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                               ШЫРИМБАЕВА АЛИЯ РАХЫМБАЕВНА  

"Атамекен" бөбекжай бақшасының меңгерушісі, ҚР «Білім беру ісінің үздігі», 

Білім және ғылым министрлігінің Құрмет грамотасы, Шымкент қалалық білім 

басқармасының алғыс хаттарының, «Қазақстан Республикасының 25 

жылдығы» мерекелік медалінің иегері 

 

Құрметті  Алия Рахымбаевна!!! 

Сізді, кәсіби төл мерекеңіз,  Ұстаздар күнімен құттықтаймыз! 

Ұстаздық жолыңыз тек өрлеу мен өсуге бастасын.  

Шығармашылық ізденістеріңіз арта берсін!                                             

Ұрпақ тәрбиелеу жолындағы абройлы істеріңізге толағай 

табыстар тілейміз!                                                                                       
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№ W00023    30.09.2022 ж 

Білім саласындағы менеджмет 

ШЫРИМБАЕВА АЛИЯ РАХЫМБАЕВНА                                                                      

Шымкент қаласы "Атамекен" бөбекжай бақшасының                                      

меңгерушісі 

Қазіргі білім берудің жаңашыл бағытының өзгеруі, қоғамга жоғары білімді, 

рухани-адамгершілігі мол, өздігінен шешім қабылдай алатын, ынтымактастыққа 

кабілетгі, бейімділігі мен жауапкершілік сезімі биік адам кажет Педагогикалық 

менеджмент адамдардың өзін-өзі дамыту, еркіндік және шығармашылығын 

дамыту болып табылады. Менеджмент ұғымы — бұл адамдардың 

ынтымақтастығы, бұл адамдардың карым-қатынас әдісі. Осы жерде өзін-өзі 

ұйымдастыру, өзін-өзі дамыту үрдісі ретінде педагогикалык менеджменттің 

ықпалын көруге болады.                                                                                                         

1. Адамды сыйлау және оған сенімділікпен қарау.                                                                

2. Адамдарға тұлға ретінде қарау қағидасы.                                                                                                  

3. Ынтымақтастық әрекеті немесе басқарудан қарым-катынасқа көшу.                                                                            

4. Үздіксіз кәсіптік білімін көтеру.                                                                                               

5. Мұғалім жұмысын бағалау қағидасы. Бұл қағидалар педагогикалык 

менеджментте бірқатар накты талаптар қояды. Олар мына төмендегілер: - 

адамның жеке басының беделін құрметтеу, адамның құқы мен мумкіндіктерін 

мойындау;                                                                                                                               

- адамға сену, оның өзін-өзі тануы және мүмкіндіктерін ашып көрсету үшін 

жағдай жасау;                                                                                                                                               

- өзара құрмет негізінде сенім ауанын қалыптастыру;                                                               

-бастамашылдықты, шығармашылық бейімділікті, ұжымда өз орнын таба білуді 

қалыптастыру;                                                                                                                                   

- жетістікті, мектептің ісіне әркімнің қосқан жеке үлесін мадақтау.                                               

- Адамға құрмет және сенім - басқарудағы ізгілікгің ең жоғары көрінісі.                                          

- Адамдарға тұлға ретінде қарау кағидасында педагогикалық менеджментті 

немесе менеджерді, демек, педагогикалық ұжымның әр мүшесін жай ғана 

қызметкер, мұғалім деп емес, оны бүкіл қызмет кезеңіндегі кажеттіліктерімен, 

мақсаттарымен, бастан кешіретін қобалжуларымен бірге тұлға деп карастырған 

жөн. Тіпті, оны баланың бойындағы барлык нәрсе қызықтыруы тиіс: оның 

оқуы, дамуы, қызығуы, қоршаған ортасы, тұрмысы.  

Ең бастысы, менеджердің қызметіндегі негізгі міндеттердің бірі - педагогтерді 

біріктіре, жұмылдыра білу. Барлык қағидалардың мәні - педагоктың         кәсіби 

қызығуын қолдау, өз әрекетіне сенімділігін ояту. Ол үшін педагоктың  кәсіби 

өсуіне мүмкіндік жасау, семинар, конференция, педагогикалық оқу-байқауларға 
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қатысуға мүмкіндік беру керек. Осындай жанашылдык ықпал үздіксіз өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі жетілдіру кажеттілігін талап етеді. Д.Карнегидің басқара 

білудің (әлеуметтік-психологиялық болып табылатын) 10 ережесін үнемі 

назарда ұстау қажет. 

 1.Сұхбаттасқан адамдардын ерекшелігін ыкыласпен мойындаңыз және 

мақтаудан бастаңыз.                                                                                                                     

2. Кемшілікті жанама түрде көрсетіңіз. Тура сынау пайда келтірмейді.                  

3.Алдымен өз қатеңіз туралы айтудан бастаңыз, сонан соң сұхбаттасушыны 

сынаңыз.                                                                                                                

4.Әңгімелесушіге бұйрық беруден бұрын сұрақ койыңыз.                                          

5.Адамға өз жетістіктерін қорғауға мүмкіндік беріңіз                                            

6.Мақтауға сараң болмаңыз.                                                                                            

7.Адамның үмітін ақтау және сақтау үшін мүмкіндік туғызыңыз.                                      

8. Мадақтаңыз. Кемшілікті оңай түзетуге болатындай, ол қиындык 

келтірмейтіндей үміт туғызыныз.                                                                                               

9. Өз қалауынша, адам қызығушылықпен орындайтын күйге қол жеткізіңіз.                    

10. Адамның өз бейнесін сақтауға мүмкіндік беріңіз. Д.Карнегидің ұсынып 

отырған ережесі қарауындағы адамға сыйластыкпен қарауға үйретеді. 

Менеджменттік басқару әдісінде жеке тұлғаға сенімділікпен карау негізі 

қаланған.                                                                                                                    

Менеджменттің басты мақсаты — жетістік. Ал жетістікке ұмтылу адамды 

дамытуға бастайтын үлкен күш. Осы менеджменттік басқару арқылы 

педагогикалык қызметтің сапалы нәтижесі үшін атқарылған жұмыстың жемісін 

көруге болады. Басқарудың педагогикалық менеджмент негіздерін меңгере 

отырып кез келген деңгейдегі педагогтердің біліктілігін көтерудегі негізгі 

міндет — әдістемелік сауаттылыкты меңгере алуы (ағартушылық, құзырлылық, 

зерттеушілік мәдениеті).. 
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   № W00024    30.09.2022 ж 

Ата-анамен жұмыс және ата-анаға кеңес 

 

ПШАЕВА АДЕМЕ ЖУМАБЕКОВНА 

Шымкент қаласы "Атамекен" бөбекжай бақшасының 

тәрбиешісі 

Мақсаты: Бала тәрбиесіндегі балабақша мен отбасы ынтымақтастығын нығайту. 

Балалардың мінез - құлқы, бейімі, қызығушылығы, мүмкіндігін т. б. тереңірек 

зерттеу. Ата - ана, бала, тәрбиеші арасында өзара сенім мен сыйластық 

орнауына ықпал ету. 

Ата - анамен жүргізілетін жұмыс түрлері. 

Топ ішілік ата - аналар жиналысы 

Ата - аналармен жеке кездесу 

Ата – аналарға тест және сауалнамалар 

Ата - аналармен жеке жұмыстар жүргізу және кеңестер беру 

Отбасына саяхат 

Ата - аналарды тренинг ойындарға қатыстыру 

Ата - аналарға кеңес: Ата - аналар бала - бақшада адаптация кезінде баласына 

қалай көмектесе алады. 

Психологтың кеңесі 

Сіздің балаңыз бала бақшаға алғаш барған кезде, ол үшін бірінші рет анасынан 

ажырап өзіне таныс емес үлкен адамдар мен бір топ балалардың арасына түсуі 

болып табылады. Бала үшін өзінің отбасында өзін ұстау ережелері қалыптасып 

қалған. Бала бақшаға келген күннен бастап үйреншікті өмір сүру ортасы 

өзгереді. Құндылықтарының өзгеруі бала үшін стресс. 

Бұл неден көрініс табады? 

Баланың эмоционалды жағдайы, ұйқысы, тәбеті нашарлайды; 

Дене қызуы көтерілуі мүмкін; 

Бала бойында қалыптасып қалған жақсы қасиеттерінің жоғалуы мүмкін; 

Имунитетінің төмендеуі, саламағының азюы мүмкін. 

Бала ортаға бейімделгеннен кейін эмоционалды жағдайы қалпына келеді. Орта 

деңгейдегі бейімделуде алғашқы айларында бала тұмаумен ауыруы мүмкін, ал 

ортаға қиын бейімделсе баланың эмоционалды жағдайының қалпына келуі 

ұзаққа созылуы мүмкін. Осының барлығы баланың келесідей іс қимылдарынан 

байқалады: баланың тығылып қалуы, қабылдау бөлмесінде отыруы, анасын 
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қайта - қайта шақыру. 

Баланың ортаға бейімделуі неге байланысты: 

Баланың жасына байланысты. 2 жасқа толғаннан кейін баланың ортаға 

бейімделуі оңай жүреді. Олардың ортаға деген қызығушылығы жоғары болады, 

назарларын басқаға аудару жеңілірек, айтқан сөздерді нақты түсінеді және 

тыныштандыру оңай. 

Баланың жасы мен денсаулығының жағдайына байланысты; 

Баланың жекелеген ерекшелігіне байланысты; 

Биологиялық және әлеуметтік факторларға байланысты; 

Бейімделуге деген дайындығына байланысты (баланың басқа ортаға 

қаншалықты барып көргендігі, туысқандарына, демалысқа және де басқа 

жақтарға барып өзімен жасты балалармен қаншалықты араласып көргендігіне 

байланысты). 

Балаға басқа ортаға бейімделу кезінде қалай көмек беру керек? 

Кішкентай бала ата - анасымен тығыз байланыста болады. Бала қаншалықты 

кішкентай болса, соншалықты ата - анасымен байланыс ол үшін маңызды 

болып табылады. Сондықтан, баланың қоғамға деген көзқарасын 

қалыптастыратын ата - анасы. 

Баламен өзіне тікелей қатысты мәселелерді ашық талқылауды білу керек. 

Қазіргі уақытта баланың өмірінде не болып жатыр, болашақта не болу мүмкін 

деген сұрақтардың жауабын екеуара таба білуіңіз қажет. Баланың бала бақшаға 

тез бейімделіп кетуі үшін, сіз оған алдын ала ақпарат беруіңіз керек. Оған өзінің 

құрдастарымен араласудың, қаншалықты қазақ екендігін, бала жаңа нәрсе 

үйренетіндігін айтып көрсету керек. Ең алдымен бала бақшаның іші сыртын 

толық балаға таныстырып көрсеткеніңіз дұрыс болады. Бұл баланың 

бойындағы үрей қорқыныштың сейілуіне мүмкіндік береді. 

Баламен оның күнделікті бала бақшаға баруын және оның өмірін бақылауда 

ұстағаныңыз дұрыс. Бала анасының жанында бейтаныс адамдармен араласуды, 

оларға сұрақ қоюды үйренеді. Осыдан кейін баланың бойында бала бақшаға 

келіп өзімен жасты балалармен ойнауға, тәрбиешілермен сөйлесуге деген ынта 

пайда болады. 
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№ W00026   30.09.2022 ж 

Халықтық педагогика арқылы балалардың                                                        

эстетикалық  талғамын арттыру ерекшеліктері 

МУСАКУОВА РАЙМА МАДИБЕКОВНА                                                                                                                 

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының                                                                 
әдіскері 

Қай заманда, қандай қоғамда болсын алдында тұрған зор міндеттердің бірі 
– болашақ ұрпағын тәрбиелеу. Жан – жақты жетілген, ақыл парасаты мен 
мәдениеті мол, саналы ұрпақ тәрбиелеуде әр халықтың салт – дәстүрінен 
дамуындағы бағалы байлықтың нәрін біртіндеп сіңіру арқылы ғана жүзеге 
асыруға болады. Басқа халықтар сияқты қазақ елінің де ұрпақ тәрбиелеуде мол 
тәжірибесі, жиған – тергені, озық ойлары мен өзіндік ерекшеліктері бар. 
Осындай мол мұраның «дәнегін мәпелеп екпейінше» жастарды ізгілік пен 
парасаттылықты тәрбиелеу мүмкін емес. 

 Халықтық педагогика отбасылық тәрбиеден басталып, ел – жұрт, ауыл – 
аймақ, тіпті бүкіл халықтық қарым қатынастан берік орын алған тәлім – 
тәрбиенің түрі. Ендеше халық педагогикасы қоғам дамуының барлық 
сатыларынан өтіп, тәжірибеде жүйеленіп, ғылыми педагогикалық дәрежеге 
жеткенше ұрпақ тәрбиесінің қайнар көзі, алтын діңгегі болып келгені даусыз.  

Ол ғасырлар бойы жинақталған сан алуан іс-тәжірибелер мен ой-пікірлер 
негізінде қалыптасты. Оның мұралары уақыт талабы мен өмірге қайта оралып, 
мектептің оқу – тәрбие жұмыстарында кең қолданылуда.   Сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының «Білім туралы» заңында да «Қазақ халқының мәдениеті мен 
дәстүр – салтын оқып үйрену үшін жағдайлар жасау бірінші кезектегі 
міндеттердің бірі» деп атап көрсетілген. Халықтық тәрбие, ол ұлттың ұлт болып 
қалыптасуымен бірге дамып келе жатқан көне тарихи жүйеге жататыны кімге 
болса да аян.  Халқымыздың ұлттық педагогикасының ұрпақ тәрбиесінде алатын 
орны ерекше. Ерекшелігі сол: жас жеткіншектерді есті, адал, еңбекқор, парасатты 
болсын деген үмітпен ата-баба тәлім –тәрбиесін әрқашан мұра тұтып келген 
және оны талап етіп отырған.  

Егеменді елімізге сай ұрпақ тәрбиелеп шығудың бірден-бір жолы ол – өсіп 
келе жатқан ұрпақты эстетикалық тұрғыдан шыңдау. Осыны халықтық 
педагогика арқылы жүзеге асыруға болады.Ұлттық мәдениеттің тегі сол ұлттың 
ұлт болып қалыптаспай тұрған кезінен бастап–ақ жеке ұлыстардың ұрпағын 
тәрбиелеуден туындағаны белгілі. Балалардың жан-жақты дамуы үшін, әсіресе 
сұлулық пен сымбаттылыққа қанық болулары үшін оқу-тәрбие үрдісінде 
халықтық педагогиканы қолдану өте маңызды.Адамдардың эстетикалық 
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сезімдері олардың өмірінде зор роль атқарады.Әсемдікті көре, түсіне, жасай білу 
адамның рухани өмірін байытады, қызғылықты етеді, оған ең жоғары рухани 
ләзаттануға мүмкіндік береді.Біз әр адамның адамгершілікті тұлғалық мәнін 
жан-жақты дамытуға ұмтыламыз, сондықтан әр баланың сезімін нәзіктігін, 
көркемдікті, әсем нәрсені сүйенетіндей етіп дамытуымыз керек. Адамның 
әсемдікті және жексұрындықты, сәулеттілік және ождансыздықты, қуаныш пен 
қайғыны т.б. түсінуіне байланысты, оның саналы тәртібі мен мінез – құлқы 
айқындалады. Осыдан келіп адамның әсемділікке шынайы көзқарасы мен 
мұраттары болуы керек екендігі шығады.Балалардың жалпы мәдениеті, яғни 
эстетикалық тәрбиенің маңызды жақтары ізеттілік, ұқыптылық, жылы 
шырайлылық, қайырымдылық, тазалықты сақтау т.б 

Этнопедагогиканың мәселелерімен айналысушы ғалым А.Э. Измаилов: 
«Халық педагогикасы ұрпақтан – ұрпаққа көбінесе ауызша түрде жалғасып келе 
жатқан, халықтың тарихи және әлеуметтік тәжірибесінің жемісі, оның іс-жүзінде 
тексерілген білімінің мағлұматтарының жиынтығы. Халықтық педагогиканың 
ескерткіштері халық ертегілерінде, аңыздарында, жырларында, мақал-
мәтелдерінде сақталып, ұлттық салт-дәстүрлер арқылы өзінің көрінісін беріп 
отырады» - деп орынды атап көрсеткен. 

Халықтық тәрбие тарихи даму үрдісіндегі тірі дене болып табылады. 
Халықтық педагогиканың әлеуметтік бағыттылығы,әсіресе көне жазба 
ескерткіштерде мақалдар мен мәтелдер,ертегілер мен жырлар,бата, тілек 
секілді тәрбие құралдарында толығырақ бейнеленген. 

Қазақ этнопедагогикасының қайнар-бұлағы біздің заманымызға дейінгі 
дәуірден бастау алады. Ұлттық мәдениеттің тегі сол ұлттың ұлт болып 
қалыптаспай тұрған кезінен бастап–ақ жеке ұлыстардың ұрпағын тәрбиелеуден 
туындағаны белгілі. 

Қазақ халқының тәлімдік мәні зор ой толғаныстары бесік жыры мен 
батырлық эпостарда, ертегілер мен аңыздарда, шешендік сөздер мен айтыс 
термелерде, мақал-мәтелдерде көптеп кездеседі.Мұндағы ұрпақ тәрбиесінің 
негізгі түйіні – адамгершілік-имандылық, ақыл-ой, еңбек, эстетика, дене, отбасы 
тәрбиесіне байланысты мәселелерге келіп тіреледі. Қазіргі кездегі эстетикалық 
тәрбиенің міндеттерін шешу үшін халықтың осы уақытқа дейінгі тәжірибесін 
меңгеру қажет.Мәдени құндылықтарды жасауда әр халықтың өзіндік ерекшелігі 
бар. Халық әрдайым әсемдікті іздеді, қолдан жасады және оны өмірде, 
тұрмыста,еңбекте бекітуге тырысады.Оны халқымыз үй жиһаздарын жасауынан 
және оны әсемдікті сезінудегі тәрбие құралы ретінде пайдалануынан көруге 
болады.Халықтық эстетикалық тәрбие жүйесінде лирикалық, үйелмендік, 
тұрмыстық, әдет-ғұрыптық, еңбектік және т.б. әндер мен өлеңдер ерекше орын 
алады.Бұлар да эстетикалық тәрбие құралдары ретінде қызмет етті. 
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Халқымыздың әндері,жанры және тақырыбы жағынан өте бай. Көптеген әндер 
би қимылдарымен байытылды. 

