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№ R00034    26.02.2022 ж 

 

Ойын арқылы баланың ой-өрісін  дамыту 

 

ТАСЫМОВА МЕРУЕРТ  ЖАНЗАХОВНА                                                                                                                

Қарағанды облысы  Теміртау қаласы  

"Самал" бөбекжайы КМҚК. Тәрбиеші 

 

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

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

шыңы. Мәдениет феномені ретінде ойын оқытады, дамытады, тәрбиелейді, 

әлеуметтендіреді, көңіл көтертеді, дем алдырады, сонымен қатар, ол сықақтап, 

күлдіріп, кез-келген әлеуметтік мәртебенің шартты екендігін көрсетеді 

Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және білім 

беру үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады. 

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

шығармашылықсыз, қиялсыз толық мәніндегі ақыл-ой тәрбиесі болмайды» 

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

байи түспек. 

Олармен ойынның әр түрін ұйымдастыра отырып, бір-біріне деген 

қайырымдылық, мейірімділік, жанашырлық, достық, жолдастық сезімдерді 

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

табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында өлі-тірі табиғатқа деген 

сүйіспеншілік, үлкендердің еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты 

адамгершілік сапалары қалыптастырылады. 

Ойын бала үшін — нағыз өмір. Егер тәрбиеші ойынды ақылмен 

ұйымдастырса, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік алады. А.П.Усова былай 

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

оларды тәрбиелеу деген сөз. Тәрбиенің тиімді процесі ойын және ойынның өзара 

қарым-қатынастары формаларында жүзеге асырылатын себебі сол, бала мұнда 

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

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

жеке басының қасиеттері қалыптасады. Ойын барысында балалар  дүниені тани 

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

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

парасаттылығын  дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру, өзіндік іскерлік қасиеттерін 

қалыптастыру, заман талабына сай ойы жүйрік етіп тәрбиелеу.  

Сондықтан да баланың танымын алғашқы күннен бастап дамытудың, 

бойында оқыту мен тәрбиелеудің негізін қалыптастырудың құралы – ойын 

әрекеті, яғни, ойын – баланың жетекші әрекеті.  
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Бірақ, ойын тек қана балаларды қызықтырып,уақыт өткізудің құралы 

болмай, балаға берілетін білім мен тәрбиенің құнды негізі болуы керек. Яғни, 

оқыту-тәрбиелеу жұмысын бағдарлама талаптарына сәйкес ойын түрінде 

ұйымдастыра отырып, баланың логикалық ойлау қабілетін арттыруға жағдай 

жасау  мектепке дейінгі мекеме педагогтарының негізгі міндеті   

Ойын барысында балалар педагогпен бірлесіп ереже бойынша қызықты 

тапсырмалар орындап,жағымды қарым – қатынас жасауы балалардың 

эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді, сондықтан да дидактикалық ойынға 

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

маңызды. Балалардың интеллектуалдық  дамуына әсер ететін жаңа ойын 

технологиялары да біздің балаларға танымал.  Мысалы: Логикалық 

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

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

өздігінен қалыптаспайды, оның дамуына  мақсатты түрде  білім беру 

мамандарының, ата - аналардың, балалардың бірлескен жүйелі жұмысы 

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

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

Логикалық ойлауды дамытудың негізгі рөлі математикалық ойындарға 

жатады.Бұл ойындар арқылы баланың интеллектуалды  дамуы тек белгілі бір 

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

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

іскерлік, шығармашылық қасиеттерінің дамуын қамтидыМысалы, 

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

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

ұлғатты сөз бекер айтылмаған. Ойлау негізі баланың сөйлеу тілін де 

қалыптастырады. Қорытып айтқанда, балаларды интеллектуалды  дамыту 

тәрбиесі білімді тереңдетуге,бекітуге,оның тәжірибелік мәнін түсінуге септігін 

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

сондықтанда оның мәні ерекше.  

Жас баланың өмірді тану, еңбекке танысы, психологиялық ерекшеліктері 

осы ойын түрінде қалыптасады. Мектеп жасына дейінгі балалардың қоғамдық 

құбылыстарды, қоғамдағы ересек адамдардың іс - әрекетін өз түсінігінше әрекеті 

арқылы бейнелеуі ойын болып саналады. Ойынның шығу тарихына шолу 

жасауда көңіл аударатынымыз ол еңбекпен, өнермен, қоршаған ортамен тығыз 

байланыста дамыған, яғни ойынды өмірден ажыратып қарай алмаймыз балалар 

тек ойнап қана қоймайды, сонымен бірге ойлайды, аңғарады көп нәрсені білуге, 

зерттеуге талпынады.  

Олар бірдеңе жасап қана қоймайды, сондай - ақ заман ағымына да белсене 

қатысады. Балабақшаларда оқыту – тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін 

дамыту, сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген 

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

Ойын дүниеге ашылған үлкен жарық терезе іспеті. Ол арқылы баланың 

рухани сезімі жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік 

алады. Адамды өжеттілікке, шапшаңдыққа, ептілікке, батылдыққа, байсалдыққа, 

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

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

түрінде күрделендіре түсу керек. 

Ойын баланың ойлау қабілетін жетілдіре отырып, оның қиялын дамытады. 

Бала жалғыз ойнағанды ұнатпайды, ол қатар құрбыларымен бірлесіп ойнай 

отырып бір - бірімен қарым қатынас жасайды. 

Оқу ісі - әрекетінде қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді. 

Ойынның түрлері: 

• Ұлттық ойындар 

• Сюжетті рольді ойындар 

• Педагогикалық ойындар 

• Дидактикалық ойын 

• Шығармашылық ойын 

• Қимылды ойындар 

 

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты ойын 

түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. 

Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды 

қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың 

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

барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылады. 

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 

берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады. 

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты 

ойын түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. 

Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды 

қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың 

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

барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылады. 

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 

берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады. 

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

пайдасы мол. Ойын үстінде балалардың бойындағы барлық дерлік 

психологиялық процестері, сезімдері мен эмоциялары, ерік - жігер қасиеттері 

шыңдалады, мінез - құлық айқындала түседі. 

 

 



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

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

4 

Бала өзіне жаңалық болып сезілген әрқилы нәрселерге еліктегіш келеді.  

Бала осы қасиетімен өз қабілетімен ерекшеліктерін аңғартады. Баланың 

жағымсыз мінезінің байқалатыны да осы тұста. Тәрбиеші ойын барысында 

тілдің дыбыстық мәдениетінің барлық жақтарын жетілдіруге, сұраққа толық 

жауап беруге, баланы үйретіп отыруы керек. 

Үлкендер өзіне тән ерекшеліктерін еңбектену барысында көрсетсе, мектеп 

жасындағы балалар сабақ үстінде, ал мектеп жасына дейінгі балалар өз 

психологиясын ойын үстінде байқатады. Балалар ойын арқылы күрделі 

әрекеттерді, білімді үйренеді және үлкендер де үйретуге тиісті.  

Ойынның өз мақсаты, жоспары болады. Ойын мен еңбектің бір - біріне 

ұқсас сипаттары көп, кейбір педагогтар, ғалымдар «Жақсы ойын - жақсы жұмыс 

сияқты да, ал жаман ойын - жаман жұмыс сияқты» деген. Баланың қуанышы мен 

реніші ойын арқылы байқалады.  

Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшеліктері: бала ойланады, 

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

дамиды. Мұның бәрі баланың шығармашылық қабілеті мен дарынын ұштайды. 

Ойын үстінде бала бейне бір өмірдің өздігіндей қуаныш, реніш сезімге бөленеді.  

Ойын арқылы балалардың сөйлемдерді айту, сөйлем құрай білу, сурет 

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

ортамен қарым - қатынасқа түсіп ашылуына себеп болады. 

Ойындарда күтілетін нәтижелер: 

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

молайтады, өзін қоршаған ортаны танып, мейрімділік сезімге тәрбиелейді. 

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

3. Ұжымдық сезім әрекеттері өсе түседі. 

4. Эстетикалық тәрбие беру құралына айналады. 

5. Еңбек тәрбиесін беру мақсаттарын шешуге мүмкіндік береді. 

6. Дене күшінің жетілуіне көмектеседі. 

 

Демек, ойын баланы жан - жақты жарасымды тәрбиелеудің психологиялық 

және физиологиялық негіздері болып табылады. Ойын баланың көңілін өсіріп, 

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

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

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

Ойынның қандай түрі болмасын атадан балаға яғни ұрпақтан ұрпаққа ауысып 

отырады. Халық ойындары өмір қажеттіліктерінен туады.  
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Психологиялық жақтан денсаулықты нығайтуға негізделген. 

Қорыта келе айтқанда: 

Ойын мектепке дейінгі балалардың негізгі іс - әрекеті. Ойын балалар 

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

Ойын арқылы балалар қоғамды тәжірибені меңгереді, өзінің психологиялық 

ерекшеліктерін қалыптастырады. 

Бір сөзбен айтқанда, ойын баланың жан - жақты дамуын көздейтін, оның 

тілін жаттықтыратын, қимыл - қозғалысын жетілдіретін, белсенділігін 

арттыратын, басқа адамдармен қарым - қатынасын реттеп, құрдастарымен 

ұйымшылдығын арттыруға негіз болып табылады.  

Ойын - бала үшін біліктіліктің қайнар көзі. Сондықтан жас өрендер ойнай 

отырып ойлай білсін.Ойын көп жоспарлы, күрделі педагогикалық процесс 

болғандықтан мектепке дейінгі жастағы балаларды оқытудағы ойындық әдіс 

болып табылады. Оқыту формасы балаларды жан-жақты тәрбиелеудегі негізгі 

құрал болып есептеледіЖас жеткіншектердің білімді, білікті болуында ойынның 

алатыны орны өте ерекше. Дидактикалық ойын арқылы балалардың білім алуға, 

оқуға қызықтыра отырып, тұлғалы дамуын қалыптастыруға болса, ұлттық 

ойындарымыз арқылы баланы алғырлыққа тәрбиелейміз.  

Мазмұны бойынша барлық ойындар балабақша бүлдіршіндерінің ақыл-ой 

белсенділігін қалыптастырудың маңызды құралы бола отырып, олардың 

бағдарлама материалының негізгі тақырыптары бойынша алған білімдерін 

тереңдете түсуді, әрі пысықтауды көздейді.  

Бұл дидактикалық, логикалық, сюжеттік , қимылдық ойындар балабақша 

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

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

Ойын балалар үшін айналадағыны танып-білу тәсілі болып табылады. 

Оның негізгі ерекшелігі - балалар үн-түнсіз ойнамайды, тіпті, жалғыз болғанның 

өзінде де сөйлесіп жүреді. Ойын процесінде сөйлесу үлкен рөл атқарады. 

Сөйлесе жүріп, балалар пікірлесіп, әсер алысады, ойынның түпкі ниеті мен 

мазмұнын анықтайды.  

Ойын - бала үшін нағыз өмір. Ойын әрекетінде баланың психикалық 

қасиеттері мен жеке басының ерекшеліктері әлдеқайда тез қалыптасады, яғни ол 

арқылы бала білім алады. Бала зейінін қажет ететін, әдейілеп ұйымдастырылған 

ойындар бүлдіршіннің ақылын, дүниетанымын кеңейтеді, мінез-құлқын,                        

ерік-жігерін сомдайды. 
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№ R00050     28.02.2022 ж 

 

Инновация, білім сапасын арттыруда жаңа технологиялар 

 

СКАКОВА ЛЯЗЗАТ ТОРЕХАНОВНА                                                                                

Шығыс Қазақстан облысы. Катонқарағай ауданы Үлкен -Нарын ауылы. 

«Балбөбек» бөбекжай балалар бақшасының тәрбиешісі 

 

Еліміздің мәртебесінің биік болуы қоғам мүшелерінің келешек ел қожасы  

–  жас ұрпақтың белсенділігі мен іскерлігіне тікелей байланысты болмақ. 

Қазіргі таңда еліміздің келешегін, нағыз өз елін сүйетін, әдет-ғұрпын, салт-

санасын қастерлейтін ұрпақты тәрбиелеу  -  біздің басты парызымыз.  Жас 

жеткіншектерді тәрбиелеуде, білім беруде алдына қойған басты мақсат  -  білім 

беру мен тәрбие үрдісіне инновациялық қызметті енгізу арқылы білім сапасын 

арттыру, өз ұлтының тарихын, мәдениеті мен тілін қастерлейтін және оны 

жалпы азаматтық деңгейдегі рухани құндылықтарға ұштастыра білетін 

ұлтжанды тұлға тәрбиелеу. 

                Қазір еліміз өркендесін, өссін деген саналы адамның ойында алдымен 

Елбасының елу елдін қатарына қосылуы туралы зор мақсаты тұр. Қазір 

мемлекетіміздің басшысы ғылымды да, білімді де осы мақсат жолына бағыштап 

отыр. Президент Жолдауындағы білім алдына қойылған міндеттер өте 

маңызды. Егер біз жоспарлар мен іс-әрекеттерімізде жүйелік пен іскерлікке 

жетсек, онда бұл міндеттерді орындау әбден мүмкін. 

             Қазіргі инновациялық технология туралы айтатын болсақ, технология 

грек сөзінен, яғни өнерпаздық, шеберлік, іскерлік деген ұғымды 

білдіреді.Инновация дегеніміздің өзі жаңалықты енгізу, жаңалық әкелу, жаңа 

әдістеме мен жаңа технология. Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай, 

«Қазіргі заман талабына сай, әр мұғалім, өз білімін жетілдіріп, ескі бір сарынды 

сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды өз 

сабақтарында күнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да, мәнді, қонымды, 

тиімді болары сөзсіз». 

            Жаңа инновациялық технологияның басты тиімділігі бұл оқытушыға оқу 

үрдісін түбегейлі өзгертуге, оқытудағы пәнаралық байланысты күшейте 

отырып, білім алушылардың дүниетанымдарын кеңейтуге және қабілеттерін 

көре біліп, оны дамытуға толық жағдай жасайды. 

             Қазіргі заманның даму қарқыны балалардың шығармашылығын 

жаңаша, ғылыми-зерттеу бағытында құруды талап етеді. 

             Бүгінгі күні Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі 

қалыптасуда. Педагогика ғылымында баланың тұлғалық дамуына бағытталған 

жаңа оқыту технологияларын шығаруға ұмтылыс көбеюде.  
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Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде педагогтардың 

инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі  -  

маңызды мәселелердің бірі. Сондықтан да балалардың ой-өрісін, ұлттық 

мәдениетін, ұлттық рух пен сана-сезімін дамытып, алғыр тұлғаны 

қалыптастыруда тәрбие жүйесіндегі инновациялық іс-әрекеттердің ендірілуі 

үлкен жетістіктерге жетелейді. Бүгінгі мақсат  -  әрбір балаға түбегейлі білім 

мен мәдениеттің негіздерін беру және олардың жан-жақты дамуына қолайлы 

жағдай жасау.  

            «Халық пен халықты теңестіретін  -  білім»  -  деп қазақтың заңғар 

жазушысы Мұхтар Әуезов айтқандай, білім бәсекесіне бейім шәкірт тәрбиелеу  

-  біздің мақсатымыз. Сондықтанда жаңа жаңалықтардан қалмай жаңалық 

жаршысы болуымыз керек. Бұл мақсаттарға жету үшін педагогтің ізденісі, жаңа 

тәжірибе, жаңа технологиялар қолдану қажеттілігі туындайды. Инновациялық 

технологияларды қолдана отырып оқыту  -  таным әрекетін ұйымдастырудың 

ұтымды формасы. Мақсаты–оқу үрдісінің өнімділігін арттыру. Инновациялық 

технологияны қолдану: оқып үйрену, меңгеру, өмірге ендіру, дамыту кезеңдері 

арқылы іске асады. Инновациялық оқыту білімді тереңдетумен қатар, баланы 

оқу әрекетіне жетелеп, олардың оқуға деген ынтасын оятады. Нақты мақсатқа 

қандай әдіс-тәсілдердің көмегімен жетуге болады? Оқу мақсатының жүйесінде 

берілген мақсаттың негізгі категорияларын пайдалана отырып, педагог өз 

еңбектерінің нәтижесі туралы ақпарат алуға мүмкіндік алады. Демек, мақсат 

пен нәтиже  -  жаңалыққа бет бұрудың кілті 

             Инновациялық үрдістің негізі  -  жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, 

жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Кез  -келген жаңа әдіс жекелік, сондай-ақ 

уақытша жоспарға жатады. Бұл яғни, бір педагог үшін табылған жаңа әдіс, 

жаңалық басқа педагог үшін өтілген материал тәрізді. Инновация білім 

деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Еліміздің білім саласында жүргізіліп 

жатқан реформаның басты мақсаты-ой-өрісі   жаңашыл, шығармашылық   

деңгейде   қызмет атқара алатын, дүниетанымы жоғары,   жан-жақты 

қалыптасқан   жеке тұлға тәрбиелеу.  

                 Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі қазіргі таңда 

мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып отыр. Бала болашағымыз десек, 

сол балаға жүйелі білім беріп, ынта-ықыласын дұрыс бағыттауды, қабілет-

қасиеттерін дамытуды балабақшадан бастауымыз керек. Мектепке дейінгі білім 

беру стандарты мектепке дейінгі тәрбие мен мектепалды даярлық топтарында 

педагогикалық үрдісті ұйымдастыруда жаңашыл әдіс-тәсілдерді пайдалануға 

мүмкіндік береді. Балабақшада жаңа педагогикалық технологияларды 

пайдаланудың басты мақсаты: оқыту мен тәрбиелеуде инновациялық ойын 

технологиясының элементтерін пайдалана отырып, жан-жақты, білімді, 

құзыретті тұлға тәрбиелеу. 

                 Қазіргі таңдағы білім беру инновациялық технология түрлері: 
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1. Денсаулық сақтау технологиясы 

2. Жобалы-іс шығармашылық технологиясы 

3. Зайцев технологиясы 

4. Әуенді кесте технологиясы 

5. Дамыта оқыту технологиясы 

6. Ақпараттық қатынастық технология 

7. Ойын технологиясы 

8. ТРИЗ технологиясы. 

           Дамыта оқытудың нәтижелі болуы тәрбиеші мен тәрбиеленушінің 

арасындағы жаңаша қарым-қатынас арқылы ғана өз жемісін береді. Бүгінгі күн 

бәсекелестік пен жоғары технологияның, ғылым мен білімнің заманы. 

            Сондықтан оқыту процесінде жаңа педагогикалық технологияларды 

пайдалану әрбір ұстаздың міндеті. 

           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 іс-әрекеттеріне 

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.  

            Қорыта келгенде, аталған педагогикалық технологиялар мен 

инновациялық құралдар балабақшада балалардың жас ерекшеліктерін ескеріп, 

әр сатыға балалардың қабылдау мүмкіндіктеріне сай 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 іс-әрекеттеріне 

көрнекілік, ойын технологиясын кеңінен қолданған жөн деп санаймын. 
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№ R00074    03.03.2022 ж 

 

Бала тәрбиесі - жауапты іс  
 

АБИКЕНОВА ДИНАРА ОРАЗГАЛИЕВНА 

Павлодар қаласы  «№ 32 сәбилер бақшасы» ҚМҚК. Тәрбиеші 

                

Баланы өмірге бейімдеуде мектеп, ұстаз және ата-ананың орны бөлек. 

Қоғамның алғашқы ұйтқысы отбасында бала үлкендермен араласады. Баланың 

қоғамдық әлеуметтік дамуы жанұяда өз орнын алуынан басталады. Жас шыбық 

иілгіш болса, жас адам да сондай, жақсыға да жаманға да бірдей бейімделгіш. 

