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05.12.2021 ж.      № K00064 

 

  Мектеп жасына дейінгі балалардың дамытудағы отбасы 

 тәрбиесінің қоғамдық рөлі 

 

ЖУМАГАЛИЕВА ГУЛЬНАРА БИЛЯЛОВНА                                                     

Шығыс Қазақстан облысы,Семей қаласы, КМҚК                                                       

№ 8 «Балбөбек» бөбекжайының меңгерушісі 

 

          М.Әуезовтің  «Ел болам десең, бесігіңді түзе» деген нақыл сөзінің 

мағынасы тереңде жатыр. Яғни, болашақ тізгінін ұстар, елінің ертеңі болар, 

халқының үмітін ақтай білетін дені сау, білімді де саналы жас ұрпақты өсіру 

талабынан туындап отыр. Осы ұлы мақсаттарға жету жолында киелі де 

қасиетті екі түсінік бар.   

    Бірі баланың бастапқы тәрбие мектебі алтын бесігі – отбасы болса  екіншісі, 

алтын ұя - мектебі. Бұл екі ортаның да мақсат - мүддесі ортасы. 

Отбасы, ата-ана адамды дүниеге әкеліп қалыптастырып, дамытып жетілдірсе адам 

бойындағы бар игі қасиеттер мектеп қабырғасында қаланады. Бұл киелі жерде 

қызмет ететін мұғалім мен ата-анаға жауапкершіліктің үлкен жүгі артылған. 

        Ұлы Абай атамыз «Адамның адамшылығы - ақыл, ғылым жақсы 

жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады»-деп көрегендікпен ой 

түйген. Бала өміріне қажетті тәлім-тәрбиенің ірге тасы ата-ана арқылы 

отбасында  қаланады.  

       Дана  халқымыз «ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» демекші, ата-ананың 

әрбір іс-әрекеті балаға үлкен сабақ. Әрбір ата-ана өз балаларының тұңғыш 

тәрбиешілері, бала ата-ананың адамгершілік өмірінің айнасы.  

       Адамгершілік қасиет отбасы мүшелерінің бірін-бірі қадірлеуінен, өзара бірлігі 

мен түсінушілігінен  ата-ана мен балалар арасындағы мейірімді қарым-

қатынасының    қалыптасуынан, үлкенге құрмет, кішіге ізет секілді толып жатқан 

жазылмаған заңдылықтар арқылы көрініс табады.  

      Кішкентай сәбилердің үлкендер не айтса соны айтатыны, не істесе соны 

істейтінін күнделікті өмірде жиі көрніс табады. Сондықтан да отбасы -

баланың   балабақша   дегеніміз   өте   орынды.   Ата-ананың баланың 

қалыптастырудағы рөлі өте зор. Ата-ананың бала алдында, жеке басының   

үлгі-өнегесі, беделі жоғары болуы керек.  

     Кез-келген адам ұшқыш немесе ұста бола алмайды. Ал өмірге ұрпақ 

әкелген соң өнегелі отбасы құрып, әке мен ана болу - әрбір адамның міндеті.  

      Ата-ананың киім киюі, сөйлеу мәдениетінің жоғары болуы, өзгеге деген 

ілтипаты,  үй ішіндегі  тазалық  пен  тәртіп,  сыпайы  мінез,  мейірімділік, 

төзімділік, балаға деген сүйіспеншілік тәрбие барысында өзінің оң нәтижесін 

берері анық. 
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 Баланың үйде көргені, ата-анасының жақын туған туыстарынан естігені - ол үшін 

тәрбиенің ең үлкені. Осы тұста сүрінбеу үшін ата-ананың мінез-құлқының, ізетті 

қасиеттерінің, жалпы мәдени дәрежесінің деңгейі өте жоғары болуы керек. 

      Баланың жаны мен тәні таза, рухани бай дені сау етіп өсірумен бірге 

еңбекке деген сүйіспеншілікке, ұлтжандылыққа, адалдыққа, жинақылыққа  баулып 

өсіру шарт. Осы тамаша қасиеттердің бәрін ата-ана бойынан тауып соған 

еліктеп өссе және әрбір ата-ана баласының жүрегінен жол тауып, оның өмірдегі 

шынайы досына айналса тер төккен еңбегінің жанғаны. 

      «Қарға баласын аппағым дер», «кірпі баласын жұмсағым дер» дегенді ескеріп, 

баланы қанша жақсы көргенмен оның жасаған жағымсыз қылықтары мен елеулі 

қателіктерін ескерусіз қалдыруға мүлде болмайды. 

    Әрине, ол үшін баланың намысын қорламай, ар-ожданын аяққа-таптамай, 

сезімсіздікпен қарамай байыпты ақылмен, қамқор сөзбен түсіндіру қажет. Сәл 

ғана сәтсіздігіне бола балаға сенімсіздік білдіру оны алғай ұмтылдырмайтын, 

жігерсіз жасық бала болуға итермелейді. Ал бұл ата-ананың бала 

тәрбиесіндегі жіберген үлкен олқылығы. 

      Тәрбие ешқандай   үзіліс дегенді білмейді. Ол тұрмыста, ойын үстінде, оқу, 

еңбек барысында барлық кезде жүре береді 

    Отбасы - адамзат қоғамының ең шағын бейнесі. Қоғамда отбасы екі 

қызмет атқарады, оның бірі - дүниеге ұрпақ әкелу, екіншісі - дүниеге келген 

сәбиді тәндік жағынан дамытуды қамтамасыз етіп, өмір бойы рухани 

жағынан жетілдіру оны тұлға ретінде қалыптастыру. [3] 

     Отбасы тәрбиесі қоғамдағы өзгерістермен тығыз байланысты, сондықтан 

ол қоғам мүддесіне қызмет етуі тиіс. Отбасы - ең алғашқы тұлғаны 

дамытатын әлеуметтік орта. Отбасында баланың тұлғалық қасиетіне ықпал 

ететін көптеген жағдайлар  болады. Мәселен, отбасы мүшелерінің мәдени 

деңгейі баланың түрлі әлеуметтік құндылықтарды игеруіне игі әсерін 

тигізеді. 

    Отбасында балалардың мүмкіндіктерін барынша дамыту оны өмірдің 

қолдана білуге еңбек етуге, еңбектің қандай түрін болса да атқаруға 

психологиялық тұрғыдан даяр болуға, шығармашылық әрекетке даярлыққа 

әрдайым өзінің білімін жетілдіріп отыруға тәрбиелеу қажет. Жеке бастың 

пайдасы мен ұжымдық пайданың үйлесімділігін табуға іскерлікке, ізгілікке 

өздігінен ізденуге, өзін-өзі жетілдіруге тәрбиелеудің мәні зор. 

      Ғасырлар бойы қазақ отбасында сақталған тәлімдік дәстүрлер мол. Сол 

дәстүрлер сабақтастығы бүгінгі бала тәрбиесінде жалғасын табуда. Отбасында  

халықтық рухани - интеллектуалды мұраларын, мәдени құндылықтарды 

жандандырып, руани ұлттық сипаттағы мінезді қалыптастыру өмірдің 

талабынан туындап отыр. 

      Баланың отбасындағы тұлғалық қасиетін жетілдіретін жағдайдың бірі  отбасы 

және отбасынан тысқары атқарылатын еңбек.  
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Отбасындағы  күнделікті тұрмыс қажетінен қамтамасыз етуден тыңбайтын еңбек 

баланы әлеуметтік қатынасқа түсіріп, оны ересек өмірге тәрбиелейді. Сондай 

еңбектің барысында баланың жауапкершілігі артып еңбек ету қажеттігін 

түсінетін болады. Отбасы  тәрбиесі кешенді педагогикалық мақсаттылығы 

арқылы іске асады.  

      Белгілі педагог А.С.Макаренко «Ата-анаға арналған кітабында», бала 

тәрбиесінде сіздің іс-қимылыңыздың өзі шешуші рөл атқарады. Сіз тәрбиені сөз 

арқылы немесе үйрету, бұйыру арқылы іске асырамын деп ойламаңыз. Тәрбие 

өмірдің әр сәтінде, тіпті сіз үйде болмаған кезде де іске асады.  

      Тәрбие  сіздің  қалай  киінетініңіз,  өзгелермен  қалай  сөйлесетініңіз,  олар 

туралы не ойлайтыныңыз, қалай күлетініңіз, қалай газет оқығаныңыз, осы іс 

әрекеттеріңіздің  бәрі  де  балаңыз  үшін  маңызды. Тіпті  дауыс  екпінінің 

өзгеруін де бала сезінеді. Сіздің барлық ойыңыз баланың көкейіне беймәлім 

жолмен жетіп жатады, сіз оны байқамайсыз да. Ал сіз отбасыңызда дөрекілік-

көрсетіп, жұбайыңызды жәбірлесеңіз, осы ісіңізбен сіз балаға жаман тәрбие  

бересіз», - дейді.  

   Жеке тұлғаның қалыптасуы- отбасы өмірінің тұрмыс-тіршілігін ұйымдастыру, 

көңіл-күй - адамгершілік тынысы, қалыптасқан жан дәстүрлері сияқты барлық 

саласымен тығыз байланысты. Міне сондықтан да баланы тәрбиелеу оның өмірін 

ұйымдастыру ата-ананың өзін-өзі тәрбиелеу, отбасы өмірін дұрыс 

ұйымдастыра білу, жылы да бейбіт, микроклиматты қамтамасыз ететін ізгілікке 

құрылған үй ішілік қарым-қатынасты орнықтырудан басталады. 

     1. Отбасының әлуметтік құндылығы. Бұл отбасының беріктігімен, оның 

мүшелерінің адами, рухани жан саулығымен, ортақ іске қызығушылықтың 

болуымен  анықталады. Пайдалы іс - әрекетке толы күнделікті ортақ 

тірлік отбасылық және қоғамдық мерекелер, мәдени және спорттың 

демалыстар отбасының бірлігін нығайта түседі өсіп келе жатқан кішкентай 

азаматқа үлкен қуаныш сыйлайды. 

      2. Балаға оны тәрбиелеуші ересек адамдардың тарапынан қойылатын 

талаптың бірлігі. Бұл жерде атақты педагогтар А.С.Макаренко 

В.А.Сухомлинский, Л.С.Выготский, Т.А.Ильина және т.б. ғалымдардың 

педагогтарға арналған тәрбиенің педагогикалық мақсат-міндеттерге 

жұмылған барлық тәрбиешілердің ортақ ісі екендігі, егер педагогтардың 

тәрбиеге ортақ көзқарасы, қатынасы болмаса, мақсатқа бағытталған тәрбие 

үрдісін қамтамасыз ету мүмкін еместігі жөніндегі сөзін еске алуға болады. 

 Отбасының   барлық   ересек  мүшелері   бала  үшін   тәрбиеші, олардың 

тарапынан болатын талаптың бірлігі өте маңызды. 

      3. Отбасылық өзара қарым-қатынастың дұрыс болуы. Бала тәрбиесінде 

әке мен шеше рөлінің өте маңызды екені белгілі. Ана өз баласының 

тәрбиешісі ғана емес, отбасының ұйытқысы. Отбасы  мүшелерінің өзара 

түсінісуінің, бір-біріне кішіпейіл, қамқор қатынасы мен үйде жылы 
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атмосфераның орнығуына бірден бір себепкер болатын әйел - ана. Сондай-ақ 

әке - азамат, отағасы, тәрбиеші. Парасатқа құрылған «әке-шеше» қатынасы 

баланың адамгершілік сапаларына жетудегі теңдесі жоқ үлгі- өнеге. 

     4. Отбасылық дәстүрлер. Отбасының рухани байлығы мен потенциалды 

тәрбиелік мүмкіндіктерін, онда қалыптасқан дәстүрлерге қарап анықтаймыз. 

Уақыт сынынан, өмір елегінен өткізілген отбасылық дәстүрлер бала 

тәрбиесіне аса зор ықпал етеді. Бұл отбасыны ұжым ретінде нығайта түседі. 

Қалыптасқан өзара жауапкершілік пен теңдік атмосферасы баланың 

өзімшілдік, жалқаулық, дәрменсіздік, қанағатсыздық сияқты жаман 

қасиеттерден аулақ болуға баулиды.  

      5. Отбасындағы еңбекке қатынас. Үйдегі барлық отбасы мүшелеріне ортақ  

жұмыстарға үлкендермен бірге араласа отырып, бала алдында әркімнің өзіндік 

міндеті бар екенін, оны орындау қажеттігінің маңызын байқайды үлкендер 

де, балалар да не істегісі келсе соны істеп қана коймайды, сонымен бірге оны 

тек өзі үшін ғана емес басқалар үшін жасайтынын, яғни отбасы 

ұжымының  барлық іс-әрекеті ортақ қажеттілікке бағынатындығын саналы 

түсінеді.  

     6. Отбасындағы өсіп келе жатқан жеке тұлғаның қалыптасуына жанұядағы 

көңіл-күйге қатысты адамгершілік микроклиматтың әсері де зор. Кейбір 

отбасында барлық жағдай байыппен, ақылмен шешіледі, ал кейбір 

отбасыларында жәй әңгіменің өзі ұрыс-керіспен балаларға дауыс көтерумен 

шешіледі. Осынау атап көрсетілген тәрбиелік ықпалдың дұрыс жүзеге асуы 

жанұядағы-балаға берілетін өнегенің нәтижелі болуының айғағы деуге 

болады десеңіз, отбасы-баланың сезім мектебі. Ондағы ересектердің әрбір іс-

әрекеті, сөзі араласатын адамдармен қарым-қатынасының барлығына бала 

еліктей  отырып, бойына жұқтырады. Егер бала ересектер қатынасынан 

үнемі татулық, достық, жанашырлық, адалдық, өзара көмекті байқайтын болса, 

бұл  бала жүрегіне адамгершілік-ізгілік сезімдерін құяды, ал керісінше дау-

жанжал, өсек, өтірік, немқұрайлылық, бас пайдасын ойлау, қатыгездік 

сияқты қасиеттер байқалса, бала санасын улайды. 

   Демек, бала тәрбиесіндегі жаңа үрдіс, тәрбие технологиясын осы кезден бастаған  

дұрыс   болар.   Бұл   орайда  алпысқа  жетпей-ақ,  айналамыздағы  мәдениетті 

халықтардың қолданып жүрген ауызекі сөздерін, сөйлеу, сөйлесу мәнерімізге 

қосуды үйренсек болатын сияқты. Еврейлер елінде ешқашан баланы балағаттап, 

ұрсып жатпай, керісінше «Балам, ертең сен ұшқыш боласың» немесе «Болашақта сенің 

өте жақсы азамат боларың сөзсіз» деп тәрбиелеп отырады екен. Осындай тәрбие 

үрдісі бала бойында мәңгілік қалады.  

     Яғни, (кешіріңіз, кешірім өтінемін кешірім сұраймын, ренжімеңіз, рахмет, сау 

болыңыз, қуанышыңызға ортақпын деген сыпайы сөздерді, көне   тілімізге   

енгізуден бастасақ, біздің болашақта  қиянатқа  бармайтын,  кісі  жанына 

қастандық  жасамайтын   адал  жүректі, кішіпейіл, адамгершілігі       мол,  
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иманды       азаматтарды       тәрбиелеуге бағытталғандығымыз болар еді.                     

Бұл біздің әлемдегі жоғары деңгейдегі мәдениетті елдердің   қатарына   

қосылуымыздағы  қосқан    ұлттық үлесіміз болады деп түсінеміз.Бұл құжатта 

әрбір ата-ана жасөспірімдердің өркениетті елдерде қазіргі заман талабына 

сай білім алуын қамтамасыз етуге міндетті екендігін айта келіп, ол білімдердің 

мына бағытта: баланың жеке басын, талантын, дене және ақыл-ой қабілетін 

дамыту, адам құқығын құрметтеу, өз ата-анасын сыйлауға, оның мәдени тұрмыс-

салтын тілі мен құндылықтарын, елінің ұлттық байлықтарын бағалауға 

тәрбиелеу, еркін қоғамда ынтымақтастық, түсіністік, ұлтаралық қарым-

қатынаста достық рухында саналы өмір сүруге дайындау, қоршаған ортаға 

жанашырлықты тәрбиелеу керектігін ұсынып, заман талабы бойынша бүгінгі 

жанұяда үлкен жауапкершілік пен жоғары парасаттылық жүктеледі.  
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   05.12.2021 ж.        № K00065 

  

 Адамгершілік – адамның асыл қасиеті 

 

СЕРЖАНОВА ГУЛДАНА  АБИЛОВНА                                                                   

Шығыс Қазақстан облысы,Семей қаласы, КМҚК                                                         

№ 8 «Балбөбек» бөбекжайының әдіскері 

 

     Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа - адамгершілік - 

рухани тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды 

қалыптастыру оның туған кезінен басталуы керек. Халықта «Ағаш түзу өсу үшін 

оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете 

алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан 

ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді 

сіңіріп, өз - өзіне сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен  балабақша шешуші роль 

атқарады.  

Рухани - адамгершілік тәрбие - екі жақты процесс. Бір жағынан ол үлкендердің, 

ата - аналардың, тәрбиешілердің балаларға белсенді ықпалын, екінші жағынан - 

тәрбиеленушілердің белсенділігін қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен 

қарым - қатынастарынан көрінеді. Сондықтан белгілі бір мазмұнды іске асыра, 

адамгершілік ықпалдың әр түрлі әдістерін пайдалана отырып, тәрбиеші  істелген 

жұмыстардың нәтижелерін, тәрбиелеушілерінің жетістіктерін зер салып талдау 

керек. Тәрбиенің негізгі міндеті- қоғамның қажетті талаптарын әрбір баланың 

бойында борыш, намыс, ар- ождан, қадір- қасиет сынды биік адамгершілік 

қасиеттерді қалыптастыру. 

    Халқымыздың ғасырлар бойы ұлан- байтақ жерін сыртқы жаулардан қорғауда 

ерлігімен көріне білген батырлары мен қолбасшыларын, халқының сөзін сөйлеп, 

ел қамын ойлаған шешен - даналарын мақтан еткен. Отанымызды қорғау, 

шежіреге толы тарихын білу, тілі мен дәстүрін сақтау, зерттеу – азаматтық 

борышымыз. Сондықтан бар халық мақсаты өзінің өскелең ұрпағына тәрбие 

беруде күнделікті тұрмыс кәсібін ұлттық арнада ұйымдастырып, рухани- 

адамгершілік тағылымымен ұштастыра білген.[1] 

«Адамгершілік» - адам бойындағы «ізгілік», «сыйластық», «инабаттылық», 

«кісілік» сөздерімен мәндес. Халықтық педагогикада адамның жағымды мінез – 

құлықтарын осы ұғымдардан таратады. Мінез – құлық пен қарым- қатынастағы 

келесі әрекеттерді атап өтуге болады: адамды сыйлау, ар- ұятын сақтау, 

мейірімділік таныту, кішіпейілділік көрсету т.б. 