Қазақ халқының музыкалық аспаптарының түрлілігі таңқаларлықтай 
(домбыра, шертер, аса таяқ, шаңқобыз, ұран, жетіген, үскірік, қамыс сырнай, 
дабыл т.т.). Олар бос уақытта пайдаланылып жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие 
беру ісіне қызмет етті.Эстетикалық тәрбиеде халық ауыз әдебиетінің маңызы өте 
зор болды. Оның мазмұны халқымыздың бүкіл өмір тәжірибесін қамти отырып, 
жас ұрпақ санасын әсемдік сезімін, талғамын, қажеттілігін билейді. Эстетикалық 
тәрбиенің күрделі мәселелерін айқындауда біз халықтың жинақтаған 
педагогикалық білімімен тәрбие тәжірибесіне сүйенуіміз қажет. 

Балаларға әдепті әсемдіктен бөліп түсіндіруге болмайды. Егер оларды бөліп 
айтуға болатынын мойындасақ, онда әдепсіз сұлулықтың да болатынын 
мойындауға тура келер еді де, сұлудық өлшемдері тек сыртқы белгілер, 
симметрия, пропорция, түр-түстер сәйкестігі, т.б. ғана болып шығады. Орыстың 
атақты әдебиет сыншысы әрі эстет В.Г. Белинский сұлулықты барлық уақытта 
моральмен бірге қабылдап келген қоғамдық тәжірибеге сүйене отырып: 
«Сұлулық шындықпен моральмен бір туысқан. Егер шығарманы көркемдік 
құндылыққа ие десек, онда ол сөз жоқ, әдеп-инабаттылық жағынан да құнды 
болады», - дейді.  

   Эстетикалық тәрбиенің өзіне тән міндеттері бар. Олардың бірі – 
эстетикалық сезімді және эстетикалық қабылдауды тәрбиелеу. Өмірдегі, 
өнердегі әдемілікті сезу және көру адамдарда әртүрлі болады. Біреулер 
әдемілікке үңіле қарап, оның сырын білуге тырысады, ал кейбіреулер оған онша 
мән бермейді, қалай болса солай қарап жанынан өте шығады. Әдемілікті сезу 
үшін, оған түсіну үшін ең алдымен бейнелеу өнері, музыка және ән саласынан әр 
бір адамда білім болуы керек. Білім адамды әдеміліктің объективтілік 
критерийлерімен қаруландырады. Білімді адам сұлулықты бағалай біледі, 
түсінеді. Айналадағы дүние сезімталдық, эстетикалық қабылдау қырағылығы, 
ықыластылық, қамқорлық баланың эстетикалық дамуының негізі 
болады.Сонымен халықтық педагогиканы оқу-тәрбие үрдісінде тиімді қолдана 
отырып, мектеп жасына дейінгі балаларың эстетикалық талғамын арттыруға 
болады деген қорытындыға келдік 
 

 

 

 



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

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

9 

№ W00027   30.09.2022 ж 
Киім дүкені 

 

АМИРТАЕВА ЖАДЫРА ЕСБОЛАТҚЫЗЫ 

Шымкент қаласы "Атамекен" бөбекжай бақшасының 

тәрбиешісі 

    Мақсаты: балаларды киім түрлерімен таныстыру, ұл мен қыздың киімін 
ажырата білуге үйрету. Үш-төрт сөздермен сөйлем құратып, сөздік қорын 
дамыту. Ұқыптылыққа баулу.  
    Алдын –ала жұмыс: киім, киім туралы әңгімелесу 
    Сөздік жұмыс: Киім 
    Дидактикалық құралдар:Игровизор, ұл бала және қыз бала бейнеленген 
сурет, қуыршақтың киімдері.  
            Оқу қызмет  кезеңдері 
Тәрбиешінің басқарымдық әрекеттері 
Балалардың қызметі 
І - кезең мотивациялық қозғаушы 
       Балаларды жартылай шеңберге отырғызып, бір-біріне жақсы сөздер айтуды 
ұсынады. 
     Суретке көңіл аударып, ұл баланың киімдерін және қыз баланың киімдерін 
атайды. 
     Суреттегі киімнің атын атайды. 
     -Балалар, қане, бәріміз үстіміздегі киімдердің аттарын айтайықшы.  
     -Данара сенің үстіңде қандай киімдер бар?  
     -Данияр , сенің үстіңде қандай киімдер бар? 
    -Әдемі бол, жақсы бол, үлкен бол, ақылды бол!  
     Балалар тәрбиешінің көмегімен жақсы сөздер айтады.  
         Суретке қызығушылық танытады.  
      көйлек, жейде т.б.  
     Қысқы, жазғы киімдерді ажыратуға тырысады.  
      Ұл балада қандай, қыз балада қандай киім болатынын атайды. 
Балалар үстеріндегі киімдерді қуанышпен жарыса айтуға тырысады.  
                                               ІІ - кезең 
                            Мотивациялық қозғаушы. 
           Балаларға қуыршақтар таратып беріп, бүгін киімдер дүкеніне баратынын 
айтады. «Киімдер дүкенінен» қуыршақтарына киім сатып алып берулерін 
өтінеді. 
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   Сергіту сәті  
     1. «Бұл не?» дидактикалық ойыны.Шарты: киімдердің суреттерін көрсетеді.  
         «Ажырат!» дидактикалық ойыны                                                 

Шарты:Игровизор арқылы қыз және ұл баланың киімдерін сызып   көрсету. 

Балалар қуыршақтарға және дүкенге баратындарына қуаныш 

танытады.                                                                                                                     

 Балалар дүкенге келіп:  

        -Мен мына киімді аламын, -деп сатып алады. Қандай киім сатып алғанын, 

оны не себепті алғанын, (ұл баланың, қыз баланың киімін) және түстері туралы 

әңгімелейді.                                                                                                                  -

Мен көйлек кигіземін, себебі қуыршағым қыз бала. Көйлектің түсі қызыл. 

Көйлегі әдемі.  

    -Мен шалбар кигіземін, өйткені қуыршағым ұл бала.  

  Осылайша қандай киім алғанын, қандай киім кигізгенін, аттарын, түстерін 

әңгімелеуге тырысады.  

  Бір, екі, үш деп,  

  Алақанда соғамыз.  

   Жоғары-төмен қараймыз,  

   Орнымызды табамыз.  

    Қимыл-қозғалыстармен 

орындайды.                                                                                                               Иг

ровизор арқылы қыз бала және ұл баланың киімдерін өз –өзіне сызықтармен 

сызып көрсетеді. 

           ІІІ- кезең                                                                                                   

Рефлексивті-түзеуші                                                                                               

Тәрбиеші не істегендерін сұрайды.Балаларға сөйлеуге, тіл байлықтарын 

дамытуға көмектеседі.Әңгімелеуге талпынғандарын бағалайды. Сыйлық 

жасайды. (смайлк береді) 

       Балалар дүкенге барғандарын киімдер сатып алғанын, сергіту сәтін 

жасағандарын және игровизормен жұмыс жасағандарын айтады.Сыйлыққа 

балалар қуанады.                                                                                                        

Күтілетін нәтиже: 

Ұғынады: киімдерді сипаттай алуды;  
Түсінеді: жазғы және қысқы киімдерді 
ажыратуды;  
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Қолданады: 2-3 сөйлемнен тұратын әңгіме құрастыруды.  
 

 

 

№ W00028    30.09.2022 ж 

 

Қазақ халқының педагогикасын  

музыкалық-эстетикалық тәрбие беруде қолдану. 

  

КАРИБОЗОВА  АҚБОТА БОЛАТХАНҚЫЗЫ                                                                                                                     

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 
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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 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.  
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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 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. 
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 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 сатысына көтеріледі.Музыкалық тәрбие – бұл музыкантты 

тәрбиелеу емес, ең алдымен адамды тәрбиелеу» , - деуінде үлкен шындық 

жатыр.  

Балалардың музыкалық тәрбиесі мен білім алуына халықтың мәдени 

мұрасының, кәсіби музыка үлгілерінің рөлі ерекше. Жалпы музыкалық білім 

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

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

мүмкіндіктерді қолдануды мақсат тұтады. Еліміз егемендік алып, өз 

шаңырағымызды берік тіккен тұста ұлттық өнерімізді, мәдениетімізді, 

білімімізді жаңғыртып ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу міндеті қойылып отыр. 

Музыкаға баулудың мақсаты қоғамның әлеуметтік сұранысына жауар бере 

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

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

халықтардан ерекшелігі өзінің ұлттық музыкасының болуы. Атадан балаға 

жеткен, қадірлеп көзінің қарашығындай сақталып, қымбат қазынаға айналды. 

Қорыта келгенде, қазақ халықпедагогикасының  музыкалық- эстетикалық 

тәрбие  беруде тамыры тереңде жатыр. Қазақ педагогикасындағы музыкалық-

эстетикалық тәрбиенің өткен ғасырларда туған прогресшіл әдіс-тәсілдері мен 

құралдары бүгінгі таңда да күнделікті іс- тәжірибеде тәрбие міндеттерін 

шешуде үлкен орын алады. 
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№ W00029   30.09.2022 ж 
 

Бала тәрбиесі баршамызға ортақ 

МЫРЗАШЕВА ЭЛЬМИРА САПАРБЕКОВНА                                                                                     

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының   

Тәрбиешісі 

 

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

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

қасиетін қалыптастыруға тигізетін әсерін айтады.Тәрбиенің өзі неше түрлі 

саладан, моральдық, интеллектуалдық, эстетикалық және еңбекке үйретуден, 

дене шынықтырудан құрастырылады. Тәрбиенің осы түрлері ерте дәуірден 

басталып келеді. Аталған салалардың жас өспірімдердің есеюіне тигізетін әсері 

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

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

raba). 

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

келешекте кім болатынын түгелдей тәрбиеші шешеді. Тәрбиеші баладан 

келешекте қандай адам жасап шығарғысы келсе, бәрі қолынан келеді.  

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

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

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

басына өсиеттерді енгізіп, оның рұқсатынсыз ісін, қылығын сол өсиеттерге 

бағындыра алмайды. Бала үлкендерді тыңдағысы келсе, тыңдайды, тыңдағысы 

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

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

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

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

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

келісімінсіз бұл салада нәтижеге жетуге болмайтынын мойындай отырып, егер 

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

жете алады дейміз. Осыған қарағанда тәрбиенің ең негізгі мәселесі баламен 

әңгімені қандай тақырыпта жүргізуде емес, онымен байланысудың «кілтін» 

тауып, тіл алдыра білуде.  

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

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

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

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

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

үлкендердің өсиетіне ғана байланысты емес, сол кездегі оның көңіл – күйіне де 

тәуелді. Егер тәрбиеші балаға ұсыныс жасап, бәлендей тапсырманы орындау 
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туралы қанша дәлел келтіргенімен, осыған оның көңілі болмаса немесе 

қасақаналықпен орындағысы келмесе, онда сол сөздерден нәтиже шықпайды.  

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

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

Бірақ тіл алудың не алмаудың  психологиялық тұрғыдан себептерін зерттеп, осы 

жөнінде ұсыныстар енгізіп отыратын – тәрбие психологиясы  туралы ілім. Бұл 

мәселе оңай емес және оның өзіндік ерекшеліктері кездеседі. Тәрбие 

психологиясы сол ерекшеліктерді қандай тәсіл қолданғанда кеңес пен 

ескертпені жете ұғынып, өзінің ішкі ниетіне айналатынын тексеріп, тәрбие 

жұмысының қазіргі өскелең заманның талабына сай тәжірбиенің өріс алуына 

көмектеседі. Тәрбие психологиясы жаңағы детерминизм принцін басшылыққа 

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

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

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

бағындырады. Ал мұның өзі соның нәтижесі болып табылады. Сондықтан 

тәрбие жұмысын зерттеуде психологтар әр себептің қандай нәтижеге апарып 

соғатынын тексеріп, осының өзіндік сырын ашып беруге ұмтылады.  

       Ал кеңестер мен ескертпелердің баланың тәрбиеленуіне әсер ете алуы неге 

байланысты? 

Мұның себебі айтылатын сөздер мазмұнының тереңдігінде жатыр. Бірақ 

күнделікті сөздердің бәрі бірдей балаға ықпалын тигізе алмайды. Мұны 

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

отырып, соған сәйкестендіріп, айта білмеуден кездеседі. Осыдан шығатын 

қорытынды тәрбиелеуге не қайта тәрбиелеуге көнбейтін баланың ішінде 

ешқандай жасырын сыр жоқ. Сондықтан тәрбиеге көнгісі келмеген кейбір 

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

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

мектептің) кемшілігі.  

      Бұл айтылған мәселелер тәрбие жұмысын толық қамти алмайды. Себебі 

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

әдептілігі мен сыпайылығын, интеллектуалдық сапасын, эстетикалық 

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

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

жағдайда тар мағынада, яғни тіл алдыру, тәртіп сақтау мағынасында 

айтылады.     

        Ұлы адамдардың тәрбие жайлы жазған тағылымдарына тоқталсам, Х1 

ғасырдың ақын, философ, қоғам қайраткері Жүсіп Баласағұнның тәрбие 

тағылымының бастауы боларлықтай бір пікірін келтіруге болады: «Тәрбиенің 

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

да тәтті адамдар құрамының, тобының – жетелі  адамдар тобының , зерделі 

адамдар құрамын толықтыратындай биікке көтерілуі қажет. Тәрбие өз 
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кезегінде, әсері мен ықпалында – мирасқорлы», пайдалы еңбектің көзі 

болуы  шарт – деп ой түйеді. Бұл үлкен өсиет. Бүгінгі педагогикалық тұрғыдан 

алғанда үлкен ұжым тәрбиелейтін, педагогиканың бала тәрбиегісіндегі басты 

мақсаты мен міндетін айқындайтын әдіс еңбек тәрбиесін ұйымдастырудың 

негізі десе болады. 

      Ғұлама Низами – адамды жетілдірудегі тәрбиенің рөліне ерекше мән берді. 

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

көріністеріндегі орын алып келген баланың дами отыра, жетіле алатын 

мүмкіндіктеріне сенбестік туғызатын көзқарастарға қарсы шықты. 

     Низамидың тәрбие тағылымдарында – халықтық тәрбиенің  әсерлі құралы 

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

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

дастандарында – тәрбиенің негізі жалпы адамгершілік деп есептеді. 

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

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

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

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

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

сілемі. 

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

талдасақ, оның шығармаларындағы білім мен тәрбиенің бүкіл жүйесінің 

өзегіндегі принцип – тәрбие мен білімнің халықтығы. 

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

адамдарын өз өлеңдерінде және рубайларында жырға қосып мадақтады. 

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

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

                               «Еңбек, білім, тәрбие         

                               Басын қоссаң мәнді де 

                               Үшеуін бірдей меңгерсең, 

                               Жібермес Сені - өлімге!» 

Үшеуінің мәңгілік категория, адамгершілік, еңбек тәрбиесінің бірлікте жүзеге 

асырылуын уағыздап тұрғандай. Ол еркіндікті аңсап, тәрбиедегі демократиялық 

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

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

бірнеше түрін бір адам бойына енгізу идеясы көрініп тұрады. 

