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ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТІҢ
БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ЕНГІЗУ

                                 
МАНАПБАЙ АҚЕРКЕ ЕРБАҚЫТҚЫЗЫ 

akerkem.manapbay@gmail.com

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ ЗЕРТТЕУ УНИВЕРСИТЕТІ
КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

«IT-технологиялар, автоматтандыру және агроөнеркәсіп
кешенін механизациялау»  факультетінің магистранты

         Ғылыми жетекшісі: ф-м.ғ.д., проф Серикбаев Абдукарим Усерович
                                                  Алматы қаласы 

Бұл  диссертациялық  жұмыста  жалпы  білім  беретін  мектептің  басқару  жүйесін  құру
қарастырылған.  Осы  басқару жүйесінде  мектептің  кезектердің  санын  қысқарту,  оқутышылар  мен
мектеп  жұмыскерлерінің  жұмысын жеңілдету және  ата-аналарға  ақпарат  алуға  мүмкүндік  береді.
“Уақыт–алтынан да  қымбат”  деп бекер айтылмаған,  әсіресе  қазіргі  уақытта,  бұл жүйе  кез  келген
адамның  уақытын  үнемдеуге  мүмкіндік  береді.  Жүйені  дамытубарысында  келесі  құралдар
пайдаланылды: Java программалау тілі, MySQL, Eclipse даму ортасы. 

Деректерді электрондық өңдеу саласында негізгі ұғымдардың бірі - "ақпарат". 
Ақпарат  күнделікті  өмірде  қолданылады,  біздің  жадымызда  сақталады.  Біз  оны  әртүрлі

көздерден аламыз, мысалы, кітаптар, газеттер, каталогтар, радио, қауесеттер және т.б. 
Кейде орындалатын жұмыс шеңберінде үлкен көлемдегі ақпарат қолданылады, олардың жеке

"бөліктері" құрылымы жағынан бір-біріне ұқсас, мазмұны жағынан ерекшеленеді. 
Ақпараттың үлкен көлемімен жұмыс істеу кезінде ақпаратты іздеу жылдамдығы (немесе оған

жалпы қол жетімділік) өте маңызды. Сонымен қатар, алфавит бойынша сұрыпталған мекен-жайлар
тізімінен  мекен-жай  іздеуді  сұрыпталмаған  карталармен  бірдей  іздеуге  қарағанда  тезірек  жасауға
болады.  Өңделетін  деректер  көлемінің  өсуі  өңделетін  деректерді  ұйымдастыру  құралдарының
тиімділігі мен оларға қол жеткізу мәселесін алдыңғы қатарға шығарады. 

Мұның  бәрі  мәліметтер  базасын  қамтиды.  Белгілі  бір  ерекшеліктерге  қарамастан,  мектепті
кәсіпорын  ретінде  қарастыруға  болатындықтан,  ол  үшін,  кез-келген  кәсіпорын  сияқты,  көптеген
ақпарат проблемалары өзекті.  Сондықтан қазіргі  уақытта мектепті,  білім беру процесін басқаруда
жаңа ақпараттық технологияларды енгізуге ерекше назар аударылуда. 

Оқу процесін ұйымдастыруда жаңа ақпараттық технологияларды енгізу мектеп әкімшілігінің
оқушылардың  үлгерімін,  педагог  кадрлардың  жұмысын  есепке  алудағы  жұмысын  жақсартуға
мүмкіндік береді. Кез-келген ұйымның жұмысында, оның ішінде мектепте де көп жұмыс бар екені
анық. Құжаттарды электронды түрде дискіде сақтау оларды қағаз түрінде сақтаудан гөрі  орынды.
Қажетті ақпаратты табу проблемалары көп уақыт пен күш жұмсайды, бұл жұмыстың жылдамдығы
мен сапасын төмендетуі мүмкін. Дәл осы үшін осы басқару жүйесі жасалды.

Бағдарламалық өнімді әзірлеудің мақсаты "оқушы" ақпараттық жүйесін құру болып табылады,
ол:  деректерді  сақтауға  және  өңдеуге,  енгізілген критерийлер бойынша жылдам іздеу мен іріктеу
жүргізуге, есептердің барлық түрлерін жасауға мүмкіндік береді. 

Бұл ретте деректер базасының қосымшасы деректерді жергілікті желі арқылы бере алуы тиіс.
Сондықтан бағдарлама оқушылар, ата-аналар және мектеп мұғалімдері туралы нақты және жылдам
ақпарат  алуда  өте  үлкен  көмекші  болады.  Бұл  тапсырманы  іске  асыру  веб-қосымшаларды,
дерекқорларды  құрудың  кең  мүмкіндіктері  бар  Java  бағдарламалау тілінде,  ең  танымал  дерекқор
форматтарына қол жеткізу үшін қажетті драйверлер жиынтығымен, жергілікті дискіде де, қашықтағы
серверде  де  орналасқан  ақпаратқа  қол  жеткізу үшін  ыңғайлы және  дамыған  құралдармен  жүзеге
асырылады. Eclipse даму ортасы-еркін интеграцияланған даму ортасы модульдік кросс-платформалық
қосымшалар.  Барлық  деректер  MySQL-де  сақталады-еркін  дерекқорды  басқару  жүйесі  (ДҚБЖ).
MySQL қосымшаны әзірлейтін  және қолдайтын Sun Microsystems компаниясының меншігі  болып
табылады.
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БАСТАУЫШ  СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ
 ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУДЫҢ  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗІ

ЖҰМАБАЕВА ЛАУРА ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ
Бастауыш сынып мұғалімі

Ақтөбе облысының білім басқармасы
Байғанин ауданының білім бөлімі ММ

«Сағыз орта мектебі» КММ

Адамның  ойлау  процесі  қандай да  бір  сұраққа  жауап  беру, белгілі бір  тапсырманы  орындау, іс-
әрекеттің  қандай да  бір  түрін  табу және тағы  басқа  да  қажеттіліетер  туғанда  активті  қызмет  жасауға
көшеді. Мұның  барлығы  танымға  объктілер  мен  шынайылық  құбылыстарын  бейнелеуден, ұғынудан  көрініс
табады. Кез-келген  тарихи  кезеңде  өмір  сүріп  отырған  мемлекеттің  өзіне  тән  білім  беру  жүйесі  болады.
Білім  беру  тұжырымдамасында  ұсынылып  отырғанжүйенің  қазіргі  және  белгіленген  мерзімде  жүзеге
асатын,  мүмкін  болатын  құрамалары  айқын  белріленген.

