, психологиялық жаттығулар, логикалық есептер, тренинг, 

тест, т. б. Танымдық ойындар жас ерекшеліктеріне қарай күрделене түседі. 

Адам бойындағы қызығушылығын, қабілеттерін арттыруға, білімін шыңдауда 

танымдық ойындардың алар орны ерекше. Адамның танымы биіктеген сайын, 

дүниеге көзқарасы да кеңейе түседі. 

Саусақ ойыны - ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан, әрі үлкен мәні 

бар мәдени шығармашылық. Саусақ ойынын ойнай отырып, балалар қоршаған 

ортадағы заттар мен құбылыстарды, жан - жануарларды, құстарды, ағаштарды 

т. б көптеген бейнелерді бейнелей алады. 

     Ал тіл кемістігі кездесетін балалардың жалпы қимылдары, соның ішінде 

бұлшық етінің қимылдары жеткілікті деңгейде дамымайды. 

Сөйлеу тілі мүшелері әрекетінің қозғалуларының дамуы қол саусақтарының 

нәзік қимылдарының дамуымен тығыз байланыста болғандықтан, бала 

қолының ептілігін толық жетілдіру, түзету - тәрбие жұмысын жүйелі жүргізуді 

қалайды. 

   Ұлттық ойындар – ата - бабамыздан бізге жеткен мұра сияқты өткен күн мен 
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бүгінгіні байланыстыратын баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз, 

өнеріміз. Сондықтан оны үйренудің, күнделікті өмірде пайдаланудың пайдасы 

орасан зор. Ойын баланың алдынан өмірдің есігін ашып, оның шығармашылық 

қабілетін оятып, бүкіл өмірімен жалғаса береді. Ойын сан ғасырлар өтсе де 

адамзат баласына ақыл - ой жетекшісі, денсаулық кепілі, өмір тынысы болып 

қала береді. 

   Дидактикалық ойынның негізгі мақсаты баланы қызықтыра отырып, жаңа 

сабақты немесе өткен материалды берік меңгерту болып табылады. 

Дидактикалық ойындар барысында балалардың есте сақтау, көру, сезіну, 

қабылдау, ойлау, сөйлеу процестері дамып, заттарды пішініне, көлеміне қарай 

іріктеуге әр түрлі қимылдарды орындауға үйренеді. Оқушылардың 

қызығушылықтарын туғызатын, ойын әрекетінің ең негізгі түрінің бірі - 

дидактикалық ойындар. 

    Оқыту тәжірибесінде дидактикалық ойындардың бірнеше түрі қалыптасқан. 

Атап айтқанда, түзете - дамыта оқыту сыныптарда төмендегі ойын түрлері жиі 

пайданылады.»Қай әріпті жоғалттым», «Қай буынды жоғалттым», «Бос 

торкөзді толтыр», «Қызықты торкөз», «Сөйлем қуаласпақ», «Тыныс белгісін 

тап», «Екі - екіден жұпта», «Кім тапқыр», «Сөз ойла - тез ойла», «Ойлан, тап», 

«Кім шапшаң?», «Қай дыбыстан басталады», «Қағып алып, жауабын айт», 

«Сиқырлы сандық». 

Сюжеттік - рөлдік ойын - бұл өмірлік жағдайлардың белгілі бір мінез - құлық 

немесе эмоционалдық жақтарын меңгеру ниетінде алдын - ала бөлінген рөлдер 

арқылы қатысушы топтардың сахналап ойнауы. 

    Рөлдік ойындар шағын топтарда (3 - 5 қатысушы) жүргізіледі. Қатысушылар 

карточка арқылы (тақтада, қағаз парақтарда және т. б.) тапсырма алады, 

рөлдерді бөледі, жағдайды ойнайды және барлық топқа ұсынады (көрсетеді). 

Оқытушы балалардың мінез - құлқын ескере отырып рөлді өздері бөледі. 

Түзете - дамыта оқыту сыныптарында сергіту ойындарын өткізудің маңызы зор. 

Олар - оқушылардың шаршамауына, демалуына әсер етеді. 

Ойын - оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыратын құрал. Оларды 

жалықтырмай әр түрлі ойын ұйымдастыру арқылы мен сабақты қызықты 

өткізуге тырысамын. 

Мұғалім оқушыларға түзете оқу - тәрбие үрдісінде түрлі ойындарды 

пайдаланып, олардың танымдық белсенділігін арттыратындай тапсырмалар 

беріп отырса, онда оқушылардың оқуға деген ынтасы артып, танымдық 

үрдістері мен психологиялық қасиеттерін дамытып, психикалық дамуы 
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тежелген балаларды өз жасындағы балалардың даму деңгейiне жеткiзуге 

болады. 
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