Халқымызда «Әкеге  қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз өсер» немесе «Ұяда не 

көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деген нақыл сөздер тегін айтылмаған. Ата-ана 

өзінің мінезі, дағдысы, сөзі, іс-әрекеті арқылы баласына үлгі көрсетеді. 

        «Сіздер баланы тек сөйлеген кезде ғана, оған ақыл айтқанда немесе бұйрық 

берген кезде ғана тәрбиелейміз деп ойламаңыздар,  –  деп жазады 

А.С.Макаренко  –  Сіздер оны өмірлеріңіздің әрбір минутында, тіпті өздеріңіз 

үйлеріңізде жоқ уақыттың өзінде тәрбиелейсіздер, сіздер қалай киінесіздер, 

сіздер басқалармен қалай  сөйлесесіздер немесе басқа адамдар туралы қалай 

қуанасыздар және ренжисіздер, сіздер достарыңызбен қандай қарым-қатынаста 

боласыздар, сіздер қалай күлесіздер, газет-журнал оқисыздар  –  осылардың 

бәрінің бала үшін маңызы бар». Бала әрқашанда ата-анадан мейірімділікті, 

сүйіспеншілікті, жүрек жылуын қажет етіп, ата-ананы өмірдің тірегі деп 

санайды. 

                Отбасында басты мәселелердің бірі  –  баланың тіршілік іс-әрекетін 

дұрыс ұйымдастыру. Ол үшін баланың күн тәртібі, жеке басына қойылған 

талаптар, міндеттер, үй еңбегіне араласуы, білімі, қызығушылықтары, бос 

уақытын дұрыс ұйымдастыруына көмектесіп ықпалын тигізу. 

               Дүниенің ең тамаша туындысы  –  тамаша тәрбие алып шыққан адам 

болып табылады. Адамның жеке басының алғашқы қалыптасуы отбасынан 

басталады. Оның ер жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік белгілері 

отбасында қалыптасады, сондықтан да туған үйдің жылуы  –  оның көкірегінде 

көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде болады. Отбасы  –  бала тәрбиесініңең 

алғашқы ұжымы. Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының тигізетін 

әсері мол. 

              Ата-ана өзінің міндеті мен жауапкершілігін жақсы білуі тиіс: 

1. Мәдениетті адам тәрбиелеуге және өз баласын таза өмір сүруге бейімдеуге 

міндетті; 

2. Білім алуына көмектесуге міндетті; 

3. Жүйелі білім алуына жағдай жасауға міндетті; 

4. Үнемі ата-аналар жиналысына қатысуға, мұғаліммен кездесуге, баласының 
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мектептегі  

өмірімен танысуға міндетті; 

5. Баланың өміріне, денсаулығына зиян келтіретін темекі, арақ, т.б. улы 

заттарды  

қолданбауға, олардың балаға зиянды екенін түсіндіруге міндетті; 

6. «Баланы жетіге келгенше тыйма, жетіден он төртке келгенше білім беріп 

қина, он төрттен кейін үлкен азамат деп сыйла» деген қағиданы берік сақтауға 

міндетті. 

             Тәрбие жұмысын жүргізу –  қиын да күрделі іс. «Балаға берілетін 

бірінші тәрбие ата-анасын, туған-туысын, жолдасын сыйлаудан басталады. 

Себебі, ата-анасын сыйламаған бала жолдасына да, қоғамға да пайда келтіре 

алмайды» деген қазақтың белгілі ағартушы педагогі Ыбырай Алтынсариннің 

ата-ананың бала тәрбиесіндегі атқаратын рөлін айрықша атап көрсеткен бұл 

сөзі бүгінде өз мән-маңызын әлі күнге дейін жойған жоқ. 

              Отбасындағы тәрбиенің ең дұрысы  –  баланы еңбекке баулу. Ол  –  

адамдық кемелденудің негізі. Еңбек ете білмеген немесе оны жек көрген 

адамның отбасы берекелі болмайды: отбасындағы да, қоғамдық ортадағы да 

тәрбиеде балаларды еңбек ете білуге, еңбексіз бос отыра алмайтындай сезімге 

тәрбиелеу басты нысана болуы тиіс. Сонда ғана отбасы мүшелелері арасындағы 

қарым-қатынаста әдеп-инабат, адалдық пен ақпейілдік үстем бола алады. 

             Ұлт тәрбиесі  –  ұлт болашағы. Егеменді  еліміздің ертеңгі болашағы 

жас ұрпақ тәрбиесі. Білімді денсаулығы мықты азамат өсіру үшін, мектеп болып 

ынтымақтасып та ат салысуымыз қажет. Кейін опық жеп бармақ тістемеу үшін 

баланы қаршадайынан дұрыс тәрбиелеуге, бала бақытының шынайы бағбаны 

болуға атсалысқан жөн. Бала бақытының кепілі – ата-ананың өнегелі 

тәрбиесінде. 

              Баланы жанұяда дұрыс тәрбиелеу, оның мектепте жақсы оқуына, 

болашақта жақсы азамат болып шығуына үлкен ықпалын тигізеді. Үйде 

балаларды жазу сызуға, ауызша есепке машықтандыру, оларға қызықты 

әңгімелер айтып беру сияқты істермен қоса оларды бір мезгіл үй шаруасымен 

айналыстырып отырса, бала үшін оның маңызы зор. Бұл ретте бала біріншіден 

білімге құштар болса, екіншіден ол еңбекке дағдыланады. Ал еңбек пен білім 

егіз екенін естен шығармауымыз керек. Жас жеткіншекке жанұяда дұрыс тәрбие 

берілсе, болашақта одан үлкен нәтиже күтуге болады. Дұрыс тәрбие алған бала 

ата-анасын қуантып отырады. 

             Балаға дұрыс тәрбие берудің өзекті бір саласы жас жеткіншекті еңбекке 

деген әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру болып табылады. Бұны тек 

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

ауланы көгалдандыру сияқты игілікті іске қатысуын қадағалап отыруы керек. 

Сонда ғана еңбексүйгіштік қасиет берік дағдыға айналады. 
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             Өмірінің жалғасы  баласының керемет ғалым болмаса да, тәрбиелі, 

үлгілі, ақылды, кішіпейіл, бауырмал, мейірімді болып өсуін ата-ана 

қадағалайды. «Тәрбие басы тал бесік», «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» 

деп айтылған дана сөздер текке айтылмаса керек. Баланы тәрбиелеуде ата-

ананың бір-біріне деген қарым-қатынасы, қалай сөйлесетіндігі, туған  –  

туыспен, көрші  —көлеммен қалай араласатындығы, келген қонақты қалай 

сыйлайтыны, тіпті ұсақ-түйек болса да қалай тамақтанатыны, дастархан 

басындағы әдептілігі, қалай киінетіні бұның барлығы балаға әсер етеді. Бала 

үлкенге қарап өседі. Баланы үнемі ұрып  –  соғып, қателескен жерінде қатаң 

жазалап тәрбиелеудің қажеті жоқ. Ақылмен, мысал келтіре отырып түсіндіру 

керек. 

              Баланы адамгершілікке, қарапайымдылыққа, жақсы әдетке, әдемілікке, 

әдептілікке ұқыптылыққа, жауапкершілікке сөзбен жеткізе отырып тәрбиелеуге 

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

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

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

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

ғасыры деп атап отыр. Тәрбиенің мақсаты пәнді керемет меңгерген оқушы 

тәрбиелеу емес, ең бастысы Адамды тәрбиелеу. 

             Бүгінгі күні біз  –  әлем халқы,  бір кісідей жаңа дәуір, жаңа ғасыр  —  

жаңа мыңжылдыққа аяқ басып отырмыз. Шәкәрімнің: «Адамның жақсы өмір 

сүруіне үш сапа негіз бола алады, олар барлығынан басым болатын адал еңбек, 

мінсіз ақыл, таза жүрек. Бұл саналар адамды дүниеге келген күннен бастап 

тәрбиелейді»-  деген сөзі бар. Адамгершілікке тәрбиелеу ісі білім берумен ғана 

шектелмейді. Бұл баланың сезіміне әсер ету арқылы ішкі дүниесін оятудың 

нәтижесінде оның дүниетанымын қалыптастырады. 

               Ана тілінің тағдыры отбасынан басталады. Рухани байлық 

дүниетаным, түсінік, рух, иман отбасынан осы түсініктерді ана тілі арқылы 

халықтың сарқылмас мол рухани қазынасынан сусындаса, өзіміздің дәстүрлі 

ұлттық дүниетанымымыздың арнасында әлемдік өркениет жетістіктерін игеріп 

терең меңгерсек, ешкімге есемізді жібермейтін дәрежеге жетсек, онда дербес ел 

ретінде нық тұрамыз. Қазақ халқы баланы дүниедегі барлық асылдан жоғары 

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

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

              Қазіргі уақытта бала  тәрбиесінің табысты болуы ата-аналардың 

тәжірибесіне, кәсіби шеберлігіне, ынтымақтастығына, отбасы мүшелерінің 

өзара қарым-қатынасына, көзқарастарының және мақсаттарының бірлігіне 

байланысты. Ол үшін ата-аналар күнделікті өмірде балаларының мінез-

құлқына,  қажетті қасиеттердің қалыптасуына назар аударуды, тәрбие үрдісінде 

теріс қылықтарды болдырмауды ойластыруы шарт. Отбасында тәрбие ісімен 

айналысу үшін, ең алдымен ата-ана өз өмірін, өз ісін дұрыс ұйымдастыра білуі 
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қажет. 

               Баланың көп уақыты сәби шағынан бастап отбасында өтеді. Оның 

өмірін, іс-әрекетін, демалысын бірқалыпты ұйымдастырып, реттеп отыру үшін 

қажетті жағдай керек. Ал жағдай ұтымды күн ырғағы негізінде жасалады. Күн 

ырғақ  –  бұл өмір тәртібі. Ал бала өз міндетін қашан да орындауға тырысады. 

Отбасында бала әр нәрсені естиді, көреді, қалай өмір сүру керек, өзін-өзі қалай 

ұстай білу керек, жағымды, жағымсыз мінез-құлықтарды байқайды. Сондықтан 

ата-ана балаға үңіле қарап, үнемі бақылап бала жан дүниесіне оң әсер ететін іс-

әрекеттерді дағдыға айналдыру керек. 

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

балаларының жан дүниесіне үңіліп, мінез-құлқындағы ерекшеліктерді жете 

білгені жөн. Балалармен әңгімелескенде олардың пікірімен де санасып отырған 

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

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

сөйлесуге уақыт жоқ» дегенді айтады.  

             Бүгінгі бала мемлекетіміздің ертеңгі үлкен азаматы, кәсіп иесі. 

Сондықтан да бала тәрбиесіне асқан жауапкершілікпен қарап, жас ұрпақты 

назардан тыс қалдырмаған жөн. 
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№ R00058      02.03.2022 ж 

 

Ұлттық тәрбие негізі – балабақшада 

 

ЕРТАЕВА ГУЛЬНУР БАУРЖАНОВНА                                                                                                       

Павлодар қаласы «№ 32 сәбилер бақшасы» ҚМҚК.мТәрбиеші 

 

Қазақ халқының ұлттық тәрбиесі–әлемде теңдесі жоқ тәрбие. Жалпы 

«ұлттық» деген сөздің астарында елге-жерге, тілімізге, дінімізге  деген құрмет 

жатыр. Ал осы ұлттық тәрбиені бала бойына сіңіруде мектепке дейінгі мекемеде 

атқарылатын жұмыстың орны ерекше. Яғни тәрбие алуды сәби ана құрсағынан 

бастаса, оны білім теңізінің балабақша атты кемесінде ұлттық 

құндылықтарымызбен жетілдіру өте  маңызды.  

Балабақшаға ұлттық тәрбие енгізу арқылы біз ұлтжанды, парасатты ұрпақ 

өсіретініміз айдан анық. Рухы асқақ, іргесі берік ел боламыз десек, ең бастысы, 

ұрпақ тәрбиесі мен біліміне сергек қарауымыз қажет. Бұл жөнінде Абай атамыз: 

«Балаға мінез үш алуан адамнан жұғады: бірінші–ата-анасынан, екіншісі–

ұстазынан, үшіншісі-құрбысынан»,–деген екен. Ұлттық тәрбие атауын алғаш 

әдеби-педагогикалық оқулықтарға енгiзген М.Жұмабаев болды. Ол 

педагогиканың ұлттық тәрбиеден бастау алатыны жайлы айтқан. «Педагогика» 

атты еңбегінде былай дейді: «Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп буын 

қолданып келе жатқан тақтақ жол болғандықтан, әрбір ұлттың баласы өз 

ұлтының арасында өз ұлты үшін қызмет ететін болғандықтан, әрбір тәрбиеші 

баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті».  

                Біздің елімізде бала ерекше халық. Ерекше болатыны сәби алғаш 

дүниеге келгеннен бастап, айналасын ерекше шаттыққа, ерекше сезімге 

бөлейді. Күнделікті өсіп келе жатқан баланың әр қылығы ата-ана үшін қуаныш, 

бақыт. 

               Ата-аналар А.С.Макаренконың «Балаларды тәрбиелеу–біздің 

өміріміздегі ең жауапты сала. Дұрыс тәрбиелеу–бұл біздің бақытты қарттық 

шағымыз, жаман тәрбиелеу–бұл біздің келешек қасіретіміз, бұл біздің көз 

жасымыз, бұл біздің басқа адамдар алдындағы, бүкіл ел алдындағы 

айыбымыз»– деген пікірінің мағынасын түсінуі тиіс. Сондықтан әр отбасында 

ата-ана өз баласының инабатты, тәрбиелі де әдепті, адамгершілігі зор азамат 

болып өсуі үшін, ұлттық тәрбие бере білуі керек. 

               Әр ата-ана баласының денсаулығы мықты, ержүрек, қайсар, батыл 

болып өсуіне жауапты.Қоғамның белгілі қайраткері, ақын М.Шахановтың: 

«Халықта ең бірінші ұлттық рух болуы керек»,–дегенін әр кез есте сақтап, 

еліміздің жарқын болашағы үшін ат салысуымыз қажет.  
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Ол үшін біз, ұстаздар қауымы, балаларға салт-дәстүрлерді жай ғана 

үйретіп қана қоймай, олардың тәрбиелік түп-тамырын, мәнін, алтын діңгегін 

түсіндіре білуіміз керек. Ұлттық тәлім-тәрбиенің іргетасын дұрыс қалай білу 

тәрбиешілер мен ата-аналармен қосылып жүргізген шараларына байланысты 

болмақ. Өйткені бірінші ұлттық тәрбиенің ошағы–отбасында, екінші–

балабақшада болғандықтан, ата-ана мен балабақша, яғни тәрбиешілер мен 

жұртшылық тығыз байланыста болуы шартты нәрсе екені баршамызға аян. 

              Қазақтың айтулы қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай былай дейді: 

«Ұлттық мәдениеттен жұрдай  рухта тәрбиеленген ұрпақтан халқымыздың 

қажеті мен мүддесін жоқтайтын пайдалы азамат шықпайды». Ұлы бабамыз Әбу 

Насыр әл-Фараби: «Адамға біліммен қатар, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз 

берілген білім–адамзаттың хас жауы»,–  деген екен. Ұрпақ тәрбиесінде  ежелден 

қалыптасқан халқымыздың жақсы дәстүрлерін оқып үйрену, өнеге тұту, жас 

ұрпақты ізгілікке баулу үлкен жауапкершілікті талап етеді. Ұлттық тәрбиенің 

құдыретін қанша айтсақ та, түгесу мүмкін емес. Осындай ұлы тәрбие ізгіліктері 

бала кезден, бала кезеңнен бастау алмаса, кейін өте қиынға соғатыны – 

дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат. 

              Сондықтан да, халқымыздың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан 

салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптарын қымбат қазына ретінде бағалап, 

балабақшадағы тәрбие жұмысын кеңінен ұйымдастыра білуіміз керек. Адам 

баласы дүниеге келгеннен бастап, үнемі салт-дәстүр аясында өседі. Топ 

бөлмелеріне Ұлттық бұрыш ұйымдастырдық. Бала күнделікті ұлттық 

бұрыштағы заттарды көре отырып, өз ұлтының ұлттық жиһаздарына көзі қанық 

болады. Наурыз мерекесіне арналған ертеңгіліктерде де ұлттық салт дәстүр 

насихатталады. Ұлттық тәрбиенің өзі күнделікті барлық оқу іс-әрекетінде 

баланың бойына сіңе бастайды. Ол үшін біз, ұстаздар қауымы, балаларға салт-

дәстүрлерді жай ғана үйретіп қана қоймай, олардың тәрбиелік түп-тамырын, 

мәнін, алтын діңгегін түсіндіре білуіміз керек.Баланың жас ерекшелігіне сай 

ауыз әдебиеті үлгілерін пайдаланамыз. Түрлі тек қазақ 

ертегілері,жаңылтпаштар, өнеге өсиеті бар мақал-мәтелдер,тыйым сөздер, 

жұмбақтардың мағынасы да ұлттық тәрбие беруге бағытталуы тиіс деп 

міндеттелген болатын. Дене тәрбиесі оқу іс әрекетінде де түрлі ұлттық ойындар 

ойнатамыз. Ән оқу іс-әрекетінде ұлттық аспаптармен таныстырылады. 

               Ұлттық тәлім-тәрбиенің іргетасын дұрыс қалай білу тәрбиешілердің 

ата-аналармен жүйелі түрде қосылып жүргізген шараларына байланысты 

болмақ.  Ата-аналармен байланыс жоспарында ұлттық тәрбие туралы іс-

шаралар жоспарлаймыз.  Бүгінгі күні бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына 

қосылу үшін, ең алдымен ата-бабамыздан мирас болып келе жатқан салт-

дәстүрімізді, әдеп  –ғұрпымызды, діні мен ділімізді, ана тілімізді, 

мәдениетімізді көздің қарашығындай сақтай отырып, келешек ұрпақты осы 

асыл қазыналарымыз арқылы тәрбиелеу-кезек күттірмес міндеттердің бірі. 
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                      № R00061     02.03.2022 ж 

 

Мектепке дейінгі  білім беру сапасын дамытудың  

негізгі шарты мен ресурсы 

 

ЖАНАСПАЕВА ГУЛЬМИРА БОЛАТОВНА                                                                         

Павлодар қаласының «№32 сәбилер бақшасы» коммуналдық  

мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының басшысы 

 

Пeдaгoгтiң бacты рөлi – тұлғaның жeкe дaмyынa нeгiздeлгeн, жaн – жaқты 

зeрттeлeтiн, caрaлaнғaн бiлiм бeрy үлгiciнiң бacым бaғыттaрын aйқындay, 

нәтижeciндe eлiмiздiң әлeмдiк өркeниeткe нeгiздeлгeн бiлiм caяcaтының 

cтрaтeгиялық мaқcaттaрын жүзeгe acырy.  

Ocығaн oрaй, нәтижeгe бaғыттaлғaн мeктeпкe дeйiнгi бiлiм бeрy мeн жaлпы 

oртa бiлiм бeрyдiң жaңa жүйeciнe ayыcy бiлiм бeрyдi бacқaрy жүйeciндeгiлeрдeн 

пeдaгoгтeрдiң кәciби бiлiктiлiгiн aрттырyдa жaңaшa көзқaрacты, aл 

тәрбиeшiлeрдiң нeгiзгi кәciби құзырeттiлiгiн дaмытyды тaлaп eтeдi. 