Тұжырымдама – ғылыми–теориялық,  әдіснамалық  құжат.  Онда  Қазақстан Республикасының  білім
берудегі   мақсаттары,   міндеттері,   құрылымы,   мазмұны,   дамуының   негізгі   стратегиялық   бағыттары
анықталған.  Соған   сәйкес   құрылған   бағдарламаның   негізінде   біз   мектептегі   сабақ   процесін
ұйымдастыруымыз  керек. Өркениетті  елдер  қатарына  қосылу  үшін  әлемдік  деңгейдегі  білім  кеңістігінен
орын  алуға  ұмтылыс  жасау  қажет. Ұлы  ағартушы-педагог  Ахмет  Байтұрсынұлы «Басқадан  кем  болмас
үшін  біз  білімді,  бай,  әм  күшті  болуымыз  керек.  Білімді  болуға  оқу  керек.  Бай  болуға  кәсіп  керек.
Күшті  болуға  бірлік  керек»  деп  сара  жол  сілтеді.

Өсіп   келе   жатқан   ұрпаққа   шығармашылық   тәрбие  берудің   тиімді  нұсқаларын  әр   түрлі   жас
мөлшеріндегі  балаларға  мақсаттың  қолайлы құрылысын  анықтаудан бастау  керек. Мұнсыз  оқушылардың
білімін  жетілдіру  жемісті  бола  бермейді. Затқа, объектіге  т.б. көңіл  аудару  көп  жағдайда  оқушылардың
оршаған  ортаны  тануда  жетістікке  жеткізеді, себебі, ол  көзбен  қабылдаудың  толықтығын  және  тереңдігін
қамтамасыз  етеді, ойлаудың активтілігіне  құбылыстардың  қандай да  бір  нысанасын  үйренуге  бағытталған
оқушының  ерік – күшінің  жиналуына  жағдай  жасайды.

Оқушының  көру  және  есту  қабілеттерін  қалыптастыруда  әр  түрлі  құбылыстар  мен  фактілерді
байқау, шынайылық  объектілерінің  мағынасын, аз  байқалатын  жақтары  мен  белгілерін  есепке  алу  қажет. 

Көз  алдына  елестету  функциясының  сөйлеуді  дамытуға  тәуелді  екенін  Л.С.Выготский  тауып  айтқан
еді.  Оның  тұжырымында  көз  алдына  елестету  сөйлеу  дамуына  тәуелді,  яғни  балалардың  қоршаған
ортамен  қарым-қатынасының  негізі  болып  саналатын  ұжымдық - әлеуметтік  кепілі. Жоғарыда  айтылған
тұжырымнан  көріп  отырғандай, егер  бала  көркемөнермен  байланысты  болмаса, сурет  салу, ән  айту, өлең
оқу  дағдысы  болмаса, оқуға, еңбек  етуге  ынтасы  болмаса  сөйлеу  процесі  тежеледі, көз  алдына  елестету
қабілеті  жойылады. Ал  бұл  жағдай  баланың  шығармашылық  әрекетін  тоқтатады.  Сократтың  өзі-ақ  оқыту
барысында  шәкірттің  танымдық  іс-әрекетін  арнайы  басқарудың  маңыздылығын  атап  көрсеткен-ді. 

Ы.Алтынсариннің  пікірінше,  педагогикалық  жұмыстағы  ең  шешуші  нәрсе:  мұғалімнің  ең  жақсы
оқыту  әдістерін  таба  білуінде,  балалармен  дұрыс  тіл  табыса  білуінде.  «Үлгілі  жолға  қойылған,  дұрыс
тәртібі  бар  жаңа  типті  мектеп  оқушыларды  қызықтырып,  оларды  мәдениетке,  жұмысқа  және  айналасын,
өз  ортасын  тануға, ой  еңбегін  үйретуге  тиіс»,- деп  атап  көрсетті.  

Шығармашылық  қабілетті  дамытудың психологиялық,  педагогикалық  ережелерін  басшылыққа  алып
қарастырғанда  мұғалімнің  дидактикалық  дайындығына  мына  компоненттер  кіруі  керек:         

• педогогикалық  қызметті  толық  берілуі, оны  дұрыс  атқаруы;
• ақыл – ой  әрекетін  кезеңмен  қалыптастыру  теориясын  білу;
• бала  психологиясының  жасқа  байланысты  ерекшеліктерін  білу;
• шығармашылық  процестің  негізін  меңгере  білу;

Психологтардың  зерттеуі  бойынша  әрбір  жас  кезеңінде шығармашылыққа  баулуға  өзек  болардай
өзіндік  ерекше  қабілет, бейімділік  бар  екен.

 Қабілеттілік – оқушының  жеке  психологиялық  ерекшелігі. Ол  жалаң   білім  мен  дағды  емес, соны
тез  игеру  жолындағы  табандылығы. Ол  адам  бойындағы  жақсы  қасиеттер, яғни  олардың   жиынтығы.

Көптеген  психологтар  оқушылардың  жасы  өскен  сайын  нерв  жүйесінің  мүмкіндіктері  кеңейіп,
қалыптасып отыратындығын,  бірақ  оқушының  дамуы  үшін ең  қажетті,  құнды  қасиеттерінің  біртіндеп
жоғалып отыратындығымен түсіндіре  келе, бала  қабілетінің  дамуы  үшін  ең  қымбатты  кезеңді,  тиімді
пайдаланып  қалуға  асығу  керектігін  ескертеді. Бастауыш  сынып  оқушыларының  жас  ерекшеліктеріне  сай
қабілет  олардың  белгілі  бір  іс-әрекетке  бейімділігі  арқылы  көрінеді.
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Балалық  кезде  ерекше  көзге  түсетін  бейімділіктің  келешектегі  олардың  қабілетінің  көрсеткіші
екенін  ескеріп,  оқушының  бейімділігін  дер  кезінде  көре  біліп,  соған  сәйкес  келетін  қабілеттерді  дамыту
біздің  міндетті  борышымыз  екенін  ұмытпауымыз  керек.

Бастауыш   сынып   оқушыларының   шығармашылық   қабілеттері  олардың  өз   бетімен   меңгерген
білімдерін,  іскерліктерін,  дағдыларын  пайдалана  отырып  өзіне  бұрыннан  белгілі  жаңадан  бір нәтиже
алуы. Баланың  жаңа  нәтижеге  қол  жеткізуі жалпы  білімдерімен  қатар  олардың  осы  нәтиже  алу  жолында
пайдаланылатын  әдіс-тәсілдердің  тиімдісін  таңдай алуына, тапқырлықтарына  және  жеке психологиялық
қабілеттеріне  байланысты.

Психологтардың   зерттеулеріне   қарағанда,   шығармашылық   іс-әрекеттің   қалыптасуы   өздігінен
тұйыққа  тірелген  процесс  емес. Ол  тек  әлеуметтік  орта  қоршауымен,  адамның  өзіндік  қызмет  сипатымен
ғана  емес,  жеке  тұлғаның  кәсіби  іс- әрекеті,  танымдық  қажеттілігін  оятуға  ынталандыратын оқу  және
тәрбие  үрдісі, сондай-ақ  өзінің  жеке  басының  белсенділігімен  үндесе  жүргізілетін  күрделі  үрдіс.