Рухани – адамгершілік тәрбие – белгілі бір мақсатқа қол жеткізе білетін 

мақсатты, жүйелі, ұлттық көзқарасты, сенімді, парасатты, мінез- құлықтағы 

адами тәртіп пен рухани дағдыны қалыптастыратын жалпы азамзаттық тәрбиенің 

құрамдас бөлігі. Адамгершілік тәрбиенің бүкіл жүйесі гуманистік мазмұнға 
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толы, рухани негізде жеке адамның жан- жақты дамып жетілуіне бағытталған. 

     Баланың рухани - адамгершілік дамуы балабақша мен отбасы арасындағы 

қарым - қатынастың тығыздығы артқан сайын ойдағыдай жүзеге асады. Әрбір 

бала қандай да болмасын бір міндетті орындау үшін, өзіндік ерекше жағдайлар 

жасалады. Мәселен, ойында ұнамды әдеттер, өзара қарым - қатынастар, 

адамгершілік сезімдер қалыптасады, еңбекте - еңбек сүйгіштік, үлкендер еңбегін 

құрметтеу, сондай - ақ ұйымшылдық, жауапкершілік, парыздың сезімі сияқты 

қасиеттер, патриоттық сезімдер жайлы мағлұматтар. т. б. қалыптасады. 

Балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі міндеттері мына жайлармен 

түйінделеді: ізгілік бастамасымен тәрбиелеу, балалар мен үлкендер арасындағы 

саналы қарым – қатынас/ тұрмыстың қарапайым ережелерін орындау/ 

кеңпейілдік, қайырымдылық, жақын адамдарға қамқорлықпен қарау және т. 

б.Ұжымға тәрбиелеу, балалардың өзара ұжымда қарым - қатынасын 

қалыптастыру, Отанға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу, әр түрлі ұлт өкілдеріне 

қадір тұту және сыйлау. Осылайша мейірімділіктің негізі қаланады, 

немқұрайдылықтың пайда болуына, құрбыларына, төңіректегі үлкендерге қалай 

болса солай қарауға мүмкіндігі жасалмайды. 

Адамгершілікке, еңбекке тәрбиелеу күнделікті өмірде, үлкендердің қолдан 

келетін жұмысты ұйымдастыру процесінде, ойын және оқу ісінде жоспарлы 

түрде іске асады. Балаларда ортақ пайдалы жұмысты істеуге тырысу, бірге ойнау, 

бір нәрсемен шұғылдану, ортақ мақсат қою және оны жүзеге асыру ісіне өздері 

қатысуға талпыныс пайда болады. Мұның бәрі де баланың жеке басының 

қоғамдық бағытын анықтайды, оның өмірге белсенді ұстанымын бірте - бірте 

қалыптастырады. Әр баланың жеке басы - оның моральдық дамуы үшін 

қамқорлық жасау - бүгінгі күннің және алдағы күндердің талабы, оған 

педагогтың күнделікті көңіл бөлуі талап етіледі.  

      Адамгершіліктің негізі мінез - құлық нормалары мен ережелерінен тұрады. 

Баланың рухани - адамгершілік дамуы балабақша мен отбасы арасындағы қарым 

- қатынастың тығыздығы артқан сайын ойдағыдай жүзеге асады. Әрбір бала 

қандай да болмасын бір міндетті орындау үшін, өзіндік ерекше жағдайлар 

жасалады. Мәселен, ойында ұнамды әдеттер, өзара қарым - қатынастар, 

адамгершілік сезімдер қалыптасады, еңбекте - еңбек сүйгіштік, үлкендер еңбегін 

құрметтеу, сондай - ақ ұйымшылдық, жауапкершілік, парыздың сезімі сияқты 

қасиеттер, патриоттық сезімдер жайлы мағлұматтар. т. б. қалыптасады. 

Балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі міндеттері мына жайлармен 

түйінделеді: ізгілік бастамасымен тәрбиелеу, балалар мен үлкендер арасындағы 

саналы қарым – қатынас/ тұрмыстың қарапайым ережелерін орындау/ 

кеңпейілдік, қайырымдылық, жақын адамдарға қамқорлықпен қарау т.б.Ұжымға 

тәрбиелеу, балалардың өзара ұжымда қарым - қатынасын қалыптастыру, Отанға 

деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу, әр түрлі ұлт өкілдеріне қадір тұту және сыйлау. 

Осылайша мейірімділіктің негізі қаланады, немқұрайдылықтың пайда болуына, 
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құрбыларына, төңіректегі үлкендерге қалай болса солай қарауға мүмкіндігі 

жасалмайды. 

 Атақты педагог Сухомлинский; «Бала кезде үш жастан он екі жасқа дейінгі 

аралықта әр адам өзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін де ертегіден 

алады. 

     Мемлекетіміз келешекте жас ұрпақтың еліміздің азаматы болуы үшін 

денсаулығына, отбасына, ойынға, білімге деген құқықтарын толығымен қуаттап, 

қабілеттерін барынша жүзеге асыру және үлкен жетістіктерге жетуде табанды 

болуын қалайды. 

     Отбасындағы жас ұрпақтың тұлғалық қасиеттерін қалыптасуына ата-ананың, 

отбасы мүшелерінің қарым-қатынасындағы мейірімділік пен махаббат қажет. 

Толық мәнді отбасы болу үшін ата-ананың және басқа отбасы мүшелерінің 

береке –бірлікті , түсінікті сақтауы, сонымен қатар әр отбасы мүшесінің құқығы 

қорғалуы тиіс. 

Сондықтан халқымыз «Бала ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» дегендей бала 

тәрбиесі оның дүниеге келгенінің алғашқы күнінен басталады. Адамзат 

ұрпағына отбасының аса құнды ықпалы мен әсерін өмірдегі басқа еш нәрсенің 

күшімен салыстыруға болмайды. Балаға ата-ана тәрбиесінің орнын ешнәрсе 

толтыра алмайды. Яғни , елдің ер-азамат тәрбиелеу, ең алдымен , отбасына 

жүктеліп отыр. 
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 05.12.2021 ж.      № K00066 

 

Халықтық педагогика арқылы балалардың эстетикалық                           

талғамын арттыру ерекшеліктері 

 

АҚЫЛБАЕВА ГУЛЬЗИРА КАРИМТАЕВНА                                                              
Шығыс  Қазақстан облысы, Семей  қаласы,  

КМҚК № 8 «Балбөбек» бөбекжайының  әдіскері 

 

       Қай заманда, қандай қоғамда болсын алдында тұрған зор міндеттердің бірі 

– болашақ ұрпағын тәрбиелеу. Жан – жақты жетілген, ақыл парасаты мен 

мәдениеті мол, саналы ұрпақ тәрбиелеуде әр халықтың салт – дәстүрінен 

дамуындағы бағалы байлықтың нәрін біртіндеп сіңіру арқылы ғана жүзеге 

асыруға болады. Басқа халықтар сияқты қазақ елінің де ұрпақ тәрбиелеуде мол 

тәжірибесі, жиған – тергені, озық ойлары мен өзіндік ерекшеліктері бар. 

Осындай мол мұраның «дәнегін мәпелеп екпейінше» жастарды ізгілік пен 

парасаттылықты тәрбиелеу мүмкін емес. 

     Халықтық педагогика отбасылық тәрбиеден басталып, ел – жұрт, ауыл – 

аймақ, тіпті бүкіл халықтық қарым қатынастан берік орын алған тәлім – 

тәрбиенің түрі. Ендеше халық педагогикасы қоғам дамуының барлық 

сатыларынан өтіп, тәжірибеде жүйеленіп, ғылыми педагогикалық дәрежеге 

жеткенше ұрпақ тәрбиесінің қайнар көзі, алтын діңгегі болып келгені даусыз.  

    Ол ғасырлар бойы жинақталған сан алуан іс-тәжірибелер мен ой-пікірлер 

негізінде қалыптасты. Оның мұралары уақыт талабы мен өмірге қайта оралып, 

мектептің оқу – тәрбие жұмыстарында кең қолданылуда.   Сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» заңында да «Қазақ халқының мәдениеті мен 

дәстүр – салтын оқып үйрену үшін жағдайлар жасау бірінші кезектегі 

міндеттердің бірі» деп атап көрсетілген. Халықтық тәрбие, ол ұлттың ұлт болып 

қалыптасуымен бірге дамып келе жатқан көне тарихи жүйеге жататыны кімге 

болса да аян.  Халқымыздың ұлттық педагогикасының ұрпақ тәрбиесінде 

алатын орны ерекше. Ерекшелігі сол: жас жеткіншектерді есті, адал, еңбекқор, 

парасатты болсын деген үмітпен ата-баба тәлім –тәрбиесін әрқашан мұра тұтып 

келген және оны талап етіп отырған.  

    Егеменді елімізге сай ұрпақ тәрбиелеп шығудың бірден-бір жолы ол – өсіп 

келе жатқан ұрпақты эстетикалық тұрғыдан шыңдау. Осыны халықтық 

педагогика арқылы жүзеге асыруға болады.Ұлттық мәдениеттің тегі сол ұлттың 

ұлт болып қалыптаспай тұрған кезінен бастап–ақ жеке ұлыстардың ұрпағын 

тәрбиелеуден туындағаны белгілі. Балалардың жан-жақты дамуы үшін, әсіресе 

сұлулық пен сымбаттылыққа қанық болулары үшін оқу-тәрбие үрдісінде 

халықтық педагогиканы қолдану өте маңызды.Адамдардың эстетикалық 

сезімдері олардың өмірінде зор роль атқарады.Әсемдікті көре, түсіне, жасай 
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білу адамның рухани өмірін байытады, қызғылықты етеді, оған ең жоғары 

рухани ләзаттануға мүмкіндік береді.Біз әр адамның адамгершілікті тұлғалық 

мәнін жан-жақты дамытуға ұмтыламыз, сондықтан әр баланың сезімін 

нәзіктігін, көркемдікті, әсем нәрсені сүйенетіндей етіп дамытуымыз керек. 

Адамның әсемдікті және жексұрындықты, сәулеттілік және ождансыздықты, 

қуаныш пен қайғыны т.б. түсінуіне байланысты, оның саналы тәртібі мен мінез 

– құлқы айқындалады. Осыдан келіп адамның әсемділікке шынайы көзқарасы 

мен мұраттары болуы керек екендігі шығады.Балалардың жалпы мәдениеті, 

яғни эстетикалық тәрбиенің маңызды жақтары ізеттілік, ұқыптылық, жылы 

шырайлылық, қайырымдылық, тазалықты сақтау т.б 

   Этнопедагогиканың мәселелерімен айналысушы ғалым А.Э. Измаилов: 

«Халық педагогикасы ұрпақтан – ұрпаққа көбінесе ауызша түрде жалғасып келе 

жатқан, халықтың тарихи және әлеуметтік тәжірибесінің жемісі, оның іс-

жүзінде тексерілген білімінің мағлұматтарының жиынтығы. Халықтық 

педагогиканың ескерткіштері халық ертегілерінде, аңыздарында, жырларында, 

мақал-мәтелдерінде сақталып, ұлттық салт-дәстүрлер арқылы өзінің көрінісін 

беріп отырады» - деп орынды атап көрсеткен. 

    Халықтық тәрбие тарихи даму үрдісіндегі тірі дене болып табылады. 

Халықтық педагогиканың әлеуметтік бағыттылығы,әсіресе көне жазба 

ескерткіштерде мақалдар мен мәтелдер,ертегілер мен жырлар,бата, тілек секілді 

тәрбие құралдарында толығырақ бейнеленген. 

   Қазақ этнопедагогикасының қайнар-бұлағы біздің заманымызға дейінгі 

дәуірден бастау алады. Ұлттық мәдениеттің тегі сол ұлттың ұлт болып 

қалыптаспай тұрған кезінен бастап–ақ жеке ұлыстардың ұрпағын тәрбиелеуден 

туындағаны белгілі. 

    Қазақ халқының тәлімдік мәні зор ой толғаныстары бесік жыры мен 

батырлық эпостарда, ертегілер мен аңыздарда, шешендік сөздер мен айтыс 

термелерде, мақал-мәтелдерде көптеп кездеседі.Мұндағы ұрпақ тәрбиесінің 

негізгі түйіні – адамгершілік-имандылық, ақыл-ой, еңбек, эстетика, дене, 

отбасы тәрбиесіне байланысты мәселелерге келіп тіреледі. Қазіргі кездегі 

эстетикалық тәрбиенің міндеттерін шешу үшін халықтың осы уақытқа дейінгі 

тәжірибесін меңгеру қажет.Мәдени құндылықтарды жасауда әр халықтың 

өзіндік ерекшелігі бар. Халық әрдайым әсемдікті іздеді, қолдан жасады және 

оны өмірде, тұрмыста,еңбекте бекітуге тырысады.Оны халқымыз үй 

жиһаздарын жасауынан және оны әсемдікті сезінудегі тәрбие құралы ретінде 

пайдалануынан көруге болады.Халықтық эстетикалық тәрбие жүйесінде 

лирикалық, үйелмендік, тұрмыстық, әдет-ғұрыптық, еңбектік және т.б. әндер 

мен өлеңдер ерекше орын алады.Бұлар да эстетикалық тәрбие құралдары 

ретінде қызмет етті. Халқымыздың әндері,жанры және тақырыбы жағынан өте 

бай. Көптеген әндер би қимылдарымен байытылды. 
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    Қазақ халқының музыкалық аспаптарының түрлілігі таңқаларлықтай 

(домбыра, шертер, аса таяқ, шаңқобыз, ұран, жетіген, үскірік, қамыс сырнай, 

дабыл т.т.). Олар бос уақытта пайдаланылып жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие 

беру ісіне қызмет етті.Эстетикалық тәрбиеде халық ауыз әдебиетінің маңызы 

өте зор болды. Оның мазмұны халқымыздың бүкіл өмір тәжірибесін қамти 

отырып, жас ұрпақ санасын әсемдік сезімін, талғамын, қажеттілігін билейді. 

Эстетикалық тәрбиенің күрделі мәселелерін айқындауда біз халықтың 

жинақтаған педагогикалық білімімен тәрбие тәжірибесіне сүйенуіміз қажет. 

    Балаларға әдепті әсемдіктен бөліп түсіндіруге болмайды. Егер оларды бөліп 

айтуға болатынын мойындасақ, онда әдепсіз сұлулықтың да болатынын 

мойындауға тура келер еді де, сұлудық өлшемдері тек сыртқы белгілер, 

симметрия, пропорция, түр-түстер сәйкестігі, т.б. ғана болып шығады. Орыстың 

атақты әдебиет сыншысы әрі эстет В.Г. Белинский сұлулықты барлық уақытта 

моральмен бірге қабылдап келген қоғамдық тәжірибеге сүйене отырып: 

«Сұлулық шындықпен моральмен бір туысқан. Егер шығарманы көркемдік 

құндылыққа ие десек, онда ол сөз жоқ, әдеп-инабаттылық жағынан да құнды 

болады», - дейді.  

   Эстетикалық тәрбиенің өзіне тән міндеттері бар. Олардың бірі – эстетикалық 

сезімді және эстетикалық қабылдауды тәрбиелеу. Өмірдегі, өнердегі әдемілікті 

сезу және көру адамдарда әртүрлі болады. Біреулер әдемілікке үңіле қарап, 

оның сырын білуге тырысады, ал кейбіреулер оған онша мән бермейді, қалай 

болса солай қарап жанынан өте шығады. Әдемілікті сезу үшін, оған түсіну үшін 

ең алдымен бейнелеу өнері, музыка және ән саласынан әр бір адамда білім 

болуы керек. Білім адамды әдеміліктің объективтілік критерийлерімен 

қаруландырады. Білімді адам сұлулықты бағалай біледі, түсінеді. Айналадағы 

дүние сезімталдық, эстетикалық қабылдау қырағылығы, ықыластылық, 

қамқорлық баланың эстетикалық дамуының негізі болады.Сонымен халықтық 

педагогиканы оқу-тәрбие үрдісінде тиімді қолдана отырып, мектеп жасына 

дейінгі балаларың эстетикалық талғамын арттыруға болады деген қорытындыға 

келдік 
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Жаңа заман тәрбиешісі 

 

НИГЫМЕТОВА  ИНДИРА  СЕРҒАЗЫҚЫЗЫ                                                                               

Шығыс  Қазақстан облысы, Семей  қаласы, 

 КМҚК  № 8 «Балбөбек» бөбекжайының тәрбиешісі 

 

       Жаңа заман тәрбиешісі – бұл сауатты маман, бағдарламаны және 

әдістемелік шараларды анықтай алатын білімді адам. Бұл бала және оның ата-

анасымен тіл табыса білетін, қиын ситуациядан шыға білетін жақсы психолог. 

Бұл бірлесіп еңбек етуге, ұжымдас жолдасына кез келген кезде көмек беруге 

даяр тұратын маман. Жаңа заман педагог дегеніміз үнемі ізденіс үстінде өз 

білімін жетілдіріп отыратын, жаңа әдіс жолдарын пайдалануға құштар және 

жақсы жетілген педагогикалық тәжірибені өз ісіне еңгізе білетін шебер 

маманды айтамыз. Атақты ұлы педагог Амонашвили «Тәрбиеші бұл- өзге 

адамның дамып жетілуін өз жауапкершілігіне алатын кәсіби адам» - деп атап 

өткен. Біз ата-аналармен бірге балаларды тәрбиелей отыра, еліміздің болашағын 

құрамыз. 

     Сондықтан тәрбиеші ата-ана алдына талап қоя білетін, баланы 

ұйымдастырылатын оқу әрекетінде сауатты жүргізетін жақсы маман екенін 

дәлелдей білу керек. Тәрбиеші тек балаға белгілі бір дағдыларды қарапайым 

үйретуші, білім элементтерінен түсінік беруші ғана емес, ол баланы сүйеді, 

олар қуанса бірге қуанады, мұңайса себебін таба білетін маман. Бұның бәрі ата-

анамен жүргізілетін тәрбиелік жұмыстарда ата-аналар жиналысында, жеке пікір 

алысуда, консультацияларда т.б. әр ата-ана баласының сабақтағы 

жетістіктерімен мінезі ғана емес ол бала қандай ойында кім болып ойнайды, 

құрдастарымен қарым-қатынасы, мінезіндегі ерешеліктері, жеке даму 

саласындағы жетістіктерімен кемшіліктері т.б. жөнінде айтылу керек.  