Бiлiм бeрyдi түрлeндiрyдe, бiлiм прoцeciн рeфoрмaлayдa зeрттeyшi пeдaгoг 

пeн көшбacшы тәрбиeшi жaңa фoрмaция пeдaгoгi рeтiндe oртaлық тұлғa бoлып 

тaбылaды. Нәтижeгe бaғыттaлғaн бiлiм бeрy жүйeciндeгi пeдaгoгтiң кәciби 

құзырeттiлiгiнiң тeoриялық нeгiзiн aйқындaп aлy үшiн, тeрминнiң дeрбec 

aнықтaмacынa тoқтaлcaқ.  

Пcихoлoгиялық- пeдaгoгикaлық әдeбиeттeрдeгi ғaлымдaрдың зeрттeyлeрiнe 

қaрaғaндa кәciби шeбeрлiктiң қaлыптacyы мeн дaмy үдeрiciндe eкi ұғым: 

құзырeттiлiк жәнe құзырeт ұғымдaры пaйдaлaнылып кeлeдi.  

Бiрiншici, C.Oжeгoв cөздiгi бoйыншa, бeлгiлi бiр кәciби қызмeткe 

бaйлaныcты, "қaндaй дa бoлcын мәceлeдeн хaбaрдaрлық, бeдeлдiлiк", aл eкiншici, 

" қaндaй дa бiр icтi жүргiзeтiн жeкe aдaмның, мeкeмeнiң мәceлeлeрдi шeшyгe, ic 

– әрeкeт eтyгe, бiр нәрceнi icтeyгe құқықтылық шeңбeрi".  

Мeтoдикaлық тeрминдeр cөздiгiндe" "Құзырeттiлiк – қaндaй дa бiр oқy пәнiн 

oқытy үдeрiciндe қaлыптacaтын бiлiм, бiлiк, дaғдылaр жиынтығы, coнымeн 

қaтaр, қaндaй дa бiр қызмeттi oрындaй aлy қaбiлeттiлiгi", – дeлiнгeн.  

Дұрыc ұйымдacтырылғaн әдicтeмeлiк пeн oның кәciби дaмyғa бaғыттaлғaн 

жұмыcтaры ғaнa жaңaшылдық кeпiлi бoлaды. Coл ceбeптi, мұғaлiмдeрдi кәciби 

бiлiктiлiгiн aрттырyдa пeдaгoгтaрдың өздeрiнe бaғыттaлғaн ic – әрeкeттeрiн 

жaңaшa ұйымдacтырy өтe мaңызды[1]. 

Тәрбиeшi – aқпaрaттaнyшы eмec, бaлaның жeкe тұлғaлық жәнe 

интeллeктyaлды дaмyын жoбaлayшы.  
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Aл бұл тәрбиeшiдeн жoғaры құзырлылықты, ұйымдacтырyшылық 

қaбiлeттiлiктi, бaлaлaрды қaзiргi қoғaмның түбeгeйлi өзгeрicтeрiнe лaйық 

бeйiмдey, oлaрдың зeрттeyшiлiк дaғдылaрын дaмытy бaғыттaрын тaлaп eтeдi. 

Тәрбиeшiнiң кәciби құзырлылығы, oның өзiнe дeгeн ceнiмдiлiгiнeн, кәciби 

қызмeттe өзiн-өзi көрceтyiнeн бacтaлaды. Жoғaры құзырeттiлiк өзiн «мeңгeрyдi» 

күтпeйдi. Пeдaгoгтiң құзырeттiлiгi тyрaлы әр кeзeңдe әртүрлi aвтoрлaр 

eңбeктeрiндe түрлi пiкiрлeр кeздeceдi. Coлaрғa cүйeнe oтырып, мұның өзi жeкe 

тұлғaның жaлпы мәдeниeтiнiң дeңгeйi, пeдaгoгикaлық ic-әрeкeттeгi тeoриялық 

жәнe прaктикaлық дaйындығы мeн тәжiрибeciнiң тoғыcyы, coл cияқты пeдaгoгқa 

қaжeттi көптeгeн caпaлaрдың бoлyы бұл өтe күрдeлi caн-caлaлы мәceлe дeп 

тұжырымдayғa бoлaды. 

Пeдaгoгтaрдың кәciби құзырлылығы – oлaрдың пeдaгoгикaлық қызмeттi 

жүзeгe acырyғa дeгeн тeoриялық жәнe прaктикaлық дaйындығының бiрлiгi. 

(В.A.Cлacтeнин) 

Жaңa тaлaптaрғa бaғынa oтырып, тәрбиeшiнiң кәciби құзырeттiлiгiнiң 

дaмyының нeгiзгi жoлдaрын aнықтayғa бoлaды: 

1. әдicтeмeлiк бiрлecтiктeрдe, шығaрмaшылық тoптaрдың жұмыcы 

2. зeрттey, экcпeримeнтaлды жұмыcтaр жүргiзy 

3. иннoвaциялық жұмыcтaр: жaңa пeдaгoгикaлық тeхнoлoгиялaрды мeңгeрy 

4. пeдaгoгикaлық қoлдay түрлeрiн үйрeнy 

5. caйыcтaрғa, мacтeр-клaccтaр, фoрyм жәнe пaнoрaмaлық caбaқтaрғa 

бeлceндi түрдe қaтыcy 

6. пeдaгoгикaлық тәжiрибeciн жинaқтay 

7. AКТ пaйдaлaнa бiлyi 

Тәрбиeшiнiң кәciби құзыры, oның бacтaпқы тәжiрибeлi бiлiктiлiгi жәнe 

шeбeрлiгi, жac eрeкшeлiктeрiнe cәйкec aдaмның тұлғaлық дaмyынa бaйлaныcты 

бeлceндi, үздiкciз үйрeнyiндe қaлыптacaды. Жoғaры құзырлы тәрбиeшiдeн төмeн 

құзырлы тәрбиeшiнiң aйырмaшылығы, ocы пeдaгoгикaлық-пcихoлoгиялық 

кoмпoнeнттeрдi кәciби шeбeрлiгiмeн қoлдaнa бiлyiндe. Пeдaгoгикaлық-

пcихoлoгиялық кoмпoнeнттeрдiң жoғaры дeңгeйдe қaлыптacyы тәрбиeшiгe, 

бaлaлaрғa aлдын aлынғaн бiлiмдeрдi жәнe жaңa бiлiмдi диффeрeнциaлды, 

әлeyмeттiк, ayтoпcихoлoгиялық кoмпoнeнттeр рeтiндe ұғындырып, 

қaлыптacтырyдa, яғни ocы бiлiмдeр oлaрдың қaбiлeттiлiгiнiң дaмyындa «кiрпiш» 

бoлyынa көмeктeceдi. 

Oрыc пeдaгoгi К.Д.Yшинcкий aйтқaндaй, қaзiргi зaмaн тaлaбынa caй, әр 

пeдaгoг, өз бiлiмiн жeтiлдiрiп, ecкi бiр caрынды caбaқтaрдaн гөрi, жaңa тaлaпқa 

caй иннoвaциялық тeхнoлoгиялaрды өз caбaқтaрындa күндeлiктi пaйдaлaнca, 

caбaқ тaртымды дa, мәндi, қoнымды, тиiмдi бoлaры cөзciз.  
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Бұл жөнiндe Қaзaқcтaн Рecпyбликacы «Бiлiм тyрaлы» Зaңының 8-бaбындa 

«Бiлiм бeрy жүйeciнiң бacты мiндeттeрiнiң бiрi – oқытyдың жaңa 

тeхнoлoгиялaрын eнгiзy, бiлiм бeрyдi aқпaрaттaндырy, хaлықaрaлық ғaлaмдық 

кoммyникaциялық жeлiлeргe шығy» дeп aтaп көрceткeн. 

Қaзiргi бiлiм бeрy жүйeciнiң мaқcaты — бәceкeгe қaбiлeттi мaмaн дaйындay. 

Iздeнiмпaз тәрбиeшiнiң  шығaрмaшылығындaғы eрeкшe тұc — oның 

caбaқты түрлeндiрiп, бaлaның жүрeгiнe жoл тaбa бiлyi. 

Пeдaгoг aтaнa бiлy, oны қaдiр тұтy, қacтeрлey, aрындaй тaзa ұcтay — әр 

тәрбиeшiнiң бoрышы. Oл өз кәciбiн, өз мaмaндығын, бaрлық бaлaлaрын, жұмыc 

мeкeмeciн шeкciз cүйeтiн aдaм. Өзгeрмeлi қoғaмдaғы жaңa фoрмaция тәрбиeшici 

– пeдaгoгикaлық құрaлдaрдың бaрлығын мeңгeргeн, тұрaқты өзiн-өзi жeтiлдiрyгe 

тaлпынғaн, рyхaни дaмығaн, тoлыcқaн шығaрмaшыл тұлғa құзырeтi. 

Жaңa фoрмaция тәрбиeшici тaбыcы, бiлiктeрi aрқылы қaлыптacaды, 

дaмиды[2]. 

Нaрық жaғдaйындaғы пeдaгoгкe қoйылaтын тaлaптaр: бәceкeгe қaбiлeттiлiгi, 

бiлiм бeрy caпacының жoғaры бoлyы, кәciби шeбeрлiгi, әдicтeмeлiк жұмыcтaғы 

шeбeрлiгi. Ocы aйтылғaндaрды жинaқтaй кeлiп, жaңa фoрмaция тәрбиeшici — 

рeфлeкцияғa қaбiлeттi, өзiн-өзi жүзeгe acырyғa тaлпынғaн әдicнaмaлық, 

зeрттeyшiлiк, дидaктикaлық-әдicтeмeлiк, әлeyмeттiк тұлғaлы, 

кoммyникaтивтiлiк, aқпaрaттық жәнe тaғы бacқa құдырeттiлiктeрдiң жoғaры 

дeңгeйiмeн cипaттaлaтын рyхaни-aдaмгeршiлiктi, aзaмaттық жayaпты, бeлceндi, 

cayaтты, шығaрмaшыл тұлғa. 

Caбaқты түciндiрy бaрыcындa тәрбиeшi тaқтa aлдындa тұрып, бiр мeзeттe 

мәтiндiк, ayдиo, бeйнe құжaттaрды DVD, CD-ROM жәнe Интeрнeт 

рecyрcтaрын қoлдaнa aлaды. Бұл кeздe тәрбиeшi қocымшaны icкe қocy, CD-

ROM, Web-түйiн мaзмұнын қaрacтырy, aқпaрaт caқтay, бeлгi жacay тышқaнды 

ayыcтырaтын aрнaйы қaлaм aрқылы жaзyлaр жaзy жәнe т. б. әрeкeттeрдi жeңiл 

oрындaй aлaды. 

Қaзiргi бiлiм бeрy пaрaдигмacы «бiлiктi aдaмғa» бaғыттaлғaн бiлiмнeн 

«мәдeниeт aдaмынa» бaғыттaлғaн бiлiмгe көшyдi көздeйдi. 

Бұл бiлiм бeрy жaңaшa ұйымдacтырy — oның филocoфиялық, 

пcихoлoгиялық, пeдaгoгикaлық нeгiздeрiн, тeoрияcы мeн тәжiрибeciн тeрeңiрeк 

қaйтa қaрayды қaжeт eтeдi. 

Бiлiм caпacын aрттырy бaрыcындa тәрбиeшiлeргe мeмлeкeттiк cтaндaрт 

бeрiлгeн нәтижeлeргe жeтyдe кәciби шeбeрлiкпeн мeңгeргeн зeрттey бiлiктeрi 

мeн дaғдылaры нәтижeciндe прoблeмaның шeшiмiн тaбa aлaтын, aқпaрaттық – 

кoммyникaтивтi мәдeниeтi жoғaры тұлғaлық — дaмытyшылық фyнкцияны 

aтқaрaды. 

Кәciби құзырeттiлiк – әлeyмeттiк жұмыc мaмaнының мiнeздeмeci, 

мaмaндығының тaлaптaрынa дeгeн oның cәйкecтiк дәрeжeci. 
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Кәciби дaярлық – кәciби бaғдaрлық пeн кәciби бiлiмi, бiлiктiлiгi мeн 

мaшықтaрының жүйeci жәнe кәciби бaғдaрлығының қaлыптacyы, әлeyмeттiк 

жұмыcтaғы кәciби жaғдaяттaр мeн тaпcырмaлaрдың тeoриялық жәнe 

прaктикaлық шeшiмiнiң тәжiрибeciн мeңгeрy. 

«Ұcтaзы жaқcының ұcтaмы жaқcы» – дeгeн бүгiнгi тәyeлciз мeмлeкeтiмiздiң 

eртeңi бiз тәрбиeлeп oтырғaн жac ұрпaқтың мeңгeргeн бiлiмiнe, aлғaн 

тәжiрибeciнe бaйлaныcты eкeнiнe eш күмәнiм жoқ. 

Бaлaлaрдың тaнымдық көзқaрacын бaйытy aқыл — oй қaбiлeтiн жeтiлдiрy, 

өзiндiк oйлay жәнe өмiрлiк ұcтaнымын қaлыптacтырy тәрбиeшiнiң шeбeрлiгiнe, 

шығaрмaшылық қaбiлeтiнe бaйлaныcты. 

Eндeшe құзырeттiлiк дeгeнiмiздiң өзiн қaзiргi зaмaн тaлaбынa caй пeдaгoг 

қayымының өзiн-өзi өзгeртe aлy қaбiлeттiлiгi дeп түciнyгe бoлaды. Бiлiм 

caяcaтындaғы түбeгeйлi өзгeрicтeрдi күндeлiктi oқy үрдiciндe бeрiлeтiн 

тaпcырмaлaрдaн бacтay қaжeт eкeндiгi aйқын көрceтiлгeн. Тәрбиeлeнyшi бaлaлaр 

тәрбиeшi қayымнaн тeк бiлiмгe ғaнa eмec, өмiргe үйрeтeтiн қaбiлeттiлiктi қaжeт 

eтiп oтыр. Дeмeк, бoлaшaқ пeдaгoгтeрiмiз ocы aқпaрaттық қoғaмнaн қaлыcпaй: 

жeдeл oйлayшы: жeдeл шeшiм қaбылдayшы: eрeкшe ұйымдacтырyшылық 

қaбiлeттi: нaқты бaғыт- бaғдaр бeрyшi бoлып шығyы — бұл қaзiргi зaмaнның 

тaлaбы. Мiнe, құзырeттiлiк қaлыптacтырy дeгeнiмiздiң өзi бoлaшaқ тәрбиeшi — 

қaзiргi бaлaлaрдың шығaрмaшылық қaбiлeттeрiн дaмытa oтырып oйлayдың, 

интeллeктyaлдық бeлceндiлiктiң жoғaры дeңгeйiнe шығy, жaңaны түciнe бiлyгe, 

бiлiмнiң жeтicпeyшiлiгiн ceзiнyгe үйрeтy aрқылы iздeнyгe бaғыттayды 

қaлыптacтырyдaғы күтiлeтiн нәтижeлeр бoлып тaбылмaқ. Бұның өзi өз кeзeгiндe 

қaзiргi тәрбиeшiлeрдiң тәрбиeлeнyшiлeрдi oқытyдa, бiлiм бeрyдe, тәрбиeлeп 

өciрyдe бeлгiлi бiр құзiрeттiлiктeрдi бoйынa ciңiргeн жeкe тұлғaны 

қaлыптacтырyды тaлaп eтeдi. 

Мұндaй құзырлылықтың қaтaрынa мынaлaр жaтaды: 

 бaғдaрлы құзiрeттiлiк (aзaмaттық бeлceндiлiк, caяcи жүйeнi түciнy, 

бaғa бeрe бiлy, eлжaндылық, т.б); 

 мәдeниeттaнымдылық құзiрeттiлiк (ұлттық eрeкшeлiктeрдi тaни бiлy, 

өз хaлқының мәдeниeтi мeн өзгe ұлттaр, әлeм мәдeниeтiн caлыcтырy, caрaлaй 

бiлy қaбiлeтi); 

 oқy-тaнымдық құзiрeттiлiк (өзiнiң бiлiмдiлiк қaбiлeтiн ұйымдacтырa 

бiлy, жocпaрлaй бiлy, iздeнyшiлiк-зeрттeyшiлiк әрeкeт дaғдылaрын игeрy, тaлдay, 

қoрытынды жacaй бiлy); 

 кoммyникaтивтiк құзiрeттiлiк (aдaмдaрмeн өзaрa қaрым-қaтынac 

тәciлдeрiн бiлy, мeмлeкeттiк тiл рeтiндe қaзaқ тiлiндe, хaлықaрaлық қaтынacтa 

шeтeл тiлiндe қaтынac дaғдылaры бoлyы); 

 aқпaрaттық-тeхнoлoгиялық құзiрeттiлiк (aқпaрaттық 

тeхнoлoгиялaрмeн, тeхникaлық oбьeктiлeр көмeгiмeн бaғдaрлaй бiлy, өз бeтiншe 

iздeй бiлy, тaңдaй, тaлдaй бiлy, өзгeртe бiлyдi жүзeгe acырa бiлy қaбiлeтi); 
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 әлeyмeттiк- eңбeк құзiрeттiлiгi (әлeyмeттiк-қoғaмдық жaғдaйлaрғa 

тaлдay жacaй бiлy, шeшiм қaбылдaй бiлy, түрлi өмiрлiк жaғдaйлaрдa жeкe бacынa 

жәнe қoғaм мүддeciнe cәйкec ықпaл eтe бiлy қaбiлeтi); 

 тұлғaлық өзiн-өзi дaмытy құзiрeттiлiгi (oтбacылық eңбeк, 

экoнoмикaлық жәнe caяcи қoғaмдық қaтынacтaр caлacындaғы бeлceндi бiлiмi мeн 

тәжiрибeciнiң бoлy қaбiлeтi)[3]. 

Aтaлғaн құзырeттiлiк қacиeттeрдi тұлғa бoйынa дaрытyдa пeдaгoг қayымның 

aрнaйы әлeyмeттiк бiлiм бeрy құзырeттiлiктeрiнiң жaн- жaқты бoлyы тaлaп 

eтiлeдi. Eгeр пeдaгoг өзiнiң кәciби өcy жoбacын дұрыc жoлғa қoя oтырып, өзiнiң 

кәciптiк қызмeтiнe нaқты бeрiлy aрқылы тұлғaның aлғaн бiлiмiн өмiрдe қoлдaнa 

бiлeтiндeй тaпcырмaлaр жүйeciн ұcынa aлaтын жaғдaйдa бoлғaндa ғaнa тәрбиeшi 

құзырeттiлiгiн қaлыптacтырyғa мүмкiндiк тaбaды. Бiр cөзбeн aйтқaндa, тұлғaғa 

бaғыттaлғaн бiлiмдeр жүйeci бiлiм cтaндaртынa caй тұлғaның жaн- жaқты 

дaмyынa нeгiздeлгeн, aлғaн бiлiмiн өмiрдiң қaндaй бiр жaғдaяттaрынa қoлдaнa 

aлaтындaй дәрeжeдe ұcынy пeдaгoгтiң құзырeттiлiгiнe бaйлaныcты бoлaды. 
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№ R00064   02.03.2022 ж 

 

Балалардың тілін дамытудағы ұсақ моториканың маңызы 

 

ТАТЕНОВА ИНДИРА МАНАРБЕКОВНА                                                                   

Павлодар қаласы   «№ 32 сәбилер бақшасы» ҚМҚК.Тәрбиеші 

 

               Қазіргі таңда ұсақ моториканы дамыту жұмыстарын ерте сәбилік 

шақтан бастаған дұрыс. Ұсақ қол моторикасы термині саусақтар қозғалысы 

және қолдың буындарын үйлестіру дегенді білдіреді. Ұсақ моториканы 

дамытудың маңыздылығы неде? Омыраудағы баланың өзіне саусақтағы бас 

миымен байланысқан  активті нүктелеріне әсер ете отырып массаж жасау керек. 