Бұл  мәселе  белгілі  бір  танымдық  іс-әрекетке  оларды  бағыттайтын,  тәрбиелейтін,  жұмылдыратын,
ынталандыратын  адамдардың  әсеріне  де  тікелей  байланысты.  Сонымен  қатар  шәкірттің  танымдық  іс-
әрекетте  ілгері  қарай  басуына  себепкер  болатын  негізгі  күш – түрлі  қайшылықтар. 

Бала  білмеуден  білуге  қадам  басқанда  әртүрлі  қайшылықтар мен  қиындықтарға  кездеседі,  оларды
шешу,  жеңу  нәтижесінде  оқу  міндеттері  жүзеге  асады.  

Оқу  үрдісіндегі  ең  негізгі  қайшылықтармен  оқушының  мүмкіндіктерінің  (білімі, дағдысы, дамуының
қазіргі  деңгейі) арасындағы  қайшылық.  Бұдан  тағы да  оқушының  білімі  мен  біліктілігі  арасындағы  және
шығармашылық  ойлауы  мен  репродуктивті  ойлау  арасындағы т.б.  қайшылықтар  жатады.  

Осындай  қайшылықтарды  шешу  оқушының  саналы  түрде  көп  күш-жігер  жұмсауын  керек  етеді.
Оқытушы  шәкірттің  білім,  білік  деңгейлерін  анықтап,  олармен  жеке  дара  жұмыстар  жүйесін

пайдалануы  керек. Жүйелі,  дұрыс  ұйымдастырылған  шығармашылық  әрекет  түрлері  нәтижесінде  шәкірттің
білімі,  біліктілігі  кеңейіп,  шығармашылық  ізденімпаздығы  қалыптасады.

Оқушының  жұмысты шығармашылықпен  ойлауы,  оны  ұйымдастыра  білуі,   танымдық  іс-әрекет
түрлерін  таңдап,  оны  жоспарлай  білуі,  ізденімпаздығын  арттыру  маңызды  жұмыс. 

Оқушылардың  шығармашылық  іс-әрекеттерді  жоспарлау  және  іске  асыру  біліктерінің  қалыптасуына
оқу-танымдақ  тапсырмаларды  шығармашылық  тұрғыда  шешудің  маңызы  зор.

* * * * *

СЫЗДЫКОВА ЗАУРЕ МАЙРАМБАЕВНА
Ортаңғы (аралас) тобы. Тәрбиеші

Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Жеңіс ауылы
Мәншүк Маметова атындағы «Нұрай» шағын орталығы 

Білім беру саласы: «Қатынас»,«Шығармашылық»,«Таным»
Кіріктірілген ұйымдастырылған оқу іс-әрекетті: «Сөйлеуді 
дамыту»,«Жапсыру»,«Мүсіндеу»,«Қарапайым математика»
Тақырыбы: «Күз сыйы»
Мақсаты:Табиғаттың күз мезгіліндегі өзгерістері жайлы білімдерін кеңейту.Балалармен дәстүрден 
тыс әдістер арқылы жұмыс жасай отырып,логикалық ойлау қабілетін дамыту.
Қажетті құралдар:Ақ қағаз,желім,майлық,ермексаз
Дамытушылығы: Түсіндіру,үйрету,көрсету,әңгімелеу
Алдын  ала жүргізілетін жұмыстар: тақпақ жаттату,суреттер
әзірлеу,дидактикалық ойын.
Тәрбиелік:балаларды тапқырлыққа іздемпаздыққа,шапшаңдыққа,бірлікке тәрбиелеу.
Әдіс-тәсілдері:сұрақ-жауап,салыстыру ойын,карточкалар арқылы тапсырмалар,көкөніс пен 
жемістерді жапсыру.
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   Іс-әрекетті             Тәрбиешінің  іс-әрекеті        Балалардың
          іс-әрекеті

Мотивациялық
қозғаушылық

Ұйымдастыру-
қозғаушылық

Амандасады нейро-жаттығулар жеке жеке баламен

- Балалар көңіл күйілер қалай?
Менің де көңіл күйім жақсы 
Ал,балалар қазір қай жыл мезгілі?
Күз мезгілінде неше ай бар?

Күз туралы қандай тақпақ,өлеңдер білеміз?
Бекнұр: Қамба толды астыққа
               Алғыс саған алтын күз.
               Бір уыс дән шаштық та,
               Қап-қап қауын алдық біз.

Марьям: Алақай,алақай
                 Шаттанды балақай
                 Күз түсті,дән пісті
                Айтамыз  алғысты.
Ильяс:  Күздің қазан айында,
               Алма,алмұрт піседі
               Жапырақтар сарғайып
               Сыбдыр-сыбдыр етеді.
Медина: Жапырақ ұшты,
                Суық та түсті.
             Сонда да бізге,
             Қызық көп күзде.
Рауан: Күз айы тамаша,
              Ән айттық жаңаша
              Би билеп бәріміз
              Қуанайық балаша.

  Осы біз күз мезгілінде ауырмау үшін,тұмау болмау 
үшін біз көкөніс пен жемістерді жеуміз 
керек.Көкөніс пен жемістердің құрамында адам-ның 
ағзасына әр түрлі дәруімендер бар,сол дәруімендерді
жей отырып көкөніс пен жемістерді бойымызға әр 
түрлі бізге қажет дәруімендер барады.Сол 
дәруімендердің арқа-сында біз күшті боламыз,тұмау 
бізге жақындай алмайтын болады.
Сұрақ-жауап:
-Күз мезгілі бізге қандай сый береді? 
-Балалар жемістерге не жатады? 

-Көкөністерге не жатады?

 - Ал,балалар сиқырлы әлемге  барамыз ба?

-Ендеше бәріміз сиқырлы аяқ киім киік.
 -Міне,балалар біз сиқырлы дәруімендер әлеміне  

  Балалар бір-бірден    
кіріп  амандасады

   -Жақсы

     -Күз
    -үш ай
(қыркүйек,қазан,қараш
а)
 
    -Иә

Балалар  жаттаған 
тақпақтарды айтады

  

   -балалар мұқият         
       тыңдайды

-Адамдар азық 
жинайды

-Алма, алмұрт, шие, 
жүзім

Қияр, сәбіз, қызанақ, 
қырыққабат.

-Иә

-аяқ киімдерді киіп бір 
–біріміздің артынан 
жүріп сиқырлы 
әлеміне келеді

-жауап береді
Әр түрлі түсті 
дөңгелектер бар 
екенінді айтады

6



«БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал. Куәлік № KZ37VPY00015077
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

келдік
Ал,балалар сендердің сиқырлы аяқ киімдерге қарап 
не байқа-дыңдар?
- Енді балалар мына жаққа қа-раймыз бізде әр түрлі 
тапсырма-лар бар әр түрлі түске бөлінген.
Ендеше аяқ киімнің дөңгелектерінің түсіне қарап сол
түсіне қарай орнымызға отырамыз.
Сары топ:
Сары түсті топ сендерге қандай тапсырма қанекей 
қарайықшы қандай тапсырма екен не бар алдымызда
(Ермексазбен  мына қарбызды бүтіндейміз)
Ал,балалар қарбыздың түсі қандай?