    Білім беру жүйесінің алғашқы баспалдағы мектепке дейінгі тәрбие ұйымы 

болғандықтан тәрбиешілерге мәдениетті, білімді, белсенді жеке тұлға тәрбиелеу 

міндеті жүктеледі. Бала тәрбиесі отбасынан басталады десек те, ғылымға 

негізделген әдіс-тәсілдермен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан 

басталып, мектепте жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Осыған орай кез 

келген бүлдіршін үшін балабақша тәрбиесі ата-анадан берілген тәлім-тәрбиені 

одан әрі жалғастырып, жандандыруы сөзсіз. Ал, бүлдіршіннің тілге, білімге 

деген қызығушылығы оның ойлау қабілеті, танымдық қажеттіліктері 

балабақшада қалыптасады. Әсіресе, балабақшадағы тәрбие бала табиғатына 

өшпестей із қадырады. Балабақшаның ең басты мақсаты: «Мемлекеттік білім 

беру бағдарламасына сай мектеп жасына дейінгі бүлдіршіннің жан-жақты 

эстетикалық дамуын қамтамасыз ету».  Жаңа технологияны меңгеру 
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тәрбиешінің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани және де басқа 

көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Өзін-өзі дамытып, 

оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Жаңа 

технологияларды күнделікті ұйымдастырылған оқу әрекетінде пайдалану үшін 

әр тәрбиеші бүлдіршіндердің жас ерекшеліктерін ескеріп, педагогтың мақсат 

мүддесіне орай таңдап алады. Балабақшада тәрбиеші - бала бойына білім нәрін 

себетін басты тұлға. Балаларды тәрбиелеуде тиімді жағдайлар жасау көбіне 

тәрбиешіге тікелей байланысты. Сол себепті де, мектепке дейінгі білім берудің - 

баланың жасын және өзіне тән ерекшеліктерін ескере отырып, үздіксіз білім 

берудің бастапқы деңгейін құру талабы әрбір балабақша алдында тұрған басты 

міндет. 

     Тәрбиеші – балабақшадағы басты тұлға. Балалар тобындағы психологиялық 

ахуал, балалардың өзара жарасымды қарым-қатынасы олардың балабақшаға 

келуінің ынталылығы, көптеген басқа да жәйттер тәрбиеші жұмысына 

байланысты. Ол ата-аналармен бірге баланың дұрыс өсіп жетілуін, 

қалыптасуын белгілі нысанда жүргізетін ықпалды тұлға. Мектепке дейінгі 

мекеме жүйесін қайта құру ісіне педагогтардың қатысуына жағдай жасау үшін 

шығарымпаздығын, жаңашылдығын, өзін іс жүзінде көрсете алуын қуаттай 

білуі қажет. 

    Болашақ ұрпаққа жан-жақты, терең де жарасымды тәрбие берудегі басты 

тұлға — тәрбиеші-педагогтар мен ата-аналар. Қазіргі заман талабы ата-ана 

мен тәрбиешіден баланың жеке басын қалыптастыруды, оның көкірек көзін 

оятып, ата-бабадан қалған халқымыздың асыл мұрасын бойына сіңіруді, 

адамгершілік, ізеттілік қасиеттерге баулуды талап етеді. Ол үшін, ең алдымен, 

тәрбиешінің өзі жан-жақты білімді, ізденгіш, озық тәжірибені бойына 

жинақтаған, сезімтал, балаға жүрек жылуын бере білетін, оның ішкі дүниесін, 

жан сезімін аңғара алатын маман болуы керек. Себебі, бала өмірге қажетті 

дағдыны әуелі отбасында алғанымен, оны әрі қарай тереңдететін, білім мен 

тәрбиеге баулитын - тәрбиешілер.Тәрбиеші беделін қозғағанда, педагог этикасы 

туралы айтпай кету мүмкін емес. 

    Тәрбиеші оқу-тарбие үрдісіндегі негізгі тұлға. Жас ұрпақ бойына тәрбиенің 

алғашқы негізін қалыптастыратын тәрбиеші адамгершілігі жоғары, мәдениетті, 

ғылым жетістіктерін дұрыс бағдарлай алатын әдебиет пен өнердің, техниканын 

даму жайын жақсы білетін, оны түсіндіре алатын болуы керек. 

      Тәрбиешінің мәдениеттілігің көрсеткіші - әдептілігі, қоғамдық орындарда 

өзін сыпайы, еркін, ортаға лайықты ұстай білуі, өнегелі тәртібі, сүйкімділігі, 

адамдармен өзара сыйластыққа, адалдыққа негізделген қарым-қатынасы. Ондай 

тәрбиешіні балалар жақсы көреді, сыйлайды, құрметтейді, оған жақын жүргісі 

келеді, оның балалар арасында беделі де зор болады. 

    Тәрбиешінің жеке басының үлгісі - жас ұрпак тәрбиесінде ең әсерлі 

әдістерінің бірі, өйткені балалар тәрбиешіге барлык жағынан еліктейді. Сол 
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себептен де ол үнемі жинақы, таза, ұқыпты жүруге, сөйлеген сөзі мәнді, әдемі, 

салмақты келіп, асықпай, байыппен сөйлейді. 

   Тәрбиешінің білімділігі - тәрбиешінің өмірге көзқарасы табиғат пен қоғамның 

даму заңдарын терең түсніп, тұрақты болуы үшін ол өзінің білімін үнемі 

жетілдіріп отыруы қажет. Педагогтың алдынғы қатарлы білімділігі оның өз ісіне 

сенімімен, іс-әрекетінен, принципінен, жүргізген оқу-тәрбие жұмысының 

мазмұны мен әдістерінен көрініс табады. 

   Тәрбиешінің мәдениеттілігінің көрсеткіші - әдептілігі, коғамдық орындарда 

өзін-сыпайы, еркін, ортаға лайықты ұстай білуі, өнегелі тәртібі, сүйкімділігі, 

адамдармен өзара сыйластыққа, адалдыққа негізделген қарым-қатынасы. 

   Тәрбиеші үнемі алға талпынып, жас ұрпақ тәрбиесіне белсенді араласуға, 

балалар арасында беделді болуға міңдетті. Онын адамдарға, балаға деген 

сүйіспеншілігі мол, моральдық жағынан биік болуы, мамандығын жақсы көруі 

шарт. 

Мектепке дейінгі мекеменің тәрбиешісі балаларға тәрбие беру және оларды 

мектепте ойдағыдай оқытуға дайындау ісін жүзеге асырады. Жоғары білімді 

тәрбиешіге тән қасиет педагогикалық шеберлік, елдің коғамдық-саяси өміріне 

белсенді қатысу болып табылады. 

   Тәрбиеші - еңбек ұжымының мүшесі, оның іскерлік және жеке дара 

қасиеттері сол ұжымда көрінеді. Мектепке дейінгі мекеменің мақсат пен міндет 

бірлігі арқылы біріккен ынтымақшыл ұжым творчестволық инициативаны 

дамытуға, тәрбие процесінің тиімділігін арттыруға көмектеседі, әрбір 

қызметкердің моральдык бейнесі мен педагогикалык шеберлігін жетілдіруге 

ықпал жасайды. Мамандық борышын сезіну, өзінің мәртебелі міндеті мен 

жауапкершілігін түсіну, творчество, мақсат қоя білу мен табандылық, өз 

қызметін сын тұрғысынан бағалай білу - нағыз педагог үшін тән. Педагог - 

азаматтық, принциптілік, жолдас талғағыштық, адалдық пен шыншылдық 

секілді моральдық биік сапаға ие үлкен мәдениет адамы. 
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05.12.2021 ж.    № K00068 

 

 Ғажайып білім әлемі 

 

КОСТЧЕНКО  САЯГҮЛ  ЕЛМҰРАТҚЫЗЫ 

                           Шығыс Қазақстан облысы,Семей қаласы, КМҚК 

                                № 8 «Балбөбек» бөбекжайының  тәрбиешісі 

 

                   Ұйымдастырылған оқу қызметінің  жоспары 

Педагогтың аты-жөні Костюченко  Саягүл  Елмұратқызы 

Білім беру саласы Таным 

Бөлім Математика   негіздері 

Тақырыбы  «Ғажайып білім әлемі» 

Мақсаты: Сандарды санау,салыстыру,геометриялық пішіндер 

туралы білімдерін бекіту, ойлау қабілеттерін, қиялын, 

есте сақтап түсіну, сұрақтарға толық жауап беру 

дағдысын қалыптастыру.Балалардың білімге деген 

қызығушылығын арттыру, бірлікке, татулыққа 

тәрбиелеу. 

Сөздік жұмыс Ғажайып, әлем, буратино 

Көптілді компонент қызыл-красный-red, көгілдір-голубой-blue 

Ресурстар Буратино, бау-бақша, жұмбақтар аялдамасы, геомет-

риялық пішіндер. 

Барысы 

ҰОҚ 

кезеңдері 

Тәрбиешінің  қызметі Тәрбиеленушінің 

қызметі 

Кіріспе бөлім Балалар қараңдаршы , бізге қонақтар келіпті, 

қане алдымен сәлемдесіп алайық.  

Шаттық шеңбер. 

Бәріміз енді тұрайық,  

Үлкен шеңбер құрайық  

Жақсы – жақсы сөздерді,  

Қонақтарға сыйлайық!  

Табиғат біздің анамыз,  

Табиғатқа баламыз.  

Иіліп сәлем береміз,  

Біз әдепті баламыз.  

Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар, менің 

қолымнан не көріп тұрсыңдар?  

Балалар 

тәрбиешімен 

амандасады, 

жылу жық 

шеңберінде бір-

біріне лебіздерін 

білдіреді.Шеңбер

ге тұрып қимыл 

қозғалыс жасайды 

 

Балалар: Жүрек  

 

Балалар: 
Аспанымыз ашық 
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Тәрбиеші: Қане, балалар жүрегімізден 

шығарып жылы сөздер айтайықшы.  

Тәрбиеші: Балалар сендер бір- біріңнің 

қолдарыңнан ұстап тұрғанда нені сезесіңдер?  

Тәрбиеші: Жақсы  балалар бүгінгі күнімізді 

мейіріммен, қуанышпен бастайық. 

болсын Күніміз 

жарқын болсын 

Еліміз тыныш 

болсын!  

Балалар: 
Жылулықты, 

мейірімділікті, 

достықты. 

Негізгі 

бөлім 

Тәрбиеші: Балалар қазір жылдың қандай 

мезгілі? 

 Күздің  қандай айы ? 

Балалар күз  мезгілінде табиғатта қандай 

өзгерістер болады? 

 Балалар біздер күзді неге алтын күз, жомарт 

күз деп атаймыз?  

Жарайсыңдар балалар , ал қараша айын неге 

қоңыр күз дейміз?  

Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар, олай 

болса күз  туралы  кім тақпақ  айтып береді, 

кім күз туралы тақпақ біледі? 

Буратино: Сәлеметсіңдер ме балалар  

Буратино: Балалар осы жер «Ғажайып білім 

әлемі ме»  

Тәрбиеші: Жоқ Буратино, бұл жер 

балабақша.  

Буратино: Балалар мен алтын кілтімді 

жоғалтып алдым,кім алып кеткенін 

білмеймін. Маған көмектесіңдерші. Кілтімді 

іздеп келе жатып, жолда ақ тиінді көріп едім, 

кілтіңді «Ғажайып білім әлеміне» барсаң 

табасың деді. Мен «Ғажайып білім әлеміне 

»қалай барсам екен баратын жолды таба 

алмай адасып, осы топқа кіріп кетіппін. 

Маған баратын жолды көрсетіп жібересіңдер 

ме?  

Тәрбиеші: Еш уайымдама,  Буратино. 

 Қане балалар Буратиноға көмектесеміз бе? 

Тәрбиеші: Олай болса, балалар, Буратиноны 

ертіп, жол көрсетіп, «Ғажайып білім 

әлеміне» бізде саяхатқа шығып қайтайық. 

Саяхатқа шығамыз ба? 

Балалар: 
Күз  мезгілі 

Қараша  айы 

Күз мезгілінде 

күн суытып 

салқындайды, 

кейде жаңбыр 

жауады, жел 

соғады, жер 

балшық болады, 

құстар жылы 

жаққа  ұшып 

кетеді, адамдар 

жылы киіне 

бастайды. Күзде 

өсімдіктер, 

астықтар піседі, 

көкөніс пен жеміс 

жидектер көп 

болады. Жаңбыр 

жиі жауады, ауа- 

райы 

салқындайды, 

жапырақтар 

жерге түсіп, 

қурайды. 
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 Тәрбиеші: Балалар саяхат кезінде бізге 

әртүрлі қиындықтар кездеседі, сол 

қиындықтарды бірге жеңе білейік. Ол үшін 

бір- бірімізді сыйлап , тыңдауымыз керек. 

Балалар қане енді паровозға мініп, жолға 

шығайық.  

Тәрбиеші: балалар міне біз 1-шіаялдамаға да 

келіп қалыппыз  

Бұл бірінші аялдама:  «Жұмбақтар» 

аялдамасы екен. Бірінші аялдама бізге 

мынадай тапсырмалар тапсырыпты:  

Бой жаза алмай, 

 ойнай алмай.  

Денең мұздап тоңады. 

Бөбектерім айтыңдаршы, 

 Бұл қай кезде болады?     (Күз)  

Таңмен көзін ашады, 

 Әлемге нұрын шашады.  (Күн) 

 Тырс- тырс тамады, 

 Сайға қарай ағады.  (Жаңбыр)  

2-шіаялдама  «Бау- бақша» аялдамасы. Бау- 

бақша аялдамасы көкөністер мен жемістерді 

араластырып қойыпты. Бақшаға барып 

жемістер мен көкөністерді ажыратыңдар 

депті. Қане балалар бақшаға барайық.  

-Ой, балалар алдымызда көлшік жатыр ғой, 

одан қалай өтеміз?  

Аяғымызды ластамай, батпаққа 

батпай,көлшіктен ақырындап, абайлап  өту 

үшін не керек?  

Тәрбиеші: Балалар мына жерде орындықтар 

тұр екен, енді осы орындықтарды рет 

санымен қойсақ көпір шығады екен.  

Міне балалар бау- бақшаға да келіп қалдық.  

Д/О Адасқан сандар 

Сергіту сәті:  

Орнымызда тұрамыз,  

Дөңгелекті құрамыз 

 Қолымызбен шапалақтап, 

 Аяқпенен ұрамыз . 

3-шіаялдама  «Пішіндер » аялдамасы  

 

Балалар: 
Сәлеметсіз бе, 

Буратино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар: Иә, 

көмектесеміз 
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Балаларға әр түрлі түсті пішіндер беріледі. 

Пішіндерді құрастыру. Дидактикалық ойын: 

Көлеңкесін тап Буратино :  

-Алақай, алақай менің кілтім табылды. 

(Қақпаның аузында , Буратиноның алтын 

кілті тұрады.)  

Қақпаның үстіңгі жағында  «Ғажайып білім 

әлемі» деген жазуы бар.  

Тәрбиеші : Балалар қараңдаршы біз алтын 

қақпаға да келіп қалыппыз.  

«Ғажайып білім әлемі» деген осы жер 

балалар. «Ғажайып білім әлемі» бізге ең 

бастысы білім сыйлады. Біз бәріміз бірігіп, 

қызықты тапсырмалар орындадық, 

Буратиноға кілтін табуға көмектестік. 

Буратино: Балалар сендерге көп-көп рахмет. 

Сендер маған «Ғажайып білім әлеміне» 

баратын жолды көрсетіп, алтын кілтімді 

табуға көмектестіңдер,көптеген тапсырмалар 

орындадыңдар.Өмірде тек білімді емес, 

қайырымды балалар екендеріңді 

көрсеттіңдер. Мен осындай «Балбөбек» 

балабақшасының тапқыр, ақылды, білімді 

балаларының барына қуанып тұрмын. 

Тәрбиеші: Міне балалар Буратиноға көп 

көмек көрсеттіңдер. Кілтін табуға 

көмектестіңдер. Өздеріңнің ұшқыр 

ойларыңды , тапқырлықтарыңды, 

қиындықтан қорықпайтындарыңды 

көрсеттіңдер.Осымен «Ғажайып білім 

әлеміне» саяхатымыз аяқталды, енді 

өзіміздің тобымызға оралайық.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Балалар:  

 Көпір керек 

 

 

 

Балалар 

жемістерді талға 

іледі, 

көкөністерді 

жерге 

отырғызады. 

Қорытынды 

бөлім 

Балалар сендерге саяхат ұнады ма?  

Сендер саяхатқа қайда бардыңдар?  

Біздер кімге көмектестік?  

Өте жақсы балалар, енді қол ұстасып, бір- 

біріміздің жүрек жылуымызды сезініп, 

бүгінгі саяхатымызды аяқтай отырып, 

қонақтар мен қоштасайық  

Қол ұстасып тұрайық 

 Шеңберді біз құрайық,  

Ия ұнады. 

Қуанады . 
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Көріскенше күн жақсы,  

Сау- саламат болайық.  

Сау болыңыздар! 

 

                                         

05.12.2021 ж.    № K00069 

 

Қазақ халқының педагогикасын балаларға  

музыкалық-эстетикалық тәрбие беруде қолдану. 

 

НИЯЗБЕКОВА МЕЙРАМГУЛЬ РАХЫМБЕКОВНА 

                         Шығыс Қазақстан облысы,Семей қаласы, КМҚК 

№ 8 «Балбөбек» бөбекжайының музыка жетекшісі 

 

     Қазақ халқының педагогикасын балаларға музыкалық-эстетикалық тәрбие 

берудің күнделікті тәжірибесінде педагогикалық ықпал етудің толып жатқан 

тәсілдері ретінде қолдануға болады. 

     Халық еш нәрсені де өзінің баласынан жоғары санаған емес, сондықтан 

халық ең алғаш өзінің қиялын, жақсы өнеге өсиетін бала санасына шыр етіп 

дүние есгін ашқаннан бастап бесік жырымен жеткізген. Дара туған Абай 

данамыз айтқандай: нәресте анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады: біреуі 

ішсем, жесем; екіншісі білсем деген, көрсем соған талпынып... көзі көрген, 

құлағы естігіннің бәрің сұрап  тыныштық көрмейді, мұның бәрі жан құмары.  

     Халық даналығымен,Халық өнерімен жастайынан сусындаған бала бойында 

адамгершіліктің жоғары қасиеттері, өмір туралы білгілі бір дүниетанымдық 

қөзқарасы жоғары болады. М.Әуезовтың «Әнге құмар, күйге әуес бала жаны 

сұлу, өмірге ғашық болып келеді» деген сөзі рас.          

      Балабақшадағы балаға берілетін бүгінгі тәрбиенің ең өзек алатын жері ол 

ата-бабадан қалған - асыл мұрамыз халық даналығы. Біз, яғни болашақ ұрпақ 

тәрбиесімен айналысатын тәрбиешілер халқымыздың таусылмас бай асыл 

мұрасына жүгінсек, ұрпағымыз біздің іс-тәжірибемізге, ой-санамызға, 

парасатымызға жүгінуі тиіс. Сондықтан, біздің балабақшамыздағы жүргізіліп 

жатқан жұмыс бағытының бірі, балаларды осы ата-бабамыздан қалған салт-

дәстүрлерге, адамгершілікке баули отырып, жаңа дәуір технологиясын табысты 

игерту. Алға қойған мақсатымыз ойдағыдай жүзеге асу үшін біз ең алдымен 

өзіміздің ана тілімізді толық игеруіміз қажет.  