      Абайдың педагогикалық мұраларының негізгі идеяларының бірі – жастарды 

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

ақыл – ой, патриоттық эстетикалық, адамгершілік, экологиялық еңбек 

тәрбиесінің құрамдас бөлігі екенін дәлелдеп берді, оған өлең жолдарын, 

ғақияларын арнады. 
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                                                № W00030     30.09.2022 ж 

 

Бала тәрбиесіндегі отбасының рөлі 

                     КАНТУРЕЕВА МАДИНА АМАНГЕЛЬДИЕВНА 
Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының   

Тәрбиешісі 

 

Бала тәрбиесі ана сүтінен басталып, өмір бойы қалыптасқан күрделі құбылыс. 
Тәрбиенің ең алғашқы негізі отбасында қаланады да балабақшамен тығыз 
байланыс арқылы одан әрі жалғасады. Педагог ғалымдарының тұжырымына 
сүйенсек, тұлғаны қалыптасу нәтижелілігі, ең алдымен отбасындағы өнеге 
байланысты. Отбасындағы ересектердің мінез — құлқына, әдебіне, іс — 
әрекетіне қарап өсіп, тәрбие көрген баланың да қандай екенін тану қиын емес. 
Мектепке дейінгі ұйымдардың отбасы арасындағы өзара ықпалдастығы мына 
төмендегідей негізгі бағыттарға көңіл бөледі: 
— педагогикалық және психологиялық сауаттылықты жетілдіру. 
— іс — әрекеттің түрлі формалары (ұйымдастыру оқу іс — әрекеттерге қатысу, 
әр түрлі мерекелік шаралар) 
— балалардың шығармашылық әрекетін дамыту, 
— қалыптасу мен дамыту мәселелері бойынша тәжірибе алмасу, 
— әлеуметтік дамытушы орта қалыптастыруға көмек көрсету. 
Осындай негізгі бағыттарды іске асыру үшін мектепке дейінгі мекемелермен 
отбасының арасында тығыз байланыс қажет. Осы бағыттағы тәлім — тәрбие 
сабақтаса, ұштаса жүргізілгенде ғана көзеген мақсат нәтижелі болмақ. 
Бала тәрбиесіне тек балабақша, мектеп қоршаған орта ғана емес, сонымен 
қатар отбасы мүшелерінің бәрінің тигізер әсері мол. Жыл бойы жүргізілетін 
жұмыс жоспарын ата — аналармен бірлесе отырып жасаған тиімді. Себебі, ата 
— аналар заман талабына сай өзекті мәселелерді, отбасы тәрбиесіне 
байланысты тақырыпты өздері ұсына алады. Сондай — ақ, оларға ұсыныс, 
тіректермен санаса отырып, ата — аналарға арналған әңгімелер мен 
лекциялар, кеңестер мен сұрақ — жауап кештері, тәрбие жұмысын алмасу 
жөніндегі конференциялар, ата — аналарды педагогикалық әдебиеттермен 
таныстыру әдіс – тәсілдері қарастырылады. 
Отбасы — бұл баланың өмір сүру ортасы яғни, қамқорлықтың тұрақты көзі. 
Тәрбиелеу мен қарапайым біліммен қаруландыру және шешім қабылдай білуге 
үйрететін ең жақын адамдардың мейірім шуағын сезінетін орта. Осы орайда 
бала білім нәрімен сусындайтын алтын ұясының алатын орны бөлек. 
Біріншіден, бала уақытының көп бөлігін балабақшада өткізеді, 
тәрбиешілерінен, ұстаздарынан дәріс үйренеді. Демек, отбасы мен балабақша 
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арасындағы қарым — қатынастың алар ролінің қаншалықты маңызды екенін 
осыған қарап топшылауға болады. Балабақша ұжымы ата — аналарды 
ұйымдастырып, балаларды балабақшадағы өмірінің тәрбиесіне белсене 
қатысуларына арналған іс — шаралар жиі өткізіп тұрамыз. Оған сауықтыру 
кештері, ертеңгіліктер, тренингтер, сауалнамалар жатады. Осындай отырыстар 
арқылы ата — аналар бір — бірімен жақынырақ танысып, ортақ өзекті 
мәселелерді бірге шешуге тырысады. Бұл дегенініз, ата — ананың қоғам 
алдындағы жауапкершілігі артады. Балабақша мен отбасы, ата – анамен бала 
арасындағы достық, бауырмалдық қарым — қатынастардың қалыптасуына игі 
ықпалын туғызады. Мектепке дейінгі мекемеде өткізіліп жатқан спорттық 
жарыстар салауатты өмір салтын ұстануға тәрбиелеу мен қатар ата мен бала 
арасындағы сүйіспеншілікті, ынтымақтастықтың да нығаюына септігін тигізеді. 
Қарап тұрсаңыз, отбасы мен балабақша бір — бірінен бөлек алып қарауға 
келмейтін егіз ұғым секілді. Ол — саналы ұрпақ тәрбиелеуде зор жетістікке 
жеткізетін берік одақ. Осы екі одақ бірлесіп, ынтымақтасқанда ғана күрмеуі 
қиын талай мәселелердің түйіні шешілетіні анық. Балабақшада балалармен, ата 
— аналармен ынтымақтаса жұмыс істеу нәтижелігінің диагностикалық зерттеу 
графигін құрып, ата — ананың балабақшаға деген қөзқарасын қалыптастырдық. 
Ата — ананың қатысуымен «Әкем, шешем және мен», «Отбасы алтын діңгек», 
сонымен бірге ашық ұйымдастырылған оқу іс — әрекеттерге ата — аналар 
қатыстырылды.  
Ондағы мақсат, жаңа технологияларды ата — аналарға бағыттау, әдіс — 
тәсілдерді түсіндіру, жақсы нәтижені көрсету барысында жетістіктеріне қол 
жеткізу. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» — дегендей, бала тәрбиелеуде осындай 
міндеттерді іске асырушылар балабақша мен отбасы. Осы екі арнада 
жүргізілген тәлім — тәрбие сабақтаса ұштаса жүргізілгенде ғана мектепке 
дейінгі жастағы балалардың отбасыларымен бірге отырып, жұмыс жасау оның 
ішінде отбасы бұрышын құрып, олармен жеке — жеке жұмыс жүргізу өз 
нәтижесін береді.                                                                                             
Отбасында ата — аналарға педагогикалық білім беру өте қажет, себебі, ата — 
ана бала тәрбиесінің мақсат — міндеттерін айқын түсінбей, бала тәрбиесінің 
жолдарымен амалдарын ойдағыдай іске асыра алмайды. Осы тұрғыда 
балабақшамыз отбасымен сабақтастықты орнату бағытында ата — аналарды 
оқу – тәрбие үрдісінің мазмұны мен әдістемесімен таныстыру, ата — аналармен 
педагогикалық — психологиялық ағарту жұмысын ұйымдастыру, ата — 
аналарды бірлескен әрекетке тарту сияқты негізгі жұмыс мазмұнының 
қызметтеріне сүйене отырып, өзара әрекет байланысының міндеттерін жүзеге 
асырады. Ол: 
— ата — аналарды белсенді педагогикалық ұстанымдарын қалыптастыру 
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— ата — аналарды педагогикалық білім мен білік дағдыларымен қаруландыру 
— бала тәрбиесіне ата — аналарды белсенді қалыптастыру. 
Бұл жұмыстардан мынадай нәтиже күтуге болады. 
1. Ата – аналар тарапына туындайтын белсенділік, қызығушылық. 
2. Жауапкершілік және өздік жұмыс. 
3. Мақсатқа жету деңгейі, тиімділігі, қанағаттылық. 
4. Отбасының мектепке дейінгі мекемеге қосатын үлесі. 
5. Алынған білімді қолдану, бала тәрбиесіне қатысты қолданылатын 
технологиялар. 
Міне, біздер — тәрбиешілер, ата — аналар, қоғамдық ұйымдар, бала 
тәрбиесіне, оның келешегіне зор жауапкершілікпен қарап, тәрбие жұмысының 
тиімді әдіс — тәсілдерінің ынтымақтаса жүзеге асырсақ, жұмыр жер тағдырын, 
еліміздің болашағын күні ертең бүгінгі балабақша ұландарына сеніммен 
тапсыруға болады. Біздің мақсатымыз — заман талабына сай жаңашыл, 
шығармашыл, мәдениетті, жан — жақты сауатты жеке тұлға тәрбиелеу. 
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№ W00031      30.09.2022 ж 

 

БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ. 

 

БАДИРОВА ГУЛЖАН НУРГАЛИЕВНА 

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының                                      

тәрбиешісі 

Балалардың тілін дамытудағы мақсаттары: 

- Балалардың ойлау, дұрыс сөйлеу қабілеттерін дамыту, сөздік қорын молайту. 

Сөйлем құрап өз ойларын жеткізе білуге, қазақ тіліне тән ерекше дыбыстарды 

дұрыс айтуға үйрету; 

- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 

дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру; 

- Ертегілерді әңгімелеуге, өлең, тақпақ, мақал - мәтелдер, жаңылтпаштарды 

айта білуге үйрету. 

Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері: 

- Бала тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу. 

- Сөздегі грамматикалық дағдыларды қалыптастыру; 

- Баланың сөздік қорын молайту; 

- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру; 

- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру. 

Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 

дұрыс жеткізіп, диалогтегі адамдардың сөздерін мәнерлі жеткізуге икемделеді. 

Балалар автордың сөз өнерін қолданып, сөз мәнерін өздері машықтануы қажет. 

Серіктестері айтқан әңгімені тыңдап отыруға, мазмұнын түсінуге, әдеби 

кейіпкерлерін атымен айтуға үйретіледі. 

Табиғи құбылыстардағы ақиқаттылықты сипаттаған кезде нақты дұрыс сөз 

қолдануға, үлкендердің көмегімен белгілі бір нәрсеге тиісті белгілерді табуға, 

нақты бейнелеуге, әңгімеде ой - өрісін жеткізуге үйрету керек. 

Балалардың сипаттау әңгімелері түрлі сөз мәнерінде сонымен қоса тілдік 

(метафора, теңеу, эпитет, балама қолдануда) сөз өнері өзіндік ерекшелігін ашу 

қажет. Ойыншықтарды қолданып, суретке қарап әңгіме құрастырады. Баланың 

өзі құрастырған әңгімесінде жанрдың негізгі ерекшелігін таба білуінде. Сюжет 

ерекшеліктері мен әдеби шығармалардың мәнерлігі (ертегіні толық айтып беру). 

Ертегідегі жақсылықтың жеңгені, сиқырлық жайында, кейіпкерлерді басқа бір 

нәрсеге айналдырып, және т. б. қолдана отырып, ертегі құрастыруға үйрету. 

Бұл жаста балалар шығарманы қызығушылықпен тыңдайды, әңгімелерді 

түрлендіре біледі. Баланы шығармашылық қабілеттілігінен туындаған 

әңгімелеріне көңіл аударып, құрдастарының әңгімелерін тыңдауға бейімдеп, 
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қиыншылық тудырған жағдайды, қол ұшын беріп, дұрыс емес жеріне түзету 

енгізе керек. 

Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – сөздің жалпы ұғым беретін 

жағын меңгертуге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін дамыту, өз ойын еркін 

жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы адамдармен еркін қарым - 

қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру. 

Тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 

жетілетін кезең. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, 

балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. 

Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 

жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 

Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 

жүреді. 

Жас жеткіншектерді баулып, тәрбиелеуде көркем әдебиеттің ролі ұшан - теңіз. 

Ол жаңа өскін балауса буынының сана - сезімін оятып, ақыл - есін дамытатын, 

адамгершілік моральға тәрбиелейтін өмір оқулығы. 

Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 

мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 

әңгімені, өлең – тақпақтар мен жаңылтпаштарды, сондай - ақ мақал - мәтелдер 

мен жұмбақтарды мәнерлеп оқып беру мен әсерлеп айту – тек қана олардың 

сөздік құрамын байытып қана қоймайды, сонымен қатар, сәбидің ақыл - 

ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 

ықпалы өлшеусіз, баланың Отанын, өз ұлтын, өз жерін сүюі, оны қадірлей білуі 

ауыз әдебиеті мен көркем әдебиеттің әсері деп білеміз. Өйткені, бала кітаптағы 

жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 

құлшынып өседі. 

Ежелгі қазақ әдебиеті өкілдерінің балаларға қалдырған әдеби мұрасы, 

Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың өлең - әңгімелері осы күнге дейін тәрбиелеу 

мен оқытуда, ғылым жолын танытып, өнер - білімге баулуда қастерлі қасиетін 

еш жойған жоқ. Жамбылдың, Сәкеннің, Жансүгіровтың, Майлиннің, 

Мұқановтың сондай – ақ көптеген жас жазушылардың балалар сүйсінерлік 

қызығып тыңдарлық жақсы шығармалары бар. Мұның бәрі, жеткіншек ұрпақты 

тәрбиелеуде баға жеткісіз қазына. Әрбір тәрбиеші соларды іздестіре отырып, 

термелеп жинап жүрсе, өз жұмысына өте демеуші дәнекер таппақ. 

Жас кезінде әңгіме, жырларды көп тыңдаған бала өз көрген - білгенін 

қиыстырып, тұжырымдап достарына, тәрбиешілеріне, ата - аналарына айтып 

бере алса, тіл шеберліктері артады. Мұндай жақсы қасиеттер баланың 

парасатты, инабатты, әдепті, еңбексүйгіш, көргенді болып өсуіне әсер етеді. 

Мектепке дейінгі шақта бала тілі икемді келеді, сондықтан - да балалармен 

жүргізілетін жаттығу түрлері әр алуан. Балалардың жас ерекшелігіне қарай 

топтарды үлкейген сайын тіл дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс 
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түрлері біртіндеп күрделене береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім 

беру үрдісінде дыбысқа байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске 

асырылады. 

Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 

жаттықтыру басқа да тілдерін дамыту сауат ашу оқу іс - әрекеттерінде ғана 

емес, ән, дене шынықтыру оқу іс - әрекеттерінде де, бос кезеңдерде де балаға 

өлеңдер, тақпақтар үйретіледі. 

Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 

шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 

әңгімелеу, ертегілер оқып беру, мақал - мәтел, жаңылтпаш, тақпақтар үйрету 

сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады. 

Мектепке дейінгі тәрбие жұмысы жүйелі жүргізуді талап етеді. Қазіргі уақытта 

баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ана тілі арқылы өз 

дәрежесінде жүзеге асатыны белгілі. Баланы ана тілінде анық, жүйелі, өзгелерге 

түсінікті, мәнерлі үн ырғағымен келістіре сөйлеуге, сөздің дыбыстық құрамын 

дұрыс жеткізуге мектепке дейінгі кезеңде үйрету керек. 

Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 

тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 

дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 

жүргізеді. 

Сөздің дыбыстық жағын меңгерту 

- Бала тілін зерттеп, қай дыбысты айта алмайтынын анықтау; 

- Артикуляциялық аппаратты дайындау кезеңі 

- Сөз, сөйлем, өлең, жұмбақ, жаңылтпаштарды айтқызып, дыбыстарды үйрету. 

Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 

әдістерге тоқталатын болсақ: 

1. Сахна ойындары. Оның барысында қажетті дыбысқа байланысты сөздер, 

сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға 

қайталату. 

2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын 

алып пайдалану. Сол шумақ қай ертегіден, қай өлеңнен алынғанын сұрап, 

жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі 

қайталайды. 

3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме, 

ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады. 

4. Көркем сөз шеберлерінің таспаға жазылған үндерін, мәнерлі дауыс ырғағын 

тыңдату. 

5. Дидактикалық жаттығулар жасау. «Ғажайып қалта» «Не өзгерді?» үстел 

үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді 

топтап алу. 

6. Жұмбақ, мақал - мәтел, жаңылтпаштарды айтқызу арқылы қажетті дыбысты 
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бекіту. 

Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса 

нәтижесі де ойдағыдай болады. 

Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 

жаттығу түрлері кешенді түрде іске асырылады. Мәселен, ән оқу іс - әрекетінде 

музыка үнімен бала сезіміне әсер етсе, тіл дамытуда оқылған әңгіме, ертегілер, 

біріншіден баланың ақыл - ойын, танымын кеңейтсе, екіншіден ана тілін жақсы 

білуге көмектеседі. 

Оқу жылының басында өз тобымда тілдері з, р, с, ш дыбыстарын айта алмайтын 

балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын - жаттығулар, 

тақпақтарды айтқызып үйреттім. Мысалы: «З» дыбысын бекіту мақсатында А. 

Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады. 

Ауыл маңы саз, саз - саз, 

Жайылады қаз, қаз - қаз. 

Тоймай қалса қаз, қаз - қаз, 

Шашқан дәнің аз, аз - аз. 

Дыбыстарды меңгерту барысында ассоциация әдісін қолданамын. Мысалы: «Қ» 

дыбысын бекіту мақсатында Қ – қарға, қолғап, қасқыр, қой, қарындаш 

Ұрпақтан - ұрпаққа мұра болып келе жатқан ертегілер, мақал - мәтел, 

жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы 

балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған 

ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру 

мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ» 

«Шалқан» «Мақта қыз бен мысық» «Алдар көсе мен тоңғақ бай» «Күз түсті» 

ертегілері. 

Түрлі ойын - жаттығулардың бала тіліне тигізер ықпалы мол. Мысалы: «Күз 

түсті» ертегісін алып ойын - жаттығу ретінде өткізіп жүрмін. 

«Балалар тоғайға жеміс - жидек теруге барады. Барлығының қолдарында себет 

бар. Олар тоғайға келе жатса, бір сиыр жатыр екен. Сиыр балаларды көріп «мө - 

мө - мө» деп амандасады. Содан кейін «балалар, қайда барасыңдар?» дейді. 

- Балалар: - Орманға жидек теруге бара жатырмыз 

Деп жауап береді. 

Орманға келіп ағаштың бұтағында тоқылдақтың отырғанын байқайды. 

Тоқылдақ балаларды көріп «тық - тық» деп амандасады. Сонан кейін торғайлар 

«шиқ - шиқ» деп дыбыстайды. Қарға болса «қар - қар» дейді. Көкек те қалыспай 

«көкек - көкек» деп қалыспайды. 

Осы тәріздес ормандағы құстар, аңдар балалармен кездеседі. «Күз түсті» 

ертегісінің мазмұны бойынша жүргізілетін ойын - жаттығудың мақсаты ертегі 

мазмұны бойынша балаларды қызықтырып, дыбыстарды анық айтуға 

жаттықтыру. Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып 

беріп, олардан әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы 
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қария» әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн 

диаграмма әдісін қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін 

салыстырамын. 

Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік ерекшеліктерімен 

танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - мәтелдер арқылы 

да беріледі. 

Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті, 

адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің 

Қазақстаным» «Отбасы» «Менің ауылым» тақырыптарын өткенде: 

• Туған жер – алтын бесік 

• Өз үйім - өлең төсегім 

• Отан – оттан да ыстық 

Батырлық, ерлік туралы: 

• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді 

• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі 

Білім туралы: 

• Қына тасқа, білім басқа бітеді 

• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді 

пайдаланамын. 

Бала тілінің дамуына жұмбақтар үлкен роль атқарады. Әр оқу іс - әрекетінің 

тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын. 

• Кешкісін маздап жанады, таң атса сөніп қалады (Жұлдыз) 

• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән) 

• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау) 

Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін 

жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс 

сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді. 

• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше 

Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 

сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор. 

Қазіргі заман талабына сай оқу - тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр баланы 

жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді ойына, 

бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға қойған 

міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым жаңа 

сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін.  
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№ W00034   30.09.2022 ж 

 

Гимнастика 
 

НАРЕГЕЕВА ГУЛЬВИРА ЕРКИНОВНА 

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының                                                 

дене шынықтыру нұсқаушысы 

 

Білім  беру  саласы:  «Денсаулық» 

Оқу  іс – әрекет  түрі:   Дене  шынықтыру  

Мақсаты:   
а)  гимнастикалық қабырғаға өрмелеп шығуды үйрету;   

ә)  шашыраңқы жүріп, жүгіруге жаттықтыру; 

б)  күштілік, ептілік, икемділік қасеиттерін дамыту; 

Қолданылатын  құрал  саймандар:    гимнастикалық   төсеніш,  

гимнастикалық   скамейка,  гимнастикалық   қабырға. 

Мотивациялық – қозғаушы 

Балалар әдемі әуен ырғағымен шеңберге тұрады. 