-  Қызыл түсті топ не бар біздің алдымызда ?
Банканы біздің ата-аналарымыз қысқы дайындап не 
істейді?
Алдымызда заттарды  көрсетіп,
сұрап 
 -Дұрыс айтасыңдар қияр,қыза-
нақты жабатын боламыз.
Желімізді жағып банканы жабатын боламыз.Жұмыс-
тарын қарап,сұрап,айтқызып қанша қияр,қанша 
қызанақ салдын банканы жауып? түстерді  айтқызып
- Балалар тапсырманы орындап болдық 
жарайсыңдар! 
-Енді келіңдер ойын ойнайық балалар
Балалар мұнда бізде көкөніс пен жемістердің 
жапырақтары түсіп қалды,сол жапырақтарды бүтін-
дейміз.Жапырақтарды құрасты-рамыз оларды 
кістіргіштарды арқылы бүтіндейміз.
Жарайсыңдар балалар біз тапсырмаларды толық 
орындап болдық.
-Сиқырлы дәруімен әлемі ұнады ма сендерге 
балалар?
Олай болса балабақшаға қайта-тын уақыт 
болды.Сиқырлы аяқ киім шешеміз балалар.

- Балалар бүгінгі оқу іс-әрекетті ұнады ма ?
-Қандай әлемге барып келдік біз балалар?
-Қандай тапсырма орындадық?

Қандай ойын ойнадық?не жинадық?

Жарайсыңдар балалар.Сендерге бүгінгі оқу іс-
әрекетті  ұнаған болса күннің суреттің,ұнамаса 
бұлттың суреттің  аламыз бала-лар.Жарайсыңдар 
балалар.Сау болыңыздар.

    Балалар түске қарап 
орындарына 
жайғасады

-балалар алдында не 
бар екенің 
айтады(қарбыздың 
сурет және ермексаз)

-сырты жасыл,іші 
қызыл

-қарбызды бүтіндейді

-Банка

-Жабады

  -Қияр мен қызанақ

-Балалар 
тапсырманы     
               орындайды

Қойған сұрақтарына
жауап береді

Жарайсыңдар балалар 
біз тапсырмаларды 
толық орындап 
болдық.

          -Иә

  Балабақшаға оралады
және
сиқырлы аяқ киімдерді
шешеді

 -Иә

Сиқырлы дәруімен
әлеміне бардық

Қарбызды бүтіндедік.
Ермексазбен  банка 
жаптық 
көкөністермен(қияр,қы
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Рефлекция 
қозғаушылық

занақты)

Көкөністерді,жемістер
дің жапырағын

бүтіндедік
кістіргішпен

     Балалар 
қуаныштарын
білдіреді.

 
Күтілетін нәтиже:
Біледі: желіммен,ермексазбен жұмыс кезінде қауіпсіздік техникасын сақтай біледі.
Игереді:күздің белгілерін және көкөніс пен жемістердің адам ағзасына керек дәруімен екеніңді.
Меңгереді: жапсырмаларды тиянақты жабыстыруды.
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АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
элективного курса 
СКАЗКОТЕРАПИЯ

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
а именно с задержкой  психического развития 5-7 классов 

(с казахским и русским языком обучения)
всего – 36 ч., по 1 ч. в неделю

РАХЫШОВА РАЙКУЛ ЖУМАХАНОВНА
Учитель русского языка и литературы школы-гимназии № 172

Рецензенты:
 Исхакова Эльзара Варисовна – к.п.н.  психологических наук, ст. преподаватель кафедры педагогики, 
психологии и социальных дисциплин Академии «Кайнар».
Садвакасова Зухра Маратовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей и прикладной 
психологии Казахского национального университета имени аль-Фараби.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа элективного курса «Метод сказкотерапии» предназначена для учащихся ЗПР 
5-7  классов и рассчитана на 36 часов (1 урочный час в неделю). Данная программа предназначена
для проведения коррекционных занятий по русскому языку в 5-7 коррекционных классах, в которых
ведется  обучение  по общеобразовательной программе с  целью коррекции отклонений  в  развитии
познавательной  деятельности,  восполнению  пробелов  в  их  знаниях,  обогащению  и  расширению
словаря и речевому развитию в целом. В организации элективного курса учителя должны обращать на
психические  особенности  учащихся,  так  как они испытывают  затруднения  при  чтении,  не  могут
выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации,
обладают  неустойчивым  вниманием, обладают  бедным  словарным  запасом,  нарушены
фонематический слух, графомоторные навыки. Они работают на уровне репродуктивного восприятия,
основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала, таким
детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными
умениями. 

Данная  программа  предусматривает  особенности  самых  разных  по  характеру  и  по
психическим особенностям детей: тех, кто любит речь, и тех, кому удобнее выражать себя в схемах,
рисунках,  картах;  тех,  кому  очень  важно  общение  с  живыми  людьми,  и  тех,  кто  предпочитает
опосредованное  общение,  например,  через  работу с  текстами;  тех,  кому ближе  замеры,  расчеты,
измерения, и склонных к моделированию. 

К элективному курсу предусмотрено учебное пособие  «Устное народное творчество». Оно
предназначено  для  учащихся  5-6  классов  казахской  школы  с  государственным  языком  обучения.
Произведения устного народного творчества – сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песни
составляют сокровищницу нашей культуры. Особенностью данного методического учебного пособия
является  наличие  в  нем системы заданий,  при помощи которых осуществляется  индивидуальный
подход  к  каждому  школьнику  с  задержкой  психического  развития.  Изучая  материалы  учебного
пособия «Устное народное творчество» необходимо постоянно формировать у детей ЗПР уверенность
в  своих  силах,  в  возможности  учиться  успешно.  Чтение  сказок,  отгадывание  загадок  требуют
немедленного включения в работу, так как сказка связана с мифологической стадией мышления, в ней
одушевляются силы природы, животные и растения наделяются человеческими свойствами. Малые
формы  фольклора  являются  первыми  художественными  произведениями,  которые  учащиеся  ЗПР,
вслушиваясь  в  слова  потешек,  их  ритм,  играют,  притоптывают,  приплясывают,  двигаются  в  такт
произносимому  тексту  и  запоминают.  Это  дает  активизировать  работу  всех  анализаторов
(двигательного, слухового, зрительного, кинетического и т.д) при усвоении учебного материала.
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Цель данного курса: обогатить и расширить словарный запас учащихся посредством метода 
сказкотерапии, а также способствовать развитию речевой, мыслительной и познавательной 
деятельности.