 Мағжан Жұмабаев  өзінің 1921 жылы «Бостандық туы» газетінде 

жарияланған  «Жазылшақ оқу құралдары hәм мектебіміз» деген мақаласында: 

«Қазақтың тағдыры, келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізге 

құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, сау, берік  hәм өз жанымызға 
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қабысатын, үйлесетін негізге құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ 

серттесуге болады. Сондай, негізге құра алмасақ, келешегіміз күңгірт», - деп 

толғанады. Сөйтіп, кемеңгер ағартушы ұлт ретінде құрып кетпеудің жолы 

«халық жанына қабысатын», ана тілінің уызынан нәр алған дүниежүзілік 

өркениет жолына түсіретін ұлттық мектебінің болуы және жазылмақ оқу 

құралдарының да мінезі мектебіміздің мінезіне байлаулы болуы» деген 

тұжырымға келді. Мағжан Жұмабаев мұндай қортындыларды жайдан жай айта 

салмағаны даусыз.  

      Алматыда болып қайтқан қазақ тілін зерттеуші американдық профессор 

Стюарт Делом «Ана тілі» газетінің тілшісімен сұхбатында маман ретінде 

«Қазақтың үш педагогінің  Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы, 

Мағжан Жұмабайұлының еңбектерін өте жақсы көретінін айтып, оның себебін 

бұлардың жазған кітаптарында халықтық педагогика мен психологияға көп мән 

беретіні» деп көрсетеді. «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» - дейді халқымыз. 

Өмірдің жалғасы жас ұрпағыңды жақсылап өсір деген сөз ғой бұл, - Ұлымқан 

Әбілдаұлы. 

    Адам жаны әрқашанда әсемдікке ұмтылады, сұлулыққа құштарлық, оған 

ынтығушылық еңбектеген сәби кезінен кәрілік жеңгенге дейінгі бүкіл өмірінің 

арқауы болып өтеді. Дегенмен де, бүгінгі таңда рухани дүниетанымы кең, көзі 

қырақты, көкірегі ояу ұрпақ өсіру, оның өнерге, халықтық мұраға деген 

сүйіспеншілігін арттыру тәрбие жүйесінің сан алуан қырын қамтитын күрделі 

процесс болып отыр. Сондықтан да қазір қоғамыздың алдында адам 

тәрбиесінде рухани жәдігерлік пен дәстүрлі адамгершілік тәрбие бірлігінен 

тұратын қағиданы ұсынып, жүзеге асыру мәселесі мейлінше  кең өріс алуда. 

    Эстетикалық тәрбие беруді шешудің көптеген құрамдас бөлігі бар,  ол: 

Мәдени мұрамыздың ғасырлар қойнауындағы сарқылмас бұлағы мен інжу 

маржаны мол халық өнеріміз, «Құлақтан кіріп бойды алар» тылсым күші бар 

құдіретті музыка, ең нәзік те ең асыл сезімдер, адамдар арасындағы моральдық 

нормалар, тұнығымыз туған табиғат арқылы тәрбиелеу. Мәдени мұрамыз Халық 

даналығы мен Халық өнері- эстетикалық тәрбие беруде, мінез бен адамгершілік 

қасиеттердің қалыптастыруына, сондай-ақ жақсы талғам мен мінез-құлық 

мәдениетін жетіліруде шешуші рөл атқарады. Өз тіршілігінің сан ғасырлық 

тарихының ішінде қазақ халқы тәрбиенің өзіне тән эмперизмдік, яғни сезімдік 

қабылдау тәжірибесін, өскелең ұрпаққа музыкалық-эстетикалық тәрбие берудің 

өзіндік әдет-ғұрпы мен дәстүрлерін жинақтады. Қазақ халық педагогикасында 

болмысқа эстетикалық көзқарасты, эстетикалық талғамдарды қалыптастыру, 

балалар мен жастарды бай әдеби және музыкалық мәдениетке тарту құралдары 

сан алуан. Халықтың ауызекі творчествосының түрлі жанрлары да, ұлттық 

әдеби-ғұрыптары да, қазақ отбасының ішкі қарым- қатынастары да, халықтың 

қолданбалы өнері де, ұлттық ойындары да соның жарқын айғағы болып 

табылады. Халық педагогикасы бойынша бала тәрбиесі мен оның барлық 
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адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуы отбасында басталады. Себебі, бала 

өзінің өң бойына отбасындағы естіп-көрген жақсы мен жаманның бәрін сіңіріп 

отырады, ата-ананың жағымды-жағымсыз қылықтарына еліктейді. 

     Қазақ халқының эстетикалық көзқарастары көп жағдайда оның эстетикалық 

түсініктерімен тығыз байланысты. Қазақ халқы өз дамуының таң шапағындада 

толық қалыптасқан, өз уақытының жоғары дамыған көркем мәдениетіне ие 

болған. Бұл мәдениет уақыт өткен сайын жетіліп, дамып, байи отырып, биік 

ұлттық эстетикалық игілікке айналды.Балалар мен жастарға музыкалық-

эстетикалық тәрбие беру қарапайым әдістермен, тәсіл-құралдармен сәби 

шақтан әр отбасында жүзеге асырылып отырған. Ата-аналар мен айналадағы 

көпшілік балаларды ән күйге, ауызекі халық шығармашылығының 

қазыналарына тартып, музыкалық-эстетикалық талғам мен нанымды 

қалыптастырды. Өнер негіздерін үйрену  өскелең ұрпақты тәрбиелеудің қажетті 

элементі. Халықтың ән айтуға, музыкалық аспапта ойнауға, шешендікке, 

сурып-салма ақындыққа үйренуге ұмтылысы осыдан келіп туса керек. Сөйтіп, 

қазақ халық педагогикасындағы музыкалық эстетикалық тәрбиенің ықылым 

ғасырларда туған прогресшіл әдіс-тәсілдері мен құралдары бүгінгі таңда да 

күнделікті практикада тәрбие міндеттерін шешуге өз үлесін қосып келеді.   

«Құлақтан кіріп бойды алар, әсем ән мен тәтті күй», деп данышпан ақын 

Абай атамыз айтқандай, жақсы ән мен күйдің сиқырлы әуені адамның жан- 

дүниесін әдемі әсерге бөлеп, көңіл - күйін сергітеді. Әсіресе, музыканың бала 

тәрбиесінде алар орны ерекше. Сонымен қатар, музыканың мынадай қызметі 

бар: эвристикалық - адамдардың шығармашылық мүмкіндіктерін белсендіру 

және дамыту, коммуникативтік  - адамдар арасындағы қарым-қатынастың 

ерекше қызметі, өзіндік құралы ретінде әрекет етуі. Музыкасыз, ойынсыз, 

ертегісіз баланың толық мәніндегі ақыл-ойы мен қиялын дамыту мүмкін емес. 

Сондықтан, балабақшадағы музыка жетекшілері мен тәрбиешілері музыкалық-

эстетикалық тәрбие беруде мектеп жасына дейінгі балалардың жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттік стандартқа сай бағдарламаға 

сүйеніп, қазақ халқының педагогикасын қолданып, ұйымдастырлған оқу 

қызметтері мен тәрбиелік іс-шараларын қызықты өткізуге тырысады. 

     Қазақ халқының педагогикасы балаларға музыкалық-эстетикалық тәрбие 

беріп қоймай, мақсатымыз өз ұлтының тарихын, мәдениеті мен тілін 

қастерлейтін және оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани құндылықтарға 

ұштастыра білетін елжанды тұлға тәрбиелеу. Қазақ халқы басқа халықтар 

сияқты өз тіршілігінің сан ғасырлық тарихының ішінде, өскелең ұрпаққа  

музыкалық эстетикалық тәрбие берудің өзіндік әдет-ғұрпы мен дәстүрін 

қалыптастырған. Бала бойында рухани байлықты дамытудың аса маңызды 

саласы - музыка мәдениеті. Өнер саласында, яғни эстетикалық тәрбие беру, яғни 

музыкада - дыбыс арқылы өрнектеледі. Музыка тілі  - басқа өнер саласымен 

салыстырғанда, күрделі тіл екендігі белгілі. Ол сезімге әсер ете отырып, 
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адамның қиялы мен көңіл-күйіне байланысты қабыданады.Музыка арқылы 

эстетикалық тәрбие берудің тікелей міндеті музыканың идеялық мазмұнымен 

анықталады. Тұлғаның мақсатқа бағытталған даму жүйесін құруды талап ететін 

эстетикалық тәрбие беру музыкасыз, оның адамға көп түрлі әсерін, оның 

қабылдануы мен тәрбиелік рөлін зерделеусіз мүмкін емес. 

В.А.Сухомлинскийдің: «Егер сәби шақта музыкалық шығарманың әсемдігін 

жүрекке жеткізе білсек, егер дыбыстардан бала адам сезімінің сан қырлы реңін 

сезіне білсе, ол мәдениеттің ешқандай құралдарымен жетуге болмайтын 

сатысына көтеріледі.Музыкалық тәрбие – бұл музыкантты тәрбиелеу емес, ең 

алдымен адамды тәрбиелеу» , - деуінде үлкен шындық жатыр.  

    Балалардың музыкалық тәрбиесі мен білім алуына халықтың мәдени 

мұрасының, кәсіби музыка үлгілерінің рөлі ерекше. Жалпы музыкалық білім 

беру жүйесі жас ұрпақты музыка өнеріне баулып, олардың жан-жақты 

мәдениетті, білімді, ақылды да сымбатты болып өсуі үшін, ең жоғарғы 

мүмкіндіктерді қолдануды мақсат тұтады. Еліміз егемендік алып, өз 

шаңырағымызды берік тіккен тұста ұлттық өнерімізді, мәдениетімізді, 

білімімізді жаңғыртып ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу міндеті қойылып отыр. 

Музыкаға баулудың мақсаты қоғамның әлеуметтік сұранысына жауар бере 

отырып, балаларды халықтық ұлттық музыкаға баулу. Сол арқылы өз халқына 

деген патриоттық сезімін ояту, ұлттық тәлім тәрбие беру. Қазақ халқының басқа 

халықтардан ерекшелігі өзінің ұлттық музыкасының болуы. Атадан балаға 

жеткен, қадірлеп көзінің қарашығындай сақталып, қымбат қазынаға айналды.  

   Қорыта келгенде, қазақ халықпедагогикасының  музыкалық- эстетикалық 

тәрбие  беруде тамыры тереңде жатыр. Қазақ педагогикасындағы музыкалық-

эстетикалық тәрбиенің өткен ғасырларда туған прогресшіл әдіс-тәсілдері мен 

құралдары бүгінгі таңда да күнделікті іс- тәжірибеде тәрбие міндеттерін 

шешуде үлкен орын алады. 
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05.12.2021 ж.     № K00070 

 

Мектеп жасына дейінгі балалардың ерекшеліктерін дамытуда  

тәрбиешінің ата-аналармен жүргізілетін жұмыстарының  

тәрбие үрдісіндегі алатын орны 

 

ШОРТОМБАЕВА ШЫНАР БИЛЯЛОВНА 

Шығыс Қазақстан облысы,Семей қаласы, КМҚК                                                          

№ 8 «Балбөбек» бөбекжайының педагог-психологы 

 

Қазіргі кезде балабақша мен отбасын  ынтымақтастықты орнатуға 

немқұрайлық пен қарау орын алып отыр. Бұл күн көріс жағдайымен отбасында 

балалар тәрбиесіне көңілдің бөлінбеуі, ата-аналардың жиналысқа келмеуі, тіпті 

мектеппен байланыс жасауға талпыныстың болмауына әкеліп отыр. Өкінішке 

орай, қөптеген тәрбиешілердің, әсіресе, жас мамандар арасында ата-аналармен 

жұмыс жүргізуге дайындықтың төмен екендігі айқындалды. Қала әлеуметі 

мен балабақша арасындағы өзара ынтымақтастықты орнатуда балабақша  

психологі орны ерекше. Нарықтық   экономика   жағдайында   ауыл   

тұрғындарының   әлеуметтік деңгейлері әр түрлі болғандықтан, әр отбасында 

тәрбиеленуші мектеп жасына дейінгі балалардың да мұқтаждықтары әрқалай 

қанағаттандырылады. Осы орайда бұл мамандық иелері ата-ана мен бала, бақша 

мен ата-ана арасындағы қарым - қатынасты орнықтыруды ғылыми тұрғыдан 

дәйектеп мектеп жасына дейінгі балалардың әлеуметтенуіне үлес қосады, жеке 

тұлға мен білім беру мекемесінің, отбасының ортаның, билік орындарының 

арасында байланыс орнатып, оқушылардың құқықтарының жүзеге асуына, 

олардың өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етуге, жалпыға білім 

берудің орындалуына, салауатты өмір салтын насихаттауға көмектесіп, 

балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға жағдай жасайды.  

Ы.Алтынсарин негізін салған қазақ мектептеріндегі оқу-тәрбие үрдісінің 

қазіргі ақпараттандыру ғасырындағы жаңа білім жүйесінің өзегіне айналуы   

мектептің мемлекеттік білім беруді ғана емес, сонымен қатар ол баланың үлкен 

өмірге дайындайтын әлеуметтік орта қызметін атқаратын мекеме екендігін де 

көрсетеді.  

Отбасы - ғасырлар бойы өмір сүріп келе жатқан адам баласының 

әлеуметтік ортасы. Халықтың салт-дәстүрлері мен әдет - ғұрыптарының 

сақтаушысы, сондықтан, отбасы тәрбиесі халықтың ой-арманымен, әр түрлі іс-

әрекетімен мол тәжірибесімен және ұлттық дәстүрімен байланысты дамып, 
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ұрпақтан ұрпаққа жалғасып жеткен тарихи мұра.   

Отбасы туралы халықтың түсінігі бірнеше ғасырлар бойы күнделікті 

тұрмыс және өмір тәжірибесіне сүйену негізінде пайда болған. Халықтың өз  

тәжірибесіне,  сеніміне  сүйенсек, әдет-ғұрыпты,  дәстүрді  және  тәрбие әдістерін 

анықтау және оларды қолдану, үй жағдайында демалыс күн ырғағын жасау, 

еңбек, оқу қызметін ұйымдастыру, ата-аналардың, балалардың, олардың жақын 

туған-туыстарының араларындағы өзара қатынастардың үйлесімді нормаларын 

жасау отбасы арқылы орындалып отырған 

Отбасы ең алғашқы жастарды тәрбиелеу ұясы. Оның негізгі мақсаты     

балалар тәрбиесі. Отбасындағы  ең басты тұлға - ана мен әке, ата мен әже  

балаларды қазақ халқы өте жоғары бағалайды, сыйлайды, ізет етеді. Мұның мәні 

- үлкен кісілердің даналығын, олардың ғасырлар бойы тұрмысы  өміріндегі еңбек 

және қоғамдық іс-әрекетінің барысында жинақталған мол тәжірибесін байыта 

отырып, бұл дәстүрді одан әрі дамыта түсті.  

Қазақ халқының тарихы өте бай. Отбасы  үшін ежелден келе жатқан тән 

қасиеттің бірі баласын жанындай көруі. Әрбір отбасында балаларды еңбек 

сүйгіштікке   тәрбиелеу,   денесін   шынықтыру,   үлкендерді   құрметтеу, 

туысқандық кең байланыс, көршілермен және ұлты басқа халықтармен достық, 

ізгілік қатынастар жасау осының бәрі қазақ халқының салт-дәстүріне  

байланысты болған. Отбасында  әрбір ана өз баласын кірлі көйлек кигізбей,  

дәмсіз тамақ ішкізбей, ыстыққа күйгізбей, суыққа тоңғызбай, қатты жерге 

жатқызбай өсіріп, баласын өнегелі жігіт, озат мал өсіруші, он саусағынан өнер 

таматын шебер етіп тәрбиелеуді арман етті. Ал бала туу ана мен әке үшін үлкен 

оқиға, отбасылық салтанат болып, жақсы ниет, мерекемен аяқталу  дәстүріне 

айналған. 

Кең байтақ қазақ даласында өсіп өмір сүретін балалардың тәрбиесі 

олардың ата-аналарының күнделікті іс-әрекеттері мен көшпелі тұрмыс 

қалпына байланысты  болған.  Балаларды жастайынан тіл алғыштыққа, 

тәртіптілікке, жауапкершілікке,   үлкендерді   сыйлай   білуге үйреткен. 

Сондықтан жас ұрпақ үшін кеңес, өсиет және басқа да инабаттылық ұғымдар 

отбасында мінез-құлықтың нормасына айналған. 

Мұндай өмірлік мәні бар мәселелерді шешуде отбасы мүшелерінің бірлігі, 

олардың түсінушілігі мен дүниеге көзқарастары нығаяды, ата-аналар мен 

балалар арасындағы мейірімді қарым-қатынас бір қалыпқа түседі, отбасында 

белгілі ереже жасалынады, ал олар барлық отбасы мүшелері үшін жазылмаған 

заң болып қолданылады.  
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Жастардың   өнегелі   тәрбиелілігінің   басты   белгісі - үй   және   мал 

шаруашылығын басқару тәсілдерін, жеке адамның ізгі қасиеттерін білу.  

Олар: ұйымдастырушылық қабілетін, еңбекқорлық, табандылық, 

тапқырлық, қамқорлық, ерлік т.б. Ересек қазақ балалары мен жігіт жасындағы 

жастар ұлы қазан төңкерісіне дейін арнайы мектепте оқып білім алған жоқ. Олар 

өмірден, күнделікті тұрмыстағы тәжірибеден әдептілік ұғымдарды үйренеді. 

Халық аузыңдағы мақалдар мен мәтелдерді және ертегі әңгімелерді, басқа халық 

тағылымын қабылдап, мәнін түсінеді. өйткені, бұл фольклорлық шығармаларда 

жеке адамның мінез-құлқы нақты көрсетілген, достыққа адалдық, шындық, 

еңбек сүйгіштік сияқты имандылық қасиеттер жайлы психологиялық-

педагогикалық  ойлар  берілген, отбасында,  қоғамда жеке адамдар  арасындағы  

қатынас  нормаларының  қалыптасуы  көрсетілген. 

Мысалы,  «Татулық-байлық»,  «Қадіріңді білгенге жұмса», «Растық жауған 

қардан, сауған сүттен ақ, судан таза», «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның 

тіленбей», «Жақсыда кек жоқ», «Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар», 

«Адам болар баланың кісіменен ісі бар», «Досыңа достық - қарыз» іс  

дұшпаныңа да бол» т.б. 