Шеңбер  бойымен  жүру,  қолға  арналған  жаттығулар  жасап  жүру – алдыға, 

жан-жаққа,  белге,  иыққа – шынтақты әр жаққа  5 реттен айналдыру.  Қол 

жоғарыда   аяқтың ұшымен – «күнге созыламыз»,  өкшемен – «балапандар»; 

балапандар өсті,  қораздар  тәрізді  тізені жоғары көтеріп жүреміз.  Жүру,  дем  

алу  жаттығулары,  3 саптізбек құру.                                          Ұйымдастырушы-

ізденуші:                                                                                                 1. Басқа 

арналған жаттығулар 

1. Алға 

2. Бастапқы қалыпқа келу 

3. Артқа ию 

4. Бастапқы қалыпқа келу (2 - рет) 

2. Иыққа арналған жаттығулар 

1. Оң иықты көтеру. 

2. Бастапқы қалып 

3. Сол иықты көтеру 

4. Бастапқы қалыпқа келу (2 рет) 

3. Қолға арналған жаттығулар 

1. Қолды алға созу 

2. Жоғары созу 

3 Жанға созу 
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4 Бастапқы қалыпқа келу (2 рет) 

4. Белге арналған жаттығулар 

1. Оңға иілу 

2. Бастапқы қалыпқа келу 

3. Солға иілу 

4. Бастапқы қалыпқа келу 

5. Аяққа арналған жаттығулар 

1. Аяқты қосу 

2. Тізені бүгу 

3. Бастапқы қалыпқа келу 

Негізгі қимылдар: 

1. Гимнастикалық скамейкадан секіру; 

2. Гимнастикалық төсеніште алға домалау. 

3. Гимнастикалық қабырғада мініп-түсу.  Жаттығуларын жасату. 

Қимылды ойын: «Балапандар»   
 Ойыншылар үш топқа бөлінеді. Әрбір топта – отырған тауық және оның 

балапандары бар. Таңдап алынған үш лашын құстар балапандарға 

алақандармен тигізуі қажет, содан кейін ойыннан қуып шығылады. Отырған 

тауық өз балапандарын қорғайды. Шабуыл кезінде балапандарын қорғаған 

тауықтың қолы лашынға тисе, ой ойыннан шығып қалады.                             

Рефлексивті – коррекциялаушы:                                                                   

Саптізбекте  бір-бірден жүру,дем алу жаттығулары, нүктелі массаж                     

Ойынды қорыта келе:  сендерге не ұнады?                                                                           

Не қиын болды? –деп балалардан сұрау.                                                               

Күтілетін  нәтиже:                                                                                                         

Нені   білу  керек:   гимнастикалық скамейкадан секіруді,  гимнастикалық 

қабырғада   мініп-түсуді;                                                                               

Машықтандыру:  гимнастикалық  орындық  үстінде  еңбектеуге; 
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  № W00033   30.09.2022 ж 

 

Балалардың  сөйлеу тілін дамытуда                                                                        

логопедия сабақтарының маңызы 

 

ЖУМАШОВА КАМШАТ ЖУМАГАЛИЕВНА 

Шымкент қаласы "Атамекен" бөбекжай бақшасының 

                                            педагог- логопед қызметкері 

 

Логопедия – тіл кемістіктері туралы, тіл кемістіктерді арнаулы оқыту мен 
тәрбиелеу құралдар арқылы айқындау, түзету және болдырмау жолдары туралы 
ғылым.Логопедия сөйлеу іс-әрекеті бұзылуының себептерін, механизмдерін, 
көріністерін, ағымын, құрылысын зерттейді. «Логопедия» термині грек 
сөздерінен жаралған: logos-сөйлеу, сөз; paideia –тәрбиелеу; грек тілінен аударған 
кезде «логопедия» сөйлеуді тәрбиелеу деген мағнаны білдіреді. Логопедия 
ғылымы пән ретінде тіл кемістіктерін және сөйлеу тілінің бұзылуына шалдыққан 
адамдарды оқыту, тәрбиелеу үрдісін қарастырады. Логопедиянің зерттеу 
объектісі - сөйлеу тілінің бұзылуына шалдыққан адам. Логопедияның негізгі 
мақсаты - сөйлеу тілінің бұзылуына шалдыққан адамдарды оқыту, тәрбиелеу 
және қайта тәрбиелеу жүйісін ғылыми дәлелдеп құрастыру, өндеу және 
жетілдіру.  

Сөйлеу тілі толық жетілмеген баланың мектептегі оқу үлгерімі нашар 
болатыны сөзсіз. Сондықтан, баланың сөйлеу тіліндегі мүкістіктердің қандайын 
болмасын орнығып, қиындап кетпей тұрғанда мектеп жасына дейін жою керек. 
Сонымен бірге, баланың мектеп жасына дейінгі кезеңіндегі сөйлеу тілі күшті 
қарқынмен күн сайын дамитынын және тілі кез-келген дыбысқа еліктегіш, 
қабылдағыш, бұрмалауға көнгіш, өте жұмсақ иілігіш келетінін ұмытпау керек. 
Сондықтан дислалияның барлық түрлері жеңіл, әрі тез жойылады. Сондай–ақ, 
сөйлеу тіліндегі дыбыстардың айтылуындағы күрделі мүкістіктер толып жатқан 
қатты асқынуларға әкеліп соғуы мүмкін және баланың ауызекі сөйлеу тілі мен 
жазу тіліде басқа кемістіктерді шығаратынын ескеру қажет. Бұл қалай? Сөйлеу 
барысында, демек дыбыстардың айтылуы кезінде сөйлеу мүшелерінің 
қимылынан сезім түйсігі пайда болатыны мәлім. Осы сезім тітіркенуінің күші бас 
миының қыртысына барады.  

И.П.Павлов екінші сигналды жүйенің қалыптасуына байланысты сезім 
тітіркендіргішіне үлкен маңыз берген және оларды «базалды бөлігі» деп атады. 
Атап айтқанда, сезім тітіркендіргіші фонематикалық түйсіктің қалыптасуына 
шешуші қызмет атқарады.  
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Дыбыстардың айтылуындағы ақаулықтарының «базалық бөлігі» 
толығымен қатыспайды, ендеше фонематикалық түйсіктің толық 
дамымайтындығы өзінен - өзі түсінікті. Фонематикалық түйсіктің бұзылуы 
баланың сөйлеу тіліндегі үндестік жағынан немесе тілі мүшелерінің әрекетінде 
бір-біріне ұқсас дыбыстарды дауысынан ажырата алмауына душар етеді. Оның 
сөздік қорына құрамында ажыратылуы қиын, ұқсас дыбыстары бар сөздер 
кірмейді. Соның салдарынан бала өзінің жас мөлшерінен біртіндеп қала 
бастайды. Алдыңғы себептердің салдарынан сөйлеу тілінің грамматикалық 
құрылысы қажетті дәрежеде қалыптаспайды. Фонематикалық түйсіктің, сөздің 
жалғаулықтары мен екпінісіз жалғаулары баланың көзіне шалынбайтыны 
түсінікті. Сонымен, баланың сөйлеу тілінде фонетика – фонематикалық және 
лексика – грамматикалық сияқты тұтас тізбек кемістіктердің пайда болатынын 
көрсетуге болады. Басқа сөзбен айтқанда, күрделі дислалияның нәтижесінде 
жалпы сөйлеу тілінің толық дамымауына себебші болатын фонематикалық 
түйсігі бұзылады, жалпы сөйлеу тілінің толық фонематикалық түйсігі бұзылады, 
ал жалпы сөйлеу тілінің толық дамымауын мектеп жасына дейін жоймаса, онда 
оның зардабы келешекте баланың жазуы мен оқуының бұзылуына душар етеді. 
Міне дислалияның дер кезінде анықтап жоймаса кейбір жағдайларда ауыр 
зардапқа ұшыратуы мүмкін. Сөйлеу тіліндегі дыбыстардың айтылуындағы 
барлық мүкістіктерді 5 жасқа дейінгі мерзімде тексеріп анықтау қажет. Неге? 
Дыбыс шығарудағы сөйлеу тілі мүшелері әлі жеткілікті дәрежеде дамымаған, әрі 
орнығып бекімеген жас бала сөйлеу тіліндегі дыбыстардың барлығын бірдей 
дұрыс айта алмайтындығы өзінен - өзі түсінікті. 4-5 жасқа дейінгі баланың сөйлеу 
тіліндегі дыбыстарды бұрмалап айтуы жай деп саналады және бұны жастық 
немесе физиологиялық тіл мүкістігі дейді. 4-5 жастан кейінгі баланың сөйлеу 
тіліндегі дыбыстардың бұзылып айтылуы патологиялық деп саналады. Сонымен 
дислалияның жоюдағы логопедиялық жұмысты дәл осы жастан бастап жүргізу 
керек. Бірақ сөйлеу тіліндегі дыбыстардың дұрыс айтылуын жетілдіру сабағын 
бастамас бұрын баланың сөйлеу тілін тексеріп алу керек.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеу тілі дамуының заңдылықтарын 
білу – сөйлеу тілі бұзылыстарын дұрыс тексеру үшін қажет. Осылайша, кейбір 
мамандар 3 жастағы балаларды дыбыстарды айту кезіндегі ауытқушылықтарды 
жою үшін логопедке жібереді. Ол дұрыс па? Жоқ. Өйткені сөйлеу тілінің қалыпты 
дамуында да осы жастағы балаларға кейбір дыбыстарды дұрыс емес айтуы тиісті 
болады. Физиологиялық тіл мүкістігі деп аталатын бұл көрініс толығымен заңға 
сыйымды және артикуляциялық аппараттың әлі толығымен қалыптаспауымен 
шартталады. 
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Онтогенез үрдісінде балалардың сөйлеу тілі дамуының заңдарын білу 
сөйлеу патологиясын алдын-алу бойынша барлық түзете-тәрбиелеу жұмысты 
дұрыс құру үшін қажет. Мысалы, сөйлемейтін балаларды (алалиясы бар балалар) 
оқыту кезінде осыны білу жөн: ең алдымен әр бір балада сөйлеуді түсінуі 
дамиды, содан кейін ғана ол белсенді сөйлеуді меңгереді. Осыдан, егер мұндай 
жағдайда белсенді сөйлеуді дамыта бастасақ, онда бұл жұмыс күткен нәтижені 
бермейді. 

Зерттеушілер балалардың сөйлеу тілі даму кезеңдерінің әр түрлі санын 
бөледі, оларды әр қилы атайды, олардың әр алуан жас шекараларын көрсетеді. 
Мысалы, А.Н.Гвоздев баланың сөйлеу тілінде әр түрлі сөйлем мүшелерінің, сөз 
тіркестерінің, сөйлемдердің сан алуан түрлерінің пайда болу реттілігін 
бақылайды және осының негізінде бірқатар кезеңдерді бөледі. 
Г.Л.Розенгард-Пупко бала тілінің дамуында 2 кезең ғана бөлді: дайындық (2 
жасқа дейін) және сөйлеу тілінің өзіндік даму кезеңі. 
А.Н.Леонтьев бала тілінің дамуында 4 кезеңді белгіледі: 
 І кезең – дайындық – 1 жасқа дейін; 
 ІІ кезең – тілді бастапқы меңгеру мектепке дейінгінің алдыңғы кезеңі –           

3 жасқа дейін; 
 ІІІ кезең – мектепке дейінгі кезең – 7 жасқа дейін; 
 ІV кезең – мектептік – 17 жасқа дейін. 

Сөйлеу тілі қалыптасуының бірінші деңгейіндегі балалармен логопед, 
түзету жұмысын жоспарлау кезінде, олардың сөйлеу тілінің сөз қоры ескеріледі. 
Ерекше назар сөйлеу тілінің фонетикалық жағын қалыптастыру жұмысына, есту 
зейінін дамытуға аударылады.  

Сөйлеу тілінің қалыптасуының екінші деңгейіндегі балалармен жүргізілген 
жұмыста сөздік жұмысқа, фонематикалық талдау мен жинақтауды дамытуға 
ерекше көңіл бөлінеді . 

Сөйлеу тілі қалыптасуының үшінші, төртінші деңгейіндегі балалармен 
жұмысқа заттық –тәжірибелік, ойын, таным әрекетін дамытуға бағытталған 
элементтер енгізіледі. Сөз қорын кеңейту, сөзді заттық бейнемен сәйкестендіру, 
жалпылама түсініктерді қалыптастыру, сөйлеу тілінің грамматикалық 
құрылымын және байланыстырып сөйлеуін дамыту бойынша жұмыс жүргізіледі. 
Жұмыс негізінде сөздік стереотиптерді қалыптастыру жатыр. Сөз қорын молайту, 
сөйлеу тілінің грамматикалық құрылымын практикалық түрде меңгеру, 
балалардың қоршаған орта туралы, өз тәжірибесін сипаттау арқылы рельефті 
суреттер, тірек сөздер, түсініктер бойынша сөйлем құрастыруы 
қалыптастырылады. 
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Логопедиялық сабақтарға жазылған әр баланың сөйлеу картасына 
қосымша сөйлеу тіл қорытындысына сәйкес құралған, онымен өткізілетін 
логопедиялық сабақтардың жеке жоспары тіркеледі. Тексеру нәтижелері 
бойынша логопедиялық сабақтарға балалар топтастырылып алынады. 
Логопедиялық сабақтарға балаларды тіркеудің көрсеткіші болып сөйлеу тілінің 
бұзылысының сипаты, оның үлгеріміне тигізетін әсері табылады. Топтар сөйлеу 
тілі бұзылысының ұқсастығы, бірдейлігі, сипаты бойынша құрылады. Логопед 
әрекетінің келесі кезеңі – логопедиялық сабақтарды ұйымдастыру және жүргізу. 
Сөйлеу тілі бұзылыстарын түзету жұмысы ақаулықтың құрылымын, жас 
ерекшеліктерін ескеріп мектеп бағдарламасы материалында құрылады. 
Логопедиялық сабақтар екі түрге бөлінеді: жеке және топтық сабақтар. 
Балалардың әр тобына арнап логопед жұмыс кезектілігін, ұзақтығын көрсететін 
жұмыстың ұзақ мерзімдік жоспарын құрады.   Логопедтің сабақтан тыс жұмысы 
сөйлеу тілін дамыту шараларының мектепте біркелкі сөйлеу тәртібінің 
қамтамасыздандырылуын бақылауды көздейді. Логопедтің әрекеті мұғалім, 
тәрбиеші, мектеп дәрігері, сөйлеу тілі бұзылыстары бар балалардың ата –
аналарымен тығыз байланыста болады. Логопед сабақтар, балаларға көмек беру 
жөнінде өзі берген ұсыныстарды   тәрбиешілердің ұстанып, орындауын 
қадағалайды. Логопед әрекетінің бағытының бірі – мектеп қызметкерлерін, 
сөйлеу тілі бұзылыстары бар балалардың ата –аналарын сабақтан тыс уақытта, 
сабақтарда, үй жағдайында қолданатын тәсілдерді (дыбыстық талдау 
дағдыларын қалыптастыру, жазу бұзылыстарының алдын алу, қолдың ұсақ 
моторикасын дамыту, артикуляциялық аппаратын дамыту т.б.) үйрету. Логопед 
мұғалімдер, тәрбиешілер ата-аналарға арнап сұхбаттасу, семинар, кеңестер 
ұйымдастырып, жаңа ғылыми, әдістемелік әдебиеттермен таныстырумен 
айналысады. Сонымен, логопедтің   тәрбишілермен, ата –аналармен жұмыс 
негізінен кеңес беру сипатында болып, логопедиялық білімдерді пропагандалау 
мақсатын көздейді.   

Қорыта айтқанда, логопедия жұмысының нәтижелі болуы тәрбиешінің 
немесе логопедтің балаға дұрыс ықпал жасауынан көп байланысты. Ол тек оның 
ынталылығын, ықыласының, ойлауының, ақылының, сөйлеу тілінің 
ерекшеліктерін ескеріп және бабын табуда әрдайым дербес қараған жағдай да 
ғана жүзеге асады.  
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№ W00035    30.09.2022 ж 

 

Геометриялық пішіндер әлеміне саяхат 
 

БАЙНИЯЗОВА НУРЖАМАЛ ЖАСУЗАКОВНА 

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының 

тәрбиешісі 

     Білім беру саласы: Таным,   

      Бөлімі: Қарапайым математика ұғымдарымен танысу. 

      Мақсаты: Балалардың алған білімдерін, геометриялық пішіндер туралы 

ұғымдарын тиянақтау. Үшбұрыш, дөңгелек, төртбұрыш тәрізді пішіндермен 

таныстыру, оларды ажыратуды үйрету. Сөздік қорын молайту, бойындағы 

мүмкіндігі мен қабілетін анықтау. Жылдам ойлауын, ептілігін, 

шығармашылығын дамыту. Енбексүйгіштікке, ұйымшылыдыққа тәрбиелеу. 

      Әдіс-тәсілдер: Сұрақ-жауап, әңгімелесу, түсіндіру, магнитті тақта. 

     Ойын технологиясы: Логикалық ойындар, «Логикалық есептер». 

     Заттың дамыту ортасы: Хат, геометриялық пішіндер, сандар, суреттер, 

андардың атрибуттары. 

Қостілділік компонент: Сандар-цифры, пішін-фигура. 

Тосын сәт: Тиін жүгіріп шығады. 

    Тиін: Балалар, сендер өте ақылдысыңдар. Маған көмектесіндерші. Мен 

анамнан адасып қалдым. 

    Тәрбиеші: Балалар, тиынға көмектесеміз бе? 

    Балалар. Ия, көмектесейік. 

    Тәрбиеші: Тиін, сенің анан қайда? 

    Тиін: Анам орманда өмір сүреді. 

    Тәрбиеші: Балалар, ендеше тиіннің анасын табуға көмектесу үшін біз 

орманға жол тартамыз. 

     Жол-жөнекей алдарынан аю шығады. Қолында хат бар. 

     Тәрбиеші: Аю, тиіннің анасына барар жолды көрсетіп жіберші. 

      Аю: Балалар бұл хаттың ішінде тапсырма бар, сол тапсырманы 

орындасандар ғана тиіннің анасына барар жолды көрсетемін. 