Коррекционные задачи данного курса:
• повышение интереса (мотивации) к развитию речи;
• способствовать овладению связной речи;
• посредством метода сказкотерапии расширения воображения, содействие преодолению 

речевых барьеров;
• расширение словарного запаса;
• снижение эмоциональной нагрузки (тревожности, страхов и беспокойства);
• обучению искусству расслабления;
• закрепление положительных эмоций посредством жанра сказки.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения данного курса учащиеся должны 
ЗНАТЬ:

• основные сведения о сказочном жанре и методе сказкотерапии;
• классификацию сказок; 
• о значении метафоры и пользе сказок;
• основное предназначение героя в сказках, задача героя;
• уметь находить в сказках смысл (о добре, о бережливом отношении к природе и т. д.);
• видеть как герой преодолевает препятствия в сказке;
• называть основные важные качества героев, помогающие ему одержать победу

УМЕТЬ:
• пользоваться богатством русского языка;
• пользоваться фразеологическими словарями и справочниками;
• конспектировать лекцию;
• редактировать текст;
• делать сообщение по заданной теме;
• уметь писать эссе.
• Данная программа построена в соответствии с требованиями ГОСО и тесно связана со всеми 

предметами гуманитарного цикла в процессе обучения.

КОНСТАТИРУЮЩАЯ (СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ) ЧАСТЬ

I. Введение (2 часа).
Вводное занятие. Сказка как литературный жанр. Словари и справочники о сказочном жанре и 
сказкотерапии. 
II. Структура сказки. Сказкотерапия как метод, созвучный природе человека.  (7 часов). 
Структурный анализ В.Я. Проппа (карта сказки). Сюжет, герои сказки, преодоление трудностей, 
борьба, победа – как отображение этапов жизни человека. 
Семинарское занятие «Сказка созвучна жизни человека». 
III. Сказкотерапия как метод раскрытия творческих ресурсов. Виды сказок. Методы 
сказкотерапии (6 часов).
Метафорический язык сказки. Творческий процесс сказки. Виды сказок: сказки о животных, бытовые 
сказки, страшные сказки, волшебные сказки. Художественные сказки (авторские и народные). 
Семинарское занятие «Для чего нужны сказки?». 
IV. Рассказывание сказки. Прослушивание сказки (3 часа).
Рассказывание известной сказки. Анализ и разбор сказки. Назначение героев и их задачи в сказке. 
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Групповое рассказывание сказки. Прослушивание народной сказки. Анализ.  Расширение словарного 
запаса. Развитие рефлексии.
V. Рисование сказки (4 часа). 
Сказочная арт-терапия. Рисование любимого героя. Обсуждение характерологических качеств 
любимого героя. Анализ актуализированных чувств.  Групповое рисование сказки. Совместная 
деятельность в арт-терапии. Снятие эмоционального напряжения, беспокойств и восстановление 
позитивного жизненного настроя.
VІ. Сказочная куклотерапия (4 часа). 
Использование кукол как выражение эмоций. Куклотерапия как метод развития фантазии и образного 
мышления. Куклы как инструмент выражения характера, развитие способности к концентрации 
внимания и чувствования другого человека. Развитие коммуникативных способностей. Развитие 
эмпатии.
VII. Сочинение сказки (2 часа). 
Написание собственной сказки. Приемы, позволяющие начать писать сказку. Анализ сочиненных 
сказок. Разбор сюжета и анализ актуализированных чувств. Главный герой – идентификация с 
характером героя. Терапевтический эффект сочиненной сказки. Развитие воображения и образного 
мышления. Обогащение словарного запаса.
VIII. Песочная сказкотерапия (4 часа). 
Песочная терапия как направление арт-терапии. Песочная сказкотерапия. Песочные картины. Выбор 
фигурок. Создание песочного ландшафта. Выражение чувств посредством построения песочных 
миров. 

Итоговая ученическая конференция (1час)
«Сказочный мир – мир гармонии и доброты»

                                Нормативная часть                                                                        

№ Название темы Цели обучения Количество 
часов

Образователь-
ный продукт 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

я 

П
р

ак
ти

к
а 

                                             I. Введение (2 часа)

1 Вводное 
занятие 
«Знакомство со 
сказкой».
Сказка как 
литературный 
жанр. 

Развитие познавательной и 
эмоциональной сферы, развитие речи, 
развитие воображения и творческих 
ресурсов. Формирование у учащихся 
представления о жанре сказки. 
Идентификация с героем. Развитие 
сильных качеств в себе через 
выбранного героя.

1 1 Вступление 
(направленное 
на подготовку 
учащихся к 
восприятию 
нового 
материала)      

2 Занятие 2. 
«Времена года».
Дидактическая 

Развитие творческого потенциала 
детей, образного мышления и 
фантазию детей, формирование у 

1 1 Дидактическая 
игра «Любимое 
время года» 
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сказка. детей воображения, познавательной и 
эмоциональной сферы, облегчение 
понимания времен года и законов 
природы. Привитие эстетического 
воспитания.  

(домашнее 
творчество 
совместно с 
семьей)

II. Структура сказки. Сказкотерапия как метод, созвучный природе человека (7 часов)

3 Занятие 3. 
«Карта сказки».
Структурный 
анализ сказки 
В.Я. Проппа. 

Развитие логического мышления, 
воображения. Закрепление рефлексии, 
доброжелательного отношения друг 
другу и позитивного настроения

1 1 Игротехника 

4

Занятие 4. 
«Лягушка-
путешественни
ца» (по сказке 
В.М. Гаршина).

Развитие навыков расслабления, 
снятия эмоционального напряжения, 
развитие воображения и творчества.

1 1
Музыкотерапия 
(воздействие 
музыки)
 Методы 
релаксации  

( Занятие 5. 
«Путь героя: 
Доброе сердце»

Развитие эмоциональной 
отзывчивости, развитие и воспитание 
коммуникативных и нравственных 
компетенций, расширение 
представления детей о мире любви и 
добрых чувств, развивать у детей 
чуткость и отзывчивость; воспитывать 
бережное отношение к чувствам других 
людей

1 1 Самостоятельна
я работа «Мои 
добрые 
поступки»

6 Занятие 6. 
«Борьба и 
победа». 
Техника 
решения 
сказочных задач

Развитие творческого мышления и 
воображения, развитие речи, 
сохранение и закрепление 
положительных качеств, 
положительных эмоций.

1 1 Развитие 
сенсорной и 
моторной 
сферы.  
пальчиковые 
игры. 

7 Занятие 7. 
«Удержание 
победы»

Научить находить в себе главные 
индивидуальные особенности. 
Определять свои личностные 
особенности, формирование 
адекватной самооценки

1 1  Словарная 
работа, 
Составить 
список качеств, 
которые 
нравятся в 
людях и себе.