Ерте жастан қарапайым жаттығуларды жасауда өлеңмен, тақпақпен 

ұйқастырылған жаттығуларды пайдалану ұсынылады. Ұсақ моториканың 

қимылдары мен қолдың икемдігі бас миының құрылымының даму деңгейін 

көрсетеді. Осыдан келіп қол қимылдарын басқара білу әрекеті пайда болады. 

Сондықтан ешқашан да баланы мәжбүрлеуге болмайды.   

               Жалпы моториканың дамуының аздығын, соның ішінде қол 

қимылының аздық себебін зерттей келе қазіргі заманғы барлық баланың жазуға 

дайын еместігі немесе тілінің дамуында бір ақау бар екендігі анықталды. 

Осыдан келе мынадай қорытынды шығаруға болады: егер тілінің дамуында ақау 

болса, онда бұл ұсақ моториканың мәселесі.  

              Тіпті баланың сөйлеу тілі қалыпты болған жағдайда бұл қолын 

басқаруы қалыпты деген сөз емес. Өкінішке орай көп ата-ана қолдың икемі мен 

ұсақ моториканың даму деңгейінің төмендігін тек мектепке барарда ғана 

байқайды. Бұл балаға өте  ауыр жүк. Жаңа хабарларды қабылдаумен қатар, 

икемге келмейтін саусақтарымен қарандашпен жазып үйренуі керек. Кішкентай 

ғана сәбидің қалайтыны қозғалу, қозғалыс-  әлемді танудың мүмкіндігі. Яғни, 

бала қозғалысының дәл және нақты болса, оның әлемді ақылмен тануы да терең 

бола түспек деп ойлаймын. 

               Егер сіз 3 жастағы баланың тілінің дамуында ақау болмасын десеңіз, 

сонымен қатар балаңыздың мектепке барғанда жазуда қиындық болмасын 

десеңіз ойын  –  жаттығуларын бала туылған соң екі айдан кейін бастағаныңыз 

жөн. Ұсақ  моториканы дамыту әдістемесі мұндай жағдайда өте тиімді. 

Омыраудағы баланың саусақтарын уқалауға болады, жас жарымдағы баламен 

саусақ ойындарын бастауға болады.  

Мысалы, баланың бас бармағын жаймен сипап отырып, оған былай деңіз: 

«Саусақ – бала сен қайда болдың?»  
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Содан соң бас бармақты балан үйрекпен түйістіре отырып, «мына 

саусақпан орманға бардым», ортан түйрекпен түйістіре отырып, «мына 

саусақпен бауырсақ пісірдім», деп осылайша жалғастырып басқа саусақтармен 

де «мына саусақпен ботқа жеп, мына саусақпен ән салдым» деп аяқтайсыз. 

Балаларға бұл жаттығу қатты ұнайды, уақытты да көп алмайды, ал пайдасы 

оның өте көп.  

 

             Ұсақ қол моторикасын дамыту және қозғалысын үйлестіру әдіс – 

тәсілдерді ұсынамын: 

-  саусақтық ойын тренингісі; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  қол мойнына массаж; 

-  саусақ гимнастикасы, сергіту сәттері; 

-  саусақ ойынды тақпақтар мен жаңылтпаштар; 

-  саусақтық театр; 

-  ермексаз және тұздалған ұннан, табиғи материалдардан жапсыру 

жұмыстарын мүсіндеу  

(тұқым, жарма, ұлу қабыршықтары және т.б.); 

-  сызудың дәстүрлі емес техникасы: қылқалам, саусақ, тіс щеткасы және май 
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шам және т.б; 

-  құрылыс жасау: қағаздан, ЛЕГО конструктор; 

-  бастырмалардың түлері; 

-  графикалық моториканы дамыту; 

-  трафаретпен сурет салу; 

-  суретті аяқтау (симметрия принципі бойынша); 

-  лабиринттер 

-  дидактикалық ойындар 

-  М. Монтессори әдісі 

-  Кіші заттармен ойнау 

-  пазл, мозаика қолдану  

                Қолдың саусақ қызметін анықтайтын бірыңғай ұғым әдебиетте 

кездеспейді. Десек те оларды жинақтасақ: қолға арналған гимнастика, саусақ 

гимнастикасы, саусақ ойындары мен жаттығулары, саусақ ойын тренингі, 

массаждар жатады. Бір жастан асқан балалар үшін  –  саусақ бассейні әдістемесі 

өте пайдалы. Бір ыдысқа 1 кг бұршақты немесе фасольді төгеміз де ішіне 

баланы қызықтыратын бір ойыншықты көміп қоямыз. Содан соң оны тауып 

беруін өтінеміз. Бұл қызықтыру жаттығуы кезінде баладан алыстап кетпеңіз. 

Себебі ұсақ нәрселерді аузына салып алу қаупі бар.  

              Мысалы: Саусақ ойындары мен жаттығуларын орындату үшін де әр 

түрлі тәсілдер қолданылады. Саусақ қозғалыстары әр түрлі қысқа ырғақты 

тақпақтарымен айтылады. 

             Ол екіге бөлінеді: 

             Отырып ойнайтын саусақ ойындары. 

             Қолдың нәзік бұлшық еттерімен бірге дененің барлық мүшелері  

қатысып секіру, бір орында жүгіру, қол, аяқ, бас қимылдары да бірге 

орындалады. 

             Ұсақ қол қимылдары тек сөйлеумен ғана емес, сондай ақ зейін, ой, 

оптикалық-  кеңістікті бағдарлау, қиял, байқампаздық, көру және қимыл-

қозғалысты ес тәрізді сананың жоғары қасиеттерімен өзара тығыз байланысты.  

 

Әдебиеттер. 

1.  Балалардың ұсақ қол моторикасын ойын арқылы дамыту: әдіс 

құрал/А.Т.Боранбаева– 

Көкшетау 2016 ж.–56 бет. 

2.  «Развиваем мелкую моторику» Ткаченко Т.А., Издательство ЭКСМО 2007. 
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№ R00065   02.03.2022 ж 

 

Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны 

 

САУЛЕБАЕВА АРУ ХАМИДУЛЛАЕВНА                                                                           

Ақтөбе қаласы.                                                                                                            

№ 8 орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

 

Өмір – бұл ағын су секілді, бір орында тұрмайды, яғни жылдар жылжып, 

уақыт өтеді. Уақыт өткен сайын қай салада болмасын дүниенің бір жаңалығы 

орын алып жатады. Сол жаңалықты тосырқамай, жақсы - жаманын саралап 

қабылдай білу керек. Өмірді ағын суға теңесек, білімді - теңіз, мектепті – кеме 

деп қарастырамыз, ал мұғалім – сол кеме капитаны деуге болады. Кеменің 

тереңге батпай, дұрыс бағдармен жүруі мұғалімге байланысты. 

      Елбасымыз: «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақтылы 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды құралдардың 

бірі» деп атап көрсетті. Сонымен қатар, Қазақстан 2050 стратегиясында: 

«Біріншіден, барлық дамыған елдер өзінің бірегей жоғары сапалы білім беру 

жүйесіне ие. Біз Ұлттық білім беру саласының барлық бөлімдерінің сапасын 

жақсарту үшін көп жұмыс істедік. Негізгі мектеп үшін, барлық мектептердегі 

оқыту стандарттарын Назарбаев Зияткерлік мектептерінің деңгейіне дейін 

жақсарту қажет. Жоғары мектеп түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 

меңгеріп шығулары тиіс. Оқытудың нәтижесі сын тұрғысынан ойлау, өздігімен 

зерттеу және ақпаратты терең талдау дағдыларын меңгерту тиіс» делінген. 

Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін, елдің айбынды 

болашағы үшін заман талабына сай сапалы білім қажет. Ол үшін еліміздің білім 

саясатындағы ғылыми – техникалық әлеуетін жұмылдыру, ғылымның басым 

бағыттарын дамыту жолындағы ресурстарды шоғырландыру, оның жетістіктерін 

өндіріске енгізу инновациялық дамудың негізгі көзі. 

      Білім мен ақпарат дамыған қоғамда білім беру жүйесі инновациялық 

экономиканың негізгі бөлігі болып табылады. Білім берудің негізгі мақсаты - 

білім мазмұнының жаңаруымен қатар, оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі 

құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазақстан 2030 

стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен 

және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңестігіне 

кіріктірумен сипатталады. Қазақстанның мемлекет ретінде қалыптасуы орта 

білім беру жүйесінің дамуымен тығыз байланысты. Қазақстан Республикасының 

Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – білім 

беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек» деп көрсетілген.  
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Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы жобасында Қазақстандық білім беру жүйесін 

жақсарту үшін, ең алдымен педагог кадрлардың мәртебесін арттыру, біліктілігін 

дамыту бағытына үлкен мән берілген. Осыған байланысты қазіргі таңда еліміздің 

білім беру жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар мұғалімнің 

өткені мен бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы ойланып, жаңа идеялармен 

жұмыс жасауға негіз болады. 

     Елбасымыздың жолдауында айтқандай:Қазақстанды дамыған 30 елдің 

қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне 

байланысты педагогика ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі 

өзгерістерге ұшырауда. Соған орай оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің 

мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар 

алдында оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды 

меңгеру, оны тиімді қолдана білу міндеті тұр. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік 

міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында 

табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз 

еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз 

мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын 

білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 

     Ата-бабамыз «Оқу – инемен құдық қазғандай» демекші, шығармашыл, 

ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нәтижеге жетеді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты - білім 

алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім мазмұнын 

жаңартудың көптеген компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің біліктілігін 

арттыру бағдарламасы осы мақсатқа бағытталған. Жаңа бағдарлама бойынша 

жаңаша көзқарас қалыптасып, білім деңгейі биікке көтеріліп келеді. Қазіргі білім 

беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу күннен-күнге басты талапқа 

айналып, осы әдістерді жетілдіре түсу қажеттігі күшейіп келеді. Мұғалімнің 

шеберлігі қандай жоғары болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза 

алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының тұлға ретінде 

қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Заманауи қоғамның зиялы 

азаматына білім беру - сана әлеуеті жоғары дамыған, сын тұрғысынан және 

жаңашыл ойлай білетін, рухы мықты, өз білімін қоғамның алға басуына жұмсай 

алатын адамды тәрбиелеу. Білім беру бағдарламасында тәрбие мен оқыту 

ажырамас байланыста болады. Заманауи мектептердің мақсаты - жоғары білімді, 

шығармашыл адамның үйлесімді тұлғаланып, дамуы үшін қолайлы білім беру 

кеңістігін жасау. Өз білімінің нәтижесінде оқушы бойында сын тұрғысынан 

ойлау, білімін шығармашылықпен пайдалана білу, зерттеушілік дағдылары, АКТ 

дағдылары, топта және жеке жұмыс істей білуі, тілдік дағдылары, қойылған 

міндеттер мен күрделі мәселелерді шеше білу дағдылары қалыптасады.     
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Мектеп бағдарламасына кіріктірілген пәндерді енгізу оқушының жалпы 

дамуына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем туралы тұтас 

ұғымының қалыптасуына септігін тигізеді. Жаңартылған білім беру мазмұны 

білім салалары бойынша анықталған күтілетін нәтижеге негізделеді. Күтілетін 

нәтижелер оқушы жұмысы мен оның жетістігін бағалауға мүмкіндік береді, әр 

оқушының жеке даму траекториясының дамуын нақтылауға жағдай туғызады. 

Сонымен қатар білім, білік дағдыларының дамытуға уәжін арттырады. Оқу 

үдерісінің сапасын жақсартады. Сол себепті, оқыту нәтижесін мониторинг 

жасаудың жаңа формасы енгізіледі, яғни критериалды бағалау жүйесі. Оқыту 

мақсаттарына жетуде жетістік критерийлерін құрастыру және қолдану – бұл 

білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген оқушының оқу - танымдық 

құзырлығын қалыптастыруда алдын-ала белгіленген жетістіктермен салыстыру 

үрдісі. Ең бастысы – оқу үрдісінің өзі, жетістік критерийлері арқылы оқушы өзін-

өзі бағалауды үйреніп, өз білімінің артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, 

әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді. Бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс 

жасағаны, қалай ойланғаны белгілі болады. Білімнің мақсаты мен мазмұнына 

сәйкес келетін, оқушылардың оқу - танымдық біліктілігін қалыптастыруға 

себепші болатын, айқын анықталған, ұжыммен шығарылған, білім үрдісінің 

барлық қатысушыларына алдын ала белгілі критерийлермен оқушылардың оқу 

жетістіктерін салыстырылады. 

      Жаңартылған бағдарламаларда барлық білім беру деңгейлері «Мәңгілік 

Ел» идеясына негізделген. Мектептегі білім беру мазмұны академиялық пәндер, 

зерттеу және сыныптан тыс әрекет, қосымша білім беру негізінде жүргізіледі. 

Идеяның мазмұны – оқушыларды рухани- адамгершілік тұрғыдан, қазақстандық 

патриотизмге тәрбиелеу, толеранттылық пен ұлтаралық жағдайда қарым-қатынас 

жасай алуға үйрету болып табылады.       

     Бұл жаңартылған мазмұндағы бағдарламаның негізгі қағидаты - 

коммуникативтік тәсіл арқылы оқушының тіл туралы, ұлттық және жаһандық 

мәдениеттің маңызы туралы түсінігін кеңейте отырып, қазақ тілін табысты 

үйрету. Бүгінгі таңда білім беру саласына түбегейлі өзгерістің қажеттілігін 

ескерсек, реформаның басында тілдік пәндердің тұру себебін бағдарламада 

көрсетілген мына жолдармен түсіндіре аламыз: «...Әрбір оқушы үшін тіл – негізгі 

білім құралы. Оқушылардың тілдік қарым-қатынасы өздері өмір сүріп отырған 

және білім алатын орта арқылы жүзеге асады. Тілді жетік меңгеру ұлттық 

құндылықтарды түсінетін, әлемдік деңгейде жаңа өзгерістерге бейім, жаңашыл 

жеке тұлға қалыптастыруға ықпал етеді». Осы орайда, ғалым - жиһанкез Шоқан 

Уалихановтың «Халықтың кемеліне келіп өркендеп өсуі үшін ең алдымен 

азаттық пен білім қажет» деген екен. Олай болса, тәуелсіз еліміздің үшінші 

жаңғыру дәуірінде бүгінгі ұрпақтың өмір сүруі үшін қажетті білім дағдыларымен 

және қасиеттермен қаруландыру - мұғалімдер үшін ынталандырушы күш болып 

табылады.  
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Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын 

жаңа құрылымы болып табылады: 

1. Пәннің маңыздылығы; 

2. Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 

3. Үштілділік саясатты іске асыру; 

4. Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар; 

5. Пәнді оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер; 

6. Түрлі мәдениет пен көзқарастарға құрмет; 

7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану құзыреттілігі; 

8. Оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту; 

9. Оқу нәтижелерін бағалау жолдары; 

10. Оқудың мазмұны, ұйымдастырылуы мен бірізділігі. 

     Бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша менің көкейге 

түйгенім: алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету жолында 

шәкірттердің жүрегіне жол тапсақ, егемен елдің ұл- қыздары білімді де білікті 

болып шықпақ. Соның арқасында біз бәсекеге қабілетті, іргесі мықты ел 

боламыз. Ұстаздықтың ұлы жолында өзімнің бар күш жігерімді салып, еліме 

пайдамды тигізіп жатсам, бұл ғаламда одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. 

Негізінен жаңартылған білім беру жүйесі құзыреттілік және сапаға бағытталған 

бағдарлама екендігіне көз жеткіздім. 

     Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. 

Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының 

парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың 

талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс – тәсілдермен оқытып, 

ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу қажеттілігі де осы себептен 

туындап отыр. Оның үстіне білім берудің жүйесін қарқынды дамытқан бұл 

үрдістің жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы көңілді қуантады. 

«Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген қасиеттерімен 

озады», - деп Абай атамыз айтқандай, озық ойлы білімдар адамдар заманның, 

қоғамның дамуына, өзгеруіне үлесін қосып келеді. 

       Қорыта айтатын болсақ: Әр уақытта бала білімін алға қоюшы ұстаз 

үлкен көрсеткішке қол жеткізу жолында талмай талаптанып, шаршамай 

еңбектенеді. Сол кезде ғана еліміз көкке шарықтап, басқа елге елді танытады. 

Елді өсіретін де, елді өшіретін де – білім. Сондықтан қолда бар амалдарды тиімді 

пайдалана білу сіз бен біздің үлесімізде. Өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай 

қабылдайтын, шәкіртінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, 

өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін жаңаша оқытатын жаңа көзқарасты 

ұстаз болайық. 
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№ R00066   02.03.2022 ж 

 

Қатты, сұйық және газ тәрізді заттар 

 

ТОКЕНОВА АЛУА ДАВЛЕТКАНОВНА                                                                        

Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Сегізбай ауылы                    

"Тасбұлақ орта мектеп - бақшасы"КММ. Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Педагогтің аты-жөні Токенова Алуа Давлеткановна 

Күні: 06.12.2021 ж 

Сынып:3 Қатысушылар 

саны:6 

Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Қатты, сұйық және газ тәрізді заттар 

Оқу бағдарламасына сәй-

кес оқыту мақсаттары 

3.3.1.1 заттарды шығу тегі  және агрегаттық күйі 

бойынша жіктеу 

Сабақтың барысы.  

Са-

бақт

ың 

кезең 

уақы

т 

Педагогтің әрекеті Оқушы-

ның әре-

кеті 

Бағала

у 

Ресурс 

тар 

Басы Психологиялық ахуал қалыптастыру. 

Шаттық шеңбері 

Біздер жақсы баламыз! 

Өсті ақыл санамыз 

Қонақтармен ең алғаш 

Амандасып аламыз  

Алдыңғы білімді еске  түсіру 

(ұжымда) 

1-тапсырма: Үй тапсырмасын сұрау 

«Жедел жауап» әдісі арқылы. 

1.Дене дегеніміз не? 

(бізді қоршаған барлық нысан) 

2. Заттар жасалуына қарай қандай 

денеге бөлінеді? 

(2-ге ;  қандай атау) Табиғи және 

жасанды дене 

3. Табиғатта жаратылған заттарды  

қалай атауға болады? 

Психолог

иялық 

ахуалға 

берілген 

тақпақтар

ды 

дауыстап 

айтып, 

тілді 

жаттықты

ру және 

жаңа 

сабаққа 

назар 

аудару. 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психо 

логия 

лық 

ахуал. 

 

Алдың 

ғы 

білімді 

еске 

түсіру 

тапсырм

алары. 
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(Табиғи,   Тұз, бал, бор, темір, табиғи 

су) 

4.Адамдар жасаған заттарды ше? 

(Жасанды, стақан, қарындаш, ұшақ, 

бал салынған ыдыс) 

5.Әр түрлі заттардан бірдей дене 

жасауға болады ма? 

(бірдей денелер жасауға 

болады.)ағаштан сызғыш, жиһаз кітап 

жасалады. 

6.Заттар не үшін қажет?(әр түрлі 

денелерді жасау үш 

2-тапсырма: «Жұмбақты шешу» 

әдісі арқылы тақырыпты анықтау. 