     Тәрбиеші: Хатты ашып, тапсырманы оқиды. Тапсырмада Тазша баланың 

суреті салынған. 

    Сұрақ: балалар, тазша баланың шалбарындағы жыртықты жамау үшін 

қандай геометриялық пішіндерді қолданған? 
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    Балалар: Ұшбұрыш, дөңгелек, төртбұрыш. 

    Аю: Сұраққа дұрыс жауап бердіңдер, деп жолды көрсетіп жібереді. 

    Алдарынан түлкі, қасқыр шығып, оларда балаларға тиіннің анасына 

барар жолды көрсету үшін тапсырма береді. 

    Түлкінің тапсырмасы: Бір аптада неше күн бар? Бүгін аптаның нешінші 

күні? 

     Қасқырдың тапсырмасы: Балалар, мен сендермен «Кім шапшаң» ойының 

ойнағым келіп тұрмын. Мен сендерге пішіндерді көрсетемін, сендер 

шапшандық танытып айтасыңдар. Мынау қандай пішін? Ол қандай затқа 

ұқсайды? 

    Балалар: Бұл ұшбұрыш, ол үйдің шатырына ұқсайды. 

    Қасқыр: Мынау қандай пішін, оның түсі қандай? 

    Балалар: Бұл шеңбер, ол допқа ұқсайды. 

    Қасқыр: Бұл суреттерде неше геометриялық пішіндер көрсетілген? 

    Балалар: Суретте үш геометриялық пішін көрсетілген. (ұшбұрыш, дөңгелек, 

сопақша). 

      Қасқыр: Логикалық ойын. Қазір осы үш пішінді қолдана отырып, мысықты 

құрастырамыз. (мысықты құрастырады) 

     Сергіту сәті: 

Саусақтарым тұрындар, Сапты бірге құрындар. 

Желмен бірге майысып, Оңға, солға бұрындар. 

Саяхатымызды әрі қарай жалғастырайық. 

    Тәрбиеші: Балалар, біз тиіннің анасына да келіп қалдық. 

    Осы кезде жүгіріп түлкі келеді. 

    Түлкі: Менің тапсырмаларымды орындағаннан кейін ғана тиінді анасына 

жеткізесіндер.    Тәрбиеші: Ол қандай тапсырма? 

   Түлкі: Сендер екі тілде 10-ға дейін тура және кері санай аласыңдар ма? 

    Балалар: Ия, санай аламыз. 

    Балалар сандарды екі тілде тура және санайды. 

    Тәрбиеші: Тамаша балалар сендер орманды мекендеуші аңдардың 

тапсырмаларын дұрыс орындап, тиінді анасымен қауыштырдыңдар. 

    Тиіннің анасы: Рахмет балалар, сендер өте ақылды екенсіңдер. Сендердің 

білімдеріннің арқасында мен жоғалтып алған баламмен қауыштым. 

         Қорытынды.         Күтілетін нәтиже: 

    Біледі: Геометриялық пішіндерді. 

   Түсінеді: Логикалық есептерді шығаруды. 
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№ W00036     30.09.2022 ж 

Орманға саяхат 

БЕЙСЕНБЕКОВА ОРАЗГУЛЬ ТАСБАЛТАЕВНА 

Шымкент қаласы "Атамекен" бөбекжай                                                         

бақшасының   тәрбиешісі 

Мақсаты: Орман туралы түсінік беру.Табиғат құбылыстарын бақылап оларды 

атауға үйрету. Балаларды күзгі ормандағы ерекшеліктерімен таныстыру.  

Міндеттері: Балаларды қоршаған ортадағы заттардың атауларымен және 

олардың міндеттерімен таныстыру, таныс заттарды ажыратуға үйрету,жабайы 

аңдар туралы білімдерін бекіту. 

 -Миға шабул әдісі: (Сұрақ жауап беру) 

- Шығармашылық дағдыларын ойландыруға үйретеді. 

-Балалар топтасып жауап беру әдісін орындайды. 

SMART талдау әдісі: 

Сонымен қатар саралау әдістерінде нәтижеге жету үшін әр түрлі жұмыс 

өткізіледі қызығушылықтарын оятады.Тірек сызба арқылы балалардың сөйлеу 

қорын молайтады,байланыстырып сөйлеуге ынталандырады. 

Қолданылатын әдіс-тәсілдер: тірек-сызба, сұрақ – жауап, көрсету, әңгімелеу 
Көрнекі құралдар: Тақырып бойынша сурет. 
Билингвалды компонент: «Орман-лес,саяхат-путешествия» 

 

Кезеңі Тәрбиешінің қызметі Баланың қызметі 

Кіріспе 

бөлім 

 

 

 

 

 

 

Негізгі 

бөлім 

 

 

 

Шаттық шеңбері 

Балалар кәне көңіл күйіміз көтерінкі 

болу үшін шаттық шеңберін құрып 

алайық: 

Ұзын құлақ сұр қоян, 

Естіп қалды сыбдырды. 

Ойлы-қырлы жерлерден, 

Ытқып-ытқып секірді. 

Ұйымдастырылған оқу қызметімді 

бастамас бұрын табиғат бұрышына 

жақындап балаларға сұрақтар 

қойылады: 

-Балалар,қазір жылдың қай мезгілі?   

-Жапырақтар қандай түске боялады? 

Жапырақтар қызыл түске боялады, 

Балалар тәрбиешімен 

бірге 

қайталайды.Қимылмен 

көрсетеді. 

-Күз мезгілі 

Қызыл,сары,жасыл түске 

боялады. 

Балалар 

тыңдайды,түсініп алады. 

Ағаштар жапырақтарын 

тастайды                          

Құстар ұша 

бастайды,Жапырақтары 
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Жарырақтар сары түске боялады, 

Жапырақтар жасыл түске боялады. 

-Күз мезгілінде ауа-райында қандай 

өзгерістер болады?                                      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Енді балалар «Орманға 

саяхатқа»шығамыз,орманда қандай 

жануарлар өмір сүретінің 

бақылап,қысқы азықтарын 

қалдырайық.Себетке толтырылған 

көкеністерде болады.Біз саяхатқа 

жаяу барамыз себебі ауа-райы 

тамаша. 

Музыка әуені ойналады,қыстап 

қалған құстардың шиқ-шиқ еткен 

даусын естиміз,балалар қарандар бұл 

құстар ғой қыстап қалатын құстарды 

білесіндер ме? 

 

Келе жатып іздерді көзіміз шалады. 

сарғайып, күн қабағын 

ашпайды. 

-Балалар қайталайды. 

 

Балалар дауыстап 

қуанады. 

Балалар құстарды көріп 

ұяларына құстарға 

әкелген дәндерін 

қалдырады. 

Қарға 

-Сауысқан 

-Шым-шық торғай. 

Балалар дауыстап бұл 

қояның дауысы ғой деп 

жауап береді. 

Балалар қояндар секілді 

секіреді. 

Тікенек доп деп жауап 

қайтарады.Алақандарына 

массажды жаттығу 

жасап,кірпіге 

келгендерін біледі.  

Кірпіні көрген балалар 

қолдарындағы себеттен 

саңырауқұлақ пен 

алмаларын қалдырады               

.Балалар жаңбырдан 

жасырынады. Біз 

орманға саябаққа бардық 

                                                         

Құстарды,қоянды,кірпіні, 

аюды көрдік. 



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

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

36 

 

 

 

 

 

Рефлексия 

-Балалар бұл қай жануардың ізі кім 

біледі?( Қоянның ізі) дұрыс 

айтасындар ондай болса кәне қояндар 

сияқты секіріп көрейікші деп 

балалармен тәрбиеші де секіреді, 

қоянға да қысқы азығын қалдырады. 

Жүріп келе жатып гүрілдеген аюдың 

дауысын құлақтары шалып 

қалады,балалар тоқтай қалып бір-

бірлеріне қарасады.Ал енді балалар 

қыста аю қалын ұйқыға шомады,аю 

ұйқыға дайындалып жатыр 

сондықтанда шуылдамай ақырын 

өтіп кетеді. 

Келе жатып массажды доптарды 

көреді балалар бұл не?(доп) 

Балалар доптын сырты тікенек кәне 

қолымызға жаттығу жасап алайық 

деп алақанға жаттығу жасау. 

Балалар қарандаршы кірпіні, ал кәне 

кірпіге әкелген азығымыздан 

қалдырайық деп 

саңырауқұлақпен,алма қалдырады. 

Тамаша,балалар осымен саяхатымыз 

аяқталды енді топқа оралайық деп 

жатқанда ауа-райы күрт бұзылып 

қатты жел тұрып жауын 

жауады,балалар тездетіп қолшатырға 

тығылындар деп тәрбиеші балаларды 

қолшатырмен  жаңбырдан 

жасырады,жаңбырдың басылғаның 

тосамыз. 

(Қолшатыр арқылы қортындылау.) 

-Сұрақ-жауап 

-Балалар біз қайда саяхатқа бардық? 

-Біз орманда қандай аңдарды 

байқадық? 

-Балалар сендерге сабақ ұнады ма? 

Жарайсыңдар балалар! 

Сабақ ұнаса тақтада тұрған 

смайликтерге қарайық көңілді және 

-ия,ұнады. 
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мұңлы,балалар өздеріне ұнаған 

смайликтің қасына тұрады. 

Жарайсыңдар балалар! 

Сабақ ұнаса тақтада тұрған 

смайликтерге қарайық көңілді және 

мұңлы,балалар өздеріне ұнаған 

смайликтің қасына тұрады. 

Балаларды мадақтау. 
 

 

                                         № W00037    30.09.2022 ж 

Психикалық дамуы тежелген балаларға түзете-дамыту 

жұмыстарының ерекшеліктері 

 

ӨТЕНБАЕВА БАЯНБЕГІМ ҰЛЫҒБЕКҚЫЗЫ                                                                                  

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының                                           

педагог-психологы 

Бүгінгі таңда жалпы білім беретін орта мектеп жаңа қоғам мектебі, болашақ 

мектебі, яғни саналы халықтық мәдениетке бағытталған, баланың жеке 

басының дамуына, жеке тұлға болып қалыптасуына жағдай жасайтын, бәсекеге 

қабілетті, елдің ертеңі болатын жас ұрпақты өсіріп, дамытатын мектеп болуы 

тиіс. Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында: «Білім беру жүйесінің 

басты міндеттеріне: білім бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау 

және адамның шығармашылық, рухани және дене мүмкіндіктерін дамыту, 

адамгершілік пен салауатты өмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, жеке 

басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы парасатты байыту» деп атап 

көрсеткен болатын. Осыған байланысты қоғам алдында оқушының жеке басын 

үйлесімді дамытуға бағытталған міндеттер қойылып отыр. 

Еліміздің әрбір болашақ азаматын жан-жақты тәрбиелеп, білім беру арқылы 

дамыту ең жауапты іс. Жалпы орта білім беретін мектепте үлгерімі төмен 

балалар тобында психикалық дамуы тежелген (ПДТ) балалар кездеседі. 

Психикалық дамудың тежелуі – бұл баланың интеллектуалды қабілетінің 

жасына сәйкес келмеуі. Баланың психикалық дамуының тежелуінің негізгі 

себептері түрлі болуы мүмкін. Бұл жағдайдың негізгі себебі бала миының әлсіз 

түрдегі органикалық зақымдануы немесе іштен туа біткен, туылу кезінде және 

өмірінің бастапқы кезеңдерінде болған жағдайлар, негізгі әлеуметтік жағдайы, 

нашар көруі, құлақ ауруы тағы да басқа себептерден болуы мүмкін. Психиатр, 

невропатологтың зерттеулері бойынша психикалық дамуының тежелуі балада 



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

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

38 

тұмау, сары ауру, іштегі улану сияқты аурулардан кейін пайда болады. 

Психикалық дамуының тежелуінің негізгі бұзылыстары интеллектуалды 

деңгейі көбіне таным процестері: зейіні, логикалық есте сақтауы, ойлауы, 

кеңістікті бағдарлауы төмен болып келеді. Бұл балалар өзінің құрдастарынан 

кеш жүріп, кеш сөйлейді. Олардың салмағы аз, бойы кіші, көп сөйлемейтін, 

әлжуаз, тез шаршап, көп ауырады [1, 17 б.]. Психикалық дамуы тежелген 

балалар дегеніміз – оқу бағдарламасын меңгеруде қиындықтарға кездесетін 

үлгермеуші балалар. Мұндай балалар білімі мен дағдыларына, тұлғалық 

жетімділігіне мінез-құлқына байланысты мектепте оқуды бастауға дайын емес. 

Олар оқуда көп қиыншылықтар көреді: мектепте орнатылған тәртіп 

нормаларын сақтау оларға аса қиын. Оқудағы қиыншылықтар олардың жүйке 

жүйесінің әлсіреуінен тереңдей түседі – жүйкесі тозып, соның салдарынан олар 

тез шаршайды, жұмысқа қабілеті төмендейді, бастаған жұмысын аяқтамайды. 

Бұл балалардың оқу үлгерімі ерекшеліктеріне келетін болсақ, бұл балалардың 

оқуға үлгермеушілігі 1-сыныптан бастап көріне бастайды. Бірақ анық белгілері 

2-3 сыныпта белгілі болады. Оқу процесінде олардың оқу дағдыларындағы 

кездесетін кемшіліктер: 

— сабақ процесіне жай қосылады; 

— оқу материалын жай немесе тіптен қабылдамайды; 

— берілген тапсырманы мұғалімнің көмегінсіз орындай алмайды; 

— оқу мен жазуы жай; 

— оқыған мәтінін түсінбейді және түсінгенін айтып бере алмайды; 

— есептер шығарған кезде үлкен қателер жібереді; 

— тез шаршағыш; 

— сыныптастарымен аз араласады; 

— өз ойын анық айта алмайды. 

Мұндай балалардың жұмыс қабілетінің төмендеуі және зейін тұрақсыздығы әр 

балада түрлі көрініс табады. Осылайша кейбіреулерінде аса жоғарғы зейін 

қоюы және неғұрлым жұмысқа деген жоғарғы қабілеті тапсырманы бастағанда 

байқалады да, оны орындау барысында төмендей береді; енді бірінде – зейіннің 

артуы жұмыстың біраз уақыты өткен соң басталады; ал тағы басқаларында 

зейін қоюы және жұмыс қабілеті біркелкі болмай, мезгіл-мезгіл толқып тұрады 

[2]. Психикалық дамуы тежелген балалар зейіннің ерекшеліктері оның 

тұрақсыздығынан, бір объектіге тұрақты көңіл бөле алмайтындығынан көрінеді. 

Басқа да сыртқы қоздырғыштардың болуы бұл оқушылардың жұмысын тежеп, 

қате жіберуін арттырады. ПДТ балаларда қабылдау қабілетінің дамуы да төмен, 

мұны балалардың қоршаған әлем туралы білімдерінің жеткіліксіздігінен, 

шектеулігінен, үзік-үзіктігінен, әдеттегі қалыптан басқаша тұрған заттарды, 

сызбалық бейнелерді тани алмайтындығынан (егер олар сызылып тасталған 

немесе бірінің үстіне бірі орналастырылған болса) байқауға болады. Есте сақтау 

процестерін зерттеу ырықты есте сақтау нәтижесінің жеткіліксіздігінен, есте 
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сақтау көлемінің аздығын, есте қайта жаңғырту қиынға түсіп, оның нақты 

болмайтынын көрсетті. Мұндай балалардың танымдық қызметінің дамуында да 

айқын артта қалушылық пен өзгешеліктері бар. Олардың барша ойлау 

формаларының артта қалуы байқалады, мектептегі оқудың басталуына қарай 

мұндай балаларда, әдетте әлі негізгі ойлау операциялары талдау, топтау, 

салыстыру, қорыту қалыптаспаған. Танымдық белсенділігінің төмендігі 

айқындалған. ПДТ балалардың тіл байлығы әдеттегі балаларға қарағанда 20-

30% төмен деңгейде. Сөздік қорында бар сөздердің өзін қолданғанда, олар 

көбінесе қате жіберіп, сөз мағынасын толық түсінбейтінін көрсетеді. ПДТ 

оқушылардың грамматикалық қорыта білуі әлсіз, олардың сөйлеу тілінде 

грамматикалық конструкцияларды дұрыс қолданбауы жиі кездеседі. ПДТ 

балалардың мінез-құлқы да өзіндік ерекше. Мектепте олар өздерін әлі мектепке 

дейінгі жастағы кішкене балалар сияқты ұстайды. Оларда оқуға деген 

қызығушылығы жоқ немесе аса әлсіз, мектепке деген жағымды қатынасы да 

байқалмайды. Олардың жетекші қызметі – әлі де ойын болып қалады. Жүйелі 

түрде оқыту басталғанға дейін ПДТ балаларда ойын әрекетінің жоғарғы 

формасы – сюжеттік-рөлдік ойын қалыптаспаған, шын мәнінде баланы өз 

қызметінің жаңа түрін – оқу қызметін орындауға дайындайтын ойынның осы 

формасы, тіпті ойынды ересектер немесе дұрыс дамып келе жатқан құрдастары 

ұйымдастырған жағдайда да бұл балалар өзіне бөлінген рөлді орындай алмай, 

біреуінен екіншісіне ауысып, манипуляциялық әрекет жасайды [3, 15 б.]. 

Психикалық дамуы тежелген балалармен жүргізілетін түзете дамыту 

жұмыстарының түрлері көп. Түзету жұмыстарын жүргізудің принциптері 

төмендегідей: 

— баланың жеке тұлғалық ерекшеліктерін анықтау; 

— шаршап кетпеуін анықтау; 

— оқу әрекетін ойын түрінде ұйымдастыру, кеңістікті бағдарлауын дамыту; 

— сыныптан тыс тәрбие сағаттарына қатыстыру; 

— ойын дағдыларын оқу әрекетіне аудару; 

— арнайы әдістемелермен оқытуды ұйымдастыру; 

— жылдық диагностикалық даму деңгейін салыстыру. 