8 Занятие 8. 
«Награда»

Развитие познавательной, 
мыслительной и духовной сферы 
учащегося, развитие адекватной 
самооценки, самоуважения и 
закрепления положительных эмоций

1 1 Хромотерапия 
( воздействие 
цвета на 
организм)
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОҚУ ӘРЕКЕТІН ДАМЫТУ
САЛАСЫНДАҒЫ  МҰҒАЛІМНІҢ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ

КАЙЫНБАЕВА АЛЬМИРА АДЫЛКАНОВНА
«Мариногорка орта мектебі» КММ

Педагог-сарапшы

«Ұлттық мәдениеттен жұрдай рухта тәрбиеленген ұрпақтан
халқымыздың қажеті мен мүддесін жоқтайтын пайдалы азамат шықпайды»   М. Шоқай

Егеменді  еліміздің бүгінгі  таңдағы ең басты мақсаты жан-жақты әлемдік  білім кеңестігінен
орын  алу  болып  табылады.  Бүгінгі  жас  ұрпақ  –  егемен  еліміздің  болашағы,  халық  тағдырын
жетелейтін азамат. Ал сол ұрпаққа әлемдік деңгейде өркениетті негізде білім мен тәрбие беру, ұлттық
құндылықтарды жас ұрпақ бойына сіңіру ғаламдық мәні бар мәселеге айналып отыр. 

Ғаламдану  үрдісінде  ұлттық  құндылықтарды  сақтау  мен  өзінің  бет-бейнесін,  ізгі  дәстүрін
сақтау жолындағы күрес ұлттың сананы сақтау күресі  екенін түсіну,  яғни, ұлттық сана-сезімі мен
мінез-құлқының ана  тілінде,  ата  тарихын,  төл  мәдениетін  және  ұлттық салт  –  дәстүрді  меңгеруі
негізінде қалыптасқан жеке тұлғаны тәрбиелеу міндетін айтамыз. 

Методикалық терминдер сөздігінде:  «Құзыреттілік – қандай  да бір  оқу пәнін оқыту үдерісінде
қалыптасатын білім, білік, дағдылар  жиынтығы,  сонымен қатар, қандай да бір қызметті орындай алу
қабілеттілігі», – делінген. 

Дұрыс ұйымдастырылған    әдістемелік  пен оның кәсіби дамуға бағытталған  жұмыстары ғана
жаңашылдық  кепілі болады. Сол себепті, мұғалімдерді кәсіби біліктілігін арттыруда педагогтардың
өздеріне бағытталған іс-әрекеттерін жаңаша ұйымдастыру өте маңызды.

Бүгінгі  оқушы  –  Егеменді  еліміздің  ертеңгі  ұрпағы.  Ұрпақтың  рухани  байлығы,  мәдениеті
саналы ұлттың ойлау қабілеті мен білімі болуы керек.  Қазіргі заманға сай білімді, мәдениетті, оған
қоса  адамгершілік,  кішіпейілділік,  қайырымдылық,  шындық,  адалдық,  үлкендерді  құрметтей  білу
сияқты асыл қасиеттер бала бойына кітап арқылы біртіндеп сіңеді. Баланы кітап оқуға көбірек баулу
және пайдалы оқу үшін, ең басты балаларға кітапты сүюге көмектесу керек. 

Қазіргі  балалардың  көбінің  қиялдары  компьютерлік  ойындарға  ауып  кетуіне  қарамастан,
ұстаздардың  балаларға кітап әлемін сыйлау мүмкіндігі және құқығы қалады. Кітап оқуға үйрету үшін
ең алдымен ата - анарға кеңес беру керек. Балаға бір жасынан - ақ кітап ұстатып үйреткен дұрыс.
Яғни, ол сәби кезінен бастап кітапты көруге тиіс. Баланы кітапқа қызықтыру үшін суретті, санамақ
кітаптардан бастау керек. Үнемі газет - журнал, кітап оқып отырған ата-ананы көрген бала да кітапқа
қызығып өседі. 4 - 5 жастан бастап әңгіме, ертегілер оқуға болады. 

Кітап оқу баланың ой -  өрісін кеңейтеді,  ойлауға үйретеді,  сөйлеу қабілетін,  есте сақтауын,
қиялын дамытады, танымдық және дамытушылық қызметін анықтайды. Баланы кітап оқуға көбірек
баулу  және  пайдалы  оқу  үшін,  ең  басты  балаларға  кітапты  сүюге  көмектесіп,  алдын  ала  бос
уақытында  оқитын кітаптарының тізімін  белгілеп,   ұсынуға  болады.  Баланы жас  кезінен кітапты
құрметтеуге және оны күтіп ұстауға баулыған жөн.

Немістің ұлы ақыны Гете: «Көкірегі ашық адам оқи білуді үйренудің қаншалықты қиын екенін
біледі,  мен  бұған  сексен  жыл өмірімді  арнадым,  бірақ  әлі  кітап  оқуды  толық үйрендім  деп айта
алмаймын» деген екен. 

Балаға кітап оқуды үйретудің алғы шарттары:
1. Кітаптың құдіретін ұғындыру. Оны жыртпауға, тік отырып оқуға үйрету. Авторының кім,

не жайында, қай жылы, қайдан шыққаны туралы білуі шарт.
2. Кітапты түсінбей құр оқудан сақтандыру керек, талғап оқуға, оған көз - қарасын білдіре

алуға, қысқаша фабула жазуға үйрету. (Фабула - баяндалатын оқиғалар желісінің қысқаша мазмұны).
3. Оқыған кітабының ішінде түсінбеген сөзді не мақал - мәтелдерді, не дәйек сөздерді теріп

жазып алуға арнайы дәптер аштыру керек.
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Осыдан келіп ол баланың еңбек етуге құлшынысы туады, зейіні  артады, талғамы өседі,  көп
оқуға тырысады, сөздік қоры молаяды. Кітап оқуға қызығушылық ерте балалық жастан қаланады
және осы жерде көбі ата - анаға байланысты болады. 

Отбасы  баланың  тұлғасын  дамытуға  ортасы  болып  табылады,  оқуға  деген  қажеттілік,
қызығушылық пен сүйіспеншілік қалыптасады.  Сондықтан баланы уақытында оқуға үйретіп қана
қоймай, оны оқуды жақсы көруге ұмтылдыра білуіміз керек. «Өзіңді - өзің тану үшін кітап керек,
өзгені тану үшін де кітап керек» депті атақты авар ақыны Р. Гамзатов. 

Адам айнаға қарап, бет - жүзіндегі өзгерістерді көретіні сияқты кітап арқылы да жаңа әлемді
таниды. Басқа бір елдің, қоғамдық міндетін, тілін, дінін, тұрмысын, салт - дәстүрін біледі. 