Ата-аналардың әржақты іс-әрекеттерінің түрлерін талдап жинақтасақ 

жанұяда тәрбиенің екі саласы халық педагогикасында үлкен орын алады. Олар:  

ана мен әке тәрбиесі, ата мен әже тәрбиесі. 

Ана мен әке тәрбиесі - бұл өзара ынтымақтастық, тілектестік мақсатқа 

сәйкесті тәрбие, дене тәрбиесін іске асырудың жолдары мен тәсілдерін іздестіру 

арқылы ұлдары мен  қыздарын адалдыққа, кішіпейілдікке,  инабаттылыққа, 

қарапайымдылыққа,    қайырымдылыққа,    еңбек    сүйгіштікке,    ұстамдыққа, 

төзімдікке, өмірдегі табиғаттағы сұлулықты сүюге, қазақ халқының дәстүріне 

тәрбиелейді 

    Қазіргі кезеңнің өзінде де балаларды болашақ отбасылық өмірге даярлау ана 

мен әкенің тікелей борышы. Жастар отбасылық өмірге даярлау кезеңінде  

жыныстық тәрбие адамгершілік тәрбиесі жүйесінде іске асырылады. 

     Жаман өнеге жұқпалы болады. Туған ана мен әкенің теріс қылықтары мен 

мінездері жыныстық тәрбиеге үлкен бөгеуіл жасайды. Олардың жыныстық 

қатынас мәселелерінде байқалатын ұстамсыздық, жеңілтектік мінездері ерлі-

зайыптының опасыздығы, неке бұзушылығы бала жанына зор жарақат келтіреді.   

Бұл    моральдық   жағынан  ұстамды  отбасылар   жыныстық қатынастардың 

дұрыс дамуына игі әсер етеді. Ұлы педагог А.С.Макаренко  балалардың 

жыныстық   тәрбиесінің   бірқалыпты   және   адамгершілік тұрғысынан 
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дамуына ана мен әкенің жауапты екендігін ескертті. «Жыныстық  қатынастардың 

жоғары мәдениеті, біздің алдымыздағы маңызды қоғамдық мақсаттардың бірі 

болуы тиіс»-деп айтып кеткен болатын. 

   Ата мен әже отбасының ұйытқысы, отбасы мүшелерінің тірегі, үлгілі өнерге 

көрсетуші, ақыл айтушы, балаларын, немерелерін өсіріп тәрбиелейді, еңбек 

етуге, жолдама береді, дайындайды. 

      Ата мен әже тәрбиесі арқылы ұрпақ өзінің шыққан тегімен, шежіресімен    

туған-туысқандарымен,құрбы-жекжаттарымен, тәрбиенің мән-мағынасымен 

танысады. Сонымен бірге, отбасы құру, үй болу, еңбек етуге әрекеттенеді. 

Жастардың үй, мал және егін шаруашылығын басқару  кәсібінде үйренуіне, 

қабілетінің дамуына ата мен әже тәрбиесі игі әсер етеді. 

   Қазақ халқы «Отан отбасынан басталады» - дейді. Олай болса отбасы тәлім-

тәрбиенің   негізгі   көзі,   түп   қазынасы.   Қанша  заман   өтсе бабаларымыздың 

мол тәжірибесіне, тағылымы мен дәстүрлеріне және отбасы тәрбиесінің 

негіздеріне сүйене отырып апа, ата, анасы мен әкесі ұрпақтың шын азамат болып 

өсуіне қамқорлық жасаған. 

    Ғасырлар бойы қазақ отбасылары жас ұрпақты тәрбиелеуде көптеген әдістерді 

қолданып келген. Олар: түсіндіру, үйрету, сенім, мадақтау және  мақұлдау, ымдау, 

үлгі-өнеге көрсету, насихат, жазалау т.б. Бұлардың көпшілігі  қазіргі  кездегі  

педагогика  мен  психология  ғылымдарының  саласында қолданылып жүрген 

әдістер және тәсілдер мазмұны мен мақсатқа сәйкестілігі жағынан бір-бірімен 

байланысты, бірін-бірі толықтырады. Сондықтан біз олардың кейбір түрлеріне 

ғана тоқтамақшымыз. Ымдау - бұл өте нәзік тікелей немесе жанама түрде жеке 

адамға әсер ететін тежеулі әдістердің бірі. 

    Балаға ымдау арқылы тікелей тапсырма берудің үлкен тәрбиелік әсері бар. 

Әрине, бұл тапсырманың мәніне, тәрбиешінің беделіне ықпал жасата білу 

шеберлігіне байланысты. Мысалы, сіз берілетін тапсырма түсінікті болып, 

балаға инабатты тәрбиелік әсер етсе, онда тәрбиеші оған толық сенім білдіреді. 

Ымдаудың жаңа түрін тәрбиеші қазақ мақалдарын да қолданып іске асырады. 

Мысалы: «Қызым, саған айтамын, келінім сен тыңда»,  «Ақылды адам үшін 

ымдау да жеткілікті» т.б. 

   Халық педагогикасында жазалау әдісінің бірнеше тәсілдері бар. Олар: ұру, соғу, 

қорқыту, сабау т.б. Бұл әдістер отбасында осы уақытқа дейін қолданылып келеді. 

Мұның себебі неде? Біріншіден, кейбір отбасында жабайы  әдет-ғұрыптардың, 

ескі көзқарастардың байқалуында; екіншіден, әке мен ананың отбасында да 

өктемдік жасауында.  
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Жоғарыда әңгіме арқауы болған тұжырымдарды жинақтаумен келесідей 

қорытындылар жасауға болады: 

 отбасының ықпалы басқа тәрбиелік әсерлердің бәрінен де күштірек. Жас 

ұлғаюмен ол әсер бәсендеуі мүмкін де, бірақ ешқашан өз маңызын 

жоймайды;  

 қандай да бір басқа жағдайларда қалыптасуы мүмкін болмаған сапа-  

қасиеттер тек отбасында ғана өрісін алады; 

  отбасында тұлғаның   әлеуметтенуін   қамтамасыз   етеді,   оның   тәндік 

моральдық  және  еңбектік тәрбиесіне  болған мүмкіндіктерді мейлінше 

шоғырландырып, іске қосады. Қоғамның азамат мүшесі отбасында бастау 

алады, қоғам келбеті отбасынан көрінеді; 

 салт-дәстүр жалғастығын қамтамасыз ететін отбасы; 

 отбасының аса маңызды әлеуметтік қызметтері - азамат тәрбиелеу, патриот 

қалыптастыру болашақ отбасы иегерін кемелдендіру және мемлекет 

заңдарын мойындап, құқықтарын сауатты пайдалана білетін қоғам 

мүшесін жетілдіру; 

 отбасының кәсіп таңдауға да тигізер ықпалы орасан. 

 Жалпы мектеп жасына дейінгі балалардың жеке тұлға болып қалыптасуына ата-

ананың беделі және ықпалы зор болып келеді. Өйткені бала жақсыны да, 

жаманды да  өзінің ата-анасынан алса, екіншіден - айналасындағы адамдардан 

алады. Осы жерде ата-анасы балаға оның жеке тұлға болып қалыптасуына өз 

үлесін қоса отырып, оған дұрыс тәрбие беріп баласына көп көңіл бөлуі тиіс. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың тұлғалық қалыптасуы бірден - бір  себеп  

болатын  оның – отбасы, өскен ортасы өзінің ықпалын тигізеді. 

   Мектеп жасына дейінгі балалардың жеке   тұлғалық қасиеттерінің   қалыптасуы  

отбасы   өмірінің   тұрмыс - тірішлігін ұйымдастыру, көңіл-күй  адамгершілік  

тынысы, қалыптасқан отбасылық дәстүрлері сияқты барлық саласымен тығыз 

байланысты. Отбасындағы жас  ұрпақтың   тұлғалық   қасиеттерінің    

қалыптасуына    ата-ананың, жанұя  мүшелерінің қарым-қатынасындағы  

мейірімділік  пен махаббат қажет.   

Келер ұрпақтың бойына   дарытып, өн   бойынан   көргіміз келетін 

адамзаттық асыл қасиеттердің жиынтығын алдымен тәрбиеші өз бойынан табуы   

тиіс оларды   шәкіртімен   қарым-қатынаста   шынайы   түрде іске асырмай, 

тәрбиеші - ата-ана, қоғам, тіпті болашақ алдындағы жауапты деген құштарлығын 

оятатын, бойындағы бар қабілет мүмкіндігін алып шығатын күш - осы рухани - 

адамгершілік құндылықтар мен талғам-таланты. Оқыту мен тәрбиелеудің, 
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біртұтастығын, сонымен қатар баланың шығармашылық қабілетін  шыңдауда,   

саған  барар  жолда адамгершілік эстетикалық құндылықтардың маңыздылығын 

айқындауға апарар жол көп. 

Бала тәрбиесі баршаға ортақ десек те, ата-ана тәрбиелерінен кейінгі 

жас ұрпақ бойында жақсы қасиет, адамдық құндылық, талғам мен талантты 

жетілдіру - тәрбиеші мен мұғалімнің басты міндеті болып  табылады. 

Сондықтан да оқыту мен тәрбиелеудің бір-бірінен бөлінбейтін біртұтас 

процесс ретінде қарастыруымыз керек. Балаларды адамгершілікке, әдемілікке 

тәрбиелеуде көркем шығарманың маңызы зор болып келеді.  Әсіресе, мектеп 

жасына дейінгі балалар өздерінің жас шамаларына қарай ертегі, аңыз-

әңгімелерді, батырлар туралы шығармаларды сүйсініп тыңдайдыды.  Жалпы 

адамзат ес білгелі өзінің ұрпағын тәрбиелеумен келеді, ұрпақ тәрбиесі – ұлт 

тәрбиесі. Сондықтан да біздің қазақ халқы бала тәриесі баршаға бірдей деп 

бұрынғы кезде бүкіл   ауыл аймақ болып  баланы тәрбиелеген. Бала тәрбиелеу 

өте күрделі мәселелердің біріне айналып отыр.  
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 05.12.2021 ж.     № K00071  

                                 

Тәрбиеші  болу  бақыт 

 

САЛИМБАЕВА  ҒАЛИЯБАНУ 

Шығыс Қазақстан облысы,Семей қаласы, КМҚК                                                          

№ 8 «Балбөбек» бөбекжайының тәрбиешісі 

    

   Балалар – біздің болашағымыз, егемен еліміздің ертеңі. Осы келешек 

ұрпақтың ойы озық, білімі терең, тәлім-тәрбиесі жоғары болуы үшін 

мемлекетіміз ерекше көңіл бөлуде. Балабақшадағы тәрбие – барлық тәрбиенің 

бастамасы. Тәрбиеші балаларды адам мәдениетінің әлеміне, күрделі және алуан 

түрлі қарым-қатынастардың әлеміне ертетін үлкендердің бірі. Мен балабақшада 

он екі жыл еңбек етудемін, бұл еңбектен жалыққан емеспін. Ұжымымның 

өмірінде таңғажайып қызықтар бастан өтіп жатады. Бірақ, бәрінен де жарқ етіп, 

есте қалғаны – біздің  бірінші кездесуіміз.     

     Балабақша есігін ашқанымда – «Бақытты балалық шақ» әлеміне түскенімді 

түсіндім. Әр мамандықтың өз қиындығы, өз қызығы бар. Тәрбиешінің жұмысы 

күрделі де, қызықты да. Балаларды ана тілінде әдемі сөйлету, олардың ой-

сезімдерін анық, еркін, көркем жеткізе алуға баулу, танымдық қабілеттерін 

дамыту – тәрбиешінің мақсаттарының бірі. Ұстаз – киелі мамандық. Адам 

тәрбиелеу, оған ғылыми негіздерінен мәлімет беру, баланы өмір сүруге үйрету – 

өте қиын шаруа. Тәрбиеші күн сайын ерлікке пара-пар жұмыс жасайды. Менің 

кәсібіме, еңбек іс-әрекетіме деген көзқарастың қалыптасуына әріптес 

ұстаздарымның  рөлі ерекше.  

    Әр таңда өз кішкентай достарымды асыға күтемін, олардың әрқайсысы бүгін 

қандай көңіл күймен келетінін ойлаймын. Кішкентай адамның көкірегі ашық, 

жүрегі жұмсақ, ол маған сенеді. Бұл сондай жауапкершілік! Таңғажайып 

балалар әлемін тереңірек танып, өз өмір тәжірибемнің, мейірімнің дәндерін 

қондыру – менің жұмысымның мәні. Балалармен жұмыс жасау – үлкен бақыт. 

Себебі, тек қана бала, ешнәрсеге де алаңдамай мейірімділікке сенеді, кішкентай 

алақанын менің алақаныма қойып, өз құпияларын айтып, маған сенім артады. 

Пәк көңіл балаларыммен ара-қатынас маған қуаныш, шаттық сыйлайды, себебі 

мен оларға, олар маған керектігіне сенімдімін. Осы сенімнің болуы – әр 

педагогтың бақыты деп ойлаймын. Таңғажайып балалар әлемімен тереңірек 

танысып, өз өмір тәжірибемнің мейірімінің  дәндерін қондыру - менің 



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

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

30 

жұмысымның мәні.      

    Балалармен жұмыс жасау – үлкен бақыт. Себебі, тек қана бала ешнәрсеге 

алаңдамай мейірімділікке сенеді, кішкентай алақанын  менің алақаныма қойып, 

өз құпияларын айтып маған сенім артады. Пәк көңілді балалармен қарым-

қатынас маған қуаныш, шаттық сыйлайды. Өйткені, мен оларға, олар маған 

қажетігіне сенімдімін. Осы сенімнің болуы - әр тәрбиешінің бақыты. Тәрбиеші 

балаға деген ыстық ықыласын бір сөзбен  айтып көрсетіп қана қоймай, бар 

жүрегімен және жан - тәнімен  сезіне білуі қажет. Тәрбиешінің жұмысы күрделі 

де қызықты. 

     Француз ағартушысы,жазушы Жан-Жак Руссо  «Бала туғанда ақ қағаздай 

болып таза туды, оның үстіне шыймайды қалай салсаң, қағаз бетіне солай 

түседі, бала тәрбиесі сол сияқты, өзің қалай тәрбиелесең ол солай 

тәрбиеленеді» деген. Тәрбиешінің әрбір өткізген сабағы баланың ақыл-ой 

парасатын дамыта білетіндей, баланың жас ерекшелігіне сай құрылса, баланың 

ынта –жігері артары сөзсіз деп білемін. Өзімнің еңбек жолымда әрдайым 

балалардың тілін, ой-өрісін, тіл байлығын дамыту мақсатында ертегілерден 

көріністер ұйымдастырамын. Себебі бала ролде өзі ойнаса сол кейіпкердің 

бойындағы барлық қасиет дағдыларын ой елегінен өткізіп саралайды. Ақылмен 

ойланады. Ол үшін тәрбиеші бойындағы асыл қасиет – ақыл-парасат болуы 

шарт. Баланың ішкі жан дүниесіне жол тартқан тәрбиеші ең нәзік те мөлдір, 

алайда, сонымен қоса, ең күрделі де жұмбақ әлемге енеді. Осындай тынымсыз 

еңбектің жемісін көру үшін, тәрбиешілік жұмыс тәрбиешінің бойынан – 

жігерлілік пен еңбекқорлықты  қажет ететінін айқын аңғардым. Балалар  - өмір 

гүлі. Ал гүлдер ешқандай жасандылықсыз, шынайылықпен баптағанда ғана 

өседі. Сәбилерді осылайша шығармашылығын дамыта отырып, қазіргі заманғы 

педагогикалық теориямен практиканы басшылыққа алып, жұмыс жасаудамын.     

       Педагогикалық озық технологияларды сабақ барысында пайдаланып, 

балалардың шығармашылағын дамытуға ақпараттық технологияларды 

пайдалану арқылы жүзеге асырдым. Сондықтан бала жүрегіне жылылық 

ұялатып, қабілетімен дарынын ашу әр тәрбиешінің алдына қойылған ең басты 

міндеті деп түсіндім. Балабақшадағы әрбір ісімізді еліміздің ертеңі, болашағы 

үшін арнау өзіміздің басты парызымыз деп санаймыз. Осы шеберлік пен 

шыдамдылықты қажет ететін күрделі үрдісте дер кезінде алынған мектепке 

дейінгі білімнің әрбір бала үшін, сонымен қатар еліміздің болашағы үшін 

өмірлік маңызы зор 
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     05.12.2021 ж.     № K00072 

 

Өнерлі бала қайдан шығады? 

САНБАЕВА  АЛТЫНКАЙША КАСЕНОВНА 

Шығыс Қазақстан облысы,Семей қаласы, КМҚК                                                         

№ 8 «Балбөбек» бөбекжайының музыка жетекшісі 

 

         «Өнер-білім бұлағы» дейді халқымыз. Өнердің қай түрі болса да 

адамдарға рухани күш жігер беріп, ерекше қуаныш, сүйініш толқу сезімдерін 

оятады.Өнер саласының бірі ән мен күйдің қоғамдық әрі тәрбиелік мәні зор. 

Жастайынан өнереге баулып , ән айтқызып, күй тартқызудың мақсаты осы күні 

етек жая бастаған халық қазынасын жастар бойына сіңіре білу. Жас ұрпақтың 

орындау шеберліктерін ұштай біліп, олардың эстеткалық талғамын жан жақты 

байытып, жас ерекшеліктерін ескере отырып тәрбиелеу өте маңызды мәселе.  

     Тегінде балалардың муыкаға деген бейімділігі өте ерте кездерінен 

байқалады. Тіпті 3-4 айлық нәресте музыка әуеніне еліктеп, қолдарын 

ербеңдетіп әр түрлі қылық көрсетеді. Осылайша бала бойына дарыған өнерді 

дер кезінде қолға алып дамытпаса, ата баба ұстанған өнерден бала мақұрым 

қалады. Оның организмі өте нәзік әрі тез қабылдағыш. Әсіресе ми жүйке 

жүйелері өте сезімтал.  Осы жағдайларды назардан тыс қалдырмай, бала өнерін 

ұштап, жетілдіру –ән күй жетекшісінің міндеті. 

     Қазақтың ұл қыздары кейінгі кезде көп жерлерде халық әндерін, терме жыр 

орындап радио, теледидарға шығып жүр. Әр жыл сайын өткізілетін жас 

өнерпаздар сайысына балабақша мен мектептерден көптеген жас түлектер 

қатысып, ән айтып би билеп өнерлерін көрсетуде.  Қазіргі  уақытта қуанышқа 

орай  Қазақстан компазиторлары  балалардың жас ерекшеліктеріне сай ойнақы, 

жеңіл, тартымды әндерді жазуды қолға алып келеді.Балаларды өнерге баулып 

үйрететін ән күй жетекшісі, сондықтан өнерге деген қабілеттерін дер кезінде 

көріп дұрыс тәрбиелей білу керек. Ең бірінші ән –күй жетекшісі балалардың 
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жас ерекшеліктеріне назар аударып, организмнің даму кезеңдерін білгені дұрыс. 