Мамандардың оқыту түзету процесінде әдістемелік нұсқауларды дұрыс және 

жоғары деңгейде ұйымдастыруына байланысты психикалық дамуы тежелген 

балаларды өз жасындағы балалардың даму деңгейіне жеткізуге болады. Білім 

беру мекемесінде оқитын ПДТ балалар әр уақытта нәтижеге жету үшін 

бақылаудан тыс қалмауы қажет. Психолог, сынып жетекшсі, ата-ана тығыз 

байланыста болған жағдайда баламен жүргізілетін жұмыс нәтижелі болады, 

яғни баланың өз-өзіне деген сенімділігін арттыру арқылы түзете дамыту 

жұмыстарын жүргізу тиімді. ПДТ баламен жүргізілетін жұмыстар жүйелі түрде 

ұйымдастыру керек. Дидактикалық материалды жеткілікті түрде қолдану, қазақ 

тіліндегі оқулықтардың жеткілікті болуы, көрнекі құралдардың эстетикалық 
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және педагогикалық талаптарға сәйкес келуі, ойын құралдарының әртүрлігі, іс-

әрекеттен тыс техникалық құралдардың жеткілікті қолданылуы – бұл баланың 

сөз сөйлеуін жақсы меңгеруінің бір шарты болып табылады. Танымдық және 

сөйлеу іс-әрекетінің дамуына жеткізетін әдістерінің бірі – ойын. Ойын баланың 

өзінің қарым-қатынасқа деген қажеттігін, сезімдерін, ойларын және 

эмоцияларын сыртқа шығаруын қамтиды. Ойынды дұрыс ұйымдастыру арқылы 

баланың сөздік қоры дамиды, басқа балалармен қарым-қатынаста өзін еркін 

сезінуі және қоршаған ортаға байланысты білімдерін кеңейтеді. Ойын 

барысында қолданған сөздерді бала күнделікті өмірде қолданатын сөздік 

қорына кіргізеді. Бала белгілі әлеуметтік ортада өсіп, айналасындағы заттар мен 

құбылыстарды танып біледі, олармен тікелей қарым-қатынастарда әсерленіп, 

бойындағы табиғи қасиеттерін жетілдіріп, ақыл-ой сезімін таным әрекетімен 

байланыстырады. Сезімнің бұл түрі балалардың оқып білім алуын, 

дүниетанымын, көзқарасын қалыптастырады. Баланың шындықты тануға деген 

ең алдымен таңданудан басталады, таңдауы баланың бәрбір нәрсенің, 

құбылыстың, оқиғаның мән-жайын жан-жақты танып, оларды тереңірек 

түсінуіне жетелейді, оның ізденімпаздық әрекетін тудырады . Психикалық 

дамуы тежелген балаларды оқытудың негізгі әдісі біріктіру болып табылады. 

Қазіргі шақта біріктіру – зейін орталығы. Біріктіре оқыту арқылы бала 

дамуының ерекшеліктерінен жалпы білім беру стандартының қалыпты уақытқа 

жақын болуымен сипатталады. Біріктіру әдісі білімді түзетудің, дамытудың 

заңдылығы болып есептеледі. Тұжырымдамаға сәйкес біріктіре оқыту келесі 

қағидалар негізінде жүргізіледі: 

— дамуындағы кемшілікті ерте бастан түзету, дамуында ауытқуы бар 

балалардың бірнеше қызметтерін қалпына келтіру қабілеттері; 

— біріктіре оқыған әрбір балаға түзету көмектері міндетті; 

— біріктіре оқуға негізделген балаларды таңдау. Психоэмоционалдық дамуы 

терең бұзылған балалар қалыпты балалар арасында тәрбиелене алмайды. 

Психикалық дамуы тежелген балалармен дәрігерлік-психологиялық-

педагогикалық және түзету шараларын жүргізгенде мамандар мынадай 

маңызды ұстамдарды сақтауы тиіс: 

— жеке және топ арқылы олармен түзету-дамыту сабақтарын жүргізу; 

— қимыл-қозғалысы мен психикасының дамуының жетілуін бағалап жетілдіре 

түсу; 

— психикалық дамуы тежелген балалардың психологиялық қауіпсіздігін сақтау, 

сол ортаға мейірімділік пен қамқорлық жағдайын туғызу, олардың 

қиыншылығын түсіну және жағдай жасау [5]. 

Қорыта келгенде психикалық дамуы тежелген баланы дамыту барысында 

жұмыс нәтижелі болу үшін, әр баланың физиологиялық, психологиялық, жас 

ерекшеліктерін ескере отырып, жеке тұлғаны дамыту жұмыстарын дұрыс және 

тиімді ұйымдастыру болып табылады. Түзете-дамыту жұмыстарында төмендегі 
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мәселелерге көңіл бөлген жөн: психикалық дамуы тежелген балалардың 

танымдық және тұлғалық ерекшеліктері сауат ашуға, жазуға, математикаға, 

еңбекке үйрету, кезінде оқу мазмұнын басқаша іріктеуді қажет етеді. Бірінші 

кезекте оқуға деген жағымды түрткі қалыптастырып, жақын эмоционалды 

көріністерді тудыратын, ой-өрісін кеңейтетін материал алынады. Дамуы баяу 

балалардың психологиялық ерекшеліктерін ескеру, оқу материалын жай бөліп 

қоймай, керісінше жалпы дамуға бағытталған жаңа бағдарлама (баланың 

қоршаған ортаға бейімделуі, мінез-құлық ерекшелітері, өзін-өзі төмен бағалауы, 

қоршаған ортаға сенбеушілікпен қарауы, өз күшіне деген сенімсіздігі, 

белсенділігі төмен) құруды талап етеді. Қазіргі кезде қоғам дарынды, қабілетті 

адамдарды қажет етеді. Жеке тұлғаның рухани өсуіне психологиялық-

педагогикалық жағдай жасай отырып, өз ортасында және өзге ұжымда өзін 

еркін сезіне алуға тәрбиелеу, өзіне-өзі сенімді, жауапкершілік қасиетті сіңірген 

тұлға ретінде қалыптастыру.         
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Күтілетін нәтижелер:                                                                                                   
жасайды: мүсіндеудің   домалақтау,  илеу  тәсілдерін,  бастаған  істі  соңына 
дейін  жеткізу  дағдысын  және  еңбекті ойынмен  ұштастыруды;                                                                                                                                              
түсінеді: өз ойыншықтарына көңіл бөлудің қажеттілігін, кәмпиттің  
тәттілігімен бірге зияны да бар екендігін;                                                                

қолданады:  ермексазды  алақанға  салып,  ырғақты  домалатуды. 
 Көрнекіліктер: дастарқанға  қойылған  кәмпиттердің  суреті  бар 
демонстрациялық  материал, қызыл, сары және ақ түсті ермексаз бөліктері, 
тақтайша, ермексаз кесуге арналған құрал, үлестірмелі материалдар.  
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      Сөздік жұмыс: сыйлық. 
                                ҰОҚ-нің барысы 
      1. Ұйымдастыру кезеңі. 
 Педагог балаларды шеңбер құрып тұруға шақырады.  
  Біздің шеңберіміздің көлемі қандай болды?  
Ол неге ұқсайды?  
    Ендеше, біз шар сияқты шеңберімізді үрлеп, үлкен шеңбер жасайық.                                         
– Кәне, бәріміз бірдей үрлейік.  
Жақсы, енді «Деніміз сау болсын!» деп бір-бірімізге жақсы тілек тілейік.  
Қайырлы таң, көздерім, сендер ояныңдар!   
Қайырлы таң, құлақтарым, сендер ояныңдар!  
Қайырлы таң, саусақтарым, сендер ояныңдар!   
Қайырлы күн, сен де ояндың ба? Тағы бір күн артта қалып, тағы арайланып таң 
атты.  
     2. Негізгі кезең.  
Ғажайып сәт. Қуыршақ Әсел қонаққа келіп тұр. Бүгін оның туған күні.  
Туған күнде сыйлық сыйлау дәстүрге айналған.   
–Ал біз қуыршаққа сыйлық ретінде  өз қолымызбен кәмпит жасай аламыз ба?     
Педагог балаларға тақпақ оқиды.                                                                              
Кәмпиттер бар көп бізде,                                                                                                        
Шоколадтан жасалған.                                                                                          Сорғыш 
кәмпит, мұз кәмпит,                                                                                           Чупа-чупс 
аталған.                                                                                                               Бор кәмпит 
пен мармелад,                                                                                             Желе, ирис тағы 
бар.                                                                                                                  Бәрі біздің  
Алматыда «Рахатта» жасалған. 
                                           (Ф.К. Омарбекова) 
                                                                                                                                             
Үлестірмелі материалға назар аударады.  
Педагог   балаларға   қуыршаққа   кәмпит  жасау   техникасын   көрсетеді. 
Ермексазды   алақан  арасына   салып   домалақтайды,  кәмпиттің  3  түрін 
жасайды.                                                                                                                            
Сөздік жұмыс: сыйлық.                     
     Сергіту сәті:   
Қуыршағым, келе ғой,                                                                                                    
Менен кәмпит ала ғой.                                                                                         
Өкпелемей келе бер,                                                                                                                   
Өлең маған айта ғой. ( Г. Бектұрова)                   
Педагог жұмысты  жалғастыруды ұсынады. Балалармен жеке жұмыс жүргізеді. 
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Дайын кәмпиттерді кәмпит салатын ыдысқа салуды ескертеді.  
     3. Рефлексия.                                                                                                                                             Педагог 
қорытынды жасайды.   
Бүгін кімнің туған күні?  
Қуыршаққа сыйлыққа не жасап бердіңдер?  
Балалар, енді жасаған тәтті кәмпиттерімізді сүйікті 
қуыршағымызға берейік.                         

 

 

 

№ W00041   30.09.2022 ж 

 

Ғажайыптар  әлемі 

 

БЕКДИЛДАЕВА НАЗЫМ МУХИТДИНОВНА                                                                                                                   

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының                                            

қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі 

 

Білім  саласы: «Коммуникация» 

Ұйымдастырылған  оқу  қызметі: Қазақ  тілі 

Тақырыбы: Ғажайыптар  әлемі 

Мақсаты: Қоршаған ортаға деген көзқарасын кеңейтіп, табиғатты сүйюге, 

қамқор бола білуге , табиғат байлығын ,сұлулығын сезіне білуге сурет көрінісін 

әңгімелеп, бейнелей білуге үйрету. 

Көрнекіліктер: Табиғатқа байланысты суреттер, жылдың төрт мезгілі. 

Әдіс-тәсілдер: дидакикалық ойындар, сұрақ-жауап, түсіндіру,оқу , әңгімелеу. 

Қостілдік сөздік: ауа-воздух, су-вода, топырақ-земля, күн-солнце, тас-камень 

 

Ұйымдастыры

лған  оқу  

қызметі 

Тәрбиешініңіс-әрекеті 

  

Балалардыңіс -әрекеті. 

 

Мотивациялыққ

озғаушыкүш. 

 

Балаларкөңілкүйлеріңқалай ? 

Жылулықшеңберінетұрып, 

жылысөздерайту. 

- Бізқандаймыз, қандаймыз 

Шұғылалытаңдаймыз 

Күлімдегенкүндейміз 

Ренжудібілмейміз 

Тамаша 

  

Балалартәриешініңкөмегіменө

леңжолдарынбіргеқайталап 

,қимылменкөрсетеді. 

  

Қыс  мезгілі 
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Қазір  жылдың  қай  мезгілі? 

Күн  қандай  бүгін? 

-Балалар бүгін аптаның қай күні? 

-Қазір жылдың қай мезгілі? 

-Бір жылда неше жыл мезгілі 

бар? 

Қыс  мезгілінің  айлары?  

 Салқын, аяз. 

  Екінші күнСейсенбі Қыс  

мезгілі Төрт мезгіл , 

олар Күз, Қыс,Көктем, Жаз 

 Желтоқсан, қаңтар, ақпан 

Іздену 

ұйымдастыруш

ы 

-Алдыменбалалар мен 

сендергетабиғатәлемінебайланыс

тыжұмбақтаржасырайын. 

1. Бірзат бар дүниедеқұшағыкең 

Ұшқанқұс, жүйрігеноқбәрінетең 

Адамзат, 

жанжануарсоныңарқасында 

Мәңгілікөсіпөнеген. (Жер) 

2. Таңменкөзінашады 

Әлемнұрыншашады 

                                             (Күн) 

-

Балаларадамдаркүнніңжарығыжә

нежылуынсызөмірсүреалама? 

-Алжануарлар мен 

өсімдіктерше? 

-

Әринежоқжербетіндегібарлықтір

шілікиелерінесәуле, 

жарық,жылуөтеқажетбалалар. 

 3. Дәмідежоқ, түсідежоқ 

Пайдаланбаскісідежоқ.  (Ауа) 

 -Ал ауасыз тіршілік етуге 

болама? 

-Жарайсыңдарбалалар  

 Жұмбақтыңшешуіндұрыста

птыңдар 

 

-Табиғатекігебөлінеді 

-Өлітабиғатжәнетірітабиғат 

Балаларжұмбақтыңшешуінтаб

ады. 

 -Жоқөмірсүреалмайды. 

-Жан-жануарларғада, 

адамдарғадакүнніңсәулесіөтеқ

ажет 

  

  

  

  

  Балалармұғалімнің  

қойғансұрақтарынажауап 

береді 
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 -Өлітабиғатқаауа, су, күн, 

жер,тау, тастаржатады. 

-Тірітабиғатқа -адамдар, 

жануарлар, өсімдіктержатады. 

 Балаларқоректенбейтін , 

тынысалмайтын, 

ештеңенісезбейтін, 

өспейтіннәрселердібіздерөлітаби

ғатқажатқызамыз. 

Балалар ендеше  біз  өлі   

табиғатты 

Ауа-воздух 

Тау-гора 

Күн- сонце 

Су-вода 

Топырақ-земля 

Енді балалар кішкене бір 

бойымызды жазып, сергітіп 

алайық: 

Орнымыздан тұрып бәріміз 

бірге: 

Күн болып жанайық 

Мөлдір су боп ағайық 

Гүл болып жайнайық 

Терең-тереңдомалап 

Жүріп ,жүгіріпалайық. 

 2. «Сұрақ - жауап» 

 Біржылданешемезгіл бар? 

 Қыста  не жауады? 

 Табиғат  нешеге бөлінеді? 

 Өлі және тірі табиғатқа 

нелер жатады? 

 3) Ойын - ойнау, «Құм, тас, су. 

Басы «құм» 

дегендеәржердешашыраңқыболы

потыру. 

«Тас»дегендеөзқолыменмүсінжа

 

 

 

 

Балалар  аудармасымен  бірге  

қайталайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Төрт мезгіл бар 

Қар  жауады. 

2ге 

Өлі табиғатқа ауа, су, күн, 

жер,тау, тастар жатады. 

-Тірі табиғатқа -адамдар, 

жануарлар, өсімдіктер 

жатады. 

  Балалар  мұғаліммен  бірге  

ойын  ойнайды. 
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саптұрақалу, «су» 

дегендетолқынжасапқозғалу.  

Рефлексивтікор

рекциялауышы 

 

 

 

 

Балалар  біз  бүгін  не  туралы 

айттық? 

Өлі  табиғаттарға  нелер  

жатады? 

Мынау не  ? 

Мынау   не? 

Мынау  не? 

 

Табиғат туралы таныстық 

Күн,  тас, ауа, топырақ, су, тау 

Су 

Тас 

 

Күтілетін нәтиже: 

Нені білуі керек: Тірі табиғат қоректенеді, тыныс алады, өсіп - өнеді қозғалады, сөйлейді, 

еңбек етеді. 

Нені игереді: Табиғат ерекшеліктерін есте сақтап, әңгімелеп айтуды 

Нені біледі: Табиғатты аялап, қорғауды біледі 
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№ W00042    30.09.2022 ж 

Үй жануарлары қалай дыбыстайды? 
 