Кітап - рухани қазына, байлық, өмір айнасы, замана сыры, тарих шежіресі, оқу - тәрбие құралы.
«Артық білім кітапта, ерінбей оқып көруге» - деп Абай Құнанбаев атамыз айтпақшы, адам баласы
үшін кітап – тілсіз тәрбиеші. Кітап адам баласына бала кезінен бастап, өмірінің соңына дейін сырлас
досы бола алады.

Кітап оқу - адамзат ойлап тапқан ең ғажайып құбылыстардың бірі. Рухани жан дүниеге демеу
беріп,  адамның  адами  қасиетін  арттыратын  да  осы  кітап.  Тәрбиеміздің  бастауы  ертегі,  жыр,
дастандарымыз да бүгінгі ұрпаққа кітап болып жетті. 

Кітап оқу әр адам үшін қажет, кітап көбірек алғыр ойлауға баулып, албырт сезімді тежеуге,ішкі
барлық  ойлау  және  сезіну  қабілетімізді  қалыптастыратын  сезім  тәрізді  ми  гимнастикасы  болып
табылады. Кітап - ол дос, жұбатушы, басшы, біздің түсініксіз және белгісіз болып қалған ойымыз бен
сезімімізді қалыптастыруға көмекші; кітап өзінің мазмұнымен нәр татқызып,рухани қолдау береді.

Кітаппен шындап жұмыс істей алмау біреулердің кітапқа деген сүйіспеншілігін мұқалтса, енді
біреулерді  жүйесіз,  ойланбай  оқуға  әкеліп  соқтырады.  Ол  үшін  оқу мәдениеттілігін  игеру керек.
Оқу дегеніміз - бұл кітап мазмұнымен танысып, автордың кітаптағы ойын ұғыну. 

Оқу - бұл графикалық белгілермен берілген басқа біреудің ойын меңгеру. Оқу мәдениеттілігі
алдымен оқуға деген көзқарас қалыптастырудан, оқырманнан кітап арқылы әлемді танып және оқудан
өзіне пайда ойлауға тырысуынан басталады. Басқаша айтқанда,оқырман кітапты жеңіл уақыт өткізу
үшін  емес,  өздігінен  білім  алып,  өз  еңбегін  ұйымдастыруға  және  жетілдіруге  пайдаланған  жөн.
   Болашаққа жаңа ғана қадам басқан баланың оқуына ата-ана мен мұғалім бірлесе отырып басшылық
жасап, бағыт беріп жіберу қажет.

Кітаппен  жұмыс  жасау,оқушының  білім  сапасын көтерудегі  қажетті  жағдай.Баланың жалпы
дамуы мектептегі  оқу мен  оның өздігінен оқуына  тығыз  байланысты.  Оқушылардың кітап оқуға
құмарлықтарын арттыру үшін мұғалім алдын ала жоспар құрады.Мұғалім сынып жоғарылаған сайын
күрделендіре түседі.Бірте-бірте мәнерлеп оқуға дағды қалыптастыруға болады. 

Мәнерлеп  оқу  екпінді  дұрыс  қоя  білу,оқу  мәнерін  меңгеру,тыныс  белгілерін  сақтап,  дұрыс
кідіріс жасау,дауысты сөйлемдегі ой мазмұнына сай баяу,жігерлі оқу немесе тілек,сұрақ,көңіл-күйді
көтеріңкі күйде оқу ескеріледі.

Кітап оқуды жүргізудің бірнеше әдіс-тәсілдері бар:
• Өз таңдаулары бойынша кітап оқу
• Бірде кітапты талқылау
• Бірде бірігіп оқу
• Бірде балалардың әрқайсысының өзінің ұнаған жерлерін оқыту
• Мектеп баласының кітап оқуға ынтасын, көңілінің көзін ашып, қызықтыру.

Кітаптарды қалай тиімді оқу керек?
1-    Ереже. Әр ай сайын ең құрығанда бір кітап оқу.
 Әр кез оқып, өркендеу. Кез-келген табысқа жететін адамдардың берік ережесіне айналу керек.

«Тірі нәрсенің барлығы өседі! Өсуін, дамуын тоқтатқан ағза өле бастайды». Бұл Бодо Шефердің сөзі.
Табысты адамға айналу үшін өзіңіздің өміріңізге мына бір қарапайым ережені енгізіңіз. Әр ар сайын
ең құрығанда табықа жетуге,  қаржы,  жеке тұлғаның дамуы,  бизнеске арналған бір кітап оқыңыз.
Жылына төрт рет осы тақырыптарға арналған семинарларға қатысыңыз.

  2- Ереже. Нақты бір оқылайын деп жатқан кітаптың мақсатын анықтау.
Қазіргі  таңда  білім  беру  мекемесін  жақсы  бітірген,  бейбақ  адамдарды  көптеп  кездестіруге

болады. Бізге, өкінішке орай, БАСТЫ нәрсені үйретпейді!!!
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Білім жақсы баға, жақсы емтихан, жақсы студент болу үшін керек емес!
Білім, оны ӨМІРІМІЗГЕ СІҢІРУ үшін керек. Білім ӨМІРІМІЗДІ ЖАҚСЫ АРНАҒА бұру үшін

керек. Білім ТАБЫСТЫ ЖӘНЕ БАҚЫТТЫ өмір сүруіміз үшін қажет.
Осыданбарып: кітап оқудың алдында анық мақсатты қою керек. Нәтижесінде ҚАНДАЙ БІЛІМ

алғым келеді? ОСЫ БІЛІМ маған не үшін қажет? Осы білім арқылы НАҚТЫ НЕНІ өзгерткім келеді? 
3- Ереже. Алған білімді тез арада іске қосу.
Тағы бір маңызды сәт бар! өмірімізді өзгерту мақсатында кітаптарды жай ғана оқуға болмайды!

Алған  білімді  ӨМІРІҢІЗГЕ СІҢІРУ  керек.2000  жылы Ақш-та  зерттеу жүргізілген  болатын,  оның
қорытындысы мынандай:

 «Егер адам 72 сағат ішінде алған жаңа ақпаратпен ешқандай әрекет етпесе, онда білім үшін
салынған – қайраттылық, ақша, уақыт, осы алған білім – зая кетті десе де болады».

4- Ереже. Маркермен оқу. Оқығаннан кейін алған мағлұматты бағалау.
 Кейде кітап қызық болғаны соншалық, тоқтай алмай қаласыз! Олай етуге болмайды, себебі біз

жай ғана оқи алмаймыз, оны сіңіру керекпіз!
Өзімнің құпияммен бөлісейін: мен әр кез кітап оқығанда, қолымда қалам ұстаймын. 
Маңызды  жерлерін  тез  арада  белгіліп  отырамын,  оларды  сол  сәтте-ақ  өміріме  сіңіруді

бастаймын. Тағы бір айтарым, кітапты оқи сала, он балдық шкала бойынша бағалаймын.
 Ол  не  үшін  керек?Егер  көп  кітап  оқысаңыз,  сіздер  оны  өмірде  қолданып  үлгермейсіздер,

-дейтін Бодо Шефер.
Сол үшін оқылған білімді бағалау кезінде, мен бірнеше параметрлерді есепке аламын. Алған

білімді өмірде пайдалану қаншалықты оңай? Оқымас бұрын  қойылған мақсатыммен қаншалықты
сәйкес  келеді?  Қалай  алған  білімімді  тезірек,  арзанырақ,  пайдалырақ  қолдансам  болады?  Осы
сұрақтардың жауабын жазып аламын. 