1.Отқа жанбас. Суға батпас. (мұз) 

2.Жылт-жылт етеді. Жылғалардан 

өтеді. (су 

3.Көгілдір түсі бар, Тас балқытар күші 

бар. (газ) 

-Дәптермен жұмыс- тақырыпты 

жазу. 

3-тапсырма:Бейне жазба көрсету. 

-Бейне жазба бойынша сұрақ. 

1.Зат неден тұрады? (бөлшектерден) 

2. Зат неше түрлі күйде бола алады? 

(қатты, сұйық, газ) 

3.Қатты заттарға не жатады? (тас, 

тақтай,) 

-Мұғалім тақырып бойынша түсінік 

береді. 

 

 

 

Оқушыла

р сұраққа 

жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне 

қарай 

орындайд

ы. 

 

 

 

 

 

Барлы

қ 

тапсыр

маны 

баллды

қ 

жүйем

ен 

бағала

у. 

Орта

сы 
Оқулықпен жұмыс. 

4-тапсырма: «Миға шабуыл» әдісі 

  Неліктен  

 

 

 

 

 

-Бұл не? 

Берілген 

сұраққа 

жауап 

беріп, 

тапсырма

ларды 

талапқа 

сай 

орындайд

ы. 

 

 

 

 

 

 

Форма

тивті 

бағала

у. 

 

 

 

 

 

Оқы 

лым, 

жазы 

лым 

тапсырм

алары. 
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-Олардың арасында қандай 

байланыс бар?(мұз, су, бу- барлығы 

бір зат.) 

-Айырмашылықтары неде?(Өзен –

судың сұйық күйі, мұз түйіршіктері- 

қатты дене, шәйнек қайнаған кезде бу 

болады ) 

-Мұғалім сөзі: 

Заттардың барлығы бір күйден екінші 

күйге ауысады. Су үш күйде бола 

алады: Мұз, сұйық, бу. Түрлі күйдегі 

заттар түрлі қасиетке ие болады. Газ 

пішінің сақтамаиды, әрі оңай 

сығылады. Сұйық зат пішінің тез 

өзгертеді, бірақ оларды сығу мүмкін 

емес. Қатты заттар өз пішінің 

сақтайды, сығылмаиды. 

5-тапсырма: Жұптық жұмыс 

«Ойлан, жұптас, бөліс» әдісі. 

-Суреттегі заттарды ата, заттарды 

топқа бөлу. 

 

 

-Бұл зат  оттек- Оттек не үшін 

қолданылады? 

--(Адамдар мен өсімдіктердің тыныс 

алуы үшін) 

-Тыныс алғанда ауаны қандай 

күйде жұтамыз? 

 (Тек газ күйінде) 

-Топқа бөлу. 

-Қатты заттар: май, кірпіш, тақтай 

-Сұйық: су, сүт, апельсин шырыны. 

-Газ: ауа, оттек 

Заттың 

аты 

Сұйық Қатты Газ тәрізді 

    

    

    

    

Белсенді 

оқу 

тапсырма 

лары 

(ұжымда)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулықта

ғы 

қосымша 

тапсырма

лар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жұпт ық 

тапсырм

алар. 
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май  +  

су +   

ауа   + 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Дескриптор: 
-Заттарды шығу тегі  және агрегаттық 

күйі бойынша жіктейді. 

-Неліктен бір заттың алуан түрлі 

болып көрінетінін түінеді. 

-Түрлі күйдегі заттарға мысалдар 

келтіреді. 

-Сергіту сәті: Бейне жазба арқылы 

6-тапсырма: Зертте. Заттардың 

өзгеруі.  Тәжірибе жасау. 

1 –жұпқа. 

Шыны аяқтағы шайды көрсету. 

 Шай қандай зат? 

Қант түйірлерін көрсету. 

 Олар қандай? 

Қантты шайға салып, толық ерігенше 

араластыру. 

- Енді не өзгерді? 

- Шайдың түсі өзгере ме? 

-Шайдың дәмі ше? 
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-Қант қалай өзгерді? 

2 -жұпқа 
Шар үрлеу. Шардың іші немен 

толғаны туралы айтады. 

3 жұпқа 
Темір шегені стақанға, одан кейін 

шыны аяққа, содан соң кесеге салады. 

Қатты дененің пішінінде қандай өз-

геріс болатынын тұжырымдайды. Ше-

гені қысып көру. Қатты дене қысыла 

ма, жоқ па, қорытынды жасау. 

Қорытынды шығару: Заттардың 

барлығы дерлік бір күйден екінші 

күйге ауыса алады.  

Дескриптор 

1. Зерттей алады. 

2. Қорытынды жасайды. 
Сен білесің бе? Оқушыларға Жер 

бетіндегі су үнемі қозғалыста болады  

және күйін өзгертеді. 

Соңы Жаңа білім мен тәжірибені қолдану 

Ойлан. Оқушылардан өмірлік 

тәжірибемізбен бөлісейік.  

-«Егер мұз түйіршіктерін қолға ұстаса, 

не болады? (Ол еріп, суға айналады). 

 -Егер ыдысқа су құйып, оны отқа 

қойса не болады? (Су қайнап, буға 

айналады)».  

-Дәл осылайша темірді қыздырғанда не 

болады?  

(Темір балқиды, содан соң буға 

айналады).  

Оқушылар кез келген металл үш түрлі 

күйде бола алады. 

«Барлық денелер бір күйден екінші 

күйге ауыса алады ма, қалай 

ойлайсыңдар? Мысал келтіріңдер? 

(Май мен шоколадты ерітуге болады). 

Ал егер ағашты қыздырса, не болады? 

(Ағаш сұйыққа айналмайды, ол өртене 

бастайды).  
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Қорытынды шығара келе денелер 

барлығы бірдей бір күйден басқа күйге 

ауыса алмайды). 

Кері 

байла

ныс 

«Рефлексия» кері байланыс. 

 

 

Сабақтан 

алған 

әсерлерін

е кері 

байланыс 

береді. 

«Рефле

к сия» 

Кері 

байла 

ныс 

тақтай 

шасы. 
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№ R00052    02.03.2022 ж 

 

                                  Жақсы көңіл-күй жанға қуат 

 

                                 БЕСПАЕВА ЖАМАЛ КУДАЙБЕРГЕНОВНА 

Павлодар қаласы, Мойылды ауылы 

МҚКК «№ 47 сәбилер бақшасы                                                                            

Педагог-психолог 

 

Контингент: Педагогикалық ұжым 

Жұмыс түрі: тренингтік іс-шара 

Мақсаты: Өзара қарым - қатынас қабілеттерін дамыту; 

Жақсы көңіл-күй, жағымды психологиялық ахуал орнату; 

Бой сергіту, шаршаңқылықты басу. Міндеттері: қабылдарлық формада ашуды 

тарқатуға үйрету, өзара түсіністік дағдыларын қалыптастыруға бағытталған 

топтық жұмыстар, топпен жұмыс барысында мейірімділік атмосферасын орнату. 

Психологиялық технологиялар: музыкалық терапия, ойын терапиясы, 

арттерапия. Саламатсыздар ма құрметті педагогтар: міне оқудың екіншіжарты 

жылдығы басталды көбіміз шаршап жүрген шығармыз міне әр түрлі 

тренингтерден құралған жалпы мақсаты бір, бойларыңызды сергітіп, 

ойларыңызды аулап, жақсы көңіл күй силау, жағымды ахуал орнату мақсатында 

жақсы көңіл куй жанға куат атты тренинг кешін үйымдастырып отырмын, Қош 

келдіңіздер. Бүл тренинг кешінің өз мақсатына жету үшін бір менің қабілеттілігім 

жетпейді , маған сіздердің белсенділіктерініз, куштерініңіз керек. Белсенді 

болайық, қатысайық. 

Өздерінізді еркін сезініңіздер. Ендеше бастайық. 

Сәлемдесу бөлімі: Тренинг барысы: «Кел танысайық» ойыны. Жүргізуші 

алақанын соғады, қатысушылар бір - бірінің қолын қысады. Жүргізуші қоңырау 

соғады, қатысушылар бір - бірінің арқаларын сипайды. Жүргізушілер 

сылдырмақты сылдырлатады, қатысушылар мұрындарымен амандасады. 

«Менің есімімді есіңе сақта» 

Жүргізуші: Шеңбер құрып тұрамыз, жүргізуші бастайды өз есімдеріңізді атап, 

есіміңіздің алғашқы әріпінен басталатын озіңізге сай қасиет атайсыз, кейін 

екінші қатысушы алғашқы қатысушының есңмін қасиетін атап, өзінің есімін, 

өзіне сай қасиет атайды, әрі қарай жалғасады... 

«Алақанға жан бітір» ойыны. Жүргізуші қатысушыларға альбом парағына 

алақанын салып, оған жан бітіру керектігін ұсынады. Алақанға ауыз, көз..... салу. 

Саусақтарын бояу. Әрбір саусаққа ерекше есімдер ойлап тауып жазу. Соңында 

неге олай аттағандықтары туралы айтып беру. 



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

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

34 

Жүргізуші: Ал енді денелерімізді бір сергітейік. «А, О, У, ХА» жаттығуы. 

 

Қазір орындарымыздан тұрып «ааа» дегенде басымызды шайқап, «ооо» деп иық 

пен қолымызды қосып, «уууу» деп белімізді қосып «ха» деп денемізден 

шаршаңқылықты шығарамыз. 

Психолог: (Симфозиялық оркестр) 

5 адамнан тұратын топ құрыныздар. Әрбір бестік – бұл шағын симфозиялық 

оркестр. Сізге бір минут ішінде дирижёр таңдау қажет. 

Сол адам сіздің оркестрініздің жетекшісі болады, ал дирижёр өз оркестрінің 

музыканттарына музыкалық аспаптарды бөлу қажет және бір дайындық жүргізу 

қажет. Барлық қатысушылар дирижёрді тыңдау қажет. 3 минуттан кейін сіздің 

оркестрініздің қойылымы. 

Барлық симфозиялық оркестр өз қойылымдарын қойып болған соң, психолог 

әрбір топты сұрақтарға жауап беруді сұрайды. 

Ø Дирижёрді қалай таңдадыңыз?, 

Ø Таңдау қиын болды ма? 

Ø Дайындық үстінде сіздерге ыңғайлы болды ма? 

Ø Өздеріңіздің қойылымдарыңызды калай бағалайсыздар? 

Психолог: (Қоқыс жәшігі) 

Адамға қоқыс жәшігі не үшін керек? Не үшін қоқысты лақтырамыз? 

(Қатысушылар жауабы) Сезімдермен де солай болады. Керексіз, пайдасыз 

сезімдер жиналғанда, олардан да арылу қажет.Арылғыңыз келген сезімдеріңізді 

қағазға жазыныздар. 

“Мен ренжимін .....” 

“Мен ызаланамын...” 

“ Мен қорқам....”, қағазды умаждап, қоқыс жәшігіне лақтыр. 

(Қатысушылар жаттығуды орындайды) 

«Мен саған сенемін» жаттығуы. 

Психолог: Дөңгеленіп тұрамыз, Оң жағымыздағы көршімізге қарап «Мен саған 

сенемін, ойткені сен...» деп не үшін сенетіңізді қасиеттін айтасыз. 

Енді өзімізді тексеріп қарайық қаншалықты сенгіш адам екенімізді, яғни «Сеніп 

құлау» жаттығуы. Қазір үш топқа бөлініп жайылға қолдарға сеніп құлаймыз. 

«Құпия дос» ойыны. Әрбір қатысушыға 3 бланкілі ашық хат (открытка) 

ұсынылады. Әрбір қатысушы 3 ойыншыға тілек жазулары керек. Ашық хатты 

әдемілеп безендіреді. Хат кімге арналғандығын жазады. Кімнен екені 

жазылмайды, құпия болып қалады. Ашық хат пошта жәшігіне салынады. Келесі 

күні жүргізуші жәшікті ашып, хатты хат иелеріне тапсырады. 

Релаксация: «Гул бүршігі» 

Өзіңізге ыңғайлы отырыңыз, денелеріңізді босаңсытыңыз, терең дем алып, еркін 

шығарыңыз.. 

Көздеріңізді жүмып, ойша денелеріңізді бастан аяққа дейін қарап, аяққа, қолға 
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жылу сезіндіріңіз. 

 

Терең демалыңыздар. Өзіңізді кішкентай гүлдің бүршігі деп ойлаңыз. Бүршік 

жаңа пайда болған, ол әлі кішкентай. Бүршікке күннің көзі түсті, күн жылуын 

беріп, оған өсуге көмектесіп жатыр. Гүл бүршігінің жапырақтары жайылып, 

кунге қарап, жылынып, әліде жапырақтарын кең етіп ашуда. Өте әдемі гүл, күнге 

қарай тартылуда. (Қолдармызды күнге қарай созамыз, терең дем аламыз.)жайлап 

ішімізден үшке дейін санап көзіміздң ашамыз. Керіліп қолдарымызды сілкейміз. 

Енді гүлімізге ат қойып,алдарыңыздағы ақ параққа көрген гулдеріңізді салып, 

қиып, тақтадағы алқапақа жабыстырып, гүлді алқап жасаймыз. 

Енді қорытындылай келе екіге бөлініп алдарыңыздағы ақ плакатқа бүгінгі 

тренинг кешінен алған әсерлеріңізді ақылдаса отырып зат бейнесімен 

ассоцациялай отырып бейнелеп түсіресіз. Кейін топпен шығып түсіндіресіз. 

Жалпы адам баласы ғажайып әлемге сенеді, сенгісі келеді, тілек айтады, қабыл 

болғанын қалайды. Шын мәнінде ғажайып әлем бар шын жүрегіңмен тілесен 

орындалады екен. Міне қазір сіздердің алдарыңызға үсынылған шиколадтан 

алып бүгінгі тренингтен алған әсерлеріңізді айтып, бірі бірімізге тілегімізді 

айтып ауыз тиюлеріңіз сұралады. Мәне бүгінгі тренинг кешін осылай 

қорытындылаймын. 
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№ R00053     02.03.2022 ж 

 

Ертегілер еліндегі ғажайып математика 

 

ТАТИЕВА ДИНАРА НУРЛЫБЕКОВНА                                                                      

Павлодар қаласы, Мойылды ауылы 

МҚКК.  № 47 сәбилер бақшасының тәрбиешісі 

 

Мақсаты: Білімдерін тиянақтау. 

Білімділік: Баланың қарапайым математикалық түсініктерден алған білімін 

тиянақтау, геометриялық пішіндерді танып, ажырата білуін жетілдіру, 

қарапайым сан мен санаутүсініктерін қалыптастыру, апта күндерін ажырата 

білуге үйрету. 

Тәрбиелік: Ойынның шартын сақтап ойнауға, ұйымшыл, көпшіл, шыдамды, 

сабырлы, шапшаң болуға тәрбиелеу. 

Дамытушылық: Сандарды тура, кері санауға үйрету, логикалық ойын арқылы 

баланың қиялын, ой - өрісін, есте сақтау қабілетін дамыту. 

Пәнаралық байланыс: Тіл дамыту, математика, әлеуметтік орта, 

шығармашылық 

Көрнекілігі: Геометриялық пішіндер, тура, кері санауға арналған сандар, 

санауға арналған қонжық маскалары, алма ағашының макеті, шығармашылық 

ойынға арналған пішіндер салынған кілемшелер, алманың муляжы, үйшік 

макеті, ертегі кейіпкерлері, слайд. 

Сабақты ұйымдастыру: 

Балалармен шаттық шеңберін құрамыз. 

«Әр елдің амандасу салты»  

Балалар орындарына отырады. 

Тәрбиеші: Жылдың қай мезгілі? 

Балалар: Көктем 

Тәрбиеші: Көктем  айларын ата? 

Балалар: Наурыз, мамыр, маусым. 

Тәрбиеші: Қымбатты балалар, қандай ертегі білесіңдер? 

Балалар: «Маша мен аю», «Түлкі мен ешкі», «Қасқыр мен қоян» 

Тәрбиеші: Олай болса, Маша мен аю ертегісінің қойылымын тамашалаймыз! 

Балалар, бүгін біз ертегілер еліндегі ғажайып пішіндермен таныспақпыз. Ерте, 

ерте, ертеде бір әсем сарайда Маша атты бір ерке қыз өмір сүріпті, оның әдемі 

сарайы болыпты. Сол сарайда жалғыз тұрыпты. Жалғыз тұрып іші пысқан 

Маша былай деп армандайды: 

Маша: 
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О, шіркін? Менің мынадай сарайымда көп достарым болса ғой! Мен олармен 

бірге есеп шығарып, ойнап көңіл көтерер едім. 

Осы кезде біреу есік қағады. 

Аю:  Кім бар мына әсем сарайда? Рұқсат болса кірейін. 

Маша: Мен Машамын. Сен кімсің? 

Аю: Мен Аюмын. Мен үшбұрыш ала келдім, сені таныстырайын, оның үш 

бұрышы, үш қабырғасы, үш төбесі бар. Ол тура сенің үйіңнің төбесіне ұқсайды. 

Маша: А солай ма, мен білмеппін. Үйге кіру үшін менің тапсырмамды орында. 

1 - тапсырма. Бір аптада неше күн бар? 
Біздің балаларда апта күндерін айтып береді. 

Маша: Жарайсың! Кіре ғой сарайға. 

Бір кезде Қасқыр келеді. 

Қасқыр: Бұл сарайда кім тұрады? 

Маша: Мен Машамын, сен кімсің? 

Қасқыр: Мен қасқырмын. Менің қолымдағы төртбұрыш, оның төрт бұрышы, 

төрт қабырғасы бар. Ол теледидарға ұқсайды. 

Маша: Солай екен ғой, үйге кіру үшін менің тапсырмамды орында. 

2 – тапсырма  1 - ден 5 - ке дейін тура, кері санап бер.  0 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 0 

Маша: Дұрыс, үйге кіре ғой 

Ойын: Көршісін тап 

Қоян: Бұл әсем сарайда кім тұрады? 

Маша: Мен Машамын, сен кімсің? 

Қоян: Мен қоянмын, Мен саған таныстыруға дөңгелек әкелдім., оның бұрышы 

жоқ, допқа, күнге ұқсайды. 

Маша: мм, қане маған берші, Үйге кіру үшін мына тапсырманы орындайсың. 

3 - тапсырма. 

Алма ағашта бес алма 

Қандай тәтті жесе алма, 

Бесеуінде жеп қойсаң 

Қалады онда неше алма. 

Қоян: 0 алма. 

Маша: Дұрыс айтасын, кіре ғой. 

Тәрбиеші: Балалар мен сендерге осындай есеп айтайын кім шешеді екен? 

Төрт қонжық орманда 

Келе жатты қорбандап 

Біреуі шаршады 

Әрмен қарай бармады. 

Тәрбиеші: Жарайсыңдар! 

Осы кезде түлкі кіріп келеді. 

Түлкі: Мына әсем сарайда кім тұрады? 

Маша: Мен Машамын, сен кімсің? 
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Түлкі:  Мен түлкімін. Менің қолымдағы шаршы пішіні. 

Оның төрт бұрышы, төрт қабырғасы тең. 

Маша: Солай екен. Онда сен менің тапсырмамды орында. 

4 - тапсырма. 1 - ден 5 - ке дейін санамақ айтып бер. 

Данара: 
Бір дегенің бесік,Екі дегенің елім, 

Үш дегенім үміт,Төрт дегенім төзім 

Бес дегенім бақыт, 

Тәрбиеші: Жарайсың Түлкі. 

Енді біздің балаларда санамақ білетін болар, қане кім айтып береді? 