УТЕШОВА САЛТАНАТ АЙДАРХАНОВНА 
                    Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының 

тәрбиешісі 

Білім беру саласы: Қатынас 
Бөлімі : Сөйлеуді дамыту  
      Мақсаты:  
Балаларды  халық  ауыз  әдебиеті  шығармашылығына  баулу.  
Дыбыстардың  дұрыс айтылуын, байланыстырып сөйлеулерін қалыптастыру. 
     Міндеттері:  
а) Үй  жануарларымен  таныстыру. Жануарлардың  дауыстары  жазылған 
үнтаспаны  тыңдату   арқылы   есте   сақтау   қабілеттерін   дамыту.  
ә) «М , р»  дыбыстарына   артикуляциялық   жаттығу   жасату.  
б) Жануарларға   қамқорлық  жасау  керектігін  түсіндіру.  
      Күтілетін нәтиже:  
      жасайды: үй жануарларының аттарын;  
      түсінеді: сәйкестендіру тапсырмасын дұрыс орындау дағдысын;  
      қолданады: үй жан уарларының пайдасы туралы түсінікті.  
      Көрнекіліктер: үй жануарлары бейнеленген сурет, ойыншықтар (сиыр, 
жылқы, қой, түйе ), үй жануарларының дыбыстары жазылған үнтаспа.  
     Сөздік жұмыс: мөңірейді, маңырайды.  
     Ұйымдастырылған оқу қызметінің барысы.  
     1.Ұйымдастыру шылық кезең.  
      Балаларды шеңберге тұрғызып,« Төлдер » әнін тыңдатады, қошақанның 
суретін тақтаға іліп қояды :  
   – Қошақаны қойдың ,  
      Қайда қалып қойдың?  
      Бұлтиып тұр бүйірің,  
       Қай өрістен тойдың?  
    – Қошақан ға және бір -бірімізге ым -ишарамен амандасайық.  
     2.Негізгі кезең.  
 Балалардың көңілін суретке аударады.  
– Балалар,  кәне , бәріміз  мына  суреттерге  қарайықшы! Суреттен нелерді 
көріп тұрмыз? (Балалар білгенінше атап шығады). Бұларды үй жануарлары 
деп  атаймыз. Себебі оларды адамдар бағады, тамақ беріп баптайды, күтеді. 
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Ола рдың  сүтін  ішеміз , етін  жейміз,  жүні  мен  терісінен  киім  тоқимыз.  
Суреттен  көрсетіп,  жылқының , сиырдың, қойдың  түстері  сұралады . Үй 
жануарларын   қайдан  көргендері  туралы  сұралады .  
   –Топта  ойыншық  үй  жануарлары  бар ма  екен?  (Көрсетеді, оларды 
сипаттауды  сұрайды).  
Түсінуге  тырысады. Сұрақтарға жауап беруге талпынады. Сипаттауға 
ұмтылады.  
     – Мынау – сиыр, түсі қара, үлкен т.б.  
Әкелген  құлыншақ ,  ботақан,  қой,  сиыр  ойыншықтарын   алып,  енді 
осылардың қалай  дыбыстайтынын айтып жаттығамыз деп ұсыныс жасайды.  
   – Қой : «мә -мә» , – деп маңырайды;  
   – Сиыр : «мө -мө» , – деп мөңірейді;  
    – Түйе : «бө -бө» , – деп боздайды;  
    – Жылқы : «иһо -иһо» , – деп кісінейді.  
Балаларға дауыстарын айтқызып қайталатады.  
     Сергіту сәті.  
Оңға, оңға түзу тұр,  
Солға, солға түзу тұр.  
Бір отырып, бір тұрып,  
Біз тынығып аламыз.  
     1. «Дауысынан таны?» дидактикалық ойыны.                                            
Үнтаспадағы жануарлардың дауысынан  қай жануар дыбыстап жатқанын 
табады. Бірге қайталайды. Дауыстарын салады.  
    2. «Төлдерді енесімен қос! ». Суреттен   үй  жануарлары  мен   олардың 
төлдерін  сәйкестендіреді. Үй жануарлардың аттарын айтады, сызық арқылы 
қоса отырып, енесіне қалай дыбыстап баратынын айтады.  
Балалармен артикуляциялық жаттығу жасау «М -м-м мөөө», «м -м-м мәәә»  
    3. Рефлексия.  
Маңырайды, мөңірейді сөздерін айтып үйренеді.  
Балалар түрлі дауыстар салып , жаттығып үйренеді.  
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№ W00043    30.09.2022 ж 
 

Сенсорика сабағында ойын  әдістерінің  тиімділігі 
 

ЕРУБАЕВА АСЕЛ ТОГЫЗБАЕВНА                                                                                                                       

Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының 

тәрбиешісі 

Баланың сенсорлық дамуы – бұл заттардың сыртқы қасиеттері туралы 
ойларының қалыптасуы және оны қабылдай білуі: олардың пішіні, түсі, көлемі, 
кеңістіктегі орналасуы, сонымен қатар иісі, дәмі т.б. мектепке дейінгі жаста 
сенсорлық дамудың мәнін бағалау қиын. Дәл осы жаста сезім мүшелерінің 
әрекетін жетілдіру, қоршаған орта туралы білімін жинақтауға қолайлы кез. 
Мектепке дейінгі педагогика саласындағы атақты шетелдік ғалымдар 
(Ф.Фребель, М.Монтессори, О.Декроли т.б.)  толыққанды сенсорлық дамуды 
қамтамасыз етуге бағытталған сенсорлық тәрбие мектепке дейінгі тәрбиелеудің 
негізгі жағы болып саналатынын айтқан. 
      Сенсорлық даму, бір жағынан баланың жалпы ақыл-ойының дамуының 
іргетасын құрайды.   Қоршаған орта құбылыстары мен заттарын қабылдаудан 
тану басталады. Танудың басқа түрлері – есте сақтау, ойлау, елестету – қабылдау 
негізінде құралады.   
      Балабақшада  бала  сурет салуға, жабыстыруға, құрастыруға үйренеді, табиғат 
құбылыстарымен танысады.   Баланың мектепте оқуға дайындығы оның 
сенсорлық дамуына байланысты болады. Нәтижесінде, әріптерді жазуда, суретті 
салуда қисықтық, еңбек сабағында жасаған заттарында дәлдік жоқ болады. 
Кейде бала дене шынықтыру сабағындағы қимылдарды қайталай алмайтын 
жағдай болады. Бірақ мәселе тек мұнда емес. Музыкант, суретші, 
құрастырушының табысын қамтамасыз ететін ерекшеліктерінің қатарында 
сенсорлық  қабілеттер маңызды орын алады. Сенсорлық  қабілеттің бастауында 
ерте жаста жететін сенсорлық дамудың жалпы деңгейі жатыр. Сенсорлық 
тәрбиелеудің басты бағыты-баланы сенсорлық мәдениетпен азықтандырудан 
тұрады. 
       «Сенсорлық мәдениет» ұғымы мектепке дейінгі 
педагогикаға     М.Монтессоридің  жұмыстарының арқасында енді. Бірақ, ол 
мұндай мәдениетке қол жеткізу үшін баланың сезім мүшелерін заттардың түсін, 
көлемін, пішінін ажыра білуге жаттықтырып отыру жеткілікті деп санаған.    
Мұндай көзқарас қате еді. Баланың сенсорлық мәдениеті – адамзат жасаған 
сенсорлық мәдениетті меңгеру нәтижесі. (заттардың түсі, пішіні туралы жалпыға 
ортақ қабылдаулар). 
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Бала өмірде заттардың алуан түрлі пішіндері, түстері және басқа қасиеттерімен, 
әсіресе ойыншықтар және тұрмыстық заттармен кездеседі.   
   Әр жаста сенсорлық тәрбиелеу алдында өзіндік мақсаттар тұрады, сенсорлық 
мәдениеттің белгілі бір бөлігі қалыптасады. 
     Үш жастағы балалар қарапайым өнімді әрекеттерді орындай алады  (мозаика  
құрастыру, құрылыс материалдарынан қарапайым заттарды жинау). Бірақ, ол 
кезде олар көрген заттар мен  қолданылатын материалдардың қасиеттеріне аса 
назар аудармайды, өйткені, олардың маңызын түсінбейді және оған назар 
салмайды. Сондықтан, балаларды қарапайым тапсырмаларды орындауға 
үйрету кезінде, әр бала пішін, көлем, түс – заттардың тұрақты белгілері екендігін 
ұққан жөн. Үш жас кезінде балаларды сенсорлық тәрбиелеудің дайындық кезеңі 
аяқталады және ары қарай олардың сенсорлық мәдениетті жүйелі меңгеруді 
ұйымдастыру басталады. 
      Ұсынылған жүйе көмегімен жүзеге асырылатын сенсорлық 
тәрбиелеудің  әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту (сурет салу, т.б.) кезінде 
жүргізілетін сенсорлық тәрбиелеумен байланысы туралы мәселе маңызды 
болып табылады. Әрекеттің өнімді түрлері баланың үш жасында қалыптаса 
бастайды, бірақ осы жаста оқыту маңызды орын алмайды. Сондықтан, ерте 
жастағы балаларға өнімді әрекетті және сенсорлық тәрбиелеу бойынша 
дидактикалық ойындар мен жаттығуларды шектеудің мағынасы жоқ. 
      Үш жастан бастап әрекеттің өнімді түрлеріне оқыту жүйелі және жоспарлы 
сипатқа ие. 
     Сенсорлық  тәрбие – балалардың сенсорлық процесінің  мақсатын  жетілдіру, 
(сезінулерді, қабылдауларды, ұсыныстарды) дамыту. 
         Сенсорлық тәрбиенің мақсаты: балалардың сенсорлық қабілеттілігін 
қалыптастыру. 
         Міндеттері: 
     1) Балалардың естілім жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру; 
     2) Балалардың сенсорлық эталондар  жүйелерінің әсерлерін қалыптастыру; 
     3) Балалардың танымдық пен практикалық әрекетте естілім және сенсорлық 
эталондар жүйелерінің әсерлерін өз бетінше  қабылдауды қалыптастыру. 
       Сенсорлық тәрбие бойынша  2- жастан бастап бағдарламаның талаптары: 
      -  8 түсте бағдарлау, олардың атауларын атау, үлгі бойынша таңдау; 
      -  үш және одан да көп қарама-қарсы шамаларда бағдарлау; 
      -  әртүрлі шамадан 5-8 сақиналардан тұратын пирамиданы жинау; 
      - жазық суретпен көлемді, геометриялық пішіндерді, кескінді ара қатынасын 
белгілеу, үлгі бойынша қою (әртүрлі шамаларды қосымша беттерге жайып 
қойып немесе тақтайшада ұқсас  формаларға орналастыру). 
       - 4 бөліктерден тұратын ойып жасалған суреттерден, бүтін қойма 
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текшелерді құру. 
       -   форма бойынша заттарды танып білу (текше, кірпіш, шар, призма); 
       - жазықтықтағы пішіндерге (шеңбер, сопақша, шаршы, 
тіктөртбұрыш)  байланыста бағдарлау; 
        - түс, пішін, шама бойынша біркелкі заттарды салыстыру, ара қатынасын 
белгілеу, топтау; 
        -  заттардың пішіндерін  саусақтармен сұлба бойынша жиектеу; 
       Тәрбиеші ойынды ойлау, сөйлеу, қиял, ес, қоршаған өмірді кеңейту және 
бекіту әдістер  ретінде қолданады». 
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№ W00044    30.09.2022 ж 

 

Балабақшадағы қауіпсіздік  ережелері 

 

ЖОЛШИЕВА АЙНҰР ОМАРБАЙҚЫЗЫ 
Шымкент қаласы "Атамекен"бөбекжай бақшасының                                     

қауіпсіздік техника маманы 

Балабақшадағы қауіпсіздік 

Оқытушылар үшін еңбекті қорғаудың негізгі ережелері бар. Бұл ұстаным 18 

жастағы жастағы адамдарға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Адам жұмысқа 

шыққанда медициналық тексеруден өтуі және денсаулық кітапшасын ұсыну 

керек. 

Жұмысқа тіркелгеннен кейін дереу көшбасшы кіріспе брифинг өткізеді. 

Оқытушы жұмыс істеудің негізгі ережелерін біліп, оларды мінсіз сақтай білуі 

керек. Ол баланың қауіпсіздігі оның іс-әрекеттеріне байланысты екенін түсінуі 

керек. 

Балабақшада тәрбиеші балалардың тұрған жерлерін қараусыз қалдыруға 

құқылы емес. 

Таңертең жұмысқа келгенде, тәрбиеші топтағы барлық үй-жайларды 

ақаулықтардың болуы үшін тексереді. Олар анықталған кезде, АПП-ға немесе 

басшыға хабарлаңыз. 

Жұмыс күні ішінде балалармен жұмыс істеу нұсқаулары 

Оқытушы сабақтардың қауіпсіз өткізілуін қамтамасыз етуге, қажет болған 

жағдайда оқу процесінің жақсы жағдайына қол жеткізу үшін сабақ кестесіне 

өзгерістер енгізуге міндетті. 

Баланың өмірге бейімделуіне үлкен мән беріледі, тәрбиеші балабақшадағы 

қауіпсіздік бұрышы ойнайды. Оның міндеті - адамдардың мінез-құлқын 

көрсету. 

Бұрыштар әртүрлі. Кейбіреулер қиялын, шығармашылық қабілетін дамытуға, 

басқаларға - жол ережелерін үйренуге, түстер мен геометриялық фигураларды 

еске алуға бағытталған. Ойынның осындай түрлерінің арқасында балалар тез 

дамып, жан-жақты қарым-қатынаста болады. 

Оқытушы сабақ жүргізуге міндетті, онда бала жол қозғалысы қауіпсіздігін 

зерттейді. Балабақшада балалардың күнделікті өмірде, өрт, жер сілкінісі және 

басқа да табиғи апаттар жағдайында қарапайым қауіпсіздік ережелерін үйрету 

қажет. 
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Көшеде мінез 

Жаяу жүру барысында тәрбиеші балалармен байланысы жоқ мазасыз 

әңгімелермен айналыспауы керек. Ол әр баланы қадағалап, әрбір адаммен 

танысып, оның тұрған жерін бақылап отыруы керек. Баланы көшеде, тіпті 

балалар үнемі ойнайтын ойын алаңында қалдыруға қатаң тыйым салынады. 

Егер топта кем дегенде бір адам қалса, онда тәрбиеші кіші кинологты жалпы 

серуендеу кезінде оны қарау үшін қалдыруы керек. 

Топтағы сақтық шаралары 

Тәрбие жұмысына қатысы жоқ топқа және оның жұмыс орнына жатпайтын 

адамдарға қатыстылығына қатаң тыйым салынады. 

Мұғалімнің орны, оның үстелі әрдайым тәртіппен сақталуы керек. Көрінбеген 

өткір заттарды (инелер, қайшылар, қылшықтарды, шпилькалар, қағазға 

арналған пышақтар және т.б.) ұстамаңыз. Жұмыста қайшыны борсық ұштармен 

ғана пайдалану керек. Сондай-ақ, киімдеріңізді түйреуіштер мен инелермен 

байланыстыруға қатаң тыйым салынады. Қалтада күрт және ұрып-соғатын 

заттар болмағанына назар аудару қажет. Аяқ киімді тек төменгі пяткаға ғана 

киюге болады. 

Оқытушыға баланы бөтен және туған-туыстарына 16 жылдан бері беруге 

тыйым салынады. Сонымен қатар, баланың мас күйінде ата-аналарына да 

қатысты. 

Балабақшаның сыртына серуендеу 

Экскурсияға кету кезінде тәрбиеші көшелерден автокөліктердің жанданған 

қозғалысына жол бермеуі керек. Қазіргі уақытта тәрбиеші кіші мектеп 

мұғалімін немесе басқа көмекшімен бірге болуы керек. 

Жол ережесін қатаң сақтау керек. Әрбір тәрбиеші жолдағы балалар жарақатын 

болдырмау үшін сабақ жүргізуі керек. 

Олар әңгімелер, сызбалар, тренингтер, ойын-сауық ойыны, театрландырылған 

қойылымдар, автокөліктер мен басқа да көптеген ойындар арқылы ойын 

түрінде өткізіледі. Балабақшадағы және оның аумағынан тыс жерде 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету балалардың көшедегі мінез-құлық ережелері 

туралы тақырыптарды зерттеуді қамтиды. Жол-көлік оқиғасының себептері 

туралы, көшелерді көшіру кезіндегі мінез-құлық ережелері (жаяу 

жүргіншілердің міндеттері), көліктегі көлік қозғалысы туралы тақырыптар 

ұсынылады. Жол жарықтары мен жол белгілері зерттелуде. 

Жаяу серуендеуде баланың беймәлім жидектерді немесе саңырауқұлақтарды 

(жазда) жейтінін қамтамасыз ету маңызды. 
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Температура мен гигиена ережелері 

Оқытушының міндеті - температура режимін бақылау. Ыстық ауа-райында 

баланың қалпақшасы бар екеніне көз жеткізіңіз, ал қыста су өткізбейтін аяқ 

киім кию керек. Оқытушы ауаның ауа райы жағдайына сыртқы киімді таңдау 

әдісімен аурудың дамуына жол бермеуге міндетті.Гигиенаның негізгі 

ережелерін сақтау маңызды. Әрбір оқушыға жеке тіс щеткасы, тарақ пен сүлгі 

болуы керек.Бөлмеде, әсіресе балаларға қатысты дәрі-дәрмектерді сақтай 

алмайсыз. Алғашқы көмек жинағы баланың қолы жетпейтін жерде болуы керек. 

Зеленок, йод, пероксид, бинт, мақта, гипстен жабысып тұру керек. 

Балабақшаға медициналық көмек 

Баланың қауіпсіздігін сақтау үшін балабақшада білікті медицина қызметкері 

жұмыс істейтін питомник бар.Оның міндетіне суықтың алдын-алу және әртүрлі 

генезис инфекцияларының алдын алу жөніндегі іс-шаралар кіреді. Медбике 

күні бойы балабақшада болуы керек.Суықтың алдын алу үшін кейбір желдету 

режимдерін бақылау өте маңызды, бірақ жобалардан аулақ болу маңызды. 

Бөлмеде балалар үйірмеде болған кезде ауысады. 

Ойын мен жатын бөлмелері жеткілікті жеңіл болуы керек, ауа температурасы 

және ылғалдылық рұқсат етілген стандарттардан аспауы керек. Медбике мен 

балабақшаның бастығы асүйдің және балабақшаның санитарлық жағдайын 

бақылауға міндетті. 

Көптеген ірі бақтарда медбикелердің диеталық нормасы бар. Сатып алынған 

өнімдерді жарамдылық мерзіміне тексеру керек, яғни ең алдымен 

балабақшадағы балалар қауіпсіздігіне қызығушылық таныту керек. Медбике 

өнімдердің калориялы мазмұнын есептеп, түрлі жастағы балалар үшін әрбір күн 

үшін мәзір жасай алады. Кейде балаға шұғыл медициналық көмек қажет болған 

жағдайлар болуы мүмкін. Бұл жағдайда жедел жәрдемге келгенге дейінгі 

медициналық көмек медициналық қызметкер, ал егер ол жоқ болса - тәрбиеші. 

Жұмыс күнінің соңында балалармен жұмыс істеу нұсқаулары 

Оқу күнінің соңында мұғалім таңертең немесе түнгі ауысымда мұғалімнің 

жұмысына арналған барлық материалдарды ұсынады. Егер бөлмеден 

шыққаннан кейін ешкім қалмаса, топты тексеруге қамқоршы жауапты. Барлық 

электр аспаптарын өшіріп, бөлмені желдетіп, барлық терезелер мен терезелерді 

жабу керек. Ата-аналар соңғы баланы қабылдағаннан кейін мұғалім келесі күні 

сабаққа дайындалуы керек. Алдын ала ойластыру маңызды. 