5- Ереже. Оқудан тиімдірек нәтиже алу. 
Қазіргі таңда кітаптардың саны бар, сапасы жоқ. Жиі, оқығаннан кейін өкініп қаласыз.Кітапты

қалай дұрыс таңдау керек? Қалай уақытты, ақшаны, қайраттылықты зая кетірмеуге болады?
«Қаржылық тәуелсіздікке апаратын жол» атты кітабында, Бодо Шефер жақсы ұсыныс береді.

«Сіздер қызықты тұлғамен танысқанда, уақытты бос сөзге жұмсамай, оны тиімді пайдаланыңыз. Ол
кісі  оқыған,  екіүш жақсы кітаптардың атын сұраңыз.  Келесі  қадамыңыз,  неліктен осы кітаптарды
үздік санайтындығына бағытталсын. Сол арқылы құзырлы адамнан кеңес аласыз. Бірнеше секундта
осы айтылған кітаптарды оқимын ба, жоқ па деген сұрақтарға жауап аласыз». 

6-Қайта оқу және жаңа түсінікпен сіңіру.
Қайталау ілім анасы. Қайталанып оқылған кітаптан, оны түсінудің тереңдігі пайда болады. Осы

уақытқа дейін байқамаған ЖАҢА білімді табасыздар. Негізі 7-8 баллмен бағаланған кітаптарды қайта
оқып шығамын. 

Міне,  мен де былтырғы оқу жылында бастауыш сыныптан келген 5 сыныптарды осы кітап
оқуға баули бастадым. Әрине, басқа сыныптарға да оқытамын, бірақ нақты осы бастауыш сыныбынан
келген  оқушылардың  тілдері  қысқа  баолып  келеді:  оқулықтарда  берілген  екі-үш  беттік  әңгіме-
ертегілерді бір-екі сөйлеммен ғана айтып береді. 

Мазмұндау дегенді мүлдем білмей келеді десе болады. Кейбір балалардың ата-аналары үйде
орысша  сөйлегендіктен,  баланың  мүлдем  қазақшасы  нашар  болып  келеді,  сөздердің  мағынасын
ұқпайды,  қате  акцентпен  сөйлейтін  оқушылар  да  болды.  Осыдан  кейін  қыркүйектен  бастап
ақырындап әңгімелер оқытып, қысқа-қысқа әдеби ертегілер көрсете отыра негізгі ойларын айтқызып,
тірек  сөздер  мен  сөйлемдерді  жаздырта  бастадым.  Балалардың  ақырындап  көркем  шығармаларға
деген  қызығушылықтарын  оятып,  каникулдарда  кітапханаға  бірге  барып  әдеби  кітаптарды  оқыта
бастадым. Сөйтіп кітаптарды оқытып, каникулдан келген сол шығармаларды кезекпен мазмұндатып,
ең жақсы бір әдіс – Кейворд «Гексагонды» жиірек қолдана бастадым. 

Keyword HEXAGON әдісін қолданудың артықшылықтары:
Тәжірибелі жетекші болмаған кезде де оқылымды талқылау мүмкіндігі;
Аудиториядағы  сабақтарда  сыныпты  бірнеше  командаға  бөліп,  бір  мезгілде  талқылауға

мүмкіндік береді;
Талқылауға арналған жеке тақырыпты анықтамай, қатысушылардың мүдделеріне байланысты

талқылауға еркін өтуге болады;
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Әңгіме  басқа  арнаға  ауыспайды,  өйткені  барлық  талқылау  кітаптан  таңдалған  кілт  сөздер
аясында өтеді;

Әркімнің сөйлеуге мүмкіндігі бар.
Оқудан кейін талқылау әдістері:
Алтыбұрышты кеспелерде барлығы тек кілт сөздерін жазады;
Қатысушылардың бірі алдымен өзі жазған сөздерді жазып, қалағанын айтады;
Келесі  қатысушы  сөздерді  алдыңғы  сөздермен  бірге  орналастырады,  егер  сөздер  немесе

сөздердің мағынасы сәйкес келсе;
Егер  сіз  тиісті  кілт  сөздерді  таба  алмасаңыз,  онда  сөзді  басқа  кілт  сөздерден  қашықтықта

қойылады;
Талқылау аяқталғаннан кейін сіз сөздерді олар ілінген ретпен түзете аласыз;

1. Ы.Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы» қысқа әңгімелерді оқытып, мазмұндаттым.
2. Б.Соқпақбаев «Менің атым Қожа»кітабың  оқытып, Кейворд «Гексагон» ойынын қолдандым.
3.  «Қазына аралы»   шолтандиялық жазушы Роберт Льюис Стивенсонның  романы.  
4. Ал осы жазғы каникулда бірдей кітап берудің мүмкіндігі болмады, сондықтан әр түрлі әдеби

кітаптар бердім. Сонымен қатар ай сайын балалардың оқыған-оқымағандарын тексеріп отырдым.
Міне, бірнеше әдіс арқылы , соның ішінде осы Гексагон әдісін жиі қолданып, «Оқуға құштар

оқушы» , «Оқуға құштар отбасы»  деген  номинациялармен сынып жиналыстарында марапаттауды да
ұйымдастырдым. Өйткені, каникул кезінде оқылатын кітап жайлы ата-аналарға да ескертіп айтып,
«бірге  оқыңыздар»,  не  «қадағалаңыздар»  ...  деп  айтып  отыратын  болдым.   Осы  бір  жыл  ішінде
балалардың  оқуға құштарлығы артып, «тағы қандай кітап оқимыз», «апай мына кітап өте қызықты
екен», «ана кейіпкердің істеген ісі қате не дұрыс»  деген сияқты пікірлерін еститін болдым. 

Қазіргі кезде «Оқы да, жеңіске жет!» сайысы, мектеп кітапханасында да «Оқуға құштар мектеп»
деген бағдарлама аясында іс-шаралар өтіп тұрады. Бірақ бәрін қадағалап отырмасақ, қазіргі балаларда
кітап оқуға деген сондай құштарлық жоқ. Сондықтан да мұғалім - ата-ана болып болашағы жарқын,
ойы анық, ана тілі айқын болатындай жастарды тәрбиелеу біздің қолымызда деуге болады.  

 Ал сіздер кітапты қалай оқытасыздар? Қандай әдістерді қолданасыздар? 
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