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№ C0024   11.01.2023 ж. 

Қыз елдің көркі. Қыз бала тәрбиесі-ұлт болашағы 

УСМАНОВА МИНАВАР ҚАЛБЕКОВНА 

Түркістан облысы,Жетісай  ауданы                                                                       

«І.Жансүгіров атындағы №30 ЖОМ» КММ                                                             

Көркем еңбек пән оқытушысы                                                                                               

«Оңтүстік Қазақстан  облысы үздік мұғалімі»                                                                                   

«Мөлдір» қыздар кеңесінің  хатшысы, ардагер ұстаз 

Әрбір ата-ана өз перзентінің әдепті,саналы,иманды және кішіпейіл азамат болып жетілуін 

қалайды.Ата-ана перзентінің  жақсы азамат боп , жетілуіне  өз отбасында бала тәрбиелеудің 

нәзік жақтарының заңдылықтарын білуі шарт.Сыйластық ,түсіністік,үлкен жауапкершілік 

сезімдері бар отбасы-бақытты отбасы.Отбасы тәрбиесінде әкенің де, ананың да орны бөлек. 

Әке мен ана –баланың алғашқы ұстазы.Адамзат баласы ананың мейіріміне қанып,әке 

өсиеттерін тыңдап өссе ғана, тәрбиелі отбасынан шыққаны көпке танытады.Ата-ана бала 

тәрбиесінде ерекше тұлғалар.Әрбір ата-ана өзінің баласын Отанға пайдалы,өзіне 

мейірімді,еңбекқор,адамгершілігімол адам етіп, тәрбиелеуге халық алдындада, мемлекет 

алдында да жауапты сезіне білу керек. 

Ата-ана қыз бала тәрбиесіндегі басты тұлға екен анық,жан дүниесіне үңіліп тәлім 

тәрбие,мінез-құлқындағы ерекшеліктерін  білген жөн.Тәрбие жалпы орта мектеп 

қабырғасынан басталады.Қызыққа толы оқушылық өмірдің қызығын қызықтап қиын, 

сәттерін жеңе білу керек.Мұғалімдердің берген біліміне, тәрбиесінен жақсы нәтиже 

шығарып,