Төтенше жағдайлар кезінде балабақшадағы қауіпсіздік ережелері 

Төтенше жағдай кезінде сіз дүрбелең алмайсыз. Әрбір тәрбиеші осы немесе 

басқа жағдайда іс-әрекеттер туралы нақты нұсқауларға ие. Бұл апат, өрт, табиғи 

апат болуы мүмкін. 
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Әрқайсысының бастапқы міндеті - өз топтарының балаларын құтқару, содан 

кейін АГҚО-ның бастық немесе басшы орынбасарының қорытындылары 

туралы есеп беру. Барлық нұсқауларды нақты орындау өте маңызды. Әрбір 

тәрбиеші баланың өмірі мен денсаулығы үшін үлкен жауапкершілікті сезінуі 

керек. 

Қауіпсіздік пен денсаулықты сақтау ережелерін бұзғаны үшін жауапкершілік 

тек тәртіптік санкцияларға ғана емес, сонымен қатар әкімшілік айыппұлдар мен 

қылмыстық жазаларға да қолданылады. 

Балабақшадағы өрт қауіпсіздігі назар аударуды қажет ететін басты 

тақырыптардың бірі болып табылады. Балалардың өмірін мүмкіндігінше көп 

қорғау үшін, осы мекеменің барлық қызметкерлері өрт сөндіру бригадасына 

келіп, қажет болған жағдайда өрт сөндіру жаттығулары мен өртті сөндіру 

әдістерінен өтуі керек. Оларды алты айда бір рет тапсырады. 

Табиғи апаттардың алдын алудың негізгі қағидалары 

Өрттің пайда болуын болдырмау үшін газ және электр аспаптарын пайдалану 

жөніндегі нұсқаулықты орындаңыз және кешкі жылыту жүйелері, тұрмыстық 

техника (тоңазытқышты қоспағанда) қалдырмаңыз. 

Балалар, электрлі қазандықтар мен шайбалар орналасқан топтарда 

пайдаланбаңыз, сондай-ақ тұрмыстық емес үй-жайларда қоқыс сақтауға 

арналған дүкендерді сақтаңыз немесе тұтанатын металдар мен құрылыс 

материалдарын сақтаңыз. 

Жабық бөлмелерде отшашуды және шам шамдарды, Bengal шамдарын 

ұйымдастыру мүмкін емес. Бөлмедегі шамдарды толығымен өшіру және 

балаларға мақта мен дәкеден жасалған тәтті көйлектерге кию ұсынылмайды. 

Балабақшаның маңындағы аумақты бақылау өте маңызды. Қоқыс ғимараттың 

сыртында арнайы аумаққа уақытында жеткізілуі тиіс. Шатыр үй-жайлары 

жабық болуы керек және олардың кілттері оңай қол жетімді жерде қалдырылуы 

тиіс (әрине балаларға арналған емес). 

Өрт болған жағдайда не істеу керек 

От алау кезінде балабақшалар мен балалардың қауіпсіздігі үй-жайда өрт 

қауіпсіздігі ережелерінің бар-жоғына тәуелді болады 

объективті. 

Ең алдымен, эвакуацияның кіріс және шығыс материалдарын тексеру қажет. 

Олар қажет емес заттарды немесе аппаратурамен қоршалмауы керек. Есіктерді 

ішкі жағынан кішкене, оңай ашылатын болтпен жабу маңызды. Есікке көзқарас 

тегін болуы керек. 
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Балаларды эвакуациялау балабақшаның жақын ғимаратында жүргізіледі. Ең 

бастысы - балаларды балабақшаның жоғарғы қабаттарынан алу. Біріншісі ең 

кішкентай эвакуация. 

Балалар дымқыл сүлгімен немесе көрпемен жабылуы керек, терезелерді түтінді 

ортада ашады. Егер бөлмеде өрт енсе, терезелерді ашу мүмкін емес, өйткені 

жобаның арқасында пайдалы от пайда болуы мүмкін. 

Жанып тұрған бөлмеден жылдам шығу үшін барлық жерде төрт рет тұрып, 

шығыңқы жерге барып, мұрын мен ауызды дымқыл шүберекпен жабыңыз. 

Егер баланың киімі өрт кезінде өртеніп кетсе, оны оттегі енуін тоқтату үшін 

ылғал шүберекпен орап, денеге басу керек. Киімді өшіру үшін өрт сөндіргішті 

ешқашан пайдаланбаңыз. Осыған байланысты қосымша химиялық күйіктер 

пайда болуы мүмкін. 

Жанып тұрған бөлмедегі балаларды іздестіру балабақшаның барлық үй-

жайлары тексерілген жағдайда ғана тоқтатылады. 

Эвакуация жоспары қай жерде 

Өртке қарсы эвакуациялау жоспары қосымша қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. 

Балабақшаның жоспары дәліздер мен бөлмелердің қабырғаларында ол 

көрсетілген жерлердің қатаң реттілігінде ілінуі керек. 

Балабақшалардың өрт қауіпсіздігі үнемі өрт қадағалау инспекторларымен 

тексеріледі. 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



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

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

57 

 № W00045   30.09.2022 ж 

                             Ертегілер еліндегі ғажайып математика 

ИБРАЕВА АИЗА ТАШКЕНБАЙКЫЗЫ                                                                                                                      

Шымкент қаласы "Атамекен" бөбекжай бақшасының   

                                                     тәрбиешісі 

Мақсаты: Білімдерін тиянақтау. 

Білімділік: Баланың қарапайым математикалық түсініктерден алған білімін 

тиянақтау, геометриялық пішіндерді танып, ажырата білуін жетілдіру, 

қарапайым сан мен санаутүсініктерін қалыптастыру, апта күндерін ажырата 

білуге үйрету. 

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

сабырлы, шапшаң болуға тәрбиелеу. 

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

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

Пәнаралық байланыс: Тіл дамыту, математика, әлеуметтік орта, 

шығармашылық 

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

санауға арналған қонжық маскалары, алма ағашының макеті, шығармашылық 

ойынға арналған пішіндер салынған кілемшелер, алманың муляжы, үйшік 

макеті, ертегі кейіпкерлері, слайд. 

Сабақты ұйымдастыру: 

Балалармен шаттық шеңберін құрамыз. 

«Әр елдің амандасу салты»  

Балалар орындарына отырады. 

Тәрбиеші: Жылдың қай мезгілі? 

Балалар: Көктем 

Тәрбиеші: Көктем  айларын ата? 

Балалар: Наурыз, мамыр, маусым. 

Тәрбиеші: Қымбатты балалар, қандай ертегі білесіңдер? 

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

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

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

ерте, ертеде бір әсем сарайда Маша атты бір ерке қыз өмір сүріпті, оның әдемі 
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сарайы болыпты. Сол сарайда жалғыз тұрыпты. Жалғыз тұрып іші пысқан Маша 

былай деп армандайды: 

Маша: 

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

бірге есеп шығарып, ойнап көңіл көтерер едім. 

Осы кезде біреу есік қағады. 

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

Маша: Мен Машамын. Сен кімсің? 

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

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

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

1 - тапсырма. Бір аптада неше күн бар? 

Біздің балаларда апта күндерін айтып береді. 

Маша: Жарайсың! Кіре ғой сарайға. 

Бір кезде Қасқыр келеді. 

Қасқыр: Бұл сарайда кім тұрады? 

Маша: Мен Машамын, сен кімсің? 

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

төрт қабырғасы бар. Ол теледидарға ұқсайды. 

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

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

Маша: Дұрыс, үйге кіре ғой 

Ойын: Көршісін тап 

Қоян: Бұл әсем сарайда кім тұрады? 

Маша: Мен Машамын, сен кімсің? 

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

жоқ, допқа, күнге ұқсайды. 

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

3 - тапсырма. 

Алма ағашта бес алма 

Қандай тәтті жесе алма, 

Бесеуінде жеп қойсаң 

Қалады онда неше алма. 

Қоян: 0 алма. 
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Маша: Дұрыс айтасын, кіре ғой. 

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

Төрт қонжық орманда 

Келе жатты қорбандап 

Біреуі шаршады 

Әрмен қарай бармады. 

Тәрбиеші: Жарайсыңдар! 

Осы кезде түлкі кіріп келеді. 

Түлкі: Мына әсем сарайда кім тұрады? 

Маша: Мен Машамын, сен кімсің? 

Түлкі:  Мен түлкімін. Менің қолымдағы шаршы пішіні. 

Оның төрт бұрышы, төрт қабырғасы тең. 

Маша: Солай екен. Онда сен менің тапсырмамды орында. 

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

Данара: 

Бір дегенің бесік,Екі дегенің елім, 

Үш дегенім үміт,Төрт дегенім төзім 

Бес дегенім бақыт, 

Тәрбиеші: Жарайсың Түлкі. 

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

Сергіту сәті: 

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

қарада Үшбұрыш сыз ауада 

Сол қол босқа тұрмасын 

Шеңбер жасап тынбасын. 

Тәрбиеші: Ендібалалараңдардыортағашақырыпотырғызайық. 

5 - тапсырма.Саусақпен санап үйренейік:

Бес кәмпитім көп еді, 

Сараңдығым жоқ еді. 

Бір кәмпитім Аюға, 

Бір кәмпитім Түлкіге. 

Бір кәмпитім Қоянға, 

Бір кәмпитім Қасқырға. 

Өзімеде жете ме? 

Қорытынды. 

Тәрбиеші: Балаларға пішіндерге ұқсас заттарды теледидардан көрсету. 



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

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

60 

Балалар пішіндер туралы тақпақтар айтайық:  1.  Пішіндерді үйрендім 

Қабырғасы тік сайлы. Үш бұрыш бұл үйлердің 

Шатырына ұқсайды. 

2.  Бөлініп - ап екіге, Отырған сәт шетінде. 

Төртбұрышта ұқсайды. Үстелдердің бетіне. 

6 - тапсырма. Балаларға логикалық сұрақ: 

Айгүлдің мамасы дүкеннен екі төртбұрышты доп сатып әкелді. Оның біреуін 

бөпесіне берді. Нешеуі қалды?  

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

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

Тәрбиеші: - Балалар сендерге ертегі ұнады ма? 

- Біздерге қонаққа нелер келді? 

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

қуаныштымын. Сіздерге ризамын. 

Тәрбиеші: Балалар сіздерге машаның кәмпиті бар екен. 

Балаларды Маша мадақтайды. 

Рольдегі балалармен таныстыру: 

Маша -                  Аю -            Қасқыр -            Түлкі           -        Қоян -  

Осымен бүгінгі «Ертегілер еліндегі ғажайып математика» атты ұйымдасқан оқу 

іс - әрекетіміз аяқталды. 

Балалар: Қол ұстасып тұрайық 

Шеңберді біз құрайық. 

Көріскенше күн жақсы, 

Сау саламат болайық! 

Күтілетін нәтиже: 

біледі: Балалар геометриялық пішіндерді атап, ертегі кейіпкерлерін дұрыс атай 

білді, 

Игереді: Дамытушы ойындар арқылы ой қабілеттерін дамыту. Сандарды 

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

Меңгереді: Геометриялық пішіндерді ажыратуды, ертегі кейіпкерлерін 

шатаспай меңгергендері байқалады. 
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№ W00046   30.09.2022 ж 

Сиқырлы дыбыстар 

ҚАБЫЛБЕКОВА ДАНА НЫСАНҚЫЗЫ                                                                                                          

Шымкент қаласы  "Атамекен"  бөбекжай бақшасының                                                                                 

логопед-маманы, Монтессори-педагогы. 

Мақсаты:  

Дыбыстар туралы түсінік беру, дауысты және дауыссыз дыбыстарды естіп, 

ажырата алуын, фонетико-фонематикалық қабылдауын, байланыстырып сөйлеу 

тілін дамыту. Дыбыстардың сөйлеу тілінде дұрыс айтылуын қадағалау. 

Артикуляциялық мүшелерінің қимыл-қозғалысын, қолдың ұсақ моторикасын 

жаттықтыру.  

Көрнекіліктер: Айна, тыныс алу жаттығуына қажетті материалдар, суреттер, 

карточкалар, плакаттар, жұмыс дәптерлері. 

Әдіс - тәсілі: Түсіндіру, сұрақ - жауап, слайд көрсету. 

Сабақтың барысы 

Ұйымдастыру кезеңі 

- Сәлеметсіңдер ме, балалар! 

- Көңіл-күйлерің қалай? 

- Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? 

- Қыста неше ай бар? 

- Қыста айналада қандай құбылыстар болады? 

 

Жаңа сабақ 

- Сабағымызды бастамас бұрын, ауыз-қуысына арналған жаттығуларды 

жасап алайық. 

Артикуляциялық жаттығулар: «Бақа-Піл», «Сағат», «Әткеншек», 

«Түтікше», «Сылақшы», «Құлыншақ» 

Тыныс алу жаттығулары: «Ыстық шәй», «Ұлпақарлар». 

- Балалар қараңдаршы, ненің дыбысы шығып жатыр? 

(қардың сықыры мен боранның дауысы шығады) 

- Дұрыс айтасыңдар! Бұл дыбыстар табиғаттан шығып жатқан дыбыстар. 

Бұлар табиғи дыбыстар. 

- Ал, қазір қандай дыбыстар естідіңдер? 



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

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

62 

(қоңыраудың, шапалақтың, машинаның гүрілі) 

- Бұлар адам қолымен жасалған жасанды дыбыстар. 

- Демек біздің сабағымыз дыбыстар тақырыбына арналады. Адамнан 

шыққан дыбыстар да табиғи дыбыстарға жатады. Сөйлеу тілінде дыбыстар 

2-ге бөлінеді. Олар дауысты және дауыссыз дыбыстар. 

- Дауысыты дыбыстар аты айтып тұрғандай олар дауыс пен үннен құралады. 

Дауысты дыбыстарды айтқанда іштен шыққан ауа кедергілерге 

ұшырамайды. Қане барлығымыз дауысты дыбыстарды атап шығайықшы. 

Дауысты дыбыстар қызыл түспен белгіленеді. Қазақ тілінде 12 дауысты 

дыбыс бар. 

- Өкпеден шыққан ауаның кедергіге ұшырап шығуынан жасалған 

дыбыстарды дауыссыз дыбыстар дейміз. Қазақ тілінде 26 дауыссыз ды-

быс бар.  

Тапсырма 1 

«Мұқият бол» 

- Балалар, мен сендерге дыбыстарды айтамын, сендер қолдарыңдағы 

текшелерді кезекпен көтересіңдер. Егер дауысты дыбысты естісеңдер 

қызыл текше, дауыссыз дыбыстарды естігенде жасыл текшені көтереміз. 

«Қай дыбыстан басталған» 

Тақтаға ілінген суреттердің қай дыбыстан басталғандығын анықтау. 

Тапсырма 2 

«Сөз ойла, тез ойла» 

- Берілген дыбыстардан сөздерді атау. 

С – сағат, сырға, сиыр, сумка, т.б. 

М – мақта, мысық, моншақ, т.б. 

Сергіту сәті 

Саусаққа арналған жаттығулар кешені. Нейрожаттығу. 

         Тапсырма 3 

         «Дыбыстық талдау» 
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- Балалар, алдарыңда тұрған кестеге суреттегі сөздерді текшемен жазып 

шығамыз. 

      Тілұстарту 

      Ша - ша - ша - ойын тамаша. 

      Шу - шу - шу - әжем шашты шашу. 

      Шы - шы - шы - қойды бақты қойшы. 

      Аш - аш - аш - қарағай, шырша, ағаш. 

      Ше - ше -  ше - апайлар біздің ерекше. 

      Іш - іш - іш - өсті бітік күріш. 

Ра-ра-ра – Айжан шашыңды тара 

Ра-ра-ра – қозыға жақсы қара. 

Ры-ры-ры – мінген атым торы 

Ры-ры-ры – жинап алдым тары. 

Ар-ар-ар – далада қалың қар 

Ар-ар-ар – үйге жылдам бар. 

Ыр-ыр-ыр – жаттап алдым жыр 

Ыр-ыр-ыр – айтылмайды сыр. 

 Дәптермен жұмыс 

Екі бағанға сөздерді бөліп жазу: дауыстылар бір бағанға, дауыссыздар екінші 

бағанға. 

 

     Қорытындылау 

- Балалар, біз бүгін дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажыратып 

үйрендік. Сендерге сабақ ұнады ма? 

- Қандай тапсырманы орындау барысы ұнады? 

- Жарайсыңдар, сабаққа өте белсенді қатыстыңдар. Рақмет! 
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МАЗМҰНЫ 

 

 ШЫРИМБАЕВА АЛИЯ РАХЫМБАЕВНА 

 ПШАЕВА АДЕМЕ ЖУМАБЕКОВНА 

 МУСАКУОВА РАЙМА МАДИБЕКОВНА 

 АМИРТАЕВА ЖАДЫРА ЕСБОЛАТҚЫЗЫ 

 КАРИБОЗОВА  АҚБОТА БОЛАТХАНҚЫЗЫ 

 МЫРЗАШЕВА ЭЛЬМИРА САПАРБЕКОВНА 

 КАНТУРЕЕВА МАДИНА АМАНГЕЛЬДИЕВНА 

 БАДИРОВА ГУЛЖАН НУРГАЛИЕВНА 

 НАРЕГЕЕВА ГУЛЬВИРА ЕРКИНОВНА 

 ЖУМАШОВА КАМШАТ ЖУМАГАЛИЕВНА 

 БАЙНИЯЗОВА НУРЖАМАЛ ЖАСУЗАКОВНА 

 БЕЙСЕНБЕКОВА ОРАЗГУЛЬ ТАСБАЛТАЕВНА 

 ӨТЕНБАЕВА БАЯНБЕГІМ ҰЛЫҒБЕКҚЫЗЫ 

 ЕЛЕПБЕРГЕНОВА НАДИРА АМАНГЕЛЬДИЕВНА 

 БЕКДИЛДАЕВА НАЗЫМ МУХИТДИНОВНА       

 УТЕШОВА САЛТАНАТ АЙДАРХАНОВНА 

 ЕРУБАЕВА АСЕЛ ТОГЫЗБАЕВНА 

 ЖОЛШИЕВА АЙНҰР ОМАРБАЙҚЫЗЫ 

 ИБРАЕВА АИЗА ТАШКЕНБАЙКЫЗЫ 

 ҚАБЫЛБЕКОВА ДАНА НЫСАНҚЫЗЫ 

 

 

 


