


Шығармашылық жұмыс

Тақырыбы:

Монтессори технологиясының 

элементтерін пайдалану 

негізінде мектепке 

дейінгі білім беруді 

транформациялаудың

мазмұнын жаңарту.



 Еліміз егемендік алғаннан бері білім беру саласында жасалып 
жатқан шаралардың барлығы болашақ ұрпаққа жалпы адамзаттық 
және жеке ұлттық игіліктер негізінде тәрбие мен білім беру ісін 
неғұрлым иновациялық әдіс -тәсілдерді жоғары деңгейге 
көтеруге бағытталып отыр. Бүгінгі таңда қоғамдық өмірді 
трансформациялаудың және жаңашалау жағдайында ұлттық 
ерекшелігімізді айқындайтын оқытудың жаңа технологияларын 
пайдалану, жетілдіру қажеттілігі туындап отыр.







Монтессори әдісінің міндеті:

 Балаға өз жұмысын басқаруға көмектесу.

 Негізгі түстерді айыра білуге үйрету.

 Ұсақ моториканы дамыту.

 Алғашқы математикалық, ғарыштық 

түсініктерді қалыптастыру.

 Зейінін тұрақтандыру.

 Тәртіпке үйрету.



Монтессори 

әдісі 5 

аймақтан 

тұрады

Күнделікті 

өмір 

жаттығулар 

аймағы.

Сенсорика

аймағы.

Тіл

аймағы
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аймағы.

Ғарыш 

аймағы.



 Күнделікті өмір жаттығулар аймағы:

 Күнделікті өмір жаттығулар аймағы кішкентай балалар үшін ерекше 

маңызды. КӨЖ аймағында бала өзіне және өз заттарына қарауға көмектесетін 

материалдар орналасқан. Материалдар бала өзі істейтін ісінің мақсатын 

айқын түсінген жағдайда таңдап алынады. Бала өзі киінуге (түйме, кнопка, 

сыдырма, жіпшелер, түйрегіштер, баулар, банттар, ілмектер сияқты заттар 

салынған рамкаларды пайдалана отырып) үйренеді. Ұқыпты бір нәрсені 

құюға, төгуге, ыдыс жууға, айна сүртуге, киім – кешек жууға, шын үтікпен 

оны үтіктеуге, салаттар жасауға, көкөністер тазалауға, кесуге, майдалауға, 

жаңғақ ашуға, аяқ киім тазалауға, бір жерден екінші жерге тасымалдауға өзіне 

– өзі қызмет етуге үйретеді.





 2. Сенсорика аймағы:

 Бұл аймақта бала қоршаған ортаны зерттеуде өзінің сезімдерін қолдана білуге 
үйренеді – осындағы материалдар арқылы өзінің көру сезімін (Түрлі түсті кестелер, 
көлемі мен пішінін ажыратуға арналған материалдар т.б). Сипап сезу сезімін (сипау 
үшін тақтайшалар,маталардың қиындыларының жиынтығы т.б). Иіс сезу (иістері бар 
жәшікшелер). Дәм сезу (дәм сезу банкашалары т.б). Есту сезіміне (шуылдайтын 
қорапшалар, музыкалық аспаптар т.б) жетілдіреді, сол сияқты температураны 
ажырату, заттардың салмағының айырмашылығын білу және есте сақтау қабілеттерін 
жаттықтырады.











 Математика аймағы:

 Сенсорлық материалмен жұмыс істеп, логикалық 
ойлауды үйренген соң бала еш қиындықсыз өзіне 
таныс ұғымдарды математикалық терминдерге 
айналдыра бастайды. Оның үстіне математиканы 
үйрену табиғи жүріп отырады: себебі бала жай 
ғана математикамен ұласатын дайындалған 
ортада өмір сүреді. Математикалық дамыту 
аймағы бала санауды, қосу мен азайтуды, 
көбейту мен бөлуді, түбірге алу, мағыналы 
сандармен жұмыс істеу үшін барлық керекті 
материалдардан тұрады.



 4. Тіл аймағы:

 Балаға тілді алып жүруші ретінде тілді дамытуға 
арналған (онсыз толыққанды 
интеллектуалды өсу мүмкін емес болғандықтан) 
тиісті материалдар қажет. Берілген 
аймақта жазуға моторлық (қимылдық) 
дайындық, фонетикалық естудің дамуы, жазу мен 
оқуға үйрету, т.б қарастырылады. Бұл жерде бала 
өзінің қорын кеңейтуге, әріптермен танысуға, 
саусағымен қиынырақ әріптерді салуға, манна 
жармасына сурет салуға, сондай – ақ жылжымалы 
алфавит арқылы сөздерді қоюға үйрене ді.



 5. Ғарыш аймағы:

 Жұмыс баланы қоршаған ортамен 
байланыстырады. Ғарыш аймағында 
балалар жер бедері, жер шары, әлем 
бойынша елдерді, олардың мәдениеті мен 
дәстүрін, өлі және тірі табиғатты, табиғат 
құбылыстарын, жануарлар мен 
өсімдіктерді, биологиялық, географиялық, 
физикалық, химиялық түсініктерін толық 
алады. Бұл аймақта балалар тереңдетіле 
түсінік алады.



 3. Монтессори тобындағы шеңбер.

 Монтессори педагогикасының ең бір қажетті бөлшегінің бірі –
шеңбер болып табылады. “Шеңбер дегеніміз не?”- деген сұрақ 
Монтессори сабағына келген барша қатысушыларды 
толғандыратыны табиғи құбылыс. Монтессори педагогтарының 
бірі оны “ атмосфералық құбылыс” деп атаған екен. Монтессори 
педагогикасынын басты ерекшелігі- ол әлемнің қай мемлекетіне 
барсаңыз да барлық жерде бірдей жабдық пен дидактикалық 
материалдың қолданылуы. Әлемнің түкпір- түкпіріндегі кез-
келген Монтессори- кабинеттен эллипс түрінде сызылған 
сызықты көруге болады. Бұл Монтессори шеңбері өтетін орны. 
Монтессори педагогикасының негізгі ұстанымы – баланың 
еркіндігі мен бар әрекетті өз бетімен орындауы болып 
табылатынын бәріміз білеміз. Ал шеңберде балалар бір –бірімен 
қарым –қатынасқа түседі, яғни әлеуметтік жағынан пайдасы мол. 
Шеңбер 3 жасқа дейінгі және 3жастан 6жасқа дейінгі топтарда екі 
түрлі жүргізіледі. Бұл топтарда баланың жас ерекшеліктеріне сай 
жаттығулар, тапсырмалар қолданылады.



 Қорытынды:
 1.Монтессори – педагог М.Монтессори технологиясының 

теориясын 
меңгереді, тәжірибеде жүзеге асыруға ықпал етеді;

 2. Монтессори -
педагог баланың дамуына бағытталған заттық-
кеңістік ортаны жасайды;

 3. Ата - анамен байланысты нығайтады;

 4.Баланың өздігінен еркін дамуға ықпал етеді;

 5.Педагог тәрбиешілердің жаңа технологияны меңгеру 
арқылы кәсіби құзіреттіліктері қалыптасады.

 6.Балалар өздеріне қызмет етуді, еркін қозғалуын, 
материалдармен ұзақ уақыт жұмыс жасауға, таңдау 
жасауға, өздігінен шешім қабылдауға, өз – өзіне деген 
сенімге, өз ойын ашық айта алуға, жеке жұмыс жасауға, бір 
– бірін сыйлауға, достық қарым – қатынасқа, өзін жеке 
тұлға ретінде дамытады.