Себебі әр жас аралығындағы балалардың әнді орындау қабілеттері әр түрлі 

болады. Екіншіден, әрбір өнерпаз баланың жасына сай өз деңгейі, өз 

репертуары болғаны дұрыс. Оны уақыт өткен сайын бірте –бірте байытып яғни  

күрделендіріп отыру керек. Бірақ кейде бүлдіршіндердің арасында күрделі 

әндерді орындайтын да ерекше балалар кедесіп қалады. Репертуар таңдаған 

кезде жас ерекшеліктеріне тоқталып қана қоймай мұны да ескерген жөн.  

Жалпы балалар даусын дамытуда халық ән күйлерін кеңінен пайдаланған өте 

орынды, және өнердің басқа түрлерімен ұштастыра жүргізуде баланың ойлау 

қабілеттерін дамытып, дауыс мүшелерімен ми, жүйке жүйелерінің жетілуіне 

толық мүмкіндік туғызады.  

     « Егер жасөспірім қандайда да  болсасазды орындаған болса онда ол сазды 

мәнерлей, нақышына келтіре орындауды талап ету керек. Бұл үшін терең 

мазмұнды эмоциялық поэзияға толы халық музыкасын алуға болады», деген 

екен атақты пианист Генрих Нейдауз. Дауыс еркін шығу үшін жүргізілетін 

жаттығуларды  балалар тез қабылдайды. 

     Әнші бала өз үнін ести білу керек. Ересек әншілерге еліктеп айқайлап айту 

дауысты бұзады, зақым келтіреді. Ғасырлар бойы қалыптасқан халықтың бай 

өнер қазынасы бүгінгі тыңдаушыға бірден бірге ауызша көшу арқылы жетіп 

отыр. Халық әншілерінің көп уақыттар бойы қалыптасқан ән мектебі мен 

орындаушылық ерекшеліктері кейінгі жас орындаушыларға дұрыс дәріптелуі 

керек. Сондықтан өнеріміз өркендеп өссін десек, халық қазынасының өз 

ерекшелігін, мәнін сәнін жоғалтпайық десек, тәрбиені ерте кезден әрі мазмұнды 

да сауатты бере білейік. 
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05.12.2021 ж.      № K00073                                                                                                        

 

СЕЙТХАНОВА АМАНГУЛЬ ЖОЛДЫХАНОВНА 

                          Шығыс Қазақстан облысы,Семей қаласы, КМҚК 

№ 8 «Балбөбек» бөбекжайының тәрбиешісі 

 

Білім беру саласы:  Таным                                                                                                                        

Бағдарлама тараулары:  Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру                                                                                                       

Тақырыбы:    «Кім тапқыр?»                                                                                                                  

Мақсаты:  Қарапайым математикалық ұғымдарын тиянақтап бекіту, сан және 

санауды жалғастыру, геометриялық пішіндер туралы  ұғымдар бойынша 

білімдерін тексеріп қорытындылау.                                                                                                    

Білімділік:  Балалардың жалпы қарапайым математикалық ұғымдар ы туралы 

білімдерін қорытындылау.                                                                                                                 

Дамытушылық:  Ақыл-ой белсенділігін одан әрі дамыту                                                                                                               

Тәрбиелік:  Қоршаған ортадан геометриялық пішіндерге ұқсас заттарды таба 

білу қабілеттеріне тәрбиелеу                                                                                                                     

Сөздік жұмыс: шаршы, ғажайып                                                                                                               

Билингвальді компонент:  қызыл-красный , сары-желтый, көк-синий, жасыл-

зеленый. 

 

Оқу қызмет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің қызметі Балалардың 

қызметі 

Мотивациялық 

қозғаушылық 

Шаттық шеңбері.                                   Кел, 

балалар, күлейік, 

Күлкіменен түлейік. 

Қабақ түйген не керек? 

Көңілді боп жүрейік                                                                               

Таңғы жиын                                    

Орталыққа бөліну 

Шаттық  

шеберін 

жасайды.  

Балалар өлең 

жолдарын 

қайталайды. 

Орталыққа 

бөлінеді 

Іздену 

ұйымдастыру 

шылық 

 

 

 

 

Балаларға сұрақтар қойып жауап алу. 

 Балалар мен таңертең келе жатып бір хат 

тауып алдым. Бұл хатта ештеңе 

жазылмаған қалай оқимыз.  Балалар біз 

«Балбөбек» балабақшасының 

тәрбиешілері сендерге   сыйлық  

дайындадық. Бірақ ол сыйлықты мыстан 

кемпір алып кетіпті. Қайда жасырғанын 

 

Балалар 

тәрбиешінің 

қойған 

сұрақтарына 

жауап береді. 
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Рефлексивті 

түзетуші 

білмейміз. Олсандық осы балабақшаның 

ішінде жасырылған екен. Сендер сол 

сандықты табуға көмектесесіңдер ме.  

Оны табу үшін бірнеше тапсырмаларды 

орындап білімдеріңді көрсетулерің керек.   

Хатпен бірге ақ беттер бар екен. Бірақ 

онда не жазылғанын білмейміз. Қане бояп 

көрейікші қандай жазу пайда болады екен 

.   

Бұл төртбұрыш сендерге берілген 

нұсқаулық, соған сүйеніп келесі 

тапсырманы табасыңдар. 

Төртбұрыш қайда екен іздейік. Бұл жай 

төртбұрыш емес сыйқырлы болу керек. 

Ендеше ашайық  ішінде тапсырма бар 

екен. Сынған тәрелкелер бар екен. 

Тәрелкелерді қоссақ сандар шығады екен.     

Дөңгелек қайда іздейік. Дөңгелектің 

ішінде не бар екен? Пазлдар бар екен.      

Үшбұрыш қайда екен іздейік. 

Үшбүрышта лабиринт   бар екен. Қане 

лабиринтта балала біз тұрмыз.  жүріп 

келіп неге жетті. Киндерге жетті. Киндер 

неге ұқсайды? Сопақшаға. Киндер қайда 

екен. Ол жай киндер емес көрінеді.ішінде 

не бар екен?   

Жұмыртқаны фонарикпен көреміз. 

Ендеше ол қайда екен? 

Музыкамен  билейді. музыкант: балалар 

сендер тамаша биледіңдер, мен сендерге 

сандықшаларыңды беремін.Балалар 

сендер оте жақсы білімдеріңді 

көрсеттіңдер.Мен сендерге бір сиқырлар 

көрсетейін деп тұрмын. Жұмыртқамен 

эксперименттер. 

 

 

  

 

 

    

Балалар бояйды 

сандар пайда 

болады. Бір 

балада 

төртбұрыш  

пайда болды 

 

 

 

 

 

Бір балада  

дөңгелек  

шығады.   

 

Күндіз. Түн. 

Кеш . түс. Бір 

бала   

үшбұрышты 

құрастырады. 

 

Балалар 

киндерді іздеп 

табады. 

Кішкентай 

жұмыртқалар 

бар 

екен.фонарикте

р бар екен.   бір 

балада  Ішінен 
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пионино   

шықты.  

Музыка залында 

Рахмет 

 

Күтілетін нәтиже:                                                                                                                            

Білуі керек: Қарапайым математикалық ұғымдар туралы                                                      

Істей білу керек: Тапсырмаларды тиянақты орындай білу керек.                                            

Игере білу керек: пішіндердің қасиетін, айырмашылығын игеру керек 
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  05.12.2021 ж.      № K00074 

 

 Күзгі баққа саяхат 

 

АМАНГЕЛДІ  ӘСИМА 

                           Шығыс Қазақстан облысы,Семей қаласы, КМҚК 

№ 8 «Балбөбек» бөбекжайының тәрбиешісі 

 

Ұйымдастырылған оқу қызметі  жоспарының үлгісі 

Білім беру саласы Қатынас,Таным 

Бөлім Сөйлеуді дамыту, Көркем әдебиет, Сенсорика, 

Жаратылыстану, Құрастыру. 

Тақырыбы «Күзгі баққа саяхат» 

Мақсаты Күз туралы білімдерін толықтыру, көкөністер мен 

жемістерді сипаттай білуге үйрету. Жолда жүру 

ережелеріне сәйкес бағдаршамның атқаратын 

қызметімен таныстыруды жалғастыру. 

Байланыстырып сөйлеу тілін, көркемдік талғамын 

дамыту, сөздік қорын молайту. 

Сөздік жұмыс Күз сыйы 

Көптілді компонент Күз-осень, алма-яблоко, алмұрт-груша, 

Ресурстар Күз мезгілінің суреттері, жемістер мен көкөністер 

муляждары, ағаштар, жапырақтар, 

Барысы 

ҰОҚ 

кезеңдері 

Педагогтың әрекеті Тәрбиеленушінің 

әрекеті 

Кіріспе бөлім Жылулық шеңбер. 

Сәлем саған, Күннің нұры! 

Сәлем саған, Көк аспан! 

Сәлем саған, Жер ана!                             

Сәлем саған, Қоршаған орта! 

Амансыңба, достарым! 

Балалар жылулық 

шеңберін 

қызығушылықпен 

орындайды. 

 

 

Негізгі бөлім Тәрбиеші: 

-Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? 

Сурет бойынша балалармен жұмыс жасау. 

Тосын сәт: 

Әдемі әуен ойнатылады. Қонаққа Әже 

келеді. 

-Сәлеметсіңдер ме балалар! 

Тәрбиеші: 

Балалар қазір 

жылдың күз 

мезгілі екенін 

айтады. 

Сұрақтарға жауап 

береді. 

Қуанады 

- Сәлеметсіз бе!  
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-Балалар, бізге қонаққа Әже келіпті.  

Әже: 

-Балалар, сендер менімен саяхатқа 

шығасындар ма? 

Өте жақсы. Біз сендермен бау-бақшаға 

саяхатқа барамыз. 

Бірақ, балалар баққа саяхатқа бара жатқан 

жолда, кездескен тапсырмаларды 

орындасаңдар, тез жетеміз. 

Әуен ойнатылады.  

Жолда Бағдаршамды көреді. 

Тәрбиеші бағдаршамның көздерінің түсін 

сұрайды. 

-Балалар, біз бағдаршамның қандай түсі 

жанғанда жолдан өтеміз. 

1-тапсырма: 

Құрастырғыш материалдардан, көкөністер 

мен жемістерді құрастыру. 

2-тапсырма: Д/Ойын: «Құлыптың 

пішіндерін тап».  

Мақсаты: Заттың түсін пішінің дұрыс 

атап, ажырата білуге үйрету. Үшбұрыш, 

төртбұрыш, дөңгелек ұғымдарын қайталата 

отырып, есте сақтау,ойлау қабілеттерін 

дамыту. 

Сергіту сәті 

Қызыл гүлім-ай.  

Бау-бақшаға келеді. 

Тәрбиеші: 

-Балалар, қараңдаршы бақтың іші қандай 

әдемі. 

-Бау-бақшаның ішінде нелер өсіп тұр? 

-Мына ағаштағы алмалардың түстері 

қандай? 

-Жерде нелер жатыр? 

-Жапырақтардың түстері қандай? 

Апа: Балалар маған сендердің көмектерін 

қажет. Көкөністер мен жемістерімді 

ажыратып жинап беріңдерші. Көкөністер 

мен жемістерді көрсетіп атауын сұрайды.  

-Мынау не? (алма, алмұрт, жүзім, апельсин) 

- Здраствуйте!  

-Hello! 

 

 

 

 

-Иә 

 

 

 

 

-Жақсы 

 

 

 

 

 

-Жасыл 

 

 

 

Балалар жемістер 

мен көкөністерді 

құрастырады 

 

Ойынды 

қызығушылықпен 

ойнайды. 

 

Іс-қимылмен 

орындайды. 

 

 

Балалар 

сұрақтарға жауап 

береді. 

 

-Жемістер 

Қызыл, сары 

 

-Жапырақтар 
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Екінші себетке көкөністерді атап салады 

-Мынау не? (картоп,сәбіз, қияр, қызанақ, 

орамжапырақ)  

Көптілді компонент: Күз-осень, алма-

яблоко, алмұрт-груша. 

Апа: Балалар, қараңдаршы мына жерде 

үлкен шалқан өсіп тұр. Сендердің маған 

тағы да көмектерін керек, мына шалқанды 

жұлып алайықшы. 

«Шалқан» ертегісін рөлге бөліп ойнау. 

Тәрбиеші: 

-Балалар, мен сендерге қызықты 

тәжірибемді көрсеткім келіп тұр. 

Әже мен тәрбиеші сумен балаларға 

қызықты тәжірибе көрсетеді. 

-Балалар, сендерге көп рахмет.  

-Мен сендермен қоштасамын. Сау 

болыңдар! 

-Сары, қызыл, 

жасыл  

 

Жемістерді 

атайды 

Бір-бірінің 

жауаптарын 

толықтырады. 

 

Балалар 

қайталайды. 

 

Балалар, 

қызығушылықпен 

қарайды. 

 

Рахмет. 

-Сау болыңыз! 

-До свидания! 

-Good Bye! 

Қорытынды 

бөлім 

Қорытындылау. 

-Біз саяхатқа қайда бардық? 

-Бақта нелер өседі екен? 

-Қандай жемістер өседі? 

 

Тәрбиешімен 

бірігіп 

қорытындылау. 

 

 

 

05.12.2021 ж.   № K00075  

Сиқырлы асық 

 

САДУАКАСОВА САУЛЕ МАКЕНОВНА 

                         Шығыс Қазақстан облысы,Семей қаласы, КМҚК 

№ 8 «Балбөбек» бөбекжайының тәрбиешісі 

 

 Білім беру саласы:  «Таным» , «Қатынас», «Шығармашылық» 

Бөлімі:   Математика негіздері 

Тақырып:   «Сиқырлы асық» 

Мақсаты:  Патриоттық сезімдерін ояту. Салыстырмалы ұғымдар туралы 

білімдерін бекіту (ұзын-қысқа, көп-аз) Сандарды тура және кері санауды 

жаттықтыру, геометриялық пішіндер туралы ұғымдарын тиянақтап, түстерді 
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ажыратуға қалыптастыру, пішіндерден бейнелер құрастыру арқылы 

тапқырлыққа тәрбиелеу. 

Міндеттері: Білімділік: Білімге деген қызығушылықтарын арттыру, есте 

сақтау қабілеттерін жетілдіру.  

Дамытушылық: Танымдық процесстерін дамыту. 

Тәрбиелік: Ұжымдыққа тәрбиелеу. 

Әдіс-тәсілдер: Көрсету, түсіндіру, сұрақ-жауап. 

Көрнекілік құралдар: Суреттер, геометриялық пішіндер, сандар, асық. 

Сөздік жұмыс: Ұзын, қысқа. көп 

        Билингвальды компонент: Ұзын-длинный-tall, қысқа-короткий-short, көп-

много-many 

Оқу қызмет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің   қызметі Балалардың  

қызметі 

Мотивациялық-

қозғаушылық 

Жылулық шеңбері 1.2 

Қуан, шаттан алақай 

Қуанатын күн келді! 

Күліп шықты күн бүгін 

Қайырлы таң! Қайырлы күн! 

 

Балалар жылулық 

шеңберін 

қызығушылықпе

н орындайды 

 

Ұйымдастыру 

шы ізденуші 

 

 

 

 

   

Балалар, енді қонақтарымызбен 

амандасайық 

Тәрбиеші:  
- Балалар, қараңдар,  бізге қонақ 

келген секілді. 

-Қане, қарайықшы, кім келді екен? 

Балалардың алдынан Асық шығады. 

-Балалар, бұл кім? 

-Сәлеметсің бе, Асық.  

Сен неге көңілсізсің? 

Асық: 

-Менде қызықты ойындар мен 

тапсырмалар бар, бірақ, өкінішті 

біреуінің де шешімін таба алмадым. 

Сендерден көмек сұраймын. 

Тәрбиеші: 

-Балалар, Асыққа көмектесеміз бе? 

Асық сендермен ойын ойнағысы 

келіп тұр. Асық кімге сұрақ қойса, сол 

жауап береді. 

Асық: 

 Қонақтармен 

балалар үш тілде 

амандасады. 

 

 

 

 

  

 

 

Асық 

 Балалар 

амандасады 
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1. Біздің мемлекетіміз қалай  

аталады? 

2. Әр елдің өз елбасшысы болады.    

Біздің елбасшымыз кім? 

3. Бас қаламыз қай қала? 

4. Біз қай қалада тұрамыз? 

5. Сендер қандай ертегілерді 

білесіңдер? Есімізге түсірейікші. 

6. Қандай тақпақтар білесіңдер? 

Жарайсыңдар, балалар! 

Д/О: «Ғажайып дорба» 

Асық сендерге қызықты 

тапсырмаларды ғажайып дорбаға 

салып әкеліпті. Дорбаны ашып 

қандай тапсырмалар бар екенін 

көрейік. Міне, бірінші тапсырма. 

1 тапсырма: 1-2-ге дейін тура, кері 

сана. Қайсысы ұзын? 

Қайсысы көп? 

Көп-аз ұғымдарын суреттен 

көрсетеді. 

2 тапсырма: Геометриялық 

пішіндерден моншақ 

құрастыр.Геометриялық пішіндерді 

ата. Үшбұрыш, төртбұрыш, дөңгелек. 

Сергіту сәті:  

Бір үйде біз нешеуміз? 

Кел, ойнайық екеуіміз! 

Бас бармағым- әкем, 

Балаң үйрек- анам, 

Ортан терек- ағам,  

Шылдыр шүмек-мен, 

Кішкене бөбек-сен 

Бір үйде біз нешеуміз? 

Бір үйде біз бесеуміз. 

3 тапсырма: Дәстүрден тыс сурет 

салу технологиясы (губка, ермексаз 

және мақталы таяқшалармен)  

«Күзгі пейзаж» 

Суға майлықты салған кезде судан 

жапырақтың әр түсті бейнесі жығады. 

Иә, көмектесеміз 

 

Қазақстан 

Республикасы 

 

 

Қасым-Жомарт 

Тоқаев 

Нұр-Сұлтан 

Семей 

«Шалқан», 

«Бауырсақ» т.б. 

Балалардың 

жауабы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар берілген 

тапсырмаларды 

толықтай 

орындайды. 

 

 

 

 

 

 

Іс-қимылмен 

орындайды 

 

Балалар 

сыйлықты алып 

қуанады. 
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Күтілетін нәтиже: 

Нені  білу керек:                                                                                                                            

- Геометриялық пішіндерді,  олардың түстері, көлемі  бойынша салыстыру                         

Нені  игерді:                                                                                                                                   

-  Ұзын-қысқа, көп - аз  туралы ұғымдарды.                                                                                                                                        

Нені  біледі :                                                                                                                                               
-     Сұрақтарға толығымен жауап беруді.                                                                              

-     Тапсырмаларды орындауды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

Жарайсыңдар, балалар, енді 

қонағымызға бізден бояған суреттерді 

сыйға тартайық. 

Асық: 

-Рахмет, балалар, сендергеде менен 

сыйлығым бар. 

Сау болыңдар! 

Асықпен 

қоштасады 

 

 Рефлексивті –  

түзетуші  

 -Бізге қонаққа кім келді? 

-Қандай ойын ойнадық? 

-Қандай тапсырмалар орындадық? 

-Тәрбиеші әрекетке белсенді қатысқан 

балалардың аттарын атап, 

мадақтайды. 

 

Балалардың 

жауабы. 

   

 

Балалар қуанады. 
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  05.12.2021 ж.    №  L00008 

 

 Бала тәрбиесі баршамызға ортақ 

 

                          БЕЙСЫБЕКОВА ТОЛҚЫН СЕРИКБЕКОВНА 

                                Шығыс Қазақстан облысы,Семей қаласы, КМҚК 

№ 8 «Балбөбек» бөбекжайының  тәрбиешісі 

 

        Тәрбие сөзі  «тәрбие» араб-парсы тілдерінен енген, қазақ тіліне аударғанда 

«негіз» деген мағынаны білдіреді. Тәрбие деп үлкендердің кішілерге азаматтық 

қасиетін қалыптастыруға тигізетін әсерін айтады.Тәрбиенің өзі неше түрлі 

саладан, моральдық, интеллектуалдық, эстетикалық және еңбекке үйретуден, 

дене шынықтырудан құрастырылады. Тәрбиенің осы түрлері ерте дәуірден 

басталып келеді. Аталған салалардың жас өспірімдердің есеюіне тигізетін әсері 

күшті болғанымен, «тәрбие» деген терминді түсінуде ғалымдар арасында түрлі 

пікірлер кездеседі: бірінші пікір бойынша, баланың басы «таза тақта» (tabula 

raba). 

     Сондықтан оның көкейіне не жазам десең, соны жазуға болады.Баланың 

келешекте кім болатынын түгелдей тәрбиеші шешеді. Тәрбиеші баладан 

келешекте қандай адам жасап шығарғысы келсе, бәрі қолынан келеді.  

     Екінші пікір бойынша, баланың көкейіне не болса, соның бәрін жазуға 

болмайды. Біреуді біреу тәрбиелей алмайды, әркім өзін-өзі тәрбиелеп, азамат 

қатарына жете алады. Соңғы пікір мына сияқты дәлелге сүйеді : ешкім баланың 

басына өсиеттерді енгізіп, оның рұқсатынсыз ісін, қылығын сол өсиеттерге 

бағындыра алмайды. Бала үлкендерді тыңдағысы келсе, тыңдайды, тыңдағысы 

келмесе, тыңдамайды, - өз еркі. Дәлелдің бұл түрі орынды сияқты. Бірақ 

бірінші пікірді жоққа шығаруға болмайды. Себебі тәрбиеші баламен тіл тауып, 

жақын қатынаста бола алса, онда баланы өзінің сөзіне көндіріп, біразға дейін 

жетелеп, оны тәрбиелеуде едәуір дәрежеге жете алады. Біз осы екі пікірдің 

әрқайсысына тән қолайлы жағын алып, тәрбиеге ұмтылатын баланың өзі,оның 

келісімінсіз бұл салада нәтижеге жетуге болмайтынын мойындай отырып, егер 

тәрбиеші баланың «кілтін» таба алса, онда тәрбие саласында үлкен нәтижеге 

жете алады дейміз. Осыған қарағанда тәрбиенің ең негізгі мәселесі баламен 

әңгімені қандай тақырыпта жүргізуде емес, онымен байланысудың «кілтін» 

тауып, тіл алдыра білуде.  

      Ал тіл алу не алмау неге байланысты? Баланың тіл алуы мынадай екі түрлі 

себептерге: біріншіден, балаға айтылған кеңестің мазмұнына, екіншіден, сол 

кеңеске ол қаншалықты құлақ асатынына тәуелді келеді. Мұны   С. Л. 

Рубинштейн детерминизм (латын сөзінен «acterminare» – белгілеу) деп атаған 

болатын. Бұл принцип бойынша, баланың тәрбиеге көніп тіл алуы тек 

үлкендердің өсиетіне ғана байланысты емес, сол кездегі оның көңіл – күйіне де 
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тәуелді. Егер тәрбиеші балаға ұсыныс жасап, бәлендей тапсырманы орындау 

туралы қанша дәлел келтіргенімен, осыған оның көңілі болмаса немесе 

қасақаналықпен орындағысы келмесе, онда сол сөздерден нәтиже шықпайды.  

      Сонымен балаға тіл алдыру – қиын мәселенің бірі. Бала қайткенде тіл 

алатынын зерттеп, осы жөнінде тәсіл ойлап шығаратын – тәрбие педагогикасы. 

Бірақ тіл алудың не алмаудың  психологиялық тұрғыдан себептерін зерттеп, осы 

жөнінде ұсыныстар енгізіп отыратын – тәрбие психологиясы  туралы ілім. Бұл 

мәселе оңай емес және оның өзіндік ерекшеліктері кездеседі. Тәрбие 

психологиясы сол ерекшеліктерді қандай тәсіл қолданғанда кеңес пен 

ескертпені жете ұғынып, өзінің ішкі ниетіне айналатынын тексеріп, тәрбие 

жұмысының қазіргі өскелең заманның талабына сай тәжірбиенің өріс алуына 

көмектеседі. Тәрбие психологиясы жаңағы детерминизм принцін басшылыққа 

ала отырып, оны тәрбие процесін дәлелдеуде қолданады. Мысалы, үлкендер 

тарапынан оқушыға арнап айтатын сөз оның тәрбиеге көнуіне себеп болса, ол 

оның ішкі ниетіне айналып, соған сәйкес барлық ісін, қылығын т. б. 

бағындырады. Ал мұның өзі соның нәтижесі болып табылады. Сондықтан 

тәрбие жұмысын зерттеуде психологтар әр себептің қандай нәтижеге апарып 

соғатынын тексеріп, осының өзіндік сырын ашып беруге ұмтылады.  

       Ал кеңестер мен ескертпелердің баланың тәрбиеленуіне әсер ете алуы неге 

байланысты? 

Мұның себебі айтылатын сөздер мазмұнының тереңдігінде жатыр. Бірақ 

күнделікті сөздердің бәрі бірдей балаға ықпалын тигізе алмайды. Мұны 

айтылатын мәністің оқушының, сол кездегі жағдайы мен көңіл – күйімен санаса 

отырып, соған сәйкестендіріп, айта білмеуден кездеседі. Осыдан шығатын 

қорытынды тәрбиелеуге не қайта тәрбиелеуге көнбейтін баланың ішінде 

ешқандай жасырын сыр жоқ. Сондықтан тәрбиеге көнгісі келмеген кейбір 

балаларға «қиын» деп ат беру – қате. Мұндай бала кездескен жағдайда да бұл – 

сол баланың кемшілігі емес, әлеумет ортасының (соның ішінде ата – анасының, 

мектептің) кемшілігі.  

      Бұл айтылған мәселелер тәрбие жұмысын толық қамти алмайды. Себебі 

оқушыға тіл алдырудан басқа, оның азаматтық қасиетін және осыған орай, 

әдептілігі мен сыпайылығын, интеллектуалдық сапасын, эстетикалық 

талғамын  дамыту қажет. Осыған қарағанда «тәрбие» деген ұғым бір жағдайда 

кең мағынада(осыған аталғнн қасиеттер және оқыту процесі де жатады). Екінші 

жағдайда тар мағынада, яғни тіл алдыру, тәртіп сақтау мағынасында 

айтылады.     

        Ұлы адамдардың тәрбие жайлы жазған тағылымдарына тоқталсам, Х1 

ғасырдың ақын, философ, қоғам қайраткері Жүсіп Баласағұнның тәрбие 

тағылымының бастауы боларлықтай бір пікірін келтіруге болады: «Тәрбиенің 

барлық ұждағаттылығы, саласы мен түрі… Өзара ұйымдасқан, ұйымшыл тату 

да тәтті адамдар құрамының, тобының – жетелі  адамдар тобының , зерделі 
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адамдар құрамын толықтыратындай биікке көтерілуі қажет. Тәрбие өз кезегінде, 

әсері мен ықпалында – мирасқорлы», пайдалы еңбектің көзі болуы  шарт – деп 

ой түйеді. Бұл үлкен өсиет. Бүгінгі педагогикалық тұрғыдан алғанда үлкен 

ұжым тәрбиелейтін, педагогиканың бала тәрбиегісіндегі басты мақсаты мен 

міндетін айқындайтын әдіс еңбек тәрбиесін ұйымдастырудың негізі десе 

болады. 

      Ғұлама Низами – адамды жетілдірудегі тәрбиенің рөліне ерекше мән берді. 

Ол - өз кездеріндегі болып жатқан ағартушылық, тәрбие мен оқу процесінің 

көріністеріндегі орын алып келген баланың дами отыра, жетіле алатын 

мүмкіндіктеріне сенбестік туғызатын көзқарастарға қарсы шықты. 

     Низамидың тәрбие тағылымдарында – халықтық тәрбиенің  әсерлі құралы 

ретінде халықтың ауыз әдебиеті мен ана тілі, жазба әдебиеті мен өз халқының 

тарихы негізгі оқу пәні болуға тиіс деді. Ол өз шығармаларында, поэма мен 

дастандарында – тәрбиенің негізі жалпы адамгершілік деп есептеді. 

Адамгершілік – ақыл мен еңбектің, оның ішінде еңбек тәрбиесінің жемісі мен 

нәтижесі деп уағыздады. Жас- тар махаббатын жырлау арқылы адамгершілік, 

эстетикалық тәрбиенің негізін салды. «Ләйлі –Мәжнүндегі»  жеке адамдардың 

бас бостандығы, әйел теңдігі мен оның бостандығы, махаббат тақырыбы – 

бүгінгі адамгершілік, ақыл – ой, еңбек пен еңбек тәрбиесі нің бастауы – негізгі 

сілемі. 

     Низамидың тағылымдары, өзі өмір сүрген ой – пікірін, бүгінгі тұрғыдан 

талдасақ, оның шығармаларындағы білім мен тәрбиенің бүкіл жүйесінің 

өзегіндегі принцип – тәрбие мен білімнің халықтығы. 

      Омар Хаям өмір сүрген дәуірде айнала ортаны, халықты, оның ұлы 

адамдарын өз өлеңдерінде және рубайларында жырға қосып мадақтады. 

Адамның ұлылығы тәрбие мен білімге байланысты- деген ой түйді. Еңбек 

тәрбиесі, білім, жалпы тәрбие адамды ұлы етеді деді. Оны былай жырлады: 

                               «Еңбек, білім, тәрбие         

                               Басын қоссаң мәнді де 

                               Үшеуін бірдей меңгерсең, 

                               Жібермес Сені - өлімге!» 

Үшеуінің мәңгілік категория, адамгершілік, еңбек тәрбиесінің бірлікте жүзеге 

асырылуын уағыздап тұрғандай. Ол еркіндікті аңсап, тәрбиедегі демократиялық 

бағытты – еркін тәрбиенні жақтады. Оның өлеңдерінің сарыны адамды жан – 

жақты жетілдіру. Аз сөзбен көп мағына беру, бір шумақ өлең арқылы тәрбиенің 

бірнеше түрін бір адам бойына енгізу идеясы көрініп тұрады. 

      Абайдың педагогикалық мұраларының негізгі идеяларының бірі – жастарды 

еңбекке баулу. Ол еңбек тәрбиесі – басқа барлық тәрбиенің негізі. Басқалары 

ақыл – ой, патриоттық эстетикалық, адамгершілік, экологиялық еңбек 

тәрбиесінің құрамдас бөлігі екенін дәлелдеп берді, оған өлең жолдарын, 

ғақияларын арнады. 
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05.12.2021 ж.     №  L00010 

  

Бала тәрбиесіндегі отбасының рөлі 

 

                          ЗАРИПОВА  ГУЛЬНАРА  ҚАБДҰЛҒАЛЫМҚЫЗЫ 

                           Шығыс Қазақстан облысы,Семей қаласы, КМҚК 

№ 8 «Балбөбек» бөбекжайының  тәрбиешісі 

 

        Бала тәрбиесі ана сүтінен басталып, өмір бойы қалыптасқан күрделі 

құбылыс. Тәрбиенің ең алғашқы негізі отбасында қаланады да балабақшамен 

тығыз байланыс арқылы одан әрі жалғасады. Педагог ғалымдарының 

тұжырымына сүйенсек, тұлғаны қалыптасу нәтижелілігі, ең алдымен 

отбасындағы өнеге байланысты. Отбасындағы ересектердің мінез — құлқына, 

әдебіне, іс — әрекетіне қарап өсіп, тәрбие көрген баланың да қандай екенін 

тану қиын емес. 

    Мектепке дейінгі ұйымдардың отбасы арасындағы өзара ықпалдастығы мына 

төмендегідей негізгі бағыттарға көңіл бөледі: 

— педагогикалық және психологиялық сауаттылықты жетілдіру. 

— іс — әрекеттің түрлі формалары (ұйымдастыру оқу іс — әрекеттерге қатысу, 

әр түрлі мерекелік шаралар) 

— балалардың шығармашылық әрекетін дамыту, 

— қалыптасу мен дамыту мәселелері бойынша тәжірибе алмасу, 

— әлеуметтік дамытушы орта қалыптастыруға көмек көрсету. 

    Осындай негізгі бағыттарды іске асыру үшін мектепке дейінгі мекемелермен 

отбасының арасында тығыз байланыс қажет. Осы бағыттағы тәлім — тәрбие 

сабақтаса, ұштаса жүргізілгенде ғана көзеген мақсат нәтижелі болмақ. 

    Бала тәрбиесіне тек балабақша, мектеп қоршаған орта ғана емес, сонымен 

қатар отбасы мүшелерінің бәрінің тигізер әсері мол. Жыл бойы жүргізілетін 

жұмыс жоспарын ата — аналармен бірлесе отырып жасаған тиімді. Себебі, ата 

— аналар заман талабына сай өзекті мәселелерді, отбасы тәрбиесіне 

байланысты тақырыпты өздері ұсына алады. Сондай — ақ, оларға ұсыныс, 

тіректермен санаса отырып, ата — аналарға арналған әңгімелер мен лекциялар, 

кеңестер мен сұрақ — жауап кештері, тәрбие жұмысын алмасу жөніндегі 

конференциялар, ата — аналарды педагогикалық әдебиеттермен таныстыру әдіс 

– тәсілдері қарастырылады. 

     Отбасы — бұл баланың өмір сүру ортасы яғни, қамқорлықтың тұрақты көзі. 

Тәрбиелеу мен қарапайым біліммен қаруландыру және шешім қабылдай білуге 

үйрететін ең жақын адамдардың мейірім шуағын сезінетін орта. Осы орайда 

бала білім нәрімен сусындайтын алтын ұясының алатын орны бөлек. 

Біріншіден, бала уақытының көп бөлігін балабақшада өткізеді, 

тәрбиешілерінен, ұстаздарынан дәріс үйренеді. Демек, отбасы мен балабақша 
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арасындағы қарым — қатынастың алар ролінің қаншалықты маңызды екенін 

осыған қарап топшылауға болады. Балабақша ұжымы ата — аналарды 

ұйымдастырып, балаларды балабақшадағы өмірінің тәрбиесіне белсене 

қатысуларына арналған іс — шаралар жиі өткізіп тұрамыз. Оған сауықтыру 

кештері, ертеңгіліктер, тренингтер, сауалнамалар жатады. Осындай отырыстар 

арқылы ата — аналар бір — бірімен жақынырақ танысып, ортақ өзекті 

мәселелерді бірге шешуге тырысады. Бұл дегенініз, ата — ананың қоғам 

алдындағы жауапкершілігі артады. Балабақша мен отбасы, ата – анамен бала 

арасындағы достық, бауырмалдық қарым — қатынастардың қалыптасуына игі 

ықпалын туғызады. Мектепке дейінгі мекемеде өткізіліп жатқан спорттық 

жарыстар салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеу мен қатар ата мен бала 

арасындағы сүйіспеншілікті, ынтымақтастықтың да нығаюына септігін тигізеді. 

Қарап тұрсаңыз, отбасы мен балабақша бір — бірінен бөлек алып қарауға 

келмейтін егіз ұғым секілді. Ол — саналы ұрпақ тәрбиелеуде зор жетістікке 

жеткізетін берік одақ. Осы екі одақ бірлесіп, ынтымақтасқанда ғана күрмеуі 

қиын талай мәселелердің түйіні шешілетіні анық. Балабақшада балалармен, ата 

— аналармен ынтымақтаса жұмыс істеу нәтижелігінің диагностикалық зерттеу 

графигін құрып, ата — ананың балабақшаға деген қөзқарасын қалыптастырдық. 

Ата — ананың қатысуымен «Әкем, шешем және мен», «Отбасы алтын діңгек», 

сонымен бірге ашық ұйымдастырылған оқу іс — әрекеттерге ата — аналар 

қатыстырылды.     

     Ондағы мақсат, жаңа технологияларды ата — аналарға бағыттау, әдіс — 

тәсілдерді түсіндіру, жақсы нәтижені көрсету барысында жетістіктеріне қол 

жеткізу. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» — дегендей, бала тәрбиелеуде осындай 

міндеттерді іске асырушылар балабақша мен отбасы. Осы екі арнада 

жүргізілген тәлім — тәрбие сабақтаса ұштаса жүргізілгенде ғана мектепке 

дейінгі жастағы балалардың отбасыларымен бірге отырып, жұмыс жасау оның 

ішінде отбасы бұрышын құрып, олармен жеке — жеке жұмыс жүргізу өз 

нәтижесін береді.                                                                                               

     Отбасында ата — аналарға педагогикалық білім беру өте қажет, себебі, ата 

— ана бала тәрбиесінің мақсат — міндеттерін айқын түсінбей, бала тәрбиесінің 

жолдарымен амалдарын ойдағыдай іске асыра алмайды. Осы тұрғыда 

балабақшамыз отбасымен сабақтастықты орнату бағытында ата — аналарды 

оқу – тәрбие үрдісінің мазмұны мен әдістемесімен таныстыру, ата — аналармен 

педагогикалық — психологиялық ағарту жұмысын ұйымдастыру, ата — 

аналарды бірлескен әрекетке тарту сияқты негізгі жұмыс мазмұнының 

қызметтеріне сүйене отырып, өзара әрекет байланысының міндеттерін жүзеге 

асырады. Ол: 

— ата — аналарды белсенді педагогикалық ұстанымдарын қалыптастыру 

— ата — аналарды педагогикалық білім мен білік дағдыларымен қаруландыру 

— бала тәрбиесіне ата — аналарды белсенді қалыптастыру. 
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Бұл жұмыстардан мынадай нәтиже күтуге болады. 