Сергіту сәті: 

Бойды сергек тік ұста  Емін - еркін тыныста Оң қолыңды соз алға Қол ұшына 

қарада Үшбұрыш сыз ауада 

Сол қол босқа тұрмасын 

Шеңбер жасап тынбасын. 

Тәрбиеші: Ендібалалараңдардыортағашақырыпотырғызайық. 

5 - тапсырма.Саусақпен санап үйренейік: 

Бес кәмпитім көп еді, 

Сараңдығым жоқ еді. 

Бір кәмпитім Аюға, 

Бір кәмпитім Түлкіге. 

Бір кәмпитім Қоянға, 

Бір кәмпитім Қасқырға. 

Өзімеде жете ме? 

Қорытынды. 

Тәрбиеші: Балаларға пішіндерге ұқсас заттарды теледидардан көрсету. 

Балалар пішіндер туралы тақпақтар айтайық:  1.  Пішіндерді үйрендім 

Қабырғасы тік сайлы. 

Үш бұрыш бұл үйлердің 

Шатырына ұқсайды. 

2.  Бөлініп - ап екіге, 

Отырған сәт шетінде. 

Төртбұрышта ұқсайды 

Үстелдердің бетіне. 

6 - тапсырма. Балаларға логикалық сұрақ: 

Айгүлдің мамасы дүкеннен екі төртбұрышты доп сатып әкелді. Оның біреуін 

бөпесіне берді. Нешеуі қалды? 

Ағашқа бес торғай қонды, оның екеуі ұшып кетті. Ағашта неше торғай қалды? 

7 - тапсырма. Балаларға шығармашылық ойын: «Кілемшені толтыр» 

Тәрбиеші: 

- Балалар сендерге ертегі ұнады ма? 
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- Біздерге қонаққа нелер келді? 

 

Маша: Сендермен бірге ойын ойнап, есеп шығарып, көңілімді көтергендеріне 

қуаныштымын. Сіздерге ризамын. 

Тәрбиеші: Балалар сіздерге машаның кәмпиті бар екен. 

Балаларды Маша мадақтайды. 

Рольдегі балалармен таныстыру: 

Маша -                  Аю -            Қасқыр -            Түлкі           -        Қоян -  

Осымен бүгінгі «Ертегілер еліндегі ғажайып математика» атты ұйымдасқан оқу 

іс - әрекетіміз аяқталды. 

Балалар: Қол ұстасып тұрайық 

Шеңберді біз құрайық. 

Көріскенше күн жақсы, 

Сау саламат болайық! 

Күтілетін нәтиже: 

Нені біледі: Балалар геометриялық пішіндерді атап, ертегі кейіпкерлерін дұрыс 

атай білді, 

Игеру керек: Дамытушы ойындар арқылы ой қабілеттерін дамыту. Сандарды 

ажыратуды, кері тура санауды, сұрақтарға дұрыс жауап беруді игеру керек. 

Меңгеру керек: Геометриялық пішіндерді ажыратуды, ертегі кейіпкерлерін 

шатаспай меңгергендері байқалады. 
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№ R00054   02.03.2022 ж 

 

Балабақшада  инновациялық технологияларды қолдану 

 

ШЕРИГБАЙ АЛТЫНГҮЛ                                                                                               

Павлодар қаласы, Мойылды ауылы 

МҚКК «№47 сәбилер бақшасының тәрбиешісі 

 

Қазіргі таңда адамзат қоғамына ғылыми жаңалықтар мен инновациялық 

технологиялар қаншалықты маңызды болса, мектеп жасына дейінгі баланы 

тәрбиелеу мен оқыту саласын заман талабына сай дамыту соншалықты уақыт 

сұранысын қанағаттандыратын жаңа бағдарламалар мен технологиялармен 

қамтамасыз ету болып отыр. 

Қоғамда 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 кезеңде білім ғылым  саласында инновациялық педагогикалық 

технологиялар қаншалықты  маңызды болса, мектеп жасына дейінгі балаларды 

оқыту мен тәрбиелеуде де педагогикалық технологиялар ұғымы кеңінен 

қолданылатын ұғымдардың біріне айналды. 

Яғни, инновациялық технологияны қолдану негізінде келешек ұрпақтың 

еркін дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай 

жасау қазіргі  таңдағы әрбір педагогтың міндеті. Қоғамның қазіргі даму 

кезеңінде мектепке дейінгі мекемелердегі білім беру жүйесінде оқыту, тәрбие 

беру үрдісін технологияландыру – басты мәселенің бірі. Осыған орай мектепке 

дейінгі мекемелердің тәжірибесіне оқыту мен тәрбиелеудің әр түрлі 

технологиялары жасалып енгізілуде. Білім беру жүйесінде инновациялық 

технологияны қолдану келешек ұрпақтың еркін дамуына, жан-жақты білім 

алуына, белсенді, шығармашыл болуына жағдай жасау әрбір педагогтың міндеті 

болып табылады. 

Білім беру жүйесінде қолданылып жүрген инновациялық технологиялар 

мынадай: ынтымақтастық педагогикасы, білім беруді ізгілендіру, ойын арқылы 

оқыту, проблемалық оқыту, модульдік оқыту, тірек сигналдары арқылы оқыту, 

дамыта оқыту, оқытудың компьютерлік технологиясы, бағдарламалап оқыту, 

деңгейлеп оқыту т.б. 

Ойын арқылы оқыту технологиясының мақсаты – дидактикалық, тәрбиелік, 

дамытушылық, әлеуметтендірушілік мақсатқа жету. Ойын технологиясының 

ерекшелігі ойындық іс-әрекеттің психологиялық механизмі жеке бастың өзіндік 
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талап-талғамдарына сүйенеді. Баланың бойындағы білімділік, танымдық, 

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

еңбек те. Ойын айналадағы дүниені танудың тәсілі. 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.   

 

№ R00069     03.03.2022 ж 

 

Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілетін дамыту 

 

КАЙМОЛДАЕВА АЛМАГУЛ АНЫКБЕКОВНА                                                         

Қызылорда қаласы. С. Лапин атындағы  № 261 орта мектептің  

бастауыш сынып мұғалімі  

 

Қазіргі таңда еліміздің болашақ ұрпақтарын тәрбиелеу бағытындағы білім 

беру мәселесі мемлекетіміздің басты ұстанымдарының бірі. Осы ұстанымға 

жетудің бірден –бір жолы: әлемдік білім кеңістігінен орын алу, өркениетті, 

қуатты елдер қатарына қосылу болып табылады.Оқытудың инновациялық 

технологияларын пайдалана отырып білім сапасын арттыру,  сондай –ақ рухани 

жан дүниесі бай,  жан-жақты дамыған ұрпақ тәрбиелеу  осы ұстанымдардан туып 

отырған өзекті мәселелердің бірі. Бүгінгі таңда білім саласының алдында дайын 

білімді, дағдыдары меңгеретін, қайталайтын ғана емес, шығармашылық бағытта 

жұмыс істейтін, тың жаңалықтар ашатын, біртума ойлау қабілетімен ерекшелетін 

жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр. 

«Оқушының  шығармашылық  іс-әрекетіне жағдай тудыру дегеніміз-

оқушыны ойлай білуге үйрету екені сөзсіз. Бүгінгі таңдағы жаңаша білім 

міндеттерін негізі үш мақсат қана шеше алады.Олар –дүниетанымдылық, 

шығармашылық  және терең білімділік». 

     « Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт  жанына нұр құя алады» 

деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай мұғалімнің ізденісі жан-жақтылығы, 

құзіреттілігі арқылы айқындалса, сол құзіреттілік оқушы  шығармашылығы 

арқылы көрінеді. Мектеп қабырғасында оқытылатын пәндер бойынша 

дарындылық танытқан оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту өз ісіне 

жауапкершілікпен қарайтын мұғалімнен педагогикалық-психологиялық көріністі 

талап етеді.  
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«Шығармашылық» ұғымының жалпы теориясы зерттеген С.Л.Рубиштейн « 

оқушы шығармашылығының ерекшілігі оның сапалы түрде мақсатты әрекет 

жасауцымен анықталады» -  деген, «шығармашылық, шешімінің нәтижесі 

баланың өзі үшін жаналық болса жеткілікті» екендігін айтады, яғни  

шығармашылық өнімді еңбегі оның жеке тәжірибесімен салыстырылады. 

Мектеп мұғалімдері шығармашылық жұмыспен айналысуға даяр болуы тиіс, 

нәтижеге жетуге ұмтылу қажет. 

   Жас жеткіншектің бойындағы табиғат берген ерекше қабілетті, 

дарындылықты тани білу, оның басқаға ұқсамайтын қабілетін ашу ерекше қиын 

іс. «Бұлақ көрсең көзін аш»  дегендей,  әр баланың  жеке қабілетін анықтап, 

шығармашылығын арттыру ұстаздың парызы. Оқушылардың белсенділігі мен 

танымдық іс-әрекеттері арқылы шығармашылығын дамыту, қажетті жағдайда 

айрықша шешім қабылдай алатын жеке тұлғаны дайындау, осыған орай оқытуды 

ізгілендіру, қазақ мектептерінің алдында тұрған үлкен міндет. 

    Шығармашылық – ойлау қабілетінің ең жоғарғы қасиеті. Шығармашылық 

арқылы оқушының жолдасына, өмірге, білімге деген сенімі, көзқарасы 

өзгереді.Ұзақ жылдар бойы шығармашылық барлық адамның қолынан келе 

бермейді  деп қарастырылып келсе, қазіргі ғылым жетістіктері негізінде 

қабілеттің мұндай дәрежесіне белгілі бір шарттар орындалған жағдайда кез 

келген баланы шығармашылыққа бейімдеуге болатыны көп айтыдуда. Адамның 

шығармашылыққа ынтасы оның өз даралығын, өз қабілеттерін іске асыруға жол 

ашады. 

   Бастауыш сынып оқушылары жалпы алғыр, шапшаң, сезімтал, ештеңені 

жасырмай, нені болсада  ашық, еркін айтады. Олар мұғалімнің жетегіне тез 

ілескіш, үлкендердің ой-пікіріне қатты сүйенеді. 

    Сондықтан баланың шығармашығын дамытуда ұстаз көп еңбек сіңіруі 

керек. Шығармашылық қабілет әр баланың табиғатында болуы мүмкін. Біздің 

міндетіміз оқушыға оның бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып 

көрсету. 

     Әрбір оқушыны оқытып, тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен 

және шығармашылық  ынтамен  шешуге қабілетті жаңашыл мұғалім керек. 

Оқушының білім сапасын көтеру негізгі мақсат. Біз соңғы нәтиже сипатын, 

мектеп түлегінің білімділігі үлгісі арқылы құрдық. 

 

 



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

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

43 

 

  Біздің оқушыға қойған талабымыз: 

 Қоршаған ортаны сезе білу, құбылыс себептерін іздене білу; 

 Ақыл парасатты игеріп, ойлау, сезім қабілеттерін арттыру; 

 Алдына мақсат қоя білу және жетуге ұмтылу; 

 Өзін-өзі талдауды, өзін –өзі бағалай білуді меңгеру; 

 Басқа адамдармен қарым-қатынас жасай білу, осы заманға сай 

технологияларды пайдалана білу ( интернет, электронды почта); 

 Қоршаған ортада өз орныңды,  жеке рөлінді анықтай білу; 

Оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, ынталандыру үшін 

сабақтарды мынадай жолдармен өткізуге болады: 

       Сабақта кең көлемде көрнекі құралдарды пайдалану; 

       Сабақты түрлендіріп өткізу; 

       Сабақта оқушылар өздері жасаған суреттер, схемаларды пайдалану; 

       Техникалық құралдарды тиімді қолдану; 

        Сабаққа қатысты бейнетаспаларды, фильмдерді көрсету. 

О.Бальзактың  «Ұдай еңбек ету өнердің де, өмірдің де заңы» дегеніндей, 

оқушылардың шығармашылық қабілеті мен белсенділігін арттыруда мұғалімге 

үнемі ізденуге, тұрақты еңбек етуді талап етеді. Олай болса, қазіргі ұстаздар 

қауымының алдындағы үлкен мақсат: өмірдің барлық саласындағы белсенді, 

шығармашылық  іс-әрекетіне қабілетті, еркін және жан-жақты жетілген тұлға 

тәрбиелеу. 

       Бұл мақсатқа жетуде ұстаздар терең білімді, әдістемелік жағынан толық 

қаруланған және жоғары мәдени деңгейі болуы тиіс. Себебі қазақ тілі пәні 

мұғалімі оқушылардың оқуға ынтасын оятып, олардың қабілеттерінің дамуына 

жол ашады. Мұғалім алғашқы сабақтан бастап әрбір оқушының  жеке 

ерекшеліктерін, ынтасы мен бейімділігін, оқу мен еңбекке ұқыптылығын ескере 

отырып оқу үрдісін жүргізуі керек. 

   Ертеңіне лайық ұрпақ тәрбиелемеген елдің келешегі жоқ десек, сол ұрпақты 

тәрбиелеудегі ұстаз еңбегі –ұлы еңбек. «Ұстазын сыйламаған елдің ұрпағы 

азады»,- дейді халық даналығы. Осыған байланысты шығармашылық, ізденіс 

деген әр ұстаздың алдында тұрған үлкен міндет деп ойлаймын. 

    Шығармашылық –бұл  адамның  өмір  шындығында  өзін-өзі тануға ұмтылу, 

іздену.Өмірде  дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, 

дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет.Адам бойындағы қабілеттерін  

дамытып, олардың өмірден өз орнын табуға көмектеседі.  
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Шығармашылық  жұмыста, әсіресе, бала қиялының орны ерекше. 

Шығармашылық сипаттағы сабақтар түрлерін жүйелі ұйымдастыру арқылы 

оқушылардың танымдық белсенділігі қалыптасып, ұстазы берген ақпаратты, іс-

әрекет тәсілдерімен бағалау өлшемдерін қамтитын қоғамдық іс-әрекетте 

шығармашылық бағыт ұстанады, қабілет білігін ұштай түседі. 

    Оқушыларды шығармашылыққа баулудың, өзіндік іс-әрекетін 

ұйымдастырудың 

 түрлері өте көп. Мысалы: тірек сөздер беру арқылы әңгіме құрастыру, өлең 

құрастыру,  мысалдарды, ертегілерді сахналау, шығарма жазу, ертегі мазмұны 

бойынша сурет салу, т.б. 

2-сыныпта әдебиеттік оқу сабағында баланың шығармашылық қабілетін 

дамытуда пайдаланған жұмыс түрлері.Өлең құрастыру. 

   Бұл жұмысты екі тәсіл арқылы ұйымдастыруға болады. 

Дайын өлең жолдарын ұсынып, оқушыларға соны аяқтауды тапсыруға болады. 

Мысалы,  Ө. Тұрманжанов «Туған өлкем» өлеңінде қайталанып тұрған: 

«Неткен сұлу, неткен көркем, 

  Осы – менің туған өлкем» деген жолдар бар. 

Оқушыларға осы дайын өлең жолдары ұсынылып, оны ары қарай жалғастыру 

тапсырылады.Тапсырма дұрыс орындалу үшін, ең алдымен, оқушылар 

құрастыруға тиісті. Оқушылардың шығармашылық белсенділігін 

қалыптастыруда өлеңнің сызбасы түсіріледі: 

«Неткен сұлу, неткен көркем, 

  Осы – менің туған өлкем»-ұсынылған жолдар. 

« Ұлан –байтақ жерлері бар.Өз өлкемді мақтан етем», -оқушыныңи аяқтауы, яғни 

бұл –жоспар, өлең ұйқасқа құрылады және бұл сызба бойынша өлеңнің бірінші, 

екінші, төртінші жолдары ұйқасуға тиіс. 

   Ұстаз еңбегі оқушы білімімен өлшенеді десек, ұстаз еңбегінің  күрделілігі әрбір 

оқушы жүрегіне жол таба білуінде. Әрбір баланың бойындағы қабілетті дамыту 

арқылы өзін, өмірді, әлемді танып білуге, қоғам алдындағы жауапкершілік 

қасиеттерін сезіндіре білуінде жатыр. 

   Оқушыны бойында шығармашылықты дамытуда үздіксіз құлшыныс, оқуға, 

білім алуға деген ұмтылыс ұдайы өшпей, күннен –күнге дами түсуі қажет. Сонда 

ғана оқушы бойында білім нұры тасып, сыныптан-сыныпқа көшкен сайын 

оқушының ішкі дүниесі, сыртқы ортамен байланысы дамып, оқушы 

дүниетанымы арта түсері анық.  
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Заман талабына сай білім бере отырып, оқушы бойында танымдық қабілетін 

дамыту бүгінгі таңда ұстаз үшін үлкен жауапкершілік іс болып табылады. 

       

Қорыта келгенде, бастауыш сыныптың қай пәнінде болсын оқушылардың 

танымдық шығармашылық қабілетін дамыта оқыту олардың сабаққа деген 

қызығушылығын оятып, ойын ынтасын, дамыта түседі.  

Мұғалім өз сабағын шығармашылықпен өткізе алса, өзінің білімін сарқып 

жұмсаса, үнемі ізденіс үстінде болса, шәкірттерді анасындай аймалап жүрек 

жылуын бәріне бірдей  шаша білудің қорытындысы бағбанның жақсы ағаштан 

жиған сапалы жемісі іспеттес.  

Бүгінгі күннің мұғалімі –шығармашылық адамы.Ол қанша ізденсе, болашақ 

ұрпаққа соншалықты сапалы білім бермек. Ендеше мұғалім күш қуатын көңіл 

әрдайым жоғары  көтере  білсе,  сонда  сабақ беру сапасы  арта түсіп, еңбегі 

жанады. 
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№ R00070     03.03.2022 ж 

 

Топтық жұмыс арқылы оқушылардың  

танымдық  қызығушылдығын арттыру 

 

БИЖЕКЕЕВА ЖАНАР ТУРСЫМБЕКОВНА                                                                                     

Қызылорда қаласы. С. Лапин атындағы № 261 орта  

мектептің бастауыш сынып мұғалімі 

 

Мақсаты: Топтық жұмыс жүргізу арқылы оқушылардың тіл байлықтарын, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту, танымдық қызығушылықтарын арттыру. 

Міндеттері:                                                                                                                                

1. Жаңа әдістеменің әдіс – тәсілдерін енгізу;                                                                       

2. Топтық жұмыс түрін қалыптастыру.                                                                                    

Өзектілігі:Оқу-тәрбиесінде мынадай өзекті проблемалар бар: Оқушылардың өз 

бетінше ойланып, әрекет етулері жеткіліксіз. Бір оқу міндетін басқа түрлі 

жолдармен өзгертіп, шеше білу қабілеттері, сонымен қатар алынған білім-білік 

дағдыларын қазіргі өмір мен ғылым, техника жаңалықтарымен байланыстырып, 

салыстырып, зерттеп өз болжамдарын жасау қабілеттері әлі де төмен деңгейде. 

Ал мұның себебі қайда жатыр және бұл проблемаларды шешу үшін, білім 

үдерісінде инновациялық технологияларды оқып үйреніп, өз іс-әрекетімде 

енгізу қажет деп ойлаймын.  

Білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға және 

тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар бар. 

Бүгінгі таңдағы оқыту үдерісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды 

қолдануды талап етеді. Әр мұғалім өз іс-тәжірибесінде көптеген 

қиындықтармен, кедергілермен кездеседі. Ол заман көшіне ілесу үшін өз 

білімін жетілдіріп отыруы қажет. Мен де оқыту тәжірибемде жетістіктерге жету 

жолдарын қарастырудамын. Оқушылар өз пікірлерін, көзқарастарын еркін және 

ерікті түрде білдірсе, шығармашылықпен жұмыс істесе екен деген мақсаттарды 

көздеймін. Тек білдіру емес, сонымен бірге өз пікірлерін дәлелдей алатын және 

оны іс жүзінде де асыра алатын тұлға болып қалыптасcа екен деймін.                  

Мұғалім топтық жұмыс түрін қолданғанда, үнемі оқушы санасында болып 

жатқан өзгерістерді бақылап, оның дамуын жан-жақты зерттей отырып, өз 

сабақтарын соған сай өзгертіп отырады.                                                                                                                                            
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Топпен жұмыс жүргізу кезінде оқушылар:                                                                   

· Бір - біріне бірдей бағынышта, сыйластықта болады;                                                   

· Бір - біріне деген жауапкершіліктері артады;                                                                  

· Топтың барлық мүшелердің бір - бірін тыңдау, күту шыдамдылығы, кезектесе 

сөйлеу дағдылары қалыптасты. Топта бірлесіп жұмыс істеп үйренген 

оқушылардың білімдері нәтижелі шыңдалады;                                                                                                          

· Оқушылардың есте сақтау қабілеті жоғарылайды;                                                                    

· Жиі - жиі ой талқысын жасау және өз пікірін білдіру арқылы оқушының 

сөйлеу дағдылары дамиды.                                                                                                                

Бірлескен оқудың мәні                                                                                 

Ынтымақтастық оқу – бұл оқыту мен оқу тәсілі, аталған тәсіл проблемаларды 

шешу, тапсырмаларды орындау немесе әлдебір өнім жасау үшін оқушылар 

тобының бірлесіп жұмыс істеуін білдіреді. Ынтымақтастық оқу оқуды табиғи 

әлеуметтік әрекет ретінде қабылдауға негізделген, оған қатысушылар бір-

бірімен әңгімелеседі, және осы әңгімелесу арқылы білім алады. 

Педагогикада ынтымақтастық оқу тәсілдерінің саны жеткілікті, бірақ та 

бірлескен оқу үдерісінің негізгі сипаттамалары мынадай:                                                                  

1. Оқу оқушылар ақпаратты игеретін және өздері игерген мәліметті бұған дейін 

меңгерген білімдерімен байланыстыратын белсенді үдеріс болып табылады.                

2. Оқу тапсырмаларды орындау үшін механикалық есте сақтау мен қайталау 

емес, құрдастардың белсенді қатысып, ақпараттарды өңдеуі және қорытуын 

талап етеді.                                                                                                                              

3. Қатысушылар әр адамның көзқарасымен танысудан пайда алады.                              

4. Оқу оқушылардың әңгімелесу кезіндегі әлеуметтік ортасы жағдайында 

жетіледі. Осы зияткерлік жаттығу кезінде оқушылар ой-пайымдарының негізін 

құрып, мәнін ұғады.                                                                                                                                                    

5. Оқудың ынтымақтастық ортасында оқушылар әлеуметтік және 

эмоционалдық тұрғыдан да дами түседі, өйткені олар түрлі көзқарастарды 

тыңдап, өз идеяларын айтуға және қорғауға мәжбүр болады. Мұндайда 

оқушылар сарапшылардың немесе мәтін аясында шектеліп қалмай, өздерінің 

ерекше тұжырымдамалық түсініктерін құруды бастайды. Осылайша 

ынтымақтастық оқу жағдайында оқушылар құрбы-құрдастарымен қарым - 

қатынас жасауға, идеяларды ұсынуға және қорғауға, әртүрлі ұстанымдармен 

алмасуға, басқа тұжырымдамаларға күмәнмен қарауға және оған белсенді 

қатысуға мүмкіндік алады. 

Сабақ беру кезінде мен сын тұрғысынан ойлау стратегияларын әдебиет 

сабақтарында қолдана бастадым. Олардың жаңашылдығы мен көп уақыт 

алатындығы топтық жұмыс түрінде көп қолдануға мүмкін болды. 

Оқушылардың тілдерін жетілдіру мен шығармашылыққа баулуда сыни 

тұрғыдан оқытустартегиялардың маңызы зор.  
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Соның ішінде толғануды тиімді етуге лайықталған “Венн диаграммасы”, “Бес 

жолды өлең”, “Көрнекілік арқылы баяндау”, “Семантикалық карта”, “Автор 

орындығы” сияқты стратегиялар әр сабақтың ерекшелігіне, ауыр - жеңілдігіне 

қарай лайықтала қолданылады. Оқушы өз ойын сын тұрғысынан ойлап, 

дәлелдеуге тырысады, ой өрісін кеңейтеді, еркін ойлай отырып, тапсырмаларды 

орындау барысында өз ізденісімен қызығушылық танытып, шығармашылық 

қабілеттері ұшталады. Сондай - ақ топтық жұмыс арқылы оқушылар өз 

ойларын ашық айта білу, пікір айтуға үйрену, пікір таластыру (дебат), 

жолдастарының ойын тыңдау, жауаптарын бағалай білу, сыйластық, 

ұйымшылдыққа, білім сапасының көтерілуіне көп әсерлерін тигізеді. Сынып 

бойынша көп сөйлемейтін, ойлау дәрежелері төмен оқушылардың да 

қызығушылығы туып, өз мүмкіндіктеріне қарай топтар бойынша сабаққа 

қатысуға тырысады. 

Сынып оқушыларының топтағы білімдерін бағалау үшін бағалау 

критерийлерінбелгілеп алу қажет. Олар:                                                                                

· Оқушылардың сабақта белсенділік танытулары;                                                             

· Өз ойларын ашық та еркін жеткізе алуы;                                                                             

· Тақырып бойынша ең негізгіні түсініп, ажырата білулері;                                    

· Барлық топтар бойынша сыйластық, тәртіп, ұйымшылдықтың болуы.                 

Бағалау критерийлері оқушыларға алдын ала таныс болуы тиіс немесе тақтаға 

ілініп қоюы тиіс. 

Топтық жұмыс жүргізу арқылы байқағаным: оқушылар сабақты өз еріктерімен 

қажеттілік ретінде қабылдады. Бір-біріне деген жанашырлықтары, өзара 

татулықтары, ұйымшылдықтары үнемі байқалып тұрды. Алдағы уақытта да топ 

мүшелері топ ережесін ұстанып, жұмыс істеуге тырысып отырды. Мен өз 

тарапымнан ынтымақтастық атмосфераны қалыптастыруға ықпал етіп 

отырдым. Мен оқушыларымның мінез - құлқының ерекшеліктерін жақсы 

білемін. Сондықтан маған сыныпта ынтымақтастық атмосфераны 

қалыптастыру айтарлықтай қиындық туғызбады. Сыныбымдағы тәртіп 

ережелері мен нормалары сақталды. Оқушылар бір-бірімен жұмыс істегенде 

өздерін жайлы сезінді. Олар топта, жұпта тапсырмаларды талқылау кезінде 

әңгімелесуге құлықты болды. 

Топтық жұмыс түрін қолданған кезде менің сабағымда оқушылар арасында:· 

бір-бірінің пікірін тыңдау, сыйлауға ынтымақты қарым-қатынастың;                                     

· өзін жеке дара тұлға ретінде тануға жол ашуға;                                                                           

· бір-біріне құрметпен қарауға;                                                                                            

· өз ойын ашық, еркін айтуға, пікір алмасуға;                                                                              

· өзін-өзі, бірін-бірі бағалауға;                                                                                                   

· мұғаліммен еркін сөйлесіп, пікір алмастыруға;                                                                       

· достарының ойын тыңдай отырып, проблеманы шешу жолдарын іздей 
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отырып, қиындықты шешуге көмектесуге;                                                                                             

· белсенді шығармашылықты ойлауға негіз қаланды. 

Сабақта оқушыға білім дайын күйінде беріле салмауы керек. Мұғалім баланың 

білімді игеруге қызығушылығын оятуы, шығармашылықтарын дамытуы қажет. 

Шығармашылық — бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, 

ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, 

дәлелді шешімдер қабылдай білуге үйренуі қажет. Адам бойындағы 

қабілеттерін дамытып, олардың өшуіне жол бермеу, оның рухани күшін 

нығайтып, өмірден өз орнын табуға көмектеседі. Шығармашылық 

тапсырмаларды сыныпқа жаппай бере отырып, әр топтан тек қабілетті 

оқушылар орындап отырғанын байқадым. Бұл дарынды оқушыны анықтап алу 

үшін оңтайлы болды. Тапсырманы жеке орындаған оқушы да өз жұмысын 

топтың атынан қорғап, өз тобын алға сүйреуге ұмтылды. Бұл жерден 

ынтымақтастықтың белгісін анық байқауға болады. 

Өз тәжірибемде оқытудың диалогтік тәсілдерін қолдануда топтық әңгімеге 

басты назар аудардым. Себебі сабақ берген сыныбымда оқушылар өз ойларын 

еркін жеткізуге тартынып тұрды. Ал топта жұмыс істегенде оқушылар 

меңгеретін материалды топта талқылап, бір - біріне айтып, тілдерін 

жаттықтырып алады. Содан соң сынып алдына шығып сөйлейді. 

Топпен жұмыста оқушы өз білім деңгейін бағалайды, білімін жақсартады, 

сабаққа деген белсенділігі артып, қызығушылығы оянады, өзін-өзі, бірін-бірі 

бағалауды үйренеді. Топтық жұмыс жүргізу арқылы байқағаным: оқушылар 

сабақты өз еріктерімен қажеттілік ретінде танып, белсенділік танытуға 

тырысып бақты.Қорыта келгенде, аталмыш бағыттағы жұмыс жүргізуге дейінгі 

және кейінгі кезеңін (аралығын) салыстыру оқушылардың оқуға деген ынта-

ықыласының артқандығын, адами жақсы қасиеттердің қалыптасқандығын, 

мұғалімнің шыдамдылық, төзімділік сияқты сапаларымен қатар оқушылардың 

басқаны қабылдау, түсіну, сыйлауды үйренгендігімен сипатталады.Тәжірибе 

барысында көзім жеткені: оқушылардың топпен жұмыс жүргізу барысында 

сабақтағы белсенділіктері, шығармашылықты қажет ететін жұмыстарға 

қызығушылықтары арта бастады.Сабақтарымда топпен жұмысты әрі қарай 

қолданып, оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарына деген 

қызығушылықтарын әрі қарай арттыру, топпен жұмыс істеу жағдайында 

оқушылардың құрбы-құрдастарымен қарым - қатынас жасауға, жаңа идеяларды 

ұсынуға және қорғауға, әр түрлі ұстанымдармен алмасуға, 

шығармашылықтарын дамытуға және сабаққа белсенді қатысуға ықпал жасауды 

жалғастыруды көздеймін 

 

 

 

 



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

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

50 

№ R00071     03.03.2022 ж 

 

Білім мазмұнын жаңарту аясында математика  пәнін оқыту 

 

ЖЕКСЕНБАЕВА   ЖАМИЛЯ ИМИНОВНА                                                                   

Алматы облысы. Сарқан ауданы. К.Ушинский атындағы  

орта мектебі. Математика пән мұғалімі. 

 

Оқушыларға математика білімінің қыр-сырын жетік таныту, қабілеттерін 

шыңдау, кез-келген ортада өзін еркін ұстауға, Қазақстан Республикасының 

азаматы деген атқа лайық болатындай етіп тәрбиелеу – біздің міндетіміз болмақ. 

Осы орайда оқушылардың білім деңгейін арттыру – маңызды іс. Бұл мәселе 

көптеген жылдар бойы қарастырылып келе жатыр. Матеметиканың 

қиындығына, күрделілігіне қарамастан, болашақ ұрпақты осы пәнге қызықтыру, 

білім деңгейін көтеру біз үшін орасан зор жауапкершілікті қажет ететін оқыту 

әдісі болуы тиіс. 

    Ұстаздың әрбір қылығы оқушыға әсер қалдырып, оның ары қарай 

жетілуіне ықпал ететіні бәрімізге белгілі. Мұғалім – оқушы атаулыға үлгі 

болатын өмірінің сан алуан жолынан адаспай өтуде оған бағыт беріп, жөн 

сілтеуші, баланы адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа және басқа да 

сол сияқты ізгі қасиеттерге баулитын жан. 

Қазіргі заманымызда оқушының білім деңгейін көтеру мәселесі ең басты 

мәселелердің бірі болып отыр. Оқушының білім деңгейін көтерудегі басты 

тұлға – ұстаз екені бәрімізге белгілі. 

    Оқушының білім деңгейін көтеру дегеніміз – оқушыны жан-жақты 

тәрбиелеп, ғылым негіздерінен берік білім беру, болашақ қоғамға пайдалы 

қызмет ететін азамат етіп шығару. Оқушының бойындағы білімін ары қарай 

тереңдетіп, жетілдіре түсу. 

Оқушының білім деңгейін көтерудегі мұғалімнің іс-әрекеті деген не?- 

деген сұраққа жауап іздеп көрейік. 

      Ғылыми-педагогикалық және психологиялық әдебиеттерді зерттеу 

барысында біз ең алдымен «іс-әрекет» дегеніміз не деген сұраққа жауап іздедік. 

Оқушылардың білім деңгейін арттырудағы мұғалімнің іс-әрекеті дегеніміз – 

оқушының білімін жетілдірудегі, түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі 

мақсатқа жетуге бағытталған процессті айтамыз. Яғни мұғалімнің сабақ үстінде 

оқушыға білім беру мақсатымен жүргізілетін жұмыс түрлері. Оқушылардың 

білім деңгейін арттырудың жолдарына тоқтала кетейік. 
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Ауызша есептеуге үйрету тәсілдері. 

    5 сынып математикасын оқыту үрдісінде есепті шығара білу шеберлігін 

қалыптастыру, жетілдіру және дамытудың шешуші бағыттарына тоқталайық. 

1. Есеп шығаруға үйрету – математиканы оқытудағы ең қиын әрі күрделі 

мәселелердің бірі. Бұл балалардың шама-шарқына, психологиялық жас 

ерекшелігіне сәйкес салыстыру, жан-жақты талдау жасау, қарама-қарсы қою. 

Жалпылау, түрлендіру, зерттеу, әр алуан категорияларға біріктіру, 

қорытындылау, абстрактциялау сияқты түрліше меңгеруіне байланысты бірдей 

дәрежеде орындала бермейді. 

2. Балалардың топтық, өзіндік ерекшеліктері қабілет деңгейлерінің әр 

түрлілігіне байланысты, олардың бәрінен де бір тарақтың жүзінен шыққандай 

есепті шығара білуге біркелкі үйренеді деуге болмайды. 

3. Есеп шығаруға үйрету алғашқы сабақтардың өзінде-ақ басталып, сынып 

ілгерілген сайын бірте-бірте сәйкес шеберлік те қалыптаса бастайды. 

Ауызша есептеуге үйрету бастауыш сыныптан басталатыны бәрімізге 

мәлім. Ол уақыт үнемдеу тұрғысынан тиімді. Бір ғана мысалдың нәтижесін 

бірнеше тәсілмен есептегенде берілетін түсіндірмелер, аралық нәтижелердің 

қалай шығатыны, ақтық нәтижеде не болатыны ауызша айтылады да, оларды 

жазуға уақыт жұмсалмайды. Оған қоса қай тәсілді қолдану оқушының өз 

еркінде болғанымен, олардың барынша тиімдісін іріктеп алуды үйретуге де 

мүмкіндік мол. 

     Математика сабағында ауызша есептеу дағдыларын қалыптастыру 

жұмыстарын жүргізудің маңызы зор. Сабақта оқушылардың ойлау қабілетін 

дамыту үшін есеп шығарғанда орындайтын амалдарды ойша шешіп алуды 

дағдыландырған жөн. 

5 сыныпта математиканы оқыту тек математикалық білімді берумен 

шектелмейді. Бұл пән оқушылардың логикалық ойлауын дамытуда маңызы өте 

зор. Оқушылардың ойлау процесінің нақтылығын, тереңдігін анықтау үшін 

олардың белсенді іс-әрекетімен бірге өз бетінше жұмысын ұйымдастыру керек. 

    Оқушылардың сабақта өздігінен орындайтын жұмыстарын тиімді 

ұйымдастыру үшін математика кабинеттерінде дидактикалық материалды, 

үлестірмелі материалдар, баспа негіздегі дәптерлер, тағы басқа оқу құралдары 

жинастырылуы қажет. Дегенмен оқушыларға оқулықпен жұмыс істеуді 

үйретудің орны ерекше. Барлық ғылыми-техникалық білімнің көзі – кітапқа, 

оның ішінде оқулыққа оқушылардың сүйіспеншілігі мен құрметін арттыру, 

олармен өздігінен жұмыс істеуді үйрету мұғалімнің басты міндетінің бірі. Әр 

сынып оқулықтары қажетіне орай орындалуға тиісті жаттығулармен, 

есептермен, практикалық тапсырмалармен, суреттермен қамтамассыз етілген. 

Өздігінен жұмыс істеуді оқушылардың сабақ үстіндегі қызметіне енгізу 

сабақтың құрылымына да, элементтеріне де әсерін тигізеді. 
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Балалардың сабақта өз бетімен орындаған жұмысы сыныпта қандай 

формада болса да ескерілуі тиіс. Мұғалім тапсырманың орындалуын қарап 

шығуға уақыт бөлуі және өз бағасын айтып, жақсы жұмыстарды атап көрсетіп, 

қатесін табуға көмектесуі тиіс. 

Мектеп оқушыларының өз бетінше жұмыстарын ұйымдастырудың басты 

формасы – жұмыстарды орындау, ептілік, іскерлік, шеберлік дағдысын дамыту. 

Бұл үшін төмендегідей тиісті талаптарды орындауға тура келеді: 

1. Өз бетінше істелетін кез-келген жұмыстың нақты мақсаты болу керек. Әрбір 

оқушы жұмыстың орындалу тәртібін жетік білу керек. 

2. Өз бетінше жұмыс оқушылардың бойындағы танымдық қабілетін, 

творчестволық ойлау жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

3. Жұмыстың мазмұны оқушының қызығуын, талпынысын оята білуі тиіс. Яғни 

оның тілегі жұмыстың соңына дейін бәсендемейтіндей болуы керек. 

4. Өз бетінше жұмысты оқушылар еңбек дағдылары мен әдістерін жетік игеріп 

түсетіндей етіп ұйымдастыру қажет. 

     Қорыта келгенде, оқушылардың өз бетімен орындайтын жұмыстары: 

карточкалар, өздік жұмыстар, есептер шығарту, кестелер толтыру арқылы 

жүзеге асады. Тоқсандық бақылау, өздік 5-10 минуттық бақылау жұмыстары 

жүргізіледі. 

Көрнекі түрде оқыту – оқушылардың тиісті бақылауларына сүйеніп оқыту, бірақ 

көрнекі оқыту дегенді тек көрнекі құралдарды пайдаланып отыру деп түсінбеу 

керек. Көрнекілік әдісімен оқу – оқушыларды өз бетінше байқауға үйретуге 

негізделеді. Себебі қандай нәрсені болса да қабылдағанда сезім мүшелеріміз 

неғұрлым көбірек қатынасса зат және құбылыс жөніндегі қабылданбаған ұғым, 

түсінік есіңізге соғұрлым берік, тиянақты есте сақталады. 

     Сондықтан сабақта көзбен көру, дыбыс органымен айту, қолмен жазу, тағы 

басқа сезім мүшелерінің белсенді қатысуы тиіс. Көрнекілікті қолдану 

оқушылардың білім сапасын арттырады, көрнекі құралды пайдалана отырып, 

мұғалімнің жетегімен, оқушылар өздігінен оңай қорытындылар жасай алады. 

Көрнекі құралдар арқылы балалар амалдың идеясын да түсінетін болады, 

мысалы, тәрелкедегі сүтті жалап жатқан екі мысыққа үшінші бір мысық жүгіріп 

келе жатқанын көргенде, бала барлығы неше мысық деген сұрауға жауап беру 

үшін, 2+1 керек деген ой келеді. 

     Көрнекілік математика сабағында білім көзі ретінде қолданылған, ол елеулі 

мәселеде берілетін білімдерді нақтылау мақсатында көрнекі құралдар да түрлі 

тәсілдермен қолданылады. 

    Оқушылар сабақта, ойын үстінде, ойлау, өлшеу, есептеу, табу, зерттеу 

жұмыстарымен шұғылданады. Оларды ұштап, жетілдіріп отыру мұғалімнің 

міндеті деп білеміз.  
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Бастауыш сыныптарда математика пәнін оқытуда баланың ой-өрісін дамытып, 

бағдарламада өтілген негізгі материалдарды практикада қолдана білуіне, 

оқушылардың сабаққа деген ынта-ықыласын арттыруына, өткен материалды өз 

мәнінде толық игеруіне мүмкіндік жасайтын тәсілдердің ішінде дидактикалық 

ойынның мәні зор. Сабақта өтілген метериалға сәйкес дұрыс жүргізілген 

дидактикалық ойындар оқушылардың сабаққа қызығушылығын, белсенділігін 

арттырып, тақырыпты дұрыс меңгеруіне ықпал тигізеді. 

   Біліктілікті арттыру бағдарламасының негізгі мазмұнындағы модульдер: 

1.Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер. 

2.Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету. 

3.Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау. 

4.Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. 

5.Талантты және дарынды балаларды оқыту. 

6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту. 

7.Білім берудегі басқару және көшбасшылық. 

     Математика – ұлы ғылым, адам ақылының ең бір асыл қабілеттерінің тамаша 

жемісі. Шәкірттерді білім нәрімен сусындататын, өмірдің асулары мен 

шыңдарына қажымай-талмай шығуына алғашқы жол нұсқаушысы – ұстазы. 

Ахмет Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, шәкірт жанына нұр құя 

алады», – деген сөзі ізденімпаз, жаңаша ұстаздарға арналғандай. Мұны әрбір 

мұғалім жадында сақтауы тиіс . 
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№ R00055   02.03.2022 ж 

 

Бауырсақ ертегісі 

 

КУСАИНОВА ЛУНАРА ЕРМЕКҚЫЗЫ                                                                                              

Батыс Қазақстан облысы  Орал қаласы.   

 «Айгөлек» жеке бөбекжайының тәрбиешісі 

 

Ерте заманда бір шалмен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпіріне:  

-Маған бауырсақ пісіріп берші,-дейді 

-Неден пісіремін? Көп болды үйде ұн жоқ. 

-Әй кемпірім-ай! Сен қамбаны сыпырып,қуыс мүйісін қырна осылайша қалған 

құтқан ұнды жина.Кемпір шалының айтқанын істейді: Қамбаны сыпырып, қуыс 

мүйісті қырнап әзер дегенде екі уыстай ұн жинап, оны қаймаққа илеп, бауырсақ 

жасайды. Пешін жағып, табасына майын құйып бауырсақты пісіруге қояды.  

Аз уақыт өткені белгісіз үй іші тәтті нан иісі алып кетеді.  

 

  
Бауырсақ тегіс домалақ сырты қызарыңқырап әдемі болып піседі. Шал оны 

бірден жегісі келеді, бірақ бауырсақ өте ыстық еді. Кемпір бауырсақты суытуға 

терезе алдына қояды. Бір өзі жатып жатып жалыққан бауырсақ жерге түсіп, 

жерден шөпке, шөптен жолға түсіп әрі қарай домалай жөнеледі. Бауырсақ 

домалап отырып көк майсалы жерлерден кең далалы егістіктерден өтеді. 

Осылай домалаған күйі қалың қараңғы орманға келіп тіреледі.  
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Орманда оған қоян кездеседі.Қоян айтады: 

-Бауырсақ, бауырсақ! Мен сені жеймін! 

 
Бауырсақ оған былай жауап береді: 

-Мен атамнан, әжемнен кеткен бауырсақпын, сенен, қоян кетуге аса қулықтың 

қажеті жоқ! Осылайша бауырсақ әрі қарай домалай жөнеледі қоян оны дұрыс 

қарап та үлгермей қалады. 

Бауырсақ жалғыз аяқ жолмен домалап келе жатса, оның алдынан қасқыр шыға 

келіп: 

 
-Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін!   

-Қасқыр сен мені жеме, оданда мені тыңда. Мен атамнан, әжемнен, қояннан 

кеткен бауырсақпын, мен қасқыр сенен де кетемін! Осылай бауырсақ әрі қарай 

домалай жөнеледі. 

Бауырсақ орман ішімен домалап келе жатса алдынан аю қарсы шығады. 

 
-Бауырсақ, бауырсақ мен сені жеймін! 

-Жоқ, аю сен мені жеме, оданда мені тыңда. Мен атамнан, әжемнен, қояннан, 

қасқырдан кеткен бауырсақпын, аю сенен де кетемін! Осылай бауырсақ әрі 

қарай домалай жөнеледі.Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан түлкі шығын: 
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-Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін! Түлкі, сен менің не айтатынымды тыңда. 

Оған қу түлкі былай дейді: 

-Мен сенің айтқаныңды тыңдар едім, қазір қартайып, құлағымның естуі 

нашарлап жүр, менің тұмсығыма отыр да, айта ғой! 

Түлкінің тұмсығына отырып бауырсақ әңгімесін бастайды! 

-Мен атамнан, әжемнен, қояннан, қасқырдан, аюдан кеткен бауырсақпын, түлкі 

сенен де кетемін! Осыны айтып үлгергені сол ақ екен түлкі аузын ашып, 

тістерін ақситып, бауырсақты жұтып жібереді. Осымен ертегі аяқталады. 

Ертедегі бауырсақ қаншама қумын деседе, оданда қу табылады.Бұл менен 

ақылды, менен қу жоқ деп мақтанатындарға сабақ.  
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02.03.2021    № № R00067 

 

Еңбек тәрбиесі 

 

САДИЕВА АЛИЯ САЙЛАУОВНА 

Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы  

«№ 6 орта мектеп» КММ. Көркем еңбек пәнінің мұғалімі 

РЕКЛАМА  

      Еңбек тәрбиесі- өмір кілті, бақыттың тұтқасы. «Еңбексіз адам өзінің бар 

адамдық қасиетінен және барлық құнынан айырылады. Адам өзінің жеке 

еңбегінсіз бір адымда алға ілгерілей алмайды; бір жерге тұрақтап тұрып қалуға 

да тиісті емес; ол адам қайта кері кетеді», -дейді К.Д.Ушинский. 

Мектепте еңбекке тәрбиелеу- тәрбиенің жалпы жүйесінің құрамды бөлігі. 

Еңбекке тәрбиелеу, баулу және кәсіптік бағдар, мектеп оқушыларының қоғамға 

пайдалы, өнімді еңбекке тікелей қатысуы оқуға деген саналы көзқарасты 

тәрбиелеудің, азамат болып өсудің, жеке адамның адамгершілікке және 

зиялылық жағынан қалыптастырудың негізгі көзі болып табылады. Осымен 

қатар мұны еңбек тәрбиесінің мақсаты деп түсінуіміз қажет. Қоғамда болып 

жатқан әлеуметтік-экономикалық және саяси өзгерістер барысында еңбек 

тәрбиесі мәселесі ең негізгі көкейкесті проблемаға айналып отыр. Оған себеп-

адам, қоғам, табиғат заңдылығымен санаспау салдарынан туған келіспеушілік. 

«Еңбек тәрбиесі тәрбиенің басқа салаларымен тығыз байланыста, біртұтастықта 

құралуы тиіс». Еңбек адамның өзін қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. 

Еңбек тәрбиесі туралы қазақ және орыс тілінде шыққан оқулықтардың бәрінде 

жазылған. Біз оларды жоққа шығара алмаймыз. 

Тәрбие- халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған озық тәжірибесі мен 

ізгі қасиеттердің жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған ортадағы 

қарым-қатынасын, дүниетанымын өмірге деген көзқарасын және соған сай 

мінез-құлқын қалыптастыру. 

РЕКЛАМ  

Тәрбиенің негізгі мақсаты-дені сау, ұлттық сана-сезімі оянған, рухани ойлау 

дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында 

басқа да игі қасиеттер қалыптасқан адамды тәрбиелеу. Тәрбиенің мақсаты 

төңірегіндегі пікірталас ежелгі дәуірдің өзінде-ақ басталған. Ежелгі ойшылдар 

тәрбиенің мақсаты ізгі, рақымшыл азаматтарды тәрбиелеу деп түсінді. 

Сократтың түсінігінше, тәрбие заттардың табиғатын зерттеу емес, өз-өзіңді 

тану, аса құлықтылықты жетілдіру. Сократтың шәкірті Платон ақыл-ой және 

сезімді тәрбиелеуге көп ықылас білдірген. 

Мәшһүр –Жүсіптің көркем шығармаларының негізінде адамгершілік, рухани, 

еңбек тәрбиесі жөнінде педагогикалық идеялар қойылған. Ол еңбектерінде 

еңбексүйгіштікке маңызды орын береді.  
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Ойшылдың педагогикалық тұжырымдарында «еңбек» деп аталатын ұғым 

ерекше орын алады. Оның ойынша еңбек тек адамды өмірге дайындап қоймай, 

оның ақыл-ой күшімен адамгершілігін дамытуға ықпал етеді. «Адал еңбек мал 

таппақ, жұртқа жақпақ»,-деп қандай еңбекті дәріптеу керектігін байқатады. 

Тіптен ақынның адал, шынайы еңбектің адам өмірінде зор орын алатындығын 

қозғамайтын шығармасы жоқ деп айтуға да болады. Өйткені, ол еңбек адамның 

азамат ретінде қалыптасуы үшін рухани тұрғыдан да, парасаттылық 

тұрғысынан да басты қызмет атқарады деп есептеген. Сондай-ақ ақын еңбек 

кісінің жан дүниесін мейірімділікке бөлейді ал, оның қадірін білмейтін 

жалқаулар көбіне теріс қылықты болып келеді деген тоқтамға келеді. Ақын 

еңбек адамдарды еркіндікке, бақытқа қолын жеткізеді деп біледі, ал игіліктерге 

қол жеткізер еңбек, бейбіт өмір, қайырымдылықпен әділет, білім салтанат 

құрған қоғам оның әлеуметтік арман-мүддесі болды. 

Балалар, жалқау болма, шабан тартып, 

Арқаны кедейліктің – еріншектік 

Желкеңнен жібермейді мықтап тартып. 

РЕКЛАМ  

Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы мінез-құлық қасиетке мән бере отырып: 

Бойыңа жалқаулықты үйір қылсаң, 

Жүрерсің көрінгенге көзің сүзіп,-дейді. 

Еңбек оның ойынша адамгершілік тәрбиесінің әрекетті құралы болып 

табылады, өйткені еңбек іс-әрекеті процесінде жастардың бойында жалпы 

адамзаттық маңызы бар еңбексүйгіштік қалыптасады. Оның пікірінше 

еңбексүйгіштік адамның еңбек еткісі келумен, оң нәтижелерге қол жеткізуге 

ұмтылысымен, берілген іске жауапкершілігінің болуымен, тиянақтылығымен, 

істеген ісіне қанағаттанумен сезім алуымен сипатталады. Ең соңында 

еңбексүйгіштік еңбек дағдысының бар екендігін білдіреді. Ағартушы 

жастардың бойында еңбексүйгіштікті, жатып-ішерлік пен бекер уақыт өткізуге 

жиреніш сезімін тәрбиелеуге ұмтылды. Еңбексүйгіштікке тәрбиелеуді 

адамгершілікке қажеттілік деп қарастырады. Мәшһүр-Жүсіп Көпееев ғылымды, 

еңбекті, ағартуды қандай болмасын жақсылықтың, сәттіліктің қайнар көзі деп 

есептеді. 

Ертеден келе жатқан еңбек тәрбиесінің әдіс-тәсілдері еңбек тәрбиесінің құралы 

болып табылады. 

РЕКЛАМА  

Еңбек –жеке адамның өркендеуіне, санасы мен қайратының қалыптасуына әсер 

етеді, адам баласын рухани байытып, оның өмірінің мол қазынасын жасайды. 

«Еңбек етпеген ішіп-жемейді», «Еңбек түбі береке» деп халқымыз еңбек ету 

арқылы мәнді де сәнді өмір сүруге болатынын ескертеді. Сондықтан еңбекке 

деген қажеттілікті, дағды мен іскерлікті, еңбекқорлықты, өзгенің еңбегін 

құрметтеуге тәрбиелеуді бастауыш сыныпта үйретіп бастауы керек. 
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Тәрбие бағыты жөніндегі Руссоның негізгі педагогикалық талаптары-баланы 

қадірлей отыра, оның қызығушылықтары мен тікелей талаптарын зерттеу. 

Еріктілік, баланың табиғатын білу, баланың өзіндік әрекетін дамыту тәрбиенің 

негізіне айналуға тиіс. Джон Локтың ұсынған тәрбиесінің мақсаты-өз ісін 

ойластыра отырып сақтықпен жүргізе алатын, өз мүдделерінің реттілігін 

қамтамасыз ете алатындай етіп жасөспірімді тәрбиелеу. 

Адам баласы қоғам дамуның қандай кезеңінде де өмір сүрмесін азық-түліксіз, 

киім кешексіз, т.б. материалдық игіліксіз күн кеше алмайды. Сол себептен 

адамдар ерте кезден-ақ өмір сүру қажеттігі үшін керекті заттарды тек еңбек ету 

арқылы ғана тгілікке асыратындығын түсінген. 

Еңбек тәрбиесі мазмұнына баланың Отанға, адамдарға деген сүйіспеншілігін 

тәрбиелеу жатады. Ол үшін балалардың ата-анасына, үйіне, туған-

туысқандарына, дос-құрбыларына деген сүйіспеншілігін тәрбиелеу қажет. 

Сонымен, бұл тәрбиеге достық рухта тәрбиелеу де жатады. Бастауыш мектепте 

көптеген ұлттың балалары бірдей тәрбиеленіп, бірдей қамқорлыққа бөленеді. 

Осының өзі балалардың бір-біріне жолдастық, достық сезімін тәрбиелеудің ең 

қолайлы жағдайы. 

Сондай-ақ еңбек тәрбиесінің мазмұнына баланың адамгершілік қасиеттерін 

тәрбиелеу де жатады, әсіресе олардың үлкенді сыйлау сезімін тәрбиелеу сәбилік 

шақтан басталады. Үлкенді сыйлау- асыл сезім. Үлкендердің беделін мойындау, 

тыңдау, көңіл бөлу, құрметтеу, қамқорлық жасау сияқты балалардың іс-

әрекеттерін ұйымдастыру, бұл сезімнің көрініс табуы-жақсы тәрбиенің белгісі. 

Жас ұрпақ бойында өнерге деген қызығушылықты қалыптастыруда көркемдік 

білім беру жүйесінің заман талабына сай педагогикалық, әдістемелік 

бағыттарын жасау, оқу-тәрбие мазмұнын жаңарту қазіргі кездегі бастауыш 

мектептің аясында атқарылатын өзекті істердің бірі. 

Бастауыш сыныптардағы көркем еңбек жүйесі өзінің ерекшеліктерімен оқушы 

қиялына әсер ете отырып, олардың шығармашылық қабілеттерінің артуына 

ықпал жасайды. Сондықтан көркем еңбек – оқушының еңбек қабілетін 

дамытудың негізгі факторы болып табылады. 

Еңбек тәрбиесі қоғамдағыбарлық әлеуметтік тәрбие институттарының мақсатқа 

бағытты іс-әрекетін біріктіру негізінде жұргізілуі керек. оқыту және тәрбие 

барлық адамға берілуі керек дей отырып, Песталоции қоғамды қайта құрудың 

негізгі құралдарының бірі –мектеп деп есептеледі. Адамды дамытудың, 

тәрбиелеудің басты құралы еңбек деп санады. Еңбек адамның күшін ғана 

дамытып қоймайды, оның ойын дамытып, мінез-құлқын қалыптастырады. 

«Еңбек тәрбиесі-қоғам мүшесі болып табылатын оқушының жалпы тәрбиесі 

барысының саласы». Мұның мақсаты еңбекке орынды қатынасты дамыту, қоғам 

байлығына үнемі қамқорлық сезіміне тәрбиелеу, еңбек тәртібін бекіту.  

Еңбек тәрбиесі тәрбиенің басқа салаларымен біртұтас жүзеге асырылады.  
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Еңбек барысында қоғамдық борышты саналы, тапсырылған іске жоғары 

жауапкершілікпен қарау, ұжымшылдық және тәртіптілік сияқты құлықтық 

қасиеттер дамиды. Еңбек тәрбиесі қоғамдағы барлық әлеуметтік тәрбие 

институттарының мақсатқа бағытты іс-әрекетті біріктіру негізінде жүргізілуі 

керек. 

Жасөспірімдерді еңбекке тәрбиелеудің жалпы міндеттері бірнеше жеке 

міндеттерді орындау арқылы іске асырылады. Олар: балаларды еңбекке 

психологиялық және практикалық тұрғыдан даярлау;оқушылардың еңбек 

дағдыларын қалыптастыру; еңбек мәдениеті дағдыларын дамыту, оқушылардың 

ынтасын және қабілетін дамыту. 

Еңбек етуге әдеттену-бұл жәй ғана еңбекке үйрену емес, бұл адамгершілікті 

тәрбиенің жоғары деңгейі, еңбек процесіне құштарлық, еңбек етуге әзірлік, 

жұмысты істей білу,-дейді Н.К.Крупская, демек өз күшіңді және басқалардың 

күшін және жұмыстың жағдайын есептей білу. 

Чернышевскийдің көрсетуінше, адамның рухани бейнесін сипаттайтын мінез-

құлықтың, адамгершілігінің, басқа да қасиеттерінің өзгешелігі оның тұқымынан 

емес, адамның еңбегі мен өмір жағдайлары және тәрбиенің әсерінен болады. 

Жеке адамның дамуында еңбектің рөлі өте күшті, адам еңбексіз дамымайды, 

азғындайды, кері кетеді. Еңбек туралы қазақтың тамаша мақалдары бар: «Еңбек 

етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей», «Өзімдікі дегенде өгіз қара күшім бар, 

кісінікі дегенде, анау-мынау ісім бар». 

Білім, іскерлік, дағдыны қалыптастыру үшін, әрине адамның еңбекке деген 

қызығушылығын, құштарлығын, өзіне пайдалы жағын дамытып, содан қоғамға 

қажетті жағы бар екенін түсіндіріп, еңбектің өнімділігін, еңбектің нәтижесі бар 

екеніне көз жеткізу керек. 

Еңбек тәрбиесінің педагогикалық негіздерін зерттей келе, алғашқы қауымдық 

құрылыстағы қарапайым еңбек құралдарынан бастап қазіргі кездегі жетілген 

өндіріс құралдары мен технология жабдықтарының жасалуы және қолданыста 

болуы дәлелденеді. Сондықтанда, ең алдымен, адамның еңбек тәрбиесін, 

адамгершілік парызын қалыптастыру келелі мәселелердің бірі болып саналады. 
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