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

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

1 

24.09.2022 ж.   № W00069 

 

СИҚЫРЛЫ ТАБИҒАТ ӘЛЕМІНЕ САЯХАТ 

 

МАНГЫТАЕВА КАРЛЫГАШ ИШАНГУЛЫЕВНА                                                                  

Жаңаөзен қаласы,                                                                                                                        

№12 Рахат "Бөбекжай" балалақшасы",                                                                      

Тәрбиеші 

Білім көздері: Сөйлеуді дамыту, Қоршаған ортамен танысу 

Билингвальді компонент: Күн – солнце, Табиғат – природа, Ай – луна 

Мақсаты: Балаларды табиғатты аялауға баулу.                                                   

Міндеті:Оларды табиғат ғажайыптары мен табиғат құпиялары туралы 

мағлұматтарымен таныстыру.                                                                                    

Тәрбиелігі: Экологиялық тәрбие беру. Өз елінің, жерінің табиғатын қорғай 

білуге тәрбиелеу.                                                                               

Дамытушылығы:Табиғаттың тіршілігіне және қоршаған ортаны қорғауға деген 

жоғарғы адамгершлік сезімдері мен жауапкершілігін дамыту.  

Ұйымдастыру кезеңі 

Шаттық шеңбері:          

Табиғат біздің анамыз, 

Табиғатқа баламыз. 

Біз әдепті баламыз! 

 

 Тәрбиеші: Жарайсыңдар! Балалар, бүгін ұйымдастырылған оқу қызметіндегі 

тақырыбымыз «Табиғат тамашасы». Табиғат-ана жер жүзіне жылуын, мейірімін 

сыйлап түр емес пе? Сондықтан, ешқашан жамандық жасама, жақсылық қана 

ойла. Барлығы саан жақсылық жасауға, дос болуға ұмтылады. Енді, балалар 

мен сендерге жұмбақ жасырайын. Егерде жұмбақтың шешуін тапсақ, 

табиғаттың сиқырын ашылады. 

 Таң атқанда қауызын ашады, 

Кеш батқанда қауызын жабады. 

                                                      (Гүл) 

Табиғат сендерге ризашылық білдіріп, гүлін ашты. Балалар, сиқырлы табиғат 

гүліміз ашылды, 

амандасайық. 

Балалар: Сәлеметсіз бе, сиқырлы ханшайым!                                                           

Ханшайым: Сәлеметсіздер ме, балалар! Мені танисындарма. Мен табиғат 

аясындағы сиқырлы ханшайыммын. Сендер көптеген сиқырлы тапсырмаларды 

ала келдім. 
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«Табиғат мінезі» жаттығуы 

Қәне,барлығымыз тізбектеле тұрайық. Көзімізді жұмып, өзімізді табиғат 

аясында тұрғандай сезінейік. Күн тамаша, ашық күн сәулесі шуақ шашып тұр, 

айнала тамаша көрініске толы. Енді, көзімізді ашып, өзімізді еркін сезінейік. 

Алғашқыда бәрі жақсы болып тұрды да кенет аяқ астынан жел соқты. 

Алдымызда тұрған адамның арқасынан жәймен ғана қолмен жеңіл желдің 

самалындай етіп сипаймыз. 

Жел күшейді – енді алдыңыздағы адамның арқасын қатты уқалай бастаймыз. 

Кенет, боран басталды – енді боран күшіндей екі қолмен айналдыра күштірек 

уқалаймыз.  Содан кейін, аяқ астынан жай ғана жаңбыр сіркірей бастады – енді 

қолымызбен жаңбырдың тамшысындай жаймен ұрамыз. 

Бір кезде қатты жауын жауды – біз қаты жауын сияқты арқамызды саусақтың 

ұшымен жоғары төмен сипалаймыз. 

Аяқ астынан бұршақ жауды – арқамызды саусақ басымен бұршақ жауғандай 

қаттырақ ұрамыз. 

Бір кезде бәрі басылды, күн жарқырап ашылып, адамға бір күшті шуақ берді. 

 Сұрақ – жауап 

Ханшайым: Табиғатқа нелер жатады? 

Балалар: Су, ауа, күн, өсімдіктер, жануарлар, құстар, балықтар жатады. 

Ханшайым: Табиғат нешеге бөлінеді? 

Балалар: Табиғат екіге бөлінеді: тірі табиғат және өлі табиғат. 

Тірі табиғатқа: Балықтар, құстар, жануарлар, өсімдіктер, жәндіктер жатады. 

Өлі табиғатқа: Су, ауа, күн, ай, тау, аспан жатады. 

Ертегі: «Күн мен Ай» (кейіпкерлеу) 

Өткен заманда біреудің Айсұлу және Күнсұлу деген екі қызы болыпты. Екеуі де 

теңдесі жоқ сұлу екен. Бірінен – бірі асқан сұлумын деп бірімен – бірі үнемі 

ұрысысып, жиі – жиі жанжалдасып қалады екен. Бір күні Күнсұлу іс тігіп 

отырған Айсұлуға тиісіп: 

-Сенен мен сұлумын!- дейді. Ал Айсұлу. 

-Жоқ, сен сұлу емессің, мен сұлумын!- деп таласады. Ақыр аяғында бұл талас 

үлкен шатаққа айналады. Ыза қысып, әбден ашуланган Күнсұлу өзіне қарсы 

келіп отырғвн Айсұлудың бетін тырнап алады. Күнсұлу тырнағының ізі 

Айсұлудың бетінде өшпестей болып қалады. Міне, содан бері Айсұлу жұрттан 

ұялып, тек түнде ғана тысқа шығады екен. Ал бейбастығынан қатты ұятқа 

батқан Күнсұлу түн қараңғылығында бұғып жатады екен. Содан бері Айсұлу 

мен Күнсұлу бірінен – бірі көрінбейді. 

 Балаларды орталыққа болу арқылы жұмыстарын жалғастыру. «Өнер» орталығы 

Айдың суретін бояу, «Қүрылыс» орталығы Күнді құрастыру, «Әдебиет» 

орталығы табиғат құбылыстарымен әңгіме құрастыру 
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Сергіту сәті: Қарлығаш 

 Билингвальді компонентті қайталау: Күн – солнце,Табиғат – природа, 

Ай –луна 

Балаларды орталыққа ауыстыру 

Дидактикалық ойын: «Табиғаттан не үйрендім» 

Айтып отырып суретті жабыстырып, табиғат бейнесін құрастыру. 

Жылулықты – күннен, 

Тазалықты – судан. 

Өсуді – ағаштан, 

Биіктікті – таудан. 

Иә, балалар, біз табиғаттан көптеген заттарды үйренеді екенбіз. 

Табиғат туралы тақпақ кім айтады ? 

1-бала:        

   Табиғат егіз адаммен, 

Ұқсастық табам содан мен. 

Мәңгілік болсын егіздер, 

Жер – ана, көл, теңіздер. 

2-бала:  

Табиғатты қорғау үшін бәріміз, 

Күресейік, бір – бір ағаш егейік. 

Текке отырмай жасымыз бен кәріміз, 

Таза ауа үшін терімізді төгейік. 

3-бала:         

 Табиғатты сүйемін, 

Оны қорғай білемін. 

Қайырымды жүрекпен, 

Мейірімді тілекпен. 

 4-бала: 

Табиғатты адамзат аялаған, 

Егін егіп, мал бағып саялаған. 

Қарасындай көзінің қорғай жүріп, 

Қамқорлығын ешқашан аямаған. 

5-бала: 

Барлығымыз табиғатты сүйеміз, 

Үлкендердің сөзін ойға түйеміз. 

Денсаулықты әрқашанда сақтаймыз, 

Баршаңызға бейбіт өмір тілейміз. 

Табиғатқа байланысты қандай мақал – мәтелдер білесіңдер? 

1-бала: Көлдің көркі – құрақ 

2-бала: Орман – ел дәулеті 

3-бала: Таудың көркі – бұлақ 
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4-бала: Сулы жер – нулы жер 

5-бала: Ағаш ексең аялап 

Басыңда болар саябақ. 

Дидактикалық ойын: «Қайда бардым, не көрдім» 

Бардық дейік орманға 

Не бар екен ол маңда 

Көргендеріңді баянда. 

Балалар: Ағаштар, гүлдер, саңырауқұлақтар, өсімдіктер, жидектер, аңдар, 

құстар. 

Жазда барып өзеннің 

Жағасына бөгелдім 

Кім айтады кәнеки 

Мен ол жерде не көрдім. 

Балалар: Су, тас, құм, шөп, гүл. 

Тау басына өрмелеп, 

Шаршап талай бөгелдім. 

Жан – жағыма мен кенет, 

Қарап едім, не көрдім. 

Балалар: Тас, гүл, қарағай, шырша, өзен, аспан, бұлт, күн, құм, құстар. 

 Қоштасу шеңбері:      

Күн, сәуле  шашқаның үшін рахмет! 

Таза ауа саған рахмет! 

Бұлт, жаңбыр сепкенің үшін рахмет! 

Ағаш көлеңкеңе үшін рахмет! 

Жер жомарттығың үшін рахмет! 

Табиғат сұлулығың үшін рахмет! 
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27.09.2022 ж.    № X00023 

                                                                                  

                                                     Дизайн и  технология 

 

ШАМШАТОВА СОФЬЯ РАХИМБЕРДИЕВНА 

Город Алматы Бостандыкский район                                                                           

Казахстанско-российская гимназия                                                                                 

№38.  Им.М.В.Ломоносова    Учитель художественного труда 

 

Раздел долгосрочного плана: 

Часть 6.3 : Дизайн и  технология 

           

Дата:   ФИО учителя:     

Класс: 6 класс Количество присутствующих:  

Отсутствующих: 

Тема урока Разработка изделия из текстильных 

материалов (авторская кукла, развивающая 

игрушка). Разработка идей. Эскиз 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на 

учебную программу) 

6.1.5.1 - Выполнять задания по разработке 

дизайна различных объектов, соблюдая основные 

законы композиции, опираясь на собственный 

опыт и знания; 

6.1.5.2  

Выполнять эскизы, технические рисунки и 

чертежи для реализации творческих идей 

Цели урока - Планировать свою работу по созданию 

текстильной куклы; 

- Разрабатывать дизайн собственной куклы, 

соблюдая основные законы композиции, 

опираясь на собственный опыт и знания; 

- Разрабатывать эскиз, используя первичные 

источники информации. 

Критерии оценивания  Планирует материалы для создания куклы; 

 Предлагает технику и материал для создания 

куклы; 

  Разрабатывает эскиз. 

 Демонстрируют знания об особенностях тек-

стильных кукол; 
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Языковые цели Лексика и терминология предмета: 

Текстильная кукла, перчаточная кукла,  тростевая 

кукла, марионетка, теневая кукла, театр, антракт 

и д.т. 

- Для изготовления куклы я планирую 

использовать................ 

- Я думаю, что данное изделие выполнено в 

технике  …. так как… 

- Я думаю, что для создания изделия лучше 

использовать материал .... 

Привитие ценностей Формирование чувства ответственности за 

результаты своего труда, сотрудничества, 

уважения к классному коллективу через 

групповую работу, сплоченности, умения 

работать в команде,  уважения к национальным 

традициям. 

Межпредметные связи 

 

Использование знаний в области истории, 

литературы и географии на стадии исследования 

и изучения нового материала. 

Навыки 

использования                          

ИКТ 

Использование ИКТ технологий для сбора 

необходимой исходной информации. 

Электронная версия учебника:  

https://www.okulyk.kz/hudozhestvennyj-trud/221/  

Предварительные 

знания 

 Особенности декоративно-прикладного 

искусства Казахстана из курса «Художественного 

труда» в 1-5 классах..  

                                                             Ход урока 

Заплани-

рованные 

этапы 

урока 

Запланированная деятельность на 

уроке  

Ресурсы 

Начало 

урока 

(Стадия 

вызова) 

1. Организационный момент -  

приветствие. 

 История создания кукол очень 

давняя. В Древней Греции и Риме ку-

кол делали из самых разнообразных 

материалов: кожи, дерева, тряпок, 

глины, из драгоценных металлов и 

слоновой кости. А древнейшие на 

 

Казахский Государствен-

ный театр кукол   

https://old.qazaqtv.com/ru/

programms/viewArchive?i

d=27082  

https://www.okulyk.kz/hudozhestvennyj-trud/221/
https://old.qazaqtv.com/ru/programms/viewArchive?id=27082
https://old.qazaqtv.com/ru/programms/viewArchive?id=27082
https://old.qazaqtv.com/ru/programms/viewArchive?id=27082
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земле куклы обнаружены при раскоп-

ках в Египте. Возраст их — более 4 

тысяч лет. 

Игрушка – важная часть народной 

культуры и смеет свой национальный 

колорит и особенност. 

. В древности детские игрушки де-

лали преимущественно из самых про-

стых и популярных материалов — де-

рева, глины, соломы, кусочков ткани. 

- Какие виды кукол вы знаете? 

Определение целей урока. 

Середина 

урока 

(Стадия 

осмысле-

ния) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение учителя:  

Самой распространенной среди ка-

захских детей была игрушка «дере-

вянная лошадка» - мастерят ее 

обычно народные мастера и предна-

значена для широкого круга детей. 

Она – дань древней традиции – вер-

ховой езды, приучает детей сидеть в 

седле.  

     Фигурки - обереги в виде фигурок 

животных, чаще всего в виде барана, 

собаки, лошади. были найдены и  при 

раскопках древнего города Отрар. 

Они были сделаны из глины. 

         Любимой игрой девочек 3-10 

лет была и остается игра в куклы 

(куаршак). Куклу делают обычно из 

глины и тряпки, а также из обмотан-

ных тканью соломинок чия (песча-

ного тростника). Лицо куклы почти 

всегда оставалось «пустым», но при 

этом ее костюм часто достаточно 

точно повторял реальный традицион-

ный костюм человека. В зависимости 

от того, кого изображала кукла, это 

мог быть костюм ребенка, девушки, 

невесты, замужней женщины, муж-

чины и т.д. Куклы, изображавшие де-

вочек и девушек, имеют прически — 

Материал учебника стр. 

48-49 
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косички, сплетенные из конского во-

лоса. Иногда костюм кукол прост, 

особенно если он повторяет повсе-

дневный костюм человека, но не-

редко отделка одежды кукол была до-

статочно сложной: праздничный го-

ловной убор куклы-невесты, молодой 

замужней женщины богато укра-

шался цветными стеклышками, ма-

ленькими кусочками коралла, пугови-

цами, металлическими бляшками, по-

лосками меха, перьями филина; само 

платье оторачивалось вышивкой, тка-

нью другого цвета, фрагментами по-

зумента. Шитье одежды для кукол 

становилось прекрасной практикой, 

несомненно, полезной для девочек в 

будущей взрослой жизни. 

Суть игры состояла в воспроизведе-

нии сценок из обычной жизни семьи. 

В таком случае посредством игры с 

куклами девочки знакомились с ос-

новными правилами социального 

устройства жизни, практиковались в 

изготовлении и украшении одежды. 

Игрушки из ткани и войлока, как и 

куклы, изготавливались самими де-

вочками, иногда под руководством 

старших сестер, матери или бабушки, 

которые показывали им, как нужно 

держать иголку, какие швы применя-

ются при вышивании тех или других 

вещей, как изготавливается войлок. 

Таким образом, с ранних лет девочки 

в игровой форме приобщались к до-

машним ремеслам. 

       Вы уже посмотрели сюжет о Ка-

захском Государственном кукольном 

театре. Сегодня мы начнём работу по 

созданию собственный куклы для те-

атрального представления. 
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     Вам предстоит, разделившись на 

группы, продумать сюжет неболь-

шого кукольного спектакля и необхо-

димых для него перчаточных кукол.  

2. (К.Г.)  

Вопрос-ответ 

- С чего начинается театр? 

- Где можно приобрести билет? 

- Как называется театральный пере-

рыв? 

   Куклы в театре управляются кукло-

водом.  

  

По способу управления куклы бы-

вают:  

- перчаточные;  

- тростевые; 

- марионетки; 

- теневые; 

- пальчиковые. 

    Перчаточная кукла –театральная 

кукла, которая надевается непосред-

ственно на руку актера и не имеет ни-

каких дополнительных приспособле-

ний для управления. 

Обычно перчаточные куклы не 

имеют ног. Туловищем перчаточной 

куклы является рука актера.  

 

(И.П.Г.) Задание №1. 

Обсудите спектакль по сюжету, какой 

сказки вы планируете создать. Распре-

делите к группе/паре героев поста-

новки, обсудите их визуальные особен-

ности, способы реализации и др. 

Разработайте план работы по созданию 

куклы. Сделайте краткую запись в ра-

бочую тетрадь по планированию прак-

тической работе. 

- С чего вы планируете работу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка – перчатка из 

фетра:  

https://www.youtube.com/

watch?v=3Yci-o_rFcY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь, альбом 

для рисования,  

цветные карандаши. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Yci-o_rFcY
https://www.youtube.com/watch?v=3Yci-o_rFcY
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- Какие инструменты и материалы вам 

понадобятся для работы? 

 

(И.) Задание №2. 

 Разработайте эскиз куклы.  

В эскизах определите для себя характер 

будущих кукол (веселый, добрый, 

злой), особенности фигуры (толстый 

или худой, большой или маленький). 

- Какие элементы декора будете ис-

пользовать? 

 И т.д.  

(П) Взаимооценивание. 

Оцените эскизы и планирование даль-

нейшей работы групп.  

Конец 

урока 

(Стадия 

рефлексии) 

Общее обсуждение урока, была ли 

достигнута поставленная цель. 

Рефлексия 

На уроке я узнала ... 

• Мне было интересно ... 

• Мне было трудно... 

• Теперь я могу... 

• Мне захотелось... 

 

Дифференци-

ация 

Оценивание Здоровье и соблюдение техники безопасно-

сти 

Распределение 

обязанностей 

в группе Бо-

лее способ-

ным уча-

щимся пред-

лагаю выпол-

нить задание 

индивиду-

ально.  

Исходный 

этап: ответы 

на вопросы 

по предвари-

тельному 

изучению ма-

териалов. 

Средний 

этап: наблю-

дение за ак-

тивностью 

учащихся в 

группе, само-

стоятельная 

работа. 

Проверка здоровья и безопасности: 

безопасное использование художественных   

материалов. Проветривание помещения во 

время перемены. 
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взаимооцени-

вание эски-

зов. 

Заключитель-

ный этап:  

самооценива-

ние участия в 

уроке, ре-

флексия его 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2022 ж.    № X00012 

 

Миллиграмм 
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КУДЕРИНОВА МАРЖАНГУЛЬ БЕЙСЕНБАЕВНА 

Жетісу облысы Ескелді ауданы Теректі ауылы 

                 «Мичурин атындағы негізгі орта мектебі МДШО» КММ  

                                  Бастауыш сынып мұғалімі 

 

      Бөлім: Менің Отаным – Қазақстан. 

Көптаңбалы сандардың нумерациясы олармен 

амалдар орындау 

Мұғалімнің  аты-жөні  

Күні:  

Сынып: 4 Қатысушылар саны: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Миллиграмм 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаттары 

4.1.2.5 - көптаңбалы сандарды ондық құрамы 

негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау; 

микрокалькулятордың көмегімен есептеулер жүргізу 

Сабақтың мақсаты  көптаңбалы сандарды ондық құрамы негізінде 

ауызша қосу және азайтуды орындайды; 

 микрокалькулятордың көмегімен есептеулер 

жүргізеді; 

 массаның шамалар мәнін салыстырады, 

арифметикалық амалдар орындайды. 

      Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі/ 

уақыт 

Педагогтің  әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурст

ар 

Ұйымдаст

ыру,  

өзін – 

өзі 

тексеру 

 

Өткен 

білімді 

еске 

түсіру 

 

 

3 мин 

Ынтымақтастық 

атмосферасын 

қалыптастыру ширату 

жаттығуларын жасату 

арқылы жүреді.  

Топқа бөліну «Таңдау» 

әдісімен әртүрлі таразы 

суреттерін алғызу арқылы 

жүреді.  

Өткен тақырыпқа шолу, 

жаңа тақырыпты ашу: 

А)Үйге берілген 

тапсырмасын тексеру. 

Жаттығу 

жасайды. 

 

Топтарға  

бірігеді. 

Тапсырма 

тексертеді.Сұра

қтарға жауап 

береді.  

Тақырыпты 

ашады. 

 

 

 

 

 

«Бас 

бармақ» 

әдісі. 

Жауабын 

толықтыру

, тиімді 

кері 

 

 

 

әртүрлі 

таразы 

суретте

рі 

 

 



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

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

13 

Ә) «Ой қозғау» әдісі: 

-Біз ненің суретін топқа 

бөлуде қолдандық? 

-Таразы не үшін керек? 

-Массаның өлшем 

бірліктерін атаңдар. 

- Массаның өлшем 

бірліктерінің ішінде ең 

үлкен өлшем бірлігі 

қайсысы? Ең кішісі 

қайсысы? Тсс 

-Миллиграммен нені 

өлшейді деп ойлайсыңдар? 

-Олай болса, бүгінгі 

сабағымызда массаның 

шамалар мәнін 

салыстырамыз, оларға 

арифметикалық амалдар 

қолданатын боламыз. 

Оқу мақсаты жарияланады. 

байланыс 

жасау. 

Жаңа 

білім 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 мин 

 

(Ұ, Д) 1- тапсырмада 

дәптермен жұмыс жүзеге 

асады. 

1)  Масса бірліктерінің 

өзара байланысын естеріңе 

түсіріңдер.  

Ж: Үшеуі де дұрыс айтты. 

1кг=1000г         1ц=100кг 

1т=1000кг         1т=10ц 

2) Миллиграммен нені 

өлшейтінін қараңдар. Өз 

мысалдарыңды айтыңдар. 

Ж: дәріні, бағалы 

металдарды тб. 

3) Миллиграммен 

өрнектеп, өсу ретімен жаз. 

5г200мг=5200мг      

3г61мг=3061мг 

4г35мг=4035мг        

1кг20г=1020г=1020000мг 

3061мг, 4035мг, 5200мг, 

Тапсырмаларды 

орындайды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Билеп сергиді. 

 

Тапсырмаларды 

орындайды.  

Дескрип 

тор: 

-  Масса 

бірліктерін

ің өзара 

байланыс

ын 

анықтайд

ы-1балл. 

Миллигра

ммен 

өлшенетін 

заттарды 

атайды -

1балл. 

Миллигра

ммен 

өрнектеп, 

өсу 

ретімен 

Математ

ика  

4-

сынып 

1-бөлім  
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15 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бекіту 

13 мин 

 

 

 

 

 

 

 

1020000мг. 

Саралау тәсілі: 

«Тапсырма» арқылы 

жүзеге асады 

Кейбір оқушыға: 
- Ұқсас тапсырмалар 

құрастыр. 

 

Сергіту сәтінде «Жаяу» 

әуенімен билеп сергиді. 

 

 (Т)  2- тапсырма «Ойлан, 

жұптас, талқыла» әдісі. 

4) Тапсырманы 

орындаңдар. 

 
Ж: Атыраудан Өскемен 

алыс, 3393км жерде 

орналасқан. 

 
6) Микрокалькуляторды 

пайдаланып жазғы каникул 

қанша уақытқа 

созылатынын есептеңдер. 

(91 күн каникул болғанда) 

А) 2184  сағат 

Ә) 131040 минут 

6) 7862400секунд 

Саралау тәсілі: 

«Тапсырма» арқылы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырмаларды 

орындайды.  

 

жазады-

1балл. 

 

 

 

 

 

 

 

Дескрипт

ор: 

Атыраудан 

алыс 

қаланы 

анықтайд

ы-1балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жазғы 

каникул 

қанша 

уақытқа 

созылатын

ын (сағат, 

минут, 

секундпен

)  

есептейді-

1балл. 
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жүзеге асады 

Кейбір оқушыға: 

-Микрокалькуляторда 

есептеуге арналған 

қызықты есептер ойлап 

тап. Оны достарың 

құрастырған есептермен 

ауыстыр және шығарыңдар. 

 

(Т)  3- тапсырма 

дәптермен жұмыс. 

7) Арман «мысалдар 

пойызын» құрастырды. 

Оны қараңдар. 

    76210          96543           

97641  

   -10267        -34569          -

14679 

    65943          61974           

82962 

8) Есептерді шығарыңдар. 

 
А) Ш: 90000-70571=19429 

Ж: 19429т картоп әкелу 

керек. 

Ә)  Ш: 86000-

6555+86000=165445 

Ж: барлығы 165445кг алма. 

Б)  Ш: 502525-5456-

2315=494754 

Ж:алдыңғы жылы 494754т 

күріш жинады. 

Саралау тәсілі: 

«Тапсырма» арқылы 

 

 

 

 

Дескрипт

ор: 

-

Цифрлард

ан ең 

үлкен, ең 

кіші 

сандар 

ойластыра

ды-1балл.  

-Өрнектер 

құрастыры

п, мәнін 

есептейді-

1балл.  

Есептерді

ң шешуін, 

жауабын 

табады-

3балл. 
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28.09.2022 ж.     № X00026 

 

Cын тұрғысынан ойлау технологиясын тиімді қолдану 

 

САКИНБАЕВА МАДИНА ЖАКАНОВНА 

Алматы облысы,  Талғар ауданы,  №42 жалпы білім                                           

жүзеге асады 

Кейбір оқушыға: 

. 

Кері 

байланыс 

2 мин 

Кері байланыс: «Жетістік 

баспалдағы»  әдісі 

бойынша өтеді. 

Үй тапсырмасы: 39-бет 

№11. 

Кері байланыс 

жасайды. 

ҚБ 

қойылады. 
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беретін орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында « Білім беру 

жүйесінің басты міндеті ұлттық және адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдарға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; оқытудың 

жаңа технологияларын енгізу;білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі 

дамыту міндеттері көзделген. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдарының, 

әр мұғалімнің күнделікті ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, 

өзгерітерге батыл жол ашарлық жаңа тәжірибеге,жаңа қарым-қатынасқа өту 

қажеттілігі туындайды.Білім берудің маңызды шарты-оқу үрдісін жаңара 

отырып, оқушылардың қызығушылығын арттыру, шығармашылық қабылеттерін 

дамыту, олардың өздігінен білім алуға құштарлығын жетілдіру, қол жеткен 

табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауда мұғалім іс-әрекетін жаңаша 

тұрғыда ұйымдастыру. 

Қай заман болмасын адамзат алдында тұрған міндет- ұрпаққа саналы білім 

беру. Білімнің жаңа мазмұнын жүзеге асыру үшін заман ағымына орай оқу 

үрдісіне жаңа технологиялар қажетті. Жаңалықты меңгеру мен жүзеге асыруда 

дұрыс түсінбеу үлкен кедергіге әкеледі. Сондай қолданыстағы жаңа 

технологиялардың бірі-сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы. 

Жалпы сыни ойлау деген не? 

Сыни ойлау сұрақ қою мен шешімін талап ететін проблемалардан тұрады. 

Мазмұнды сұрақ қою арқылы,мәселені шешуде өзі жолын іздеп 

тауып,шешімді,саналы дәлелдер айтады. -мұғалімге тәуелділіктен арылып, 

өзінің білім беру қызметін өздері басқаруға; 

-білім мәдениеттілігі мен маңыздылығын түсініп, қажетті іс-әрекетті белсене 

және өз бетінше орындауға; 

-жеке ерекшелігі мен қыбылетіне сай тапсырмаларды өзі таңдап, іздеп тауып, 

белсене орындауға; 

-білім мен мәдени құндылықтарды игеру ісін топтасып және ұжымдасып мұғалім 

көмегінсіз атқаруы; 

-құр мәлімет алумен шектелмей, сабақ барысында өз пікірін ашық айтып, сұхбат 

жүргізуге; 

-ой-өрісі ғана емес, рухани және әлеуметтік жағынан өздерін- өздері дамытып, 

тәрбиелеуге. 

Сын тұрғысынан ойлау бағдарламасында 100-ге жуық стратегиялар бар. Қазіргі 

кезде мен қолданып жүрген стратегиялар Венн диаграммасы, «Т» кестесі, эссе, 

ой қозғау, инсерт, шығу парағы, кубизм , дискуссиялық өрнек, кластер, ішіне 

сыртына , синквин, т.б. 

Сын тұрғысынан ойлау арқылы оқу мен жазу дамыту технологиясын сабақ 

үстінде қолдану барысында төмендегідей тиімділіктерге қол жеткізуге болады. 
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1.Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау. 

2.Сенімділікке тәрбиелеу. 

3.Қиялын дамыту « менің ойымша» деген жауапқа алуға жағдай жасау. 

4. Әр түрлі жауапты соңына дейін тыңдау. 

5. Жауап беруге тілек білдірмеген баланы өз еркінсіз, қинап сұрамау. 

6. Баланың дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне, әр сабақта жағдай жасау. 

7.Жеке тұлға ретінде « мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. 

 

Сын тұрғысынан ойлау- Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болап 

табылатын ең басты педагогикалық түсінік. Педагогика ғылымы еш нәрсеге 

бейімі жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп дәлелдейді. Тек қабілетті кеңінен 

өрістетуге ықпал етуші орта оқушы үшін мектеп қана болып табылады. 

Сондықтан оқушылардың сыни тұрғыда ойлау мақсатында «қалай? қашан? 

қандай?»деген сұрақтар төңірегінде жұмыс жүргізу жақсы нәтиже береді. Яғни 

оқушыларға тапсырманы қалай берем? Қашан берем? қандай тапсырма берем 

деген сұрақтар басты назарда болу керек деп ойлаймын. Сыни ойлау сабағының 

құрылымы үш кезеңді қамтиды. 

Қызығушылықты ояту 

Жаңа ақпаратқа қызығушылығын ояту,танымдық процеске 

жұмылдырады,актуалдау.Бұл бөлім –білімнің іргетасы. 

Екінші кезең -мағынаны тану оқу процесін мазмұнды түсінудің негізгі 

кезеңі.Осы кезеңде мұғалім шеберлігінің шыңы десек қателеспеспіз деймін 

.Себебі мұғалім тиімді стратегиялар арқылы оқушы қабылдауын дамытады. 

Салыстырмалы кестелер,екі жақты күнделік әдісі,инсерт әдістері қолданылады. 

Ой толғау кезеңінде оқушы пікірлері маңызды болады. Оқушының сыни ойлауын 

дамыту мүмкіндік бар.Жаңа білімге өзінде бар білім негізінде өтіледі. 

Оқушы шығармашылығын арттыруда әр кезеңге орай әдіс-тәсілдер таңдау, 

қолдану бір жүйеде дамытуға жетелейді. 

 Сын тұрғысынан ойлау -ашық қоғам негізі.Ол өз алдына сұрақтар қойып және 

оларға үнемі жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, оны дәлелдей 

алу,сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды және сол дәлел-

демелерді қисынын зерттеу дегенді білдіреді.Сыни ойлау-адам өмірінің бір са-

ласы. Олай делінетіні-бұл философия адамдарға көптеген жолдар мен шешімдер 

ішінен өздері үшін маңызды, әрі пайдалы екенін, тек қажетті ақпараттарды ғана 

жинап, жаңа білімді бұрынғыдан ажырата білуге көмектеседі. 

Сыни ойлауды дамыту технологиясяның дәстүрлі оқытудан басты 

айырмашылығы-білімнің дайын күйінде берілмеуі. Бұл жобаның мақсаты- 

демократиялық қоғамда өз көзқарасы, пайымдауы бар,өзін-өзі жетілдіріп 

отыратын, айналадағы үдерістерге сыни көзбен қарап, жауап бере алатын жеке 

тұлғаны қалыптастыру. 

СТО жобасын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу-білім беру сапасын 
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арттырудың, оқыту мақсатына жетудің бірден-бір жолы. «Сын тұрғысынан 

ойлау»- сынап қарау емес, оқушының шыңдалған ойлау әрекеті.Бұл 

технологияның негізінде оқушылар топпен жұмыс істеу арқылы өзара пікірлесіп, 

ұтымды жауаптарды тауып айтуға үйренеді, іздене отырып, өз ойын айтуға, 

дәлелдеуге мүмкіндік алады. Топпен бірігіп жұмыс жасау тұлға бойында 

шыдамдылық, мейірімділік, ұжымдық жауапкершілік, бірігіп бір мәселені шешу 

секілді жағымды қасиеттерді дамытады. 

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» арнайы пәндерді оқытуда қолданып 

жүрмін. «Сын тұрғысынан ойлау технологиясын сабақтарда қолдану» 

тақырыбын өзекті тақырып ретінде алдым. Осы технологиямен жұмыс жүргізу 

үшін белгілі міндеттер қойдым. Олар: 

1. Технологияны оқып меңгеру; 

2. Тәжірибеде қолдану; 

3. Нәтижесін анықтау. 

1-ші сатыда 2012-2013 оқу жылында технологиямен таныстым, баяндама 

әзірленді ; 

2-ші сатыда 2013- 2014 оқу жылында сабақтарымда қолдандым, пәндік отырысқа 

әдістемелік әзірлеме дайындалды ; 

3-ші сатыда 2014 -2015 оқу жылына әдебиеттік оқу пәнінен «Шешендік сөз», 

«Достық» тақырыбында ашық сабақтар жоспарлап өткіздім. 

2015-2016 жылы Өзін-өзі тану пәнінен «Сөз іспен көрікті» тақырыбында ашық 

сабақ өткізілді. 

Жалпы «Сын тұрғысынан ойлау технологиясының» 90 түрлі стратегиясы бар, 

солардың ішіндегі- Даралық пен ұқсастық, Венн диаграммасы, Бес жолды өлең, 

Галереяға саяхат, INSERT кестесі, ББҮ стратегияларын сабақтарымда 

қолданамын. 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары: 

- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту; 

- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту; 

- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру; 

- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға тәрбиелеу. 

Сабақта белгілі қағидалар сақталынуы қажет. Ол үшін тақырып бойынша 

оқытушы – оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, 

қолдауы және бағыт беріп көмектесуі қажет. 

 

28.09.2022 ж.       № X00028 

 

Ғажайып білім әлемі 

 

ПШАЕВА АДЕМЕ ЖУМАБЕКОВНА 

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының   
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тәрбиешісі 

Ұйымдастырылған оқу қызметінің  жоспары 

Педагогтыңаты-жөні Пшаева Адеме  Жумабековна 

Білім беру саласы Таным 

Бөлім Математика   негіздері 

Тақырыбы «Ғажайып білім әлемі» 

Мақсаты: Сандарды санау,салыстыру,геометриялық пішіндер 

туралы білімдерін бекіту, ойлау қабілеттерін, қиялын, 

есте сақтап түсіну, сұрақтарға толық жауап беру 

дағдысын қалыптастыру.Балалардың білімге деген 

қызығушылығын арттыру, бірлікке, татулыққа 

тәрбиелеу. 

Сөздік жұмыс Ғажайып, әлем, буратино 

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

Ресурстар Буратино, бау-бақша, жұмбақтараялдамасы, геомет-

риялықпішіндер. 

Барысы 

ҰОҚ 

кезеңдері 

Тәрбиешінің  қызметі Тәрбиеленушінің 

қызметі 

Кіріспе 

бөлім 

Балалар қараңдаршы , бізге қонақтар 

келіпті, қане алдымен сәлемдесіп алайық.  

Шаттық шеңбер. 

Бәріміз енді тұрайық,  

Үлкен шеңбер құрайық  

Жақсы – жақсы сөздерді,  

Қонақтарға сыйлайық!  

Табиғат біздің анамыз,  

Табиғатқа баламыз.  

Иіліп сәлем береміз,  

Біз әдепті баламыз.  

Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар, менің 

қолымнан не көріп тұрсыңдар?  

Тәрбиеші: Қане, балаларжүрегімізден 

шығарып жылы сөздер айтайықшы.  

Тәрбиеші: Балалар сендер бір- біріңнің 

қолдарыңнан ұстап тұрғанда нені 

сезесіңдер?  

Тәрбиеші: Жақсы  балалар бүгінгі 

күнімізді мейіріммен, қуанышпен 

бастайық. 

Балалар 

тәрбиешімен 

амандасады, 

жылужық 

шеңберінде бір-

біріне лебіздерін 

білдіреді.Шеңберге 

тұрып қимыл 

қозғалыс жасайды 

Балалар: Жүрек  

Балалар: 
Аспанымыз ашық 

болсын Күніміз 

жарқын болсын 

Еліміз тыныш 

болсын!  

Балалар: 
Жылулықты, 

мейірімділікті, 

достықты. 
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Негізгі 

бөлім 

Тәрбиеші: Балалар қазір жылдың қандай 

мезгілі? 

 Күздің  қандай айы ? 

Балалар күз  мезгілінде табиғатта қандай 

өзгерістер болады? 

 Балалар біздер күзді неге алтын күз, 

жомарт күз деп атаймыз?  

Жарайсыңдар балалар , ал қараша айын 

неге қоңыр күз дейміз?  

Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар, олай 

болса күз  туралы  кім тақпақ  айтып 

береді, кім күз туралы тақпақ біледі? 

Буратино: Сәлеметсіңдер ме балалар  

Буратино:Балалар осы жер «Ғажайып 

білім әлемі ме»  

Тәрбиеші: Жоқ Буратино, бұл жер 

балабақша. 

Буратино: Балалар мен алтын кілтімді 

жоғалтып алдым,кім алып кеткенін 

білмеймін. Маған көмектесіңдерші. 

Кілтімді іздеп келе жатып, жолда ақ 

тиінді көріп едім, кілтіңді «Ғажайып 

білім әлеміне» барсаң табасың деді. Мен 

«Ғажайып білім әлеміне »қалай барсам 

екен баратын жолды таба алмай адасып, 

осы топқа кіріп кетіппін. Маған баратын 

жолды көрсетіп жібересіңдер ме?  

Тәрбиеші: Еш уайымдама,  Буратино. 

 Қане балалар Буратиноға көмектесеміз 

бе?Тәрбиеші: Олай болса, балалар, 

Буратиноны ертіп, жол көрсетіп, 

«Ғажайып білім әлеміне»бізде саяхатқа 

шығып қайтайық. Саяхатқа шығамыз ба? 

Тәрбиеші: Балалар саяхат кезінде бізге 

әртүрлі қиындықтар кездеседі, сол 

қиындықтарды бірге жеңе білейік. Ол 

үшін бір- бірімізді сыйлап , тыңдауымыз 

керек. Балалар қане енді паровозға мініп, 

жолға шығайық.  

Тәрбиеші: балалар міне біз 1-шіаялдамаға 

да келіп қалыппыз  

Балалар: 
Күз  мезгілі 

Қараша  айы 

Күз мезгілінде күн 

суытып 

салқындайды, 

кейде жаңбыр 

жауады, жел 

соғады, жер 

балшық болады, 

құстар жылы 

жаққа  ұшып 

кетеді, адамдар 

жылы киіне 

бастайды. Күзде 

өсімдіктер, 

астықтар піседі, 

көкөніс пен жеміс 

жидектер көп 

болады. Жаңбыр 

жиі жауады, ауа- 

райы 

салқындайды, 

жапырақтар жерге 

түсіп, қурайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар: 
Сәлеметсіз бе, 

Буратино 
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Бұл бірінші аялдама:«Жұмбақтар» 

аялдамасы екен. Бірінші аялдама бізге 

мынадай тапсырмалар тапсырыпты:  

Бой жаза алмай, 

 ойнай алмай. 

Денең мұздап тоңады. 

Бөбектерім айтыңдаршы, 

 Бұл қай кезде болады?     (Күз)  

Таңмен көзін ашады, 

 Әлемге нұрын шашады.  (Күн) 

 Тырс- тырс тамады, 

 Сайға қарай ағады.  (Жаңбыр)  

2-шіаялдама  «Бау- бақша» аялдамасы. 

Бау- бақша аялдамасы көкөністер мен 

жемістерді араластырып қойыпты. 

Бақшаға барып жемістер мен 

көкөністерді ажыратыңдар депті. Қане 

балалар бақшаға барайық.  

-Ой, балалар алдымызда көлшік жатыр 

ғой, одан қалай өтеміз?  

Аяғымызды ластамай, батпаққа 

батпай,көлшіктен ақырындап, 

абайлап  өту үшін не керек?  

Тәрбиеші: Балалар мына жерде 

орындықтар тұр екен, енді осы 

орындықтарды рет санымен қойсақ көпір 

шығады екен.  

Міне балалар бау- бақшаға да келіп 

қалдық.  

Д/О Адасқан сандар 

Сергіту сәті:  

Орнымызда тұрамыз,  

Дөңгелекті құрамыз 

 Қолымызбен шапалақтап, 

 Аяқпенен ұрамыз . 

3-шіаялдама  «Пішіндер » аялдамасы  

Балаларға әр түрлі түсті пішіндер 

беріледі. Пішіндерді құрастыру. 

Дидактикалық ойын: Көлеңкесін тап 

Буратино :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар: Иә, 

көмектесеміз 
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-Алақай, алақай менің кілтім табылды. 

(Қақпаның аузында , Буратиноның алтын 

кілті тұрады.)  

Қақпаның үстіңгі жағында «Ғажайып 

білім әлемі» деген жазуы бар.  

Тәрбиеші : Балалар қараңдаршы біз 

алтын қақпаға да келіп қалыппыз.  

«Ғажайып білім әлемі» деген осы жер 

балалар. «Ғажайып білім әлемі» бізге ең 

бастысы білім сыйлады. Біз бәріміз 

бірігіп, қызықты тапсырмалар 

орындадық, Буратиноға кілтін табуға 

көмектестік. Буратино: Балалар сендерге 

көп-көп рахмет. Сендер маған «Ғажайып 

білім әлеміне» баратын жолды көрсетіп, 

алтын кілтімді табуға 

көмектестіңдер,көптеген тапсырмалар 

орындадыңдар.Өмірде тек білімді емес, 

қайырымды балалар екендеріңді 

көрсеттіңдер. Мен осындай «Балбөбек» 

балабақшасының тапқыр, ақылды, білімді 

балаларының барына қуанып тұрмын. 

Тәрбиеші: Міне балалар Буратиноға көп 

көмек көрсеттіңдер. Кілтін табуға 

көмектестіңдер. Өздеріңнің ұшқыр 

ойларыңды , тапқырлықтарыңды, 

қиындықтан қорықпайтындарыңды 

көрсеттіңдер.Осымен «Ғажайып білім 

әлеміне» саяхатымыз аяқталды, енді 

өзіміздің тобымызға оралайық.  

 

 

 

 Балалар: 

 Көпір керек 

 

 

 

Балалар жемістерді 

талға іледі, 

көкөністерді жерге 

отырғызады. 

Қорытынды 

бөлім 

Балалар сендерге саяхат ұнады ма?  

Сендер саяхатқа қайда бардыңдар?  

Біздер кімге көмектестік?  

Өте жақсы балалар, енді қол ұстасып, 

бір- біріміздің жүрек жылуымызды 

сезініп, бүгінгі саяхатымызды аяқтай 

отырып, қонақтар мен қоштасайық  

Қол ұстасып тұрайық 

 Шеңберді біз құрайық,  

Көріскенше күн жақсы, 

Сау- саламат болайық.  

Ия ұнады. 

Қуанады . 
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Сауболыңыздар! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2022 ж.    № X00029   

 

Адамгершілік – адамның асыл қасиеті 

 

МУСАКУОВА РАЙМА МАДИБЕКОВНА                                                                                                                 

Шымкент қаласы 
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 "Атамекен"бөбекжай бақшасының әдіскері 

 

Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа - адамгершілік - 

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

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

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

алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың бойына жастайынан 

ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды қасиеттерді 

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

атқарады.  

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

үлкендердің, ата - аналардың, тәрбиешілердің балаларға белсенді ықпалын, 

екінші жағынан - тәрбиеленушілердің белсенділігін қамтитын қылықтарынан, 

сезімдері мен қарым - қатынастарынан көрінеді. Сондықтан белгілі бір мазмұнды 

іске асыра, адамгершілік ықпалдың әр түрлі әдістерін пайдалана отырып, 

тәрбиеші  істелген жұмыстардың нәтижелерін, тәрбиелеушілерінің жетістіктерін 

зер салып талдау керек.Тәрбиенің негізгі міндеті- қоғамның қажетті талаптарын 

әрбір баланың бойында борыш, намыс, ар- ождан, қадір- қасиет сынды биік 

адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру. 

Халқымыздың ғасырлар бойы ұлан- байтақ жерін сыртқы жаулардан 

қорғауда ерлігімен көріне білген батырлары мен қолбасшыларын, халқының 

сөзін сөйлеп, ел қамын ойлаған шешен - даналарын мақтан еткен. Отанымызды 

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

борышымыз. Сондықтан бар халық мақсаты өзінің өскелең ұрпағына тәрбие 

беруде күнделікті тұрмыс кәсібін ұлттық арнада ұйымдастырып, рухани- 

адамгершілік тағылымымен ұштастыра білген.[1] 

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

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

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

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

мейірімділік таныту, кішіпейілділік көрсету т.б. 

Рухани – адамгершілік тәрбие – белгілі бір мақсатқа қол жеткізе білетін 

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

адами тәртіп пен рухани дағдыны қалыптастыратын жалпы азамзаттық тәрбиенің 

құрамдас бөлігі.  

Адамгершілік тәрбиенің бүкіл жүйесі гуманистік мазмұнға толы, рухани 

негізде жеке адамның жан- жақты дамып жетілуіне бағытталған. 

Баланың рухани - адамгершілік дамуы балабақша мен отбасы арасындағы 

қарым - қатынастың тығыздығы артқан сайын ойдағыдай жүзеге асады. Әрбір 

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

жасалады. Мәселен, ойында ұнамды әдеттер, өзара қарым - қатынастар, 
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адамгершілік сезімдер қалыптасады, еңбекте - еңбек сүйгіштік, үлкендер еңбегін 

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

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

Балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі міндеттері мына жайлармен 

түйінделеді: ізгілік бастамасымен тәрбиелеу, балалар мен үлкендер арасындағы 

саналы қарым – қатынас/ тұрмыстың қарапайым ережелерін орындау/ 

кеңпейілдік, қайырымдылық, жақын адамдарға қамқорлықпен қарау және т. 

б.Ұжымға тәрбиелеу, балалардың өзара ұжымда қарым - қатынасын 

қалыптастыру, Отанға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу, әр түрлі ұлт өкілдеріне 

қадір тұту және сыйлау. Осылайша мейірімділіктің негізі қаланады, 

немқұрайдылықтың пайда болуына, құрбыларына, төңіректегі үлкендерге қалай 

болса солай қарауға мүмкіндігі жасалмайды. 

Адамгершілікке, еңбекке тәрбиелеу күнделікті өмірде, үлкендердің қолдан 

келетін жұмысты ұйымдастыру процесінде, ойын және оқу ісінде жоспарлы 

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

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

қатысуға талпыныс пайда болады. Мұның бәрі де баланың жеке басының 

қоғамдық бағытын анықтайды, оның өмірге белсенді ұстанымын бірте - бірте 

қалыптастырады.Әр баланың жеке басы - оның моральдық дамуы үшін 

қамқорлық жасау - бүгінгі күннің және алдағы күндердің талабы, оған 

педагогтың күнделікті көңіл бөлуі талап етіледі. 

Адамгершіліктің негізі мінез - құлық нормалары мен ережелерінен 

тұрады.Баланың рухани - адамгершілік дамуы балабақша мен отбасы 

арасындағы қарым - қатынастың тығыздығы артқан сайын ойдағыдай жүзеге 

асады. Әрбір бала қандай да болмасын бір міндетті орындау үшін, өзіндік ерекше 

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

қатынастар, адамгершілік сезімдер қалыптасады, еңбекте - еңбек сүйгіштік, 

үлкендер еңбегін құрметтеу, сондай - ақ ұйымшылдық, жауапкершілік, парыздың 

сезімі сияқты қасиеттер, патриоттық сезімдер жайлы мағлұматтар. т. б. 

қалыптасады. Балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің негізгі міндеттері мына 

жайлармен түйінделеді: ізгілік бастамасымен тәрбиелеу, балалар мен үлкендер 

арасындағы саналы қарым – қатынас/ тұрмыстың қарапайым ережелерін 

орындау/ кеңпейілдік, қайырымдылық, жақын адамдарға қамқорлықпен қарау 

т.б. 

 

Ұжымға тәрбиелеу, балалардың өзара ұжымда қарым - қатынасын 

қалыптастыру, Отанға деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу, әр түрлі ұлт өкілдеріне 

қадір тұту және сыйлау. Осылайша мейірімділіктің негізі қаланады, 

немқұрайдылықтың пайда болуына, құрбыларына, төңіректегі үлкендерге қалай 

болса солай қарауға мүмкіндігі жасалмайды. 

 Атақты педагог Сухомлинский; «Бала кезде үш жастан он екі жасқа 
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дейінгі аралықта әр адам өзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін де 

ертегіден алады. 

Мемлекетіміз келешекте жас ұрпақтың еліміздің азаматы болуы үшін 

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

қабілеттерін барынша жүзеге асыру және үлкен жетістіктерге жетуде табанды 

болуын қалайды. 

     Отбасындағы жас ұрпақтың тұлғалық қасиеттерін қалыптасуына ата-

ананың, отбасы мүшелерінің қарым-қатынасындағы мейірімділік пен махаббат 

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

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

қорғалуы тиіс. 

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

бала тәрбиесі оның дүниеге келгенінің алғашқы күнінен басталады. Адамзат 

ұрпағына отбасының аса құнды ықпалы мен әсерін өмірдегі басқа еш нәрсенің 

күшімен салыстыруға болмайды. Балаға ата-ана тәрбиесінің орнын ешнәрсе 

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

жүктеліп отыр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2022 ж.     № X00030 

 

ОЙЫН АРҚЫЛЫ БАЛАНЫҢ ОЙ-ӨРІСІН ДАМЫТУ 
 

АМИРТАЕВА ЖАДЫРА                                                                                                                                                     

Шымкент қаласы  
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"Атамекен" бөбекжай бақшасыныңтәрбиешісі 

 

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.  

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 
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тапсырмалар орындап,жағымды қарым – қатынас жасауы балалардың 

эмоционалды көңіл – күйлерін көтереді, сондықтан да дидактикалық ойынға 

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

маңызды. Балалардың интеллектуалдық  дамуына әсер ететін жаңа ойын 

технологиялары да біздің балаларға танымал.  Мысалы: Логикалық 

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

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

өздігінен қалыптаспайды, оның дамуына  мақсатты түрде  білім беру 

мамандарының, ата - аналардың, балалардың бірлескен жүйелі жұмысы 

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

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

Логикалық ойлауды дамытудың негізгі рөлі математикалық ойындарға 

жатады.Бұл ойындар арқылы баланың интеллектуалды  дамуы тек белгілі бір 

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

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

шығармашылық қасиеттерінің дамуын қамтидыМысалы, 

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

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

ұлғатты сөз бекер айтылмаған. Ойлау негізі баланың сөйлеу тілін де 

қалыптастырады. Қорытып айтқанда, балаларды интеллектуалды  дамыту 

тәрбиесі білімді тереңдетуге,бекітуге,оның тәжірибелік мәнін түсінуге септігін 

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

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

психологиялық ерекшеліктері осы ойын түрінде қалыптасады. Мектеп жасына 

дейінгі балалардың қоғамдық құбылыстарды, қоғамдағы ересек адамдардың іс - 

әрекетін өз түсінігінше әрекеті арқылы бейнелеуі ойын болып саналады. 

Ойынның шығу тарихына шолу жасауда көңіл аударатынымыз ол еңбекпен, 

өнермен, қоршаған ортамен тығыз байланыста дамыған, яғни ойынды өмірден 

ажыратып қарай алмаймыз балалар тек ойнап қана қоймайды, сонымен бірге 

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

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

Балабақшаларда оқыту – тәрбиелеу жұмысында балалардың тілін дамыту, 

сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін 

күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс - әрекет кезіндегі тілдік 

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

Бала жалғыз ойнағанды ұнатпайды, ол қатар құрбыларымен бірлесіп ойнай 

отырып бір - бірімен қарым қатынас жасайды. 

Оқу ісі - әрекетінде қолданатын ойын түрлері мынадай топтарға бөлінеді. 

Ойынның түрлері: 

• Ұлттық ойындар 

• Сюжетті рольді ойындар 

• Педагогикалық ойындар 

• Дидактикалық ойын 

• Шығармашылық ойын 

• Қимылды ойындар 

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты 

ойын түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. 

Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды 

қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың 

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

барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылады. 

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 

берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады. 

Педагогикалық ойын технологиясы дегеніміз - педагогикалық жұмысты 

ойын түрінде ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдерінің жиынтығы. 

Дидактикалық ойындар арқылы оқу іс - әрекеті барысында балаларды 

қызықтыру мақсатында қолданылады және мектеп жасына дейінгі ұйымдардың 

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

барысында ойын түрлері жас ерекшеліктеріне байланысты қолданылады. 

Тәрбиеші ойынға тек қана баланы қызықтырып қоймай, бес саланы білім 

берудің негізгі құндылығы деп түсінсе ғана өз мақсатына жете алады. 

Ойын түрлерінің тәрбиелік мәні зор, ол әрбір адам денесінің дамып 

жетілуіне пайдасы мол. Ойын үстінде балалардың бойындағы барлық дерлік 

психологиялық процестері, сезімдері мен эмоциялары, ерік - жігер қасиеттері 

шыңдалады, мінез - құлық айқындала түседі. 

Бала өзіне жаңалық болып сезілген әрқилы нәрселерге еліктегіш келеді. 

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

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

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

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

байқалады 

Ойын кезіндегі баланың психологиялық ерекшеліктері: бала ойланады, 

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

дамиды. Мұның бәрі баланың шығармашылық қабілеті мен дарынын ұштайды. 

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

Ойын арқылы балалардың сөйлемдерді айту, сөйлем құрай білу, сурет бойынша 

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

- қатынасқа түсіп ашылуына себеп болады. 

Ойындарда күтілетін нәтижелер: 

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

молайтады, өзін қоршаған ортаны танып, мейрімділік сезімге тәрбиелейді. 

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

3. Ұжымдық сезім әрекеттері өсе түседі. 

4. Эстетикалық тәрбие беру құралына айналады. 

5. Еңбек тәрбиесін беру мақсаттарын шешуге мүмкіндік береді. 

6. Дене күшінің жетілуіне көмектеседі. 

Демек, ойын баланы жан - жақты жарасымды тәрбиелеудің психологиялық 

және физиологиялық негіздері болып табылады. Ойын баланың көңілін өсіріп, 

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

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

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

Ойынның қандай түрі болмасын атадан балаға яғни ұрпақтан ұрпаққа ауысып 

отырады. Халық ойындары өмір қажеттіліктерінен туады. Психологиялық 

жақтан денсаулықты нығайтуға негізделген. 

Қорыта келе айтқанда: 

Ойын мектепке дейінгі балалардың негізгі іс - әрекеті. Ойын балалар 

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

Ойын арқылы балалар қоғамды тәжірибені меңгереді, өзінің психологиялық 

ерекшеліктерін қалыптастырады. 

 

 

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

тілін 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2022 ж.   № X00031 
 

Қазақ халқының педагогикасын балаларға                                                          

музыкалық-эстетикалық тәрбие беруде қолдану 

 

КАРИБОЗОВА  АҚБОТА БОЛАТХАНҚЫЗЫ                                                                                                                     
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Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының   

музыка жетекшісі 

 

Қазақ халқының педагогикасын балаларға музыкалық-эстетикалық тәрбие 

берудің күнделікті тәжірибесінде педагогикалық ықпал етудің толып жатқан 

тәсілдері ретінде қолдануға болады. 

Халық еш нәрсені де өзінің баласынан жоғары санаған емес, сондықтан 

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

дүние есгін ашқаннан бастап бесік жырымен жеткізген. Дара туған Абай данамыз 

айтқандай: нәресте анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады: біреуі ішсем, жесем; 

екіншісі білсем деген, көрсем соған талпынып... көзі көрген, құлағы естігіннің 

бәрің сұрап  тыныштық көрмейді, мұның бәрі жан құмары.  

     Халық даналығымен,Халық өнерімен жастайынан сусындаған бала 

бойында адамгершіліктің жоғары қасиеттері, өмір туралы білгілі бір 

дүниетанымдық қөзқарасы жоғары болады. М.Әуезовтың «Әнге құмар, күйге 

әуес бала жаны сұлу, өмірге ғашық болып келеді» деген сөзі рас.  

Балабақшадағы балаға берілетін бүгінгі тәрбиенің ең өзек алатын жері ол 

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

тәрбиесімен айналысатын тәрбиешілер халқымыздың таусылмас бай асыл 

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

парасатымызға жүгінуі тиіс. Сондықтан, біздің балабақшамыздағы жүргізіліп 

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

дәстүрлерге, адамгершілікке баули отырып, жаңа дәуір технологиясын табысты 

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

өзіміздің ана тілімізді толық игеруіміз қажет.  

 Мағжан Жұмабаев  өзінің 1921жылы «Бостандық туы» газетінде 

жарияланған  «Жазылшақ оқу құралдары hәм мектебіміз» деген мақаласында: 

«Қазақтың тағдыры, келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізге құрылуына 

барып тіреледі. Мектебімізді таза, сау, берік  hәм өз жанымызға қабысатын, 

үйлесетін негізге құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ серттесуге болады. 

Сондай, негізге құра алмасақ, келешегіміз күңгірт», - деп толғанады. Сөйтіп, 

кемеңгер ағартушы ұлт ретінде құрып кетпеудің жолы «халық жанына 

қабысатын», ана тілінің уызынан нәр алған дүниежүзілік өркениет жолына 

түсіретін ұлттық мектебінің болуы және жазылмақ оқу құралдарының да мінезі 

мектебіміздің мінезіне байлаулы болуы» деген тұжырымға келді.  

Мағжан Жұмабаев мұндай қортындыларды жайдан жай айта салмағаны 

даусыз.  

Алматыда болып қайтқан қазақ тілін зерттеуші американдық профессор 

Стюарт Делом «Ана тілі» газетінің тілшісімен сұхбатында маман ретінде 

«Қазақтың үш педагогінің  Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан 

Жұмабайұлының еңбектерін өте жақсы көретінін айтып, оның себебін бұлардың 
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жазған кітаптарында халықтық педагогика мен психологияға көп мән беретіні» 

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

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

Адам жаны әрқашанда әсемдікке ұмтылады, сұлулыққа құштарлық, оған 

ынтығушылық еңбектеген сәби кезінен кәрілік жеңгенге дейінгі бүкіл өмірінің 

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

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

сүйіспеншілігін арттыру тәрбие жүйесінің сан алуан қырын қамтитын күрделі 

процесс болып отыр. Сондықтан да қазір қоғамыздың алдында адам тәрбиесінде 

рухани жәдігерлік пен дәстүрлі адамгершілік тәрбие бірлігінен тұратын 

қағиданы ұсынып, жүзеге асыру мәселесі мейлінше  кең өріс алуда. 

Эстетикалық тәрбие беруді шешудің көптеген құрамдас бөлігі бар,  ол: 

Мәдени мұрамыздың ғасырлар қойнауындағы сарқылмас бұлағы мен інжу 

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

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

нормалар, тұнығымыз туған табиғат арқылы тәрбиелеу. Мәдени мұрамыз Халық 

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

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

мәдениетін жетіліруде шешуші рөл атқарады. Өз тіршілігінің сан ғасырлық 

тарихының ішінде қазақ халқы тәрбиенің өзіне тән эмперизмдік, яғни сезімдік 

қабылдау тәжірибесін, өскелең ұрпаққа музыкалық-эстетикалық тәрбие берудің 

өзіндік әдет-ғұрпы мен дәстүрлерін жинақтады. Қазақ халық педагогикасында 

болмысқа эстетикалық көзқарасты, эстетикалық талғамдарды қалыптастыру, 

балалар мен жастарды бай әдеби және музыкалық мәдениетке тарту құралдары 

сан алуан. Халықтың ауызекі творчествосының түрлі жанрлары да, ұлттық 

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

қолданбалы өнері де, ұлттық ойындары да соның жарқын айғағы болып 

табылады. Халық педагогикасы бойынша бала тәрбиесі мен оның барлық 

адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуы отбасында басталады. Себебі, бала 

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

отырады, ата-ананың жағымды-жағымсыз қылықтарына еліктейді. 

Қазақ халқының эстетикалық көзқарастары көп жағдайда оның эстетикалық 

түсініктерімен тығыз байланысты.  

 

 

Қазақ халқы өз дамуының таң шапағындада толық қалыптасқан, өз 

уақытының жоғары дамыған көркем мәдениетіне ие болған.  

Бұл мәдениет уақыт өткен сайын жетіліп, дамып, байи отырып, биік ұлттық 

эстетикалық игілікке айналды.Балалар мен жастарға музыкалық-эстетикалық 

тәрбие беру қарапайым әдістермен, тәсіл-құралдармен сәби шақтан әр отбасында 

жүзеге асырылып отырған. Ата-аналар мен айналадағы көпшілік балаларды ән 
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күйге, ауызекі халық шығармашылығының қазыналарына тартып, музыкалық-

эстетикалық талғам мен нанымды қалыптастырды. Өнер негіздерін үйрену  

өскелең ұрпақты тәрбиелеудің қажетті элементі. Халықтың ән айтуға, музыкалық 

аспапта ойнауға, шешендікке, сурып-салма ақындыққа үйренуге ұмтылысы 

осыдан келіп туса керек. Сөйтіп, қазақ халық педагогикасындағы музыкалық 

эстетикалық тәрбиенің ықылым ғасырларда туған прогресшіл әдіс-тәсілдері мен 

құралдары бүгінгі таңда да күнделікті практикада тәрбие міндеттерін шешуге өз 

үлесін қосып келеді. 

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

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

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

тәрбиесінде алар орны ерекше. Сонымен қатар, музыканың мынадай қызметі 

бар: эвристикалық - адамдардың шығармашылық мүмкіндіктерін белсендіру 

және дамыту, коммуникативтік  - адамдар арасындағы қарым-қатынастың ерекше 

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

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

Сондықтан, балабақшадағы музыка жетекшілері мен тәрбиешілері музыкалық-

эстетикалық тәрбие беруде мектеп жасына дейінгі балалардың жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, мемлекеттік стандартқа сай бағдарламаға 

сүйеніп, қазақ халқының педагогикасын қолданып, ұйымдастырлған оқу 

қызметтері мен тәрбиелік іс-шараларын қызықты өткізуге тырысады. 

Қазақ халқының педагогикасы балаларға музыкалық-эстетикалық тәрбие 

беріп қоймай, мақсатымыз өз ұлтының тарихын, мәдениеті мен тілін 

қастерлейтін және оны жалпы азаматтық деңгейдегі рухани құндылықтарға 

ұштастыра білетін елжанды тұлға тәрбиелеу. Қазақ халқы басқа халықтар сияқты 

өз тіршілігінің сан ғасырлық тарихының ішінде, өскелең ұрпаққа  музыкалық 

эстетикалық тәрбие берудің өзіндік әдет-ғұрпы мен дәстүрін қалыптастырған. 

Бала бойында рухани байлықты дамытудың аса маңызды саласы - музыка 

мәдениеті. Өнер саласында, яғни эстетикалық тәрбие беру, яғни музыкада - 

дыбыс арқылы өрнектеледі. Музыка тілі  - басқа өнер саласымен салыстырғанда, 

күрделі тіл екендігі белгілі. Ол сезімге әсер ете отырып, адамның қиялы мен 

көңіл-күйіне байланысты қабыданады.Музыка арқылы эстетикалық тәрбие 

берудің тікелей міндеті музыканың идеялық мазмұнымен анықталады.  

 

 

Тұлғаның мақсатқа бағытталған даму жүйесін құруды талап ететін 

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

қабылдануы мен тәрбиелік рөлін зерделеусіз мүмкін емес. 

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

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

сезіне білсе, ол мәдениеттің ешқандай құралдарымен жетуге болмайтын 
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сатысына көтеріледі.Музыкалық тәрбие – бұл музыкантты тәрбиелеу емес, ең 

алдымен адамды тәрбиелеу» , - деуінде үлкен шындық жатыр.  

Балалардың музыкалық тәрбиесі мен білім алуына халықтың мәдени 

мұрасының, кәсіби музыка үлгілерінің рөлі ерекше. Жалпы музыкалық білім 

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

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

мүмкіндіктерді қолдануды мақсат тұтады. Еліміз егемендік алып, өз 

шаңырағымызды берік тіккен тұста ұлттық өнерімізді, мәдениетімізді, 

білімімізді жаңғыртып ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу міндеті қойылып отыр. 

Музыкаға баулудың мақсаты қоғамның әлеуметтік сұранысына жауар бере 

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

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

халықтардан ерекшелігі өзінің ұлттық музыкасының болуы. Атадан балаға 

жеткен, қадірлеп көзінің қарашығындай сақталып, қымбат қазынаға айналды. 

Қорыта келгенде, қазақ халықпедагогикасының  музыкалық- эстетикалық 

тәрбие  беруде тамыры тереңде жатыр. Қазақ педагогикасындағы музыкалық-

эстетикалық тәрбиенің өткен ғасырларда туған прогресшіл әдіс-тәсілдері мен 

құралдары бүгінгі таңда да күнделікті іс- тәжірибеде тәрбие міндеттерін шешуде 

үлкен орын алады. 

 

                                                        

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28.09.2022 ж.    № X00032 

                                                        

Кім тапқыр? 

 

МЫРЗАШЕВА ЭЛЬМИРА САПАРБЕКОВНА                                                                                     

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының   
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Тәрбиешісі 

 

Білім беру саласы:Таным                                                                                                                        

Бағдарлама тараулары:Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру                                                                                                                    

Мақсаты: Қарапайым математикалық ұғымдарын тиянақтап бекіту, сан және 

санауды жалғастыру, геометриялық пішіндер туралы  ұғымдар бойынша 

білімдерін тексеріп қорытындылау.                                                                                    

Білімділік: Балалардың жалпы қарапайым математикалық ұғымдар ы туралы 

білімдерін қорытындылау.                                                                                                                 

Дамытушылық:Ақыл-ой белсенділігін одан әрі дамыту                                

Тәрбиелік:Қоршаған ортадан геометриялық пішіндерге ұқсас заттарды таба 

білу қабілеттеріне тәрбиелеу                                                                                                                    

Сөздік жұмыс: шаршы, ғажайып                                                                                                               

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

зеленый. 

Оқу қызмет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің қызметі Балалардың 

қызметі 

Мотивациялық 

қозғаушылық 

Шаттық шеңбері.Кел, балалар, 

күлейік, 

Күлкіменен түлейік. 

Қабақ түйген не керек? 

Көңілді боп жүрейік                                                                               

Таңғы жиын                                    

Орталыққа бөліну 

Шаттық  шеберін 

жасайды.  

Балалар өлең 

жолдарын 

қайталайды. 

Орталыққа бөлінеді 

Іздену 

ұйымдастыру 

шылық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балаларға сұрақтар қойып жауап алу. 

 Балалар мен таңертең келе жатып бір 

хат тауып алдым. Бұл хатта ештеңе 

жазылмаған қалай оқимыз.  Балалар 

біз «Балбөбек» балабақшасының 

тәрбиешілері сендерге   сыйлық  

дайындадық. Бірақ ол сыйлықты 

мыстан кемпір алып кетіпті. Қайда 

жасырғанын білмейміз. Олсандық осы 

балабақшаның ішінде жасырылған 

екен. Сендер сол сандықты табуға 

көмектесесіңдер ме.  Оны табу үшін 

бірнеше тапсырмаларды орындап 

білімдеріңді көрсетулерің керек.   

Хатпен бірге ақ беттер бар екен. Бірақ 

онда не жазылғанын білмейміз. Қане 

бояп көрейікші қандай жазу пайда 

 

Балалар 

тәрбиешінің қойған 

сұрақтарына жауап 

береді. 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар бояйды 

сандар пайда 

болады. Бір балада 

төртбұрыш  пайда 

болды 
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Рефлексивті 

түзетуші 

болады екен .   

Бұл төртбұрыш сендерге берілген 

нұсқаулық, соған сүйеніп келесі 

тапсырманы табасыңдар. 

Төртбұрыш қайда екен іздейік. Бұл 

жай төртбұрыш емес сыйқырлы болу 

керек. Ендеше ашайық  ішінде 

тапсырма бар екен. Сынған 

тәрелкелер бар екен. Тәрелкелерді 

қоссақ сандар шығады екен.     

Дөңгелек қайда іздейік. Дөңгелектің 

ішінде не бар екен? Пазлдар бар екен.      

Үшбұрыш қайда екен іздейік. 

Үшбүрышта лабиринт   бар екен. Қане 

лабиринтта балала біз тұрмыз.  жүріп 

келіп неге жетті. Киндерге жетті. 

Киндер неге ұқсайды? Сопақшаға. 

Киндер қайда екен. Ол жай киндер 

емес көрінеді.ішінде не бар екен?   

Жұмыртқаны фонарикпен көреміз. 

Ендеше ол қайда екен? 

Музыкамен  билейді. музыкант: 

балалар сендер тамаша биледіңдер, 

мен сендерге сандықшаларыңды 

беремін.Балалар сендер оте жақсы 

білімдеріңді көрсеттіңдер.Мен 

сендерге бір сиқырлар көрсетейін деп 

тұрмын. Жұмыртқамен 

эксперименттер. 

 

 

 

 

 

Бір балада  дөңгелек  

шығады.   

 

Күндіз. Түн. Кеш . 

түс. Бір бала   

үшбұрышты 

құрастырады. 

 

Балалар киндерді 

іздеп табады. 

Кішкентай 

жұмыртқалар бар 

екен.фонариктер 

бар екен.   бір 

балада  Ішінен 

пионино   шықты.  

Музыка залында 

Рахмет 

Күтілетін нәтиже:                                                                                                                            

Білуі керек: Қарапайым математикалық ұғымдар туралы                                                      

Істей білу керек: Тапсырмаларды тиянақты орындай білу керек.                                            

Игере білу керек: пішіндердің қасиетін, айырмашылығын игеру керек 

 

 

28.09.2022 ж.   № X00033 
 

Күзгі баққа саяхат 

 

БАРАТОВА АЙЖАМАЛ   

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының   
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Тәрбиешісі 

 

Ұйымдастырылған оқу қызметі  жоспарының үлгісі 

Білім беру саласы Қатынас,Таным 

Бөлім Сөйлеуді дамыту, Көркем әдебиет, Сенсорика, 

Жаратылыстану, Құрастыру. 

Тақырыбы «Күзгі баққа саяхат» 

Мақсаты Күз туралы білімдерін толықтыру, көкөністер мен 

жемістерді сипаттай білуге үйрету. Жолда жүру 

ережелеріне сәйкес бағдаршамның атқаратын 

қызметімен таныстыруды жалғастыру. 

Байланыстырып сөйлеу тілін, көркемдік талғамын 

дамыту, сөздік қорын молайту. 

Сөздік жұмыс Күз сыйы 

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

Ресурстар Күз мезгілінің суреттері, жемістер мен көкөністер 

муляждары, ағаштар, жапырақтар, 

Барысы 

ҰОҚ кезеңдері Педагогтың әрекеті Тәрбиеленушінің 

әрекеті 

Кіріспе бөлім Жылулық шеңбер. 

Сәлем саған, Күннің нұры! 

Сәлем саған, Көк аспан! 

Сәлем саған, Жер ана!        Сәлем 

саған,Қоршаған орта! 

Амансыңба, достарым! 

Балалар жылулық 

шеңберін 

қызығушылықпен 

орындайды. 

 

 

Негізгібөлім Тәрбиеші: 

-Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? 

Сурет бойынша балалармен жұмыс 

жасау. 

Тосын сәт: 

Әдемі әуен ойнатылады. Қонаққа 

Әже келеді. 

-Сәлеметсіңдер ме балалар! 

Тәрбиеші: 

-Балалар, бізге қонаққа Әже келіпті.  

Әже: 

-Балалар, сендер менімен саяхатқа 

шығасындар ма? 

Өте жақсы. Біз сендермен бау-

бақшаға саяхатқа барамыз. 

Балалар қазір 

жылдың күз 

мезгілі екенін 

айтады. 

Сұрақтарға жауап 

береді. 

Қуанады 

- Сәлеметсіз бе!  

- Здраствуйте!  

-Hello! 

 

 

 

 

-Иә 
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Бірақ, балалар баққа саяхатқа бара 

жатқан жолда, кездескен 

тапсырмаларды орындасаңдар, тез 

жетеміз. 

Әуен ойнатылады.  

Жолда Бағдаршамды көреді. 

Тәрбиеші бағдаршамның көздерінің 

түсін сұрайды. 

-Балалар, біз бағдаршамның қандай 

түсі жанғанда жолдан өтеміз. 

1-тапсырма: 

Құрастырғыш материалдардан, 

көкөністер мен жемістерді 

құрастыру. 

2-тапсырма: Д/Ойын: «Құлыптың 

пішіндерін тап».  

Мақсаты: Заттың түсін пішінің 

дұрыс атап, ажырата білуге үйрету. 

Үшбұрыш, төртбұрыш, дөңгелек 

ұғымдарын қайталата отырып, есте 

сақтау,ойлау қабілеттерін дамыту. 

Сергіту сәті 

Қызыл гүлім-ай.  

Бау-бақшаға келеді. 

Тәрбиеші: 

-Балалар, қараңдаршы бақтың іші 

қандай әдемі. 

-Бау-бақшаның ішінде нелер өсіп 

тұр? 

-Мына ағаштағы алмалардың түстері 

қандай? 

-Жерде нелер жатыр? 

-Жапырақтардың түстері қандай? 

Апа: Балалар маған сендердің 

көмектерін қажет. Көкөністер мен 

жемістерімді ажыратып жинап 

беріңдерші. Көкөністер мен 

жемістерді көрсетіп атауын сұрайды.  

-Мынау не?(алма, алмұрт, жүзім, 

апельсин) 

 

 

 

 

-Жақсы 

 

 

 

 

 

-Жасыл 

 

 

 

Балалар жемістер 

мен көкөністерді 

құрастырады 

 

Ойынды 

қызығушылықпен 

ойнайды. 

 

Іс-қимылмен 

орындайды. 

 

 

Балалар 

сұрақтарға жауап 

береді. 

 

-Жемістер 

Қызыл, сары 

 

-Жапырақтар 

-Сары, қызыл, 

жасыл  

 

Жемістерді 

атайды 
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Екінші себетке көкөністерді атап 

салады 

-Мынау не? (картоп,сәбіз, қияр, 

қызанақ, орамжапырақ)  

Көптілді компонент: Күз-осень, 

алма-яблоко, алмұрт-груша. 

Апа: Балалар, қараңдаршы мына 

жерде үлкен шалқан өсіп тұр. 

Сендердің маған тағы да көмектерін 

керек, мына шалқанды жұлып 

алайықшы. 

«Шалқан» ертегісін рөлге бөліп 

ойнау. 

Тәрбиеші: 

-Балалар, мен сендерге қызықты 

тәжірибемді көрсеткім келіп тұр. 

Әже мен тәрбиеші сумен балаларға 

қызықты тәжірибе көрсетеді. 

-Балалар, сендерге көп рахмет.  

-Мен сендермен қоштасамын. Сау 

болыңдар! 

Бір-бірінің 

жауаптарын 

толықтырады. 

 

Балалар 

қайталайды. 

 

Балалар, 

қызығушылықпен 

қарайды. 

 

Рахмет. 

-Сау болыңыз! 

-До свидания! 

-Good Bye! 

Қорытындыбөлім Қорытындылау. 

-Біз саяхатқа қайда бардық? 

-Бақта нелер өседі екен? 

-Қандай жемістер өседі? 

 

Тәрбиешімен 

бірігіп 

қорытындылау. 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 28.09.2022 ж.   № X00034 

 

Сиқырлы асық 

 

БЕЙСЕНБЕКОВА ОРАЗГУЛЬ ТАСБАЛТАЕВНА                                                                             
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Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының   

Тәрбиешісі 

 

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

Бөлімі:Математика негіздері 

Тақырып:   «Сиқырлы асық» 

Мақсаты:  Патриоттық сезімдерін ояту. Салыстырмалы ұғымдар туралы 

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

жаттықтыру, геометриялық пішіндер туралы ұғымдарын тиянақтап, түстерді 

ажыратуға қалыптастыру, пішіндерден бейнелер құрастыру арқылы 

тапқырлыққа тәрбиелеу. 

Міндеттері: Білімділік: Білімге деген қызығушылықтарын арттыру, есте сақтау 

қабілеттерін жетілдіру.  

Дамытушылық: Танымдық процесстерін дамыту. 

Тәрбиелік: Ұжымдыққа тәрбиелеу. 

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

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

Сөздік жұмыс: Ұзын, қысқа. көп 

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

много-many 

Оқу қызмет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің   қызметі Балалардың  

қызметі 

Мотивациялық-

қозғаушылық 

Жылулық шеңбері 1.2 

Қуан, шаттан алақай 

Қуанатын күн келді! 

Күліп шықты күн бүгін 

Қайырлы таң! Қайырлы күн! 

 

Балалар жылулық 

шеңберін 

қызығушылықпен 

орындайды 

 

Ұйымдастырушы 

ізденуші 

 

 

 

 

 

Балалар, енді қонақтарымызбен 

амандасайық 

Тәрбиеші: 
- Балалар, қараңдар,  бізге қонақ 

келген секілді. 

-Қане, қарайықшы, кім келді екен? 

Балалардың алдынан Асық шығады. 

-Балалар, бұл кім? 

-Сәлеметсің бе, Асық.  

Сен неге көңілсізсің? 

Асық: 

-Менде қызықты ойындар мен 

 Қонақтармен 

балалар үш тілде 

амандасады. 

 

 

 

 

 

 

 

Асық 

 Балалар 
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тапсырмалар бар, бірақ, өкінішті 

біреуінің де шешімін таба алмадым. 

Сендерден көмек сұраймын. 

Тәрбиеші: 

-Балалар, Асыққа көмектесеміз бе? 

Асық сендермен ойын ойнағысы 

келіп тұр. Асық кімге сұрақ қойса, 

сол жауап береді. 

Асық: 

1. Біздің мемлекетіміз қалай  

аталады? 

2. Әр елдің өз елбасшысы болады. 

Біздің елбасшымыз кім? 

3. Бас қаламыз қай қала? 

4. Біз қай қалада тұрамыз? 

5. Сендер қандай ертегілерді 

білесіңдер? Есімізге түсірейікші. 

6. Қандай тақпақтар білесіңдер? 

Жарайсыңдар, балалар! 

Д/О: «Ғажайып дорба» 

Асық сендерге қызықты 

тапсырмаларды ғажайып дорбаға 

салып әкеліпті. Дорбаны ашып 

қандай тапсырмалар бар екенін 

көрейік. Міне, бірінші тапсырма. 

1 тапсырма: 1-2-ге дейін тура, кері 

сана. Қайсысы ұзын? 

Қайсысы көп? 

Көп-аз ұғымдарын суреттен 

көрсетеді. 

2 тапсырма: Геометриялық 

пішіндерден моншақ 

құрастыр.Геометриялық пішіндерді 

ата. Үшбұрыш, төртбұрыш, дөңгелек. 

Сергіту сәті:  

Бір үйде біз нешеуміз? 

Кел, ойнайық екеуіміз! 

Бас бармағым- әкем, 

Балаң үйрек- анам, 

Ортан терек- ағам,  

Шылдыр шүмек-мен, 

амандасады 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иә, көмектесеміз 

 

Қазақстан 

Республикасы 

 

 

Қасым-Жомарт 

Тоқаев 

Нұр-Сұлтан 

Семей 

«Шалқан», 

«Бауырсақ» т.б. 

Балалардың 

жауабы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар берілген 

тапсырмаларды 

толықтай 

орындайды. 
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Күтілетін нәтиже: 

Нені  білу керек:                                                                                                                            
-Геометриялық пішіндерді,  олардың түстері, көлемі  бойынша салыстыру                         

Нені  игерді:                                                                                                                                   

-  Ұзын-қысқа, көп - аз  туралы ұғымдарды.                                                                                                                                        

Нені  біледі :                                                                                                                                               
-    Сұрақтарға толығымен жауап беруді.                                                                              

-     Тапсырмаларды орындауды. 

 

 

 

 

                                            28.09.2022 ж.     № X00035 
 

                             Жыл құстары. Қыстап қалған құстар 

 

                          КАНТУРЕЕВА МАДИНА АМАНГЕЛЬДИЕВНА 

Кішкене бөбек-сен 

Бір үйде біз нешеуміз? 

Бір үйде біз бесеуміз. 

3 тапсырма: Дәстүрден тыс сурет 

салу технологиясы (губка, ермексаз 

және мақталы таяқшалармен)  

«Күзгі пейзаж» 

Суға майлықты салған кезде судан 

жапырақтың әр түсті бейнесі 

жығады. 

Жарайсыңдар, балалар, енді 

қонағымызға бізден бояған 

суреттерді сыйға тартайық. 

Асық: 

-Рахмет, балалар, сендергеде менен 

сыйлығым бар. 

Сау болыңдар! 

 

 

 

Іс-қимылмен 

орындайды 

 

Балалар 

сыйлықты алып 

қуанады. 

Асықпен 

қоштасады 

 

 Рефлексивті –  

түзетуші  

 -Бізге қонаққа кім келді? 

-Қандай ойын ойнадық? 

-Қандай тапсырмалар орындадық? 

-Тәрбиеші әрекетке белсенді 

қатысқан балалардың аттарын атап, 

мадақтайды. 

 

Балалардың 

жауабы. 

 

 

Балалар қуанады. 
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Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының   

тәрбиешісі 

Білім саласы : Қатынас                                                                                                

Білім бөлімі: Көркем әдебиет                                                                                 

Тақырыбы: Жыл құстары. Қыстап қалған құстар.                                            

Мақсаты: Балалардың жыл құстары туралы білімдерін толықтыру, олардың 

сыртқы бейнесі, тіршілігі, қоректенуі туралы білімдерін толтыру. Құстар 

туралы көркем сөздерді пайдалана отырып сөздік қорын молайту. Ойын арқылы 

баланың есте сақтау қабілетін дамыту, табиғатты сүюге, құстарды қорғауға, 

құстарға қамқорлық жасауға тәрбиелеу. 

Әдіс – тәсілдері: Сұрақ – жауап, түсіндіру, көрсету.                                       

Көрнекілігі: Суреттер, математикалық пішіндер, текше 

 

Іс- әрекет 

кезеңдері 

 Тәрбиешінің іс – әрекеті  Балалардың іс 

– әрекеті. 

Ынталандыру  

Шаттық шеңбері 

 

 

Сұрақ – жауап 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ұйымдастырылған 

ашық оқу – 

қызметі. 

Шаттық шеңбер 

Қуанамын мен де, 

Қуанасың сен де. 

Қуанайық бәріміз, 

Арайланып атқан күнге 

- Көңіл – күйіміз қалай? 

- Бір жылда неше мезгіл бар? 

- Қазір жылдың қай мезгілі? 

- Күз мезгілін айтайықшы. 

- Күз мезгіліндегі ерекшеліктерді 

білесіңдер ме? 

- Біз қай Республикада тұрамыз? 

- Қай қалада тұрамыз? 

- Біздің елбасымыз кім? 

- Бір аптада неше күн бар? 

- Атаңдаршы 

- Жарайсыңдар, балалар 

- Балалар, бүгін біз оқу қызметімізді ба-

стаймыз. 

Тақырыбымыз «Жыл құстары». 

Суреттерді көрсетет отырып жыл 

құстарына түсінік береміз. 

Балалар жыл құстарына қарға, шымшық, 

қараторғай, сауысқан, тоқылдақ. 

Балалар құстардың бізге пайдасы өте 

көп. Құстардың барлығы жем  тауып 

Балалар 

шаттық 

шеңберге 

тұрады. 

Тақпақты 

айтады. 

 

 

 

Керемет  

 Тамаша  

 

 

 

 

 

Балалар 

сұрақтарға 

толық жауап 

береді 
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жеуге бейімделген. Неге осы құстар 

жылы жаққа қайтпай қыстап қалады, 

өйткені бұлар суыққа төзімді. 

- Балалар құстар бізге керек пе? 

- Дұрыс айтасыңдар, құстар болмаса 

біздің өмір сүруіміз қиындар еді. Құстар 

бау – бақшадағы, ормандағы зиянды  

жәндіктермен күреседі. Құстар құрт – 

құмырсқалармен қоректенеді, 

ағаштардың жайқалып өсуіне қамқорлық 

жасайды. 

Балалар 

мұқият 

тыңдайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ия 

 

 

 

 

 

 

Таңқалдыру сәті 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тіл ширату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалар жыл құстары суыққа өте төзімді 

болады 

- Түсінікті ме? 

- Балалар қараңдаршы бізге қоян келіпті, 

оның қолында хаты бар екен. Хатта не 

жазғанын білгілерің келе ме? 

- Онда былай деп жазылыпты: «Биыл қыс 

өте қатты боранды болады. Құстарға жем 

табу өте қиын болғалы тұр. Оларға 

қамқорлық жасасаңдар өте дұрыс болар 

еді» 

- Ой, рахмет. Қоян сен бізге сенім 

артқаныңа. Қоян бізге осындай хабарды 

жеткізгенің үшін .қоянға сәбіз берейік. 

- Қоян нені жақсы көреді? 

- Сәбіз қатты ма жұмсақ па? 

- Сәбізді қалай жейміз? 

- Сәбіздің түсі қандай? 

- Балалар сендерге көп рахмет. Мен 

сәбізімді алып қайтайын. 

- Балалар құстарға ұя жасап, жем 

шашайық.  

Балалар 

таңырқап 

қарайды 

 

 

 

 

Ия 

 

 

 

 

 

 

 

Сәбіз  

Қатты 

Қырт – қырт 

Қызыл 

Қоянмен 

қоштасады 
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Сергіту сәті 

 

Дидактикалық 

ойын 

 

 

 

 

- Олай болса менің қолымдағы пішіндер-

мен ұя жасайық.

 
Тақпақ айту. 

Нан қиқымын шашпаймыз, 

Жерде жатса баспайммыз. 

Теріп алып қастерлеп, 

Торғайларға тастаймыз. 

Сергіту сәтін жасаймыз. 

Қимыл қозғалыспен ( музыка) 

Балалар сергіп қалдық па, жарайсыңдар. 

- Балалар мен сендердің білімдеріңді 

тексере отырып «Текше» ойынын 

ойнатқым келіп тұр. 

Мұнда құстардың суретітүскен құсқа 

толық мағлұмат беру. 

Пішіндермен 

ұя жасайды. 

Тақпақты 

толық айтады. 

 

 

Нан береді 

 

 

Қимыл 

қозғалыс 

жасайды. 

 

Балалар 

ойынға 

белсене 

қатысады 

 

Қорыту 

 

 

 

 

Бағалау  

- Балалар бүгінгі оқу қызметі жыл құстары 

сендерге ұнады ма? 

- Жарайсыңдар. 

- Балалар сендердің белсене қаиысқанда-

рың, сұраққа толық жауап бергендерің 

маған қатты ұнады. 

- Олай болса қонақтармен қоштасайықшы. 

Мақтау, мадақтау. Балаларға сыйлық 

беру. 

Ия  

өте қатты 

ұнады  

 

Балалар мәз 

болады 

 

Балалар 

қуанады 

 Тәрбиеші: жылы ұшпайтын 

Біздің жақта қыстайтын 

Құстар жүрсе жуықта, 

 Жем шашуды ұмытпа 

Бәріңізге рахмет, сау болыңыздар 

Балалар қол 

бұлғайды. 

 

 

 

28.09.2022 ж.   № X00036 
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ЖЕМІСТЕР МЕН КӨКӨНІСТЕР 

       

ЖАНГИРБАЕВА АҚМАРАЛ  БАЙЗАКОВНА                                                                                

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының   

тәрбиешісі 

Білім беру саласы: Қатынас.  

Ұйымдастырылған оқу қызметі: Көркем әдебиет 

Мақсаты:Күз туралы білімдерін толықтыру,көкөністер мен жемістерді 

сипаттай білуге үйрету.Жемістердің(алма,алмұрт,өрік),көкөністердің 

(картоп,орамжапырақ,сәбіз,қызанак,қияр) атауларын атап,балалардың  сөздік 

қорын жетілдіру.Адамдар еңбегін бағалап құрметтеуге тәрбиелеу 

Әдіс-тәсілдері:түсіндіру,көрсету,сұрақ-жауап,сергіту сәті,ойын,әңгімелеу. 

Қолданылатын көрнекілік құралдар:көкөністер мен жемістердің 

суреттері,муляждар,үлестірмелі материал. 

 

Оқу іс – 

әрекетінің 

кезеңдері 

Тәрбиешінің іс – әрекеті 

 

Балалардың іс-

әрекеті 

 

             

Мотивациялық 

- қозғаушылық 

 

Шаттық шеңбері.  

 

Бақшамызға барамыз, 

Досымызды табамыз. 

Сәлемет пе,міне мен, 

Доспын енді сенімен. 

-Балалар қазір жылдың қай мезгілі? 

-Күз мезгілінде неше ай бар? 

-Күз мезгілінде ауа-райы қандай 

болады? 

 

Жаңа оқу қызметімен 

таныстыру.Балалар мен сендерге өлең 

оқып беремін. 

Өрік,шие,бәрі бар, 

Қауын,қарбыз көбейді. 

Жегің келсе бәрін ал, 

Неге аласын демейді. 

Жемісі мол теретін, 

Күз дос екен бізбенен. 

Бәрін тауып беретін, 

Жомарт екен күз деген.  

Балалар 

тәрбиешімен бірге  

шаттық шеңберін 

орындайды. 

 

 

-күз мезгілі 

 

-үш ай бар 

 

-салқын 

болады,жаңбыр 

жауады 
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-Балалар бұл өлеңде қай мезгілі 

туралы айтылған? 
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Дәнді-дақылдарғакүріш,бидай,жүгері 

жатады. 

-Берекелі күздің сыйлары көкөністер 

мен жемістерге 

тоқталамыз.Көкөністерге:картоп,кияр, 

қызанақ,орамжапырақ 

жатады.Көкөністер жерде,бақшада 

өседі.Жемістер: алма,алмұрт,өрік 

ағашта өседі.Жемістер мен көкөністер 

дәрумендерге бай.Көкөністерді тамақ 

пісіргенде пайдаланамыз,ал 

жемістерден шырын жасап ішеміз. 

Қане балалар,орнымыздан тұрып ,бір 

серігіп алайық. 

   Сергіту сәті: 

      Алма, алма көп алма, 

      Қызыл, жасыл, көк алма. 

      Теріп, теріп алайық, 

      Қалтамызға салайық. 

-Балалар серігіп алдық енді ойын 

ойнайық.Балалар мына жемістер мен 

көкөністердің қиынды бейнелерін 

ажыратып себеттерге 

салайық.Дидактикалық ойын: 

«Жемістер мен көкөністерді ажырат» 

Шарты :жемістер мен көкөністерді 

ажыратып,пішінін,түсін айту. 

 

 

 

Балалар өлеңді 

тыңдайды 

 

 

Күз мезгілінің 

жомарттығы 

туралы айтылған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Күзде барлық 

жемістер мен 

көкөністер дәнді-

дақылдар піседі. 

 

Балалар сергіту 

сәтін орындайды. 

 

 

 

 

 

Ойынды кызыға 

ойнайды. 
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 Тәрбиеші балалардан бүгінгі оқу 

қызметінен алған әсерлерін, көңіл 

күйлерін, не үйренгендерін 

сұрайды.Балаларды мадақтап 

қортындылайды. 

Балалар 

тәрбиешінің 

сұрағына жауап 

береді,бүгінгі 

ұйымдастырылған 

оқу қызметінін 

ұнағанын айтады. 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: жемістер мен көкөністерді ажырата білуді. 

Игереді: жемістер мен көкөністер туралы түсініктерді. 

Меңгереді: үлкендердің еңбегін бағалай білуді. Табиғатқа деген 

сүйіспеншіліктерін арттыруды.Көрнекілік суреттерді пайдалана білуі және 

әңгімелеу керек 
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   28.09.2022 ж.     № X00037 

 

Алтын күз ханшайымы 

 

КУРБАНОВА  РИТА  АЛЬЖАНОВНА                                                                                                                                 

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының 

тәрбиешісі 

 

Тәрбие сағатының барысы: 

Кеш өтетін зал мерекеге арналып безендіріледі. 

1 – жүргізуші: Армысыздар,өнер сүйер асыл халқым, 

Мереке құтты болсын, ауылдасым! 

Тағы да келіп жетті сайысымыз, 

Жырлайтын қазағымыз дәстүр салтын. 

Туған жер азаматтың мекені екен. 

Қазақтың қыздары гүлдер екен! 

Сайысымызды бастамас бұрын әділ-қазылар алқасын сайлап алайық! 

2 – жүргізуші: Қыз сыны, қыз өнері, қыз әдебі 

Тал бойына жарасқан күлкі әдемі 

Бір көргенге болмай-ақ сахнада 

Өмірде сақталсыншы ұлт әдебі – дей отырып қыздарды ортаға шақырайық. 

1-ару- ақша маңдай, үлкен-кіші мақтағандай, 

2-ару-достарын сары алтындай сақтағандай, 

3-ару-көңілді, келеді, еркін басып, 

4-ару- қара шашты, қиғаш қасты, 

5-ару- сүйкімді, жарасар алтын сырға. 

6-ару - ажарлы, ақша бетті ұқсаған жұмағы бейне қорға, 

 (Осы кезде ән орындалып тұрады, қыздар қатарласып тұрады) 

1-жүргізуші: Сайыскерлерге қоржын ұсынылады. Қоржындағы асықтың нөмірі 

бойынша қыздар жауап береді. 

2- жүргізуші: Таныстыру сайысын бастайық, 

                        Көрерменді біз серпілтіп тастайық. 

                       Сайыскер өзін-өзі таныстырсын 

                       Ду қол соғып қояйық. 

1-жүргізуші: «Қыз өссе – елдің көркі, гүл өссе – жердің көркі» - дегендей гүл-

дерімізді танысуға шақырамыз. 

1-жүргізуші: Келесі бөлім «үй тапсырмасы».                                                            

Мұнда сіздер үйде істеп әкелген «Алтын күз сыйын» таныстырып өтесіздер. 

2- жүргізуші: Тұз емеспе дәмін кіргізер, 

                        Қыз емеспе үйдің сәнін кіргізер. 

                       Қыздың жиған жүгіндей демейміз бе? 
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                      Сұлулық пен нәзіктікті білгізер. 

(үй тапсырмасын көрсетеді) 

1-жүргізуші: Қазақ жұрты киелі, өнерліні сүйеді, 

                       Сіздерді күтіп отыр сонша қауым 

                     Би билеп, ән салып бер енді. 

2- жүргізуші: Мың бұрылып, билеген, аруды кім сүймеген, күміс көмей ару-

ларға кімдер басын имеген. «Өнерлі өрге жүзер» деп, халқым бекер айтпаған 

өнерлерін арулардың тамашалап көрейік. 

1-жүргізуші: Қыз емес қыздың аты қызыл алтын, 

Көрінер қызыл айдай жүзі жарқын. 

Үлкеннің алдын орап сөз сөйлемес, 

Халқының сақтай білген ізгі салтын. 

. Бұл сайыста қыздар қоржыннан асық алып, сол асық нөміріндегі сұраққа 

жауап береді. 

Сұрақтар: 

1. Жыл мезгілдерін ата? 

2. Күз айларын ата? 

3. Жұмбақты шеш: 

Көктемде көгереді, 

Жазда ырысқа бөленеді, 

Күзде пісіп марқалады, 

Қыста бірден қартаяды. (Жер) 

1 – жүргізуші: Келесі кезеңде қыздар күз мезгілінде киілетін киім үлгілері 

көрсетеді. 

2 – жүргізуші: Тамашалайық!!! 

(Ән шырқалады, қыздар киім үлгілерін көрсетеді) 

1 – жүргізуші: Бармақтарың майысып, түрлі жапырақ сайысы 

Шебер қиып бер қолыңнан. 

Жаңылмаған ата-баба жолынан. 

Шебер қолдар өз өнерін көрсетсін. 

Ханшайымдар төмендегідей мәртебелерге ие болады: 

1. Алтын күздің инабатты ханшайымы; 

2. Алтын күздің парасатты ханшайымы; 

3. Алтын күздің өнерлі ханшайымы; 

4. Алтын күздің сымбатты ханшайымы; 

5. Алтын күздің шебер ханшайымы; 

6. Алтын күздің көрікті ханшайымы; 

7.  Алтын күздің сыпайы ханшайымы. 

2 – жүргізуші: Осымен біздің «Алтын күздің кішкентай ханшайымы» атты 

кешіміз аяқталды! 
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28.09.2022 ж.      № X00038 

 

Мен – жаңа ғасыр педагогымын 

 

БАДИРОВА ГУЛЖАН НУРГАЛИЕВНА 

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының   

Тәрбиешісі 

 

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

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

үшін қастерлі де, қасиетті мамандық ол – ұстаздық жол. 

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

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

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

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

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

соқпаққа алып барар мамандықты таңдауға бел будым. Өйткені мектеп өмірі мен 

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

білімнің тылсым құдіреті өзіне шықыратын да тұратын. Осы арман желкені 

салиқалы да салмақты ұстаздарымның жолын жалғастыруға себеп болды. 

Ұстаздық еткен жалықпас, 

Үйретуден балаға, – деп, ұлы Абай атамыз айтқандай, мектеп ұжымындағы 

әрбір ұстаздың бойында болатын төзімділік, сыпайылық, адамгершілік, 

еңбексүйгіштік сияқты жақсы қасиеттерді бойыма сіңірдім. Тәжірбиелі 

ұстаздардан шәкірттермен жұмыс жасау әдістерін, оларды жақсы көруді, көңілін 

таба білуді үйрендім Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол болған еңбек 

жолымдағы педагогикалық ұстанымым – үнемі жаңалыққа ұмтылып, ақпарат 

ағымында заманауи алдыңғы қатардан көріну және әр оқушының  бойынан 

жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы биік мақсаттарға жетелеу. 

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

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

Ал сол шыңға жету жолындағы талай бұрмалаң да шатқал, қиын да 

қалтарыстарына төзе білетініме сенімім мол. 

Жебеп тұрар, демеп тұрар арқада, 

Болу керек құдіретті төрт ана. 

Туған жері – түп қазығы, айбыны, 

Туған тілі – сатылмайтын байлығы, 

Туған дәстүр, салт-санасы – тірегі, 

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

баласының өміріндегі төрт ананның бірі болып табылатын – қазақ тілі мен қазақ 

әдебиетінің мұғалімі болу – аса жауапкершілікті іс деп білемін.  
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Осындай жаһандану заманына тұспа-тұс келген біздің шәкірттеріміздің 

бойына ұлттық рухымызды сіңіріп, тілі мен дінін, ділін берік ұстанған ұрпақ 

оқыту, тәрбиелеу барысында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімінің 

мойынына жүктелетін міндет зор.  Сондай-ақ қазіргі білім беру саласының 

алдында тұрған басты мәселе – жаңа форматты ұстаз қалыптастыру. Бүгінде 

ұстаздар қауымы үстелдің бір шетінде «мен ұстазбын» деп тұрып алмай, 

бақылаушы, жазалаушы, тексеруші қызметін әрі ысырып тастап, ізденуші, 

зерттеуші, шығармашылықпен жұмыс жасайтын жаңашыл болса деп ойлаймын. 

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

білу барысында мақсаттар қойдым. Менің ойымша, қазіргі педагогикалық 

тәжірибеде тиімділікке  қол жеткізу үшін Кембридж бағдарламасын  жеті 

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

алға қойылған міндеттерді шешу үшін шығармашылықпен және сын тұрғысынан 

ойлауға мүмкіндік беру керек. Мен өзімнің шәкірттеріме бағыт-бағдар беремін, 

ал алдымдағы шәкірт оны жүзеге асырады. Жан-жақты өз пікірлерін айтып, 

ойларымен бөліседі. Өз сабақтарымда қолданатын әдістер мен тәсілдер заман 

талаптарына сәйкес келеді және оқушыларыма  ұнайды. Жаңа ғасыр педагогі, 

бұл –   рефлексивті педагог. Әрбір мұғалім үнемі өзін-өзі жетілдіріп және 

де  рефлексия тәжірибесінде ғана бұл өсуге ықпал етеді. 

Мен жұмыс жасап жүрген шағын жинақты мектепте әр түрлі оқушылар бар 

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

жаңартылған білім беру жүйесінде топқа, жұпқа бөліп жұмыстану кездерінде 

қиындықтар да кездесіп жатады. Осындай кездерде шетел ғалымы  Генри 

Фордтың « Бұған дейін жасағандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға 

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

тәсілдерге сүйенемін. 

Менің шәкірттерім менен әр күн сайын жаңалықтар  күтеді және олардың 

сенімін ақтамауға болмайды. Менің мамандығым менен тұрақты жұмылдыруды 

талап етеді. Мен бәсекеге қабілетті жастарды дамыту және тәрбиелеу үшін 

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

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

болашақ мамандарын даярлаймын. 

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

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

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

жақсы меңгерген педагог сыныптағы жұмысты дұрыс ұйымдастыра алады. 

Мен – жаңа ғасыр педагогімін. Мен өзімнің білімім мен біліктіліктілігіме 

сенемін, әр түрлі оқыту құралдарын тиімді пайдаланамын,  сабаққа 

дайындыққа  шығармашылықпен келемін. 

Ал ең бастысы, менің біліктілігім, мен «Өз болашағымды» оқытамын! 
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28.09.2022 ж.   № X00039 

 

Ұлттық ойын ой өсірер 

 

НАРЕГЕЕВА ГУЛЬВИРА ЕРКИНОВНА 

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының                                                 

дене шынықтыру нұсқаушысы 

 

Білім беру саласы: Денсаулық, таным                                                     

Ұйымдастырылған оқу қызметі:Денешынықтыру                                               

1)Допты 50-60 см арақашықтықта лақтыру (диа 10-15).                                                 

2) Баяу,қарқынды өзгерте отырып жүргіру                                                         

Мақсаты:а) балаларға баяу,қарқынды өзгерте отырып жүргіруді үйрету;                 

ә) ұлттық ойындарды дене шынықтыру оқу қызметінде қолдана отырып, 

балалардың ойынға қызығушылықпен қатысуына тәрбиелеу;                                          

б) ойнау, ойлау қабілеттерін дамыту. Тұлғаның үйлесімді дамуын 

қалыптастыру;                                                                                                           

Көрнекілік:  доп, қамшы, асық.                                                                                   

Сөздік жұмыс: жоғары лақтыру, жүріс түрлері.                                          

Билингвальды компанент: доп-мячь 

 

Оқу қызметінің 

кезеңдері 

Тәрбиешінің қызметі Балалардың әрекеті 

Мотивациялық 

қозғаушы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бір тізбекке тұру. 

Сәлемдесу. 

-Балалар, қазір жылдың қай 

мезгілі? 

-Қыс мезгілінде ауа-райында 

қандай өзгерістер болады? 

-Біз тоңып, ауырмау үшін 

күнделікті не істеуіміз керек? 

-Жарайсыңдар, балалар! 

Ғажайып сәт:  

(Әуен ойналады. Залға қолында 

домбырасы бар Алдар Көсе 

әндетіп кіреді) 

Алдар көсе: Мен Алдармын, 

Алдармын, 

Сақалымды талдармын. 

Сақал түгіл мұртта жоқ, 

Бәрін де мен алдадым. 

Бір тізбекпен кіріп, 

бір қатарға тұрады. 

Сәлемдеседі. 

 

Сұрақтарға жауап 

береді 
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Ұйымдастырушылық 

ізденімпаздық 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О-о-о мен қайда келдім?! 

Тәрбиеші: Алдар, сен «Сыр 

дидары» балабақшасына 

«Әдемі» тобына келдің! 

Алдар көсе түшкіріп қалады.  

Тәрбиеші: Ау, Алдар сен тоңып 

қалғансың ба? 

Алдар көсе: Иә, бүгін тоңып 

қалдым.  

Тәрбиеші: Алдар, біздің 

балаларға қарашы ешқашан 

тоңбайды. Өйткені олар 

денешынықтырумен 

шұғылданады. Кел, біз саған 

тоңбаудың амалын көрсетейік. 

Саптың артына тұра қал. 

(нұсқауларды орындау) 

Бір тізбекпен жүру 

Орнымызда тұрайық, 

Алақанды соғайық. 

(жүріп келе жатып, тұра қалып 

қолдарын шапалақтайды) 

Қолды белге қояйық, 

Бір сызықпен жүрейік. 

(қолды белге қойып бір 

сызықпен жүреді) 

Күндей болып күлейік, 

Көңілді боп жүрейік. 

(бір қатармен жүгіру)  

Қоян болып секірейік, 

Аю болып қорбаңдаймыз. 

Жылан болып ысылдаймыз, 

Атқа біздер шабамыз. 

Балаларға қамшылар беру, 

бірінің соңынан бірін жүргізіп, 

шеңберге тұрғызу. 

Жан-жақты дамыту 

жаттығулары: 

Қол мен иық бұлшықеттеріне 

арналған жаттығулар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бірінің соңынан бірі 

жүріп, іс 

қимылдарды 

келтіріп 

орындайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қамшыны 

қолдарына алады. 

Шеңбер құрып 

тұрады 
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Б.қ тік тұру, қамшының екі 

шетінен ұстау. 

1. Қамшыны жоғары көтеру, 

қамшыға қарау; 

2. Қамшыны төмен түсіру, 

қамшыға қарау; 

3. Б.қ келу 

Дене бұлшықеттеріне 

арналған жаттығулар: 

Б.қ аяқ иық көлеміндей алшақ, 

қол төменде: 

1. Қамшыны алға созу 

2. Қамшыны жоғары көтеру 

3. Б.қ келу 

Б.қ аяқ иық көлеміндей алшақ, 

қамшыны екі шетінен ұстау 

1. Қамшыны оң қолмен ұстап 

тұрып оңға бұрылу; 

2. Қамшыны сол қолмен ұстап 

тұрып солға бұрылу; 

3. Б.қ келу; 

Аяқ бұлшықеттеріне 

арналған жаттығулар: 

Б.қ отыру, қамшыны екі 

шетінен қолмен ұстау; 

1. Қамшыны алға , аяқ ұшына 

қарай созып иілу; 

2. Қамшыны жоғары көтеру; 

3. Б.қ келу 

Б.қ тік тұру, қамшының екі 

шетінен ұстау; 

1. Қамшыны ұстап тұрып, алға 

секіру 

2. Б.қ келу 

Тыныс алу жаттығуы: 

-аяқ арасы алшақ, қамшыны қос 

қолмен жоғары көтеру (дем алу) 

-таяқшаны кеуде тұсына әкелу 

(мұрынмен дем шығару) 

Негізгі қимыл жаттығулары: 

 

 

Қамшының екі 

шетінен ұстап, 

жоғары-төмен 

түсіреді.  

 

 

 

 

 

 

Қамшыны алға 

созып, жоғары 

көтереді. 

 

 

Қамшыны оң (сол) 

қолмен ұстап, оңға 

(солға) бұрылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отырып қамшыны 

аяқ ұшына тигізеді, 

тізені бүкпей, 

жоғары көтереді. 

 

 

 

Орнынын тұрып 

секіреді. 

 

 

Қамшыны 

жинастырады. 
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Рефлексивті түзетуші 

1. Допты 50-60 см арақашықтықта 

лақтыру (диа 10-15). 

2. Саппен баяу,қарқынды өзгерте 

отырып жүгіру. 

3. Тыныс алу жаттығулары 

Тәрбиеші: Балалар сендер 

негізгі қимыл қозғалыстарды 

жақсы орындадыңдар! 

Жарайсыңдар! 

 

Алдар Көсе: 

Менде қызық бір ойын бар, 

ойнағыларың келе ме? 

-Мынау не? 

-Жарайсыңдар, біз қазір 

«Ханталапай» ойынын 

ойнаймыз. 

Алдар көсе «Ханталапай» 

ойынының шартын түсіндіреді. 

«Ханталапай» ойыны. 

Балаларды қолдарындағы 

білезігіне, бастарындағы 

орамалына қарай екі топқа 

бөлеміз. 

-Ал, балалар ойын шартын 

түсінген болсаңдар, қызыл түсті 

білезік таққандар менің қасыма, 

көк түсті білезік таққандар 

Алдар ағаларыңның қасына 

бөлініп жинала қойыңдар. 

Балалар екі топқа бөлінген соң 

әр топқа асық беріледі. 

Тәрбиеші мен Алдар көсе өз 

топтарына асық шашады 

«Ханталапай» деген кезде 

балалар асықты жинап алады. 

Ен көп асықты жинаған бала 

жеңімпаз, ал қызыл түске 

боялған асықты алған бала 

«хан» болады. Ойын 

қайталанып ойналады.  

 

 

 

Допты қағып алып, 

қайта лақтырады. 

 

Саппен баяу және 

қарқынды жүгіреді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ойынға қатысады 
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Алдар көсе: Ой, жарайсыңдар, 

балалар! Сендермен 

кездескеніме өте 

қуаныштымын, енді мен 

сендердің өнерлеріңді көргім 

келеді. Менімен бірге би 

билегілерің келеме? 

Би: «Қара жорға» 
Алдар көсе: Ой жарайсыңдар, 

өнерлі екенсіңдер! Мен енді 

қайтайын. Сау болыңдар! 

(Әндетіп шығып кетеді) 

Оқу қызметін қорытындылау 

үшін балаларға сұрақ қоямын. 

1.Балалар, бүгінгі оқу қызметі 

сендерге ұнады ма? 

2.Біз бүгін қандай жаттығулар 

жасадық? Доп қағып алдық, 

баяу және қарқынды жүгірдік. 

3. Жарайсыңдар, бізге қонаққа 

кім келді? 

Тәрбиеші: Жарайсыңдар, 

балалар! Осымен біздің бүгінгі 

ұйымдастырылған оқу 

қызметіміз аяқталды.Оңға 

бұрылып, адымдап топқа 

барамыз. 

 

 

 

 

Алдар көсемен би 

билейді. 

 

 

 

 

 

Сұрақтарға жауап 

береді. 

 

Күтілетін нәтиже: 

          Орындайды: допты қағып алып, қайта лақтыруды;                                           

          Түсінеді: баяу және қарқынды жүгіру керектігін; 

           Қолданады: қамшымен жаттығуларды орындауды. 
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28.09.2022 ж.     № X00041 

                                         

Баланың сөйлеу тілінің дамуы 

 

ЖУМАШОВА КАМШАТ ЖУМАГАЛИЕВНА 

Шымкент қаласы "Атамекен" бөбекжай бақшасының 

                                            педагог- логопед қызметкері 

 

Қазақстанда қазіргі уақытта сөйлеу тілі дамуының ауытқуы бар балаларға 

уақытылы мамандарылған көмек алуға мүмкіндік беретін логопедиялық 

қызметтің тұрақты жүйесі қалыптасқан. Қазіргі уақытта баланың дұрыс дамуына 

логопедиялық түзету жұмысының маңызы зор. Кейбір ата-аналар баланың тілі өз 

бетімен шығып дамиды деп ойлайды. Баланың тіл дамуы төңірегіндегі 

адамдармен қарым-қатынас жасаудан шығады, әсіресе ата-анасымен тілдік 

қарым-қатынас тығыз болу керек. «Менің баламды дұрыс сөйлетіңізші!» деп көп 

ата-аналар логопедке өз жұмыстарын, өз жауапкершіліктерін сырғыта салғысы 

келеді. Ал логопед маманы сиқыршы болар ма еді, тез арада баланың дұрыс 

сөйлеуін түзетіп, сөздік қорын толтырып, грамматикалық түрде дұрыс айтқызып, 

байланыстырып сөйлеуін жетілдіріп, ата-анасына керемет жан-жақты білгір 

баланы шығарып бере алмайды ғой. Сондықтан, дұрыс сөйлеу процессі жеңіл 

болатын  нәрсе емес. Сол себепті баланың таным қабілеті мен сөйлеу тілінің 

дамуына қоғамның маңызы зор. 

Туғаннан бастап бала естіген дыбыстарды ажырата бастайды, ең бірінші өз 

анасының дауысын таниды. Айғаймен, жылаумен өз жағдайын (қарны ашқанын, 

ауырғанын, т.б.) түсіндіреді. 

3 айында гуілдеп сөйлей бастайды. 3 айдан 6 айға дейін кейбір дыбыстарды 

қайталайды, күледі, шыңғырады, ауызымен қимылдар жасайды. 6-дан -9 айға 

дейін «ммм», «ссс», ма, ба, ла дыбыстарымен буындарын айтады. 9-12 айға дейін 

екі буынды қосып бастайды: ма-ма, па-па, да-да. 6 айында өз атын біледі, 8-10 

айында – айтқанды түсіне бастайды, 9-12 айында таныс заттарды таниды. 

Бір жасында бала барлығын қолымен көрсетіп түсіндіреді, біртіндеп тілі 

дамыған сайын қолымен көрсетуді қояды. 

Бала сөйлегеннен гөрі, түсінгені көп. Екі жасынан бастап бала айына 20 

шақты жаңа сөзді түсінсе, оның тоғызын ғана айтады. 

Бала алғашында бір немесе бірдей екі буыннан тұратын сөздерді айта 

бастайды (ав-ав, пи-пи, да-да). Бұл «Бөбек тілі» деп аталады, өйткені бала 

«өзтілінде» сөйлейді. 

Көп буынды «ауыр» сөздерде бала дыбыстардың немесе буындардың 

орындарын ауыстырады, 

буындарды тастап кетеді, сөзді қысқартады. Мұндайды дыбыстың 

бұрмалануы 5-6 жасқа дейін сақталуы мүмкін. 1,5-2 жасқа дейін баланың 
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белсенді сөздік қоры 25 дейін, ал кейбір балаларда 90 сөзгедейін көбейеді. Бала 

айта алатын сөздердің саны – баланың тіл дамуының 

жеке көрсеткіші, ол бірнеше жағдайға байланысты — оның себептері 

әртүрлі болады:  баланың денсаулығына, ата-анасының «тілдік» белсенділігінен, 

баланың өз жеке қабілетіне байланысты болады. 

2 жасында бала 2-3 сөзден тұратын сөйлемдер айтады. Бұл кезде 

«Телеграфты сөйлеу» пайда болады, өйткені бала телеграммадағы сияқты, 

қажетті сөздерді пайдаланады, жалғауларды, үстеулерді, т.б. қолданбайды. 

3 жасында баланың сөздік қоры 1000 сөзге жетеді. Бала өскен сайын ересек 

адамның айтқаның қайталай бастайды, еліктейді, сондықтан баланың көзінше 

байқап сөйлеп, өз сөзіне, айтқанына мұқият болу керек. 

3 жасында кейбір балалар көп дыбыстарды дұрыс, анықайтады. Бірақ 

дыбыстардың алмасуы, қателері де кездеседі. Бұл жасқа сәйкес, түзелетін 

қателерге жататыны: 

— ызың дауыссыздардың (ш,ж,ч,щ) айтпауы; 

— р-дыбысының болмауы немесе басқа л,в,й дыбыстарға алмасуы; 

— л-дыбысының кемістігі; 

— к,г дыбыстарын т,д дыбыстарына ауыстыруы; 

— ұяң дауыссыздарды қатаңға ауыстырып айтулары. 

3 жастағы баланың дауыс аппараты қажетті болып қатаймай, кейбір балалар 

ақырын немесе керісінше өте қатты сөйлейді. 

Жоғарыда айтылған тіл кемістіктері физиологиялық кемістіктерге жатады 

және бұлқалып, жасына сәйкес деп саналады. Бірақ кейбір балаларда тіл 

дамуының қалыптасуы дұрыс болмай, тежеушілік болады. Мұндайда баланы 

логопед маманына көрсетіп, кеңес алған дұрыс. 

Баланың дұрыс тілдамуына келесі жұмыстарды жасаған қажет: 

1. Баламен үнемі сөйлесіп, оның жауаптарын тыңдау керек. Бала сөй-

лескенді, оны тыңдағанды ұнатады, қажет етеді. 

2. Бала не істегенін айтып отыру керек. Сюжеттік ойындар ойнатыңыз: 

«Дүкен», «Шаштараз», «Дәрігер», «Балабақша», «Жолда жүру ережелері» т.б. 

3. Серуенде әңгімелесіп, жаңа сөздерді бірнешерет қайталаңыз. 

4. Балаға айтқан сөздеріңіз анық болсын. Сөйлемдерді де анық, дұрыс 

айтыңыз. Өбектеп, ысылдап, оның айтқаның қайталамаңыз. Сіздің сөйлеуіңіз 

үлгі болатын болсын! 

5.Кітаптағы суреттер арқылы әңгіме жүргізіңіз, баланың өзінен сұраңыз. 

6. Фотоальбомдағы суреттер бойынша әңгімелесіңіз. 

7. Жеңіл өлеңдерді жаттап, ритмге салыңыз, мәнерлеп айтқызыңыз. 

Осындай жай түрдегі кеңестерге сүйеніп отырсаңыз, баланың ойлау 

қабілеті, тілі, жалпы дамуы жақсы болады, үлкен нәтижеге жетесіздер. 
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МАЗМҰНЫ 

 

 МАНГЫТАЕВА КАРЛЫГАШ ИШАНГУЛЫЕВНА 

 ШАМШАТОВА СОФЬЯ РАХИМБЕРДИЕВНА 

 КУДЕРИНОВА МАРЖАНГУЛЬ БЕЙСЕНБАЕВНА 

 САКИНБАЕВА МАДИНА ЖАКАНОВНА 

 ПШАЕВА АДЕМЕ ЖУМАБЕКОВНА 

 МУСАКУОВА РАЙМА МАДИБЕКОВНА 

 АМИРТАЕВА ЖАДЫРА 

 КАРИБОЗОВА  АҚБОТА БОЛАТХАНҚЫЗЫ 

 МЫРЗАШЕВА ЭЛЬМИРА САПАРБЕКОВНА 

 БАРАТОВА АЙЖАМАЛ  

 БЕЙСЕНБЕКОВА ОРАЗГУЛЬ ТАСБАЛТАЕВНА 

 КАНТУРЕЕВА МАДИНА АМАНГЕЛЬДИЕВНА 

 ЖАНГИРБАЕВА АҚМАРАЛ  БАЙЗАКОВНА 

 КУРБАНОВА  РИТА  АЛЬЖАНОВНА 

 БАДИРОВА ГУЛЖАН НУРГАЛИЕВНА 

 НАРЕГЕЕВА ГУЛЬВИРА ЕРКИНОВНА 

 ЖУМАШОВА КАМШАТ ЖУМАГАЛИЕВНА 