1. Ата – аналар тарапына туындайтын белсенділік, қызығушылық. 

2. Жауапкершілік және өздік жұмыс. 

3. Мақсатқа жету деңгейі, тиімділігі, қанағаттылық. 

4. Отбасының мектепке дейінгі мекемеге қосатын үлесі. 

5. Алынған білімді қолдану, бала тәрбиесіне қатысты қолданылатын 

технологиялар.                                                                                                                  

       Міне, біздер — тәрбиешілер, ата — аналар, қоғамдық ұйымдар, бала 

тәрбиесіне, оның келешегіне зор жауапкершілікпен қарап, тәрбие жұмысының 

тиімді әдіс — тәсілдерінің ынтымақтаса жүзеге асырсақ, жұмыр жер тағдырын, 

еліміздің болашағын күні ертең бүгінгі балабақша ұландарына сеніммен 

тапсыруға болады. Біздің мақсатымыз — заман талабына сай жаңашыл, 

шығармашыл, мәдениетті, жан — жақты сауатты жеке тұлға тәрбиелеу. 
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 05.12.2021 ж.      № L00011 

 

 

 Ақпаратты коммуникациялық  технологияларды  

 мектеп жасына дейінгі  балаларға қолдану 

 

ИКРАМБЕКОВА  КЕНЖЕБКЕ  ҚАМЗАҚЫЗЫ                                                     
Шығыс Қазақстан облысы,Семей қаласы, КМҚК 

№ 8 «Балбөбек» бөбекжайының тәрбиешісі 

 

«ХХI ғасыр  ақпараттандыру  ғасыры» болғандықтан   бүгінгі  таңда  

ақпараттық  коммуникативтік  технологияларды  пайдаланудың  маңызы  зор.  

Қазіргі  кезде  балаларды  белгілі  бір  біліммен  ғана  қамтамасыз  ету  жеткіліксіз.  

Олардың  білім  алуымен  қатар  тапқыр,  ой – өрісі жоғары,  өз  пікірін  ашық  

білдіретін,  жаңашыл  ұрпақ  етіп  тәрбиелеу  керек.  Бүгінгі  заман  талабы – 

қоғамның  дамуымен  бірге  болашақ  жастарды  жаңашылдыққа,  іздемпаздыққа,  

еңбексүйгіштікке  тәрбиелеу.   Осы  аталғандарды  іске  асыру  үшін  

ұйымдастырылған  оқу  қызметінде  ақпараттық – коммуникативтік  

технологияларды  пайдаланудың  маңызы  зор  болмақ.   

         Қазіргі кезде қоғам әрдайым өсіп келе жатқан,  бірнеше жылдың  ішінде 

ұлғайып  келетін  ақпараттық  ағынның  әлемінде  өмір  сүруде.  

Бүлдіршіндеріміздің  ертеңі – ақпараттық  қоғам, сондықтан  білім  беру  

саласының  ақпараттануы  іргелі  мағыналы  болып  келеді. 

      Бүлдіршіндердің  білім  берудің  кейінгі  сатыларында  нәтижелі  дамуын  

анықтайтын  негіз – балабақшадан  қалатындығы  баршамызға  мәлім.  Қазіргі  

кезеңде еліміздің білім беру ұйымдарында оқыту процесін ізгілендіру 

мақсатында көптеген жұмыстар жасалуда. Оларды ғылыми тілмен айтқанда 

«инновациялық процесс» немесе «педагогикалық жаңалықтарды енгізу» деп 

аталады. Инноватика ұғымының мәні латынның «in-novus» деген сөзінен 

шыққан, «жаңарту, өзгерту, жаңашылдық» деген мағынаны білдіреді. Яғни, 

педагогика ғылымында жаңа әдістерді, тәсілдерді, құралдарды, бағдарламаларды 

пайдалану. 

Инновациялық білім беру құралдарына: аудио – видео құралдар, 

компьютер, интерактивті тақта, интернет, компьютер – мультимедиялық құрал, 

электрондық оқулықтар мен оқу – әдістемелік кешен, инновациялық ақпараттық 

банк, инновациялық сайт және тағы басқалары жатады. Сондықтан да қазіргі 

таңда көптеген интерактивтік бағдарламалық бөлімдер, қозғалмалы объектілер 

құруға мүмкіндік беретін векторлық және графикалық жабдықтар көптеп шығып, 

қолданыс табуда. Осындай құралдардың бірі – мультимедиялық оқулықтарды 

балабақшада кеңінен пайдалану оқу қызметтерін жоғары дәрежеде жүзеге 

асыруға мүмкіндік туғызары анық.  
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Бұл жағдайда тәрбиеші әр оқу қызметтерін өткізер алдында жиі – жиі 

көрнекіліктер ауыстырмаған болар еді. Ал  мультимедиялық  оқулықтар   арқылы  

тәрбиеші  уақытты  тиімді  және  ұтымды  пайдаланары  айқын.  Мультимедиялық 

оқулықтар біріншіден балалардың қызығушылығын арттырады,  екіншіден  зейін 

қойып  көрумен қатар түсінбеген жерлерін қайта  көруге, тыңдауға  және алған 

мағлұматты нақтылауға мүмкіндік береді, сонымен қатар бүлдіршіннің білім алу 

кезеңінде оқу қызметіне белсенділігін арттыра түседі. Мультимедиялық 

оқулықтар балабақша бүлдіршіндеріне арналған таптырмас құрал. Себебі, бұл 

кезеңдегі балалардың зейіні әдемі түстерге, әдемі ойыншықтарға, әдемі 

суреттерге, яғни, әдемілікке, әсемдікке әуес болады. Кез келген сабақта әр түрлі 

әдемі, ұнамды, жағымды суреттер, сызбалар, тәсілдер арқылы графикалық 

иллюстрациялар негізінде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды 

пайдалану тәрбиеленушілердің танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай,  

логикалық ойлау жүйесін  қалыптастыруға,  шығармашылықпен  еңбек  етуіне  

жағдай  жасайды.  Заманымызға    сай  қазіргі  қоғамды  ақпараттандыруда 

педагогтардың  біліктілігін  ақпараттық – коммуникациялық  технологияны  

қолдану  саласы  бойынша  көтеру  негізгі  міндеттердің  біріне  айналды.    

   Ақпараттық  технологияларды  қолдана  отырып  оқу – тәрбие  процесінің  

барлық  деңгейін  жетілдіру,  оқу – тәрбие  жұмысына  жаңашылдық  енгізу: 

-  Ұйымдастырылған  оқу  қызметін  қызықты  етіп  өткізу  арқылы  балалардың  

қызығушылықтарын  арттыру; 

-  білім  сапасының  көтерілуіне  жағдай  жасау; 

-  оқыту  процесінің  сапасын  арттыру; 

-  қажетті  ақпаратты  іздеуді  оңайлату  және  көлемін  ұлғайту. 

Комппьютерлік  мультимедиа технологиясын пайдалану,  әртүрлі  слайттар,  

киноларды,  видеороликтерді  көрсету,  ұйымдастырылған  оқу  қызметіне  

байланысты  музыкаларды  тыңдату  арқылы  эстетикалық  тәрбие  беру.        

-  пән  аралық  байланыс  орнату: 

-  ақпараттық  мәдениетін  қалыптастыру ,  ақпаратты  өңдей  білуге  үйрету. 

Қоғамымызда болып жатқан әлеуметтік – экономикалық өзгерістер мен 

еліміздің білім беру саласының әлемдік білім кеңістігіне өтуі білім беру 

саласында, соның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға уақыт 

талабына сай өзгерістер енгізуді талап етіп отыр. 

Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолданылатын 

педагогикалық технологиялардың бірнеше түріне тоқталайық. 

Ойын арқылы оқыту технологиясының мақсаты дидактикалық, тәрбиелік, 

дамытушылық, әлеуметтендірушілік мақсатқа жету. Ойын технологиясының 

ерекшелігі ойындық іс – әрекеттің психологиялық механизмі жеке бастың өзіндік 

талап – талғамдарына сүйенеді. Баланың бойындағы білімділік, танымдық, 

шығармашылық қасиеттерін аша түсуді көздейді. Ойын – балалар үшін оқу да, 

еңбек те. Ойын айналадағы дүниені танудың тәсілі.  
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Сонымен қатар, ойын балаларға өмірде кездескен қиыншылықтарды жеңу 

жолын үйретіп қана қоймайды, олардың ұйымдастырушылық қабілеттерін де 

қалыптастырады. 

Ойын – әлеуметтік қызмет. Ол баланың жасына қарай өзін қоршаған 

ортаны танып білуге құштарлығын арттырады. 

Проблемалық оқыту технологиясы – баланы өз бетімен ізденуге үйрету, 

танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту. Яғни, балалардың 

белсенділігі арттыру, оқу материалына  баланы қызықтыратындай мәселе 

тудыру, бала материалды сезім мүшелері  арқылы ғана қабылдап қоймайды, 

білімге деген қажеттілігін қанағаттандыру мақсатында меңгереді, бала оқытуды 

өмірмен және еңбегімен байланыстырады. 

Аталған педагогикалық технологиялар мен инновациялық құралдар 

балабақшада  балалардың жас ерекшеліктерін ескерген, әр сатыға балалардың 

қабылдау мүмкіндіктерін ескерген жағдайда ғана пайдалануға болады. Мектепке 

дейінгі балалардың есте сақтау қабілеті әлсіз, қабылдау процестері тұрақсыз 

келеді. Сондықтан олар затты қолмен ұстап, көзімен көргенді ұнатады. Осыған 

сәйкес, мектепке дейінгі балалардың оқу қызметтеріне көрнекілік, ойын 

технологиясын кеңінен қолданған жөн. 

Тәрбиеші – бала бойына білім нәрін себетін басты тұлға. Жаңашыл 

тәрбиеші даярлауға қойылатын талаптар студенттерді оқытудың жаңа түрлерімен 

қаруландыра отырып, қазіргі уақыттағы кәсіптік дағдыларын игеруге 

бағытталған оқытудың жаңа жолдарын енгізуді көздейді. 
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05.12.2021 ж.    № L00012 

  

Ақпаратты коммуникациялық технологияларды мектеп                           

жасына дейінгі  балаларға қолдану 

 

МАСАЛМОВА  АСЕЛЬ  САЛИМОВНА 

                        Шығыс Қазақстан облысы,Семей қаласы, КМҚК 

№ 8 «Балбөбек» бөбекжайының тәрбиешісі 

 

Білім беру саласы:  Қатынас                                                                            

Бөлімдері: Сөйлеуді дамыту, сауаташу 

Тақырыбы: Қорытынды                                                                                      

Білімділік : Өткен әріптер мен дыбыстардың  пысықтау.                         

Дамытушылық : Сөздерге дыбыстық талдау жасату арқылы ақыл-ойын, сөздік 

қорларын, байланыстыра сөйлеу дағдыларын дамыту                           

Тәрбиелік : Ұйымшылдыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу.                                 

Билингвальді компанент: Әріп-буква-letter,дыбыс-звук-sound, дауысты-

гласный-vowel , дауыссыз –согласный-consonant, буын-поколение-generation, 

сөз-речь-speech , сөйлем-приговор-sentence, сөзжұмбақ-кроссворды-Crosswords, 

ребус-пазлы-puzzles                                                                      

Қолданылған құралдар: текшелер, дауысты, дауыссыз дыбыстар,сөз, жұмбақ 

 

Оқу қызметінің 

кезеңдері 

Тәрбиешінің қызметі Балалардың қызметі 

Мотивациялық

қозғаушылық 

 

 

 

 

 

 

Амандасу 

Таңғы жиын 

 

Қайырлы таң ормандар 

мен далалар, 

Қайырлы таң кезіккен бар 

балалар, 

Қайырлы таң біздің бала 

бақшамыз. 

Қайырлы таң жора жолдас 

ұл мен қыз 
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Ұйымдастыру 

шылық 

ізденушілік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар бүгін бізде ерекше 

ұйымдастырылған оқу 

қызметі.Балалар қазір 

жылдың қай мезгілі?  

-Неше ай көктем мезгілі 

болады? 

-Көктем айларын атаңдаршы. 

-Көктем айын орысша қалай 

айтады? 

Көктем айын ағылшынша 

қалай атайды? 

-Көктем мезгілі туралы кім 

тақпақ біледі? 

 

 

-Бір жылда неше жыл мезгілі 

бар? 

-Бір апта неше күн бар? 

-Балалар,қараңдаршы менің 

қолымда не бар? 

-Әдемі гүлдерге нелер 

қонған? 

-Онда осы көбелектердің 

сендерге жасырған 

тапсырмалары екен.Онда 

қазір осы көбелектердің 

тапсырмаларын орындайық. 

Қызыл көбелектің 

тапсырмасы:  

«Кім тапқыр» деп  

аталады. 

-Дыбыстар нешеге бөлінеді? 

Қандай-қайдай дыбыстар 

болып бөлінеді? 

-Дыбыстарды не істейміз? 

-Әріптерді қайтеміз? 

 

Қазір жылдың көктем 

мезгілі. 

Үш ай көктем мезгілі 

болады.                     

Көктем айлары-наурыз, 

сәуір, мамыр.                        

Весна деп айтады. 

 

 Spring деп аталады. 

Айзада: 

Көктем, көктем, көктемде, 

Құстар келіп жеткенде. 

Қуанып бір қаламыз,       

Ән мен қарсы аламыз. 

Расул: 

Қандай қызық көктемде, 

Күн шуағын төккенде. 

Гүл тереміз алуан, 

Шығып алып көк белге. 

Төрт жыл мезгілі бар. 

бір аптада жеті күн бар. 

 

Әдемі гүлдер. 

Ақ, қызыл, көк, жасыл, 

сары, тоқсары көбелектер 

қонған. 

 

 

 

 

Сұрақтарға жауап береді. 

Дыбыстар екіге бөлінеді. 

Дауысты және дауыссыз 

болып бөлінеді. 

Дыбыстарды айтамыз және 
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-Буындардан не құраймыз? 

-Сөздерден не құраймыз? 

Сары көбелектің 

тапсырмасы: 

«Кім білгіш» ойыны : 

О,Р,М,А,Н,М,Е,К,Т,П 

Жасыл көбелектің 

тапсырмасы : 

«Жоғалған әріптер» 

ЖАҢ....АҚ,       Ғ,С,Ш 

КІ...АП           М,З,Т 

Шыққан сөздерді буынға 

бөледі. 

Сергіту сәті: 

Қане қанат жазайық, 

Қарлығашқа ұқсайық. 

Ұшып-ұшып алайық, 

Орнымызға қонайық. 

Білімде алда болайық 

Сары көбелектің 

тапсырмасы: 

«Қай әріпке ұқсайды?» 

Тоқсары көбелектің 

тапсырмасы: 

Сөздерді оқу. 

Ақ көбелектің тапсырмасы:  

Сурет бойынша әңгіме 

құраңдар. 

Қызыл көбелектің 

тапсырмасы: 

Жұмбақ айтамын қай 

ертегіден екенін табындар. 

-Алаңқайда орманда , 

Үшеуі ғана тұрады. 

Үш орындық үш үстел. 

Қане,тапшы балалар, 

естиміз. 

Көреміз және жазамыз. 

Буындардан сөздер 

құраймыз. 

Сөздерден сөйлем 

құраймыз. 

Дыбыстарды текшелерді 

көтеру арқылы дауысты 

немесе дауыссыз екенін 

көрсетеді. 

Тапсырманы орындайды. 

Жоқ әріпті табады. 

ЖАҢҒАҚ,КІТАП 

ЖАҢ-ҒАҚ,КІ-ТАП 

 

 

 

 

Сергіту сәтін жасайды. 

 

 

 

Балалар әріптерді 

қимылмен көрсетеді. 

 

Берілген сөздерді оқиды. 

 

Сурет бойынша сөйлем 

құрайды. 

 

 

 

Жұмбақты шешеді. 

 

 

Үш аю ертегісі. 
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Рефлексиялық- 

түзетушілік 

Бұл ертегінің атауын. 

-Аналарынтосқанеді, 

Сүт пен шөпті әкелер деп. 

Бір қателік жіберіпті, 

Қасқырды үйге кіргізіпті. 

-Ағайынды апайы мен інісі, 

Қалыпты бір күн үйде 

жалғыз. 

Қараусыз қалған інісін, 

Қаздар алып кетіпті. 

-Бүгін не қайталадық? 

 

 

Жеті лақ ертегісі. 

Аққу қаздар ертегісі. 

 

 

 

 

 

 

 

Дауысты, дауыссыз 

дыбыстарды, буындарды, 

сөздерді,сөйлемдерді. 

Текшемен сөздерді 

жазуды.Ребус шештік, 

буыннан сөз құрадық. 

 

Күтілетін нәтиже:                                                                                                         

 Біледі: Дауысты, дауыссыз дыбыстарды, буындарды, сөздерді, 

сөйлемдерді.Текшемен сөздерді жазуды.Ребус шешуді, буыннан сөз құрауды.  

Игереді: Слайд көру арқылы ертегілерді атауды                                                

Меңгереді: Тапсырмаларды орындауды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

55 

 

МАЗМҰНЫ 

 

 ЖУМАГАЛИЕВА ГУЛЬНАРА БИЛЯЛОВНА 

 СЕРЖАНОВА ГУЛДАНА  АБИЛОВНА 

 АҚЫЛБАЕВА ГУЛЬЗИРА КАРИМТАЕВНА 

 НИГЫМЕТОВА  ИНДИРА  СЕРҒАЗЫҚЫЗЫ 

 КОСТЧЕНКО  САЯГҮЛ  ЕЛМҰРАТҚЫЗЫ 

 НИЯЗБЕКОВА МЕЙРАМГУЛЬ РАХЫМБЕКОВНА 

 ШОРТОМБАЕВА ШЫНАР БИЛЯЛОВНА 

 САЛИМБАЕВА  ҒАЛИЯБАНУ 

 САНБАЕВА  АЛТЫНКАЙША КАСЕНОВНА 

 СЕЙТХАНОВА АМАНГУЛЬ ЖОЛДЫХАНОВНА 

 АМАНГЕЛДІ  ӘСИМА 

 САДУАКАСОВА САУЛЕ МАКЕНОВНА 

 БЕЙСЫБЕКОВА ТОЛҚЫН СЕРИКБЕКОВНА 

 ЗАРИПОВА  ГУЛЬНАРА  ҚАБДҰЛҒАЛЫМҚЫЗЫ 

 ИКРАМБЕКОВА  КЕНЖЕБКЕ  ҚАМЗАҚЫЗЫ 

 МАСАЛМОВА  АСЕЛЬ  САЛИМОВНА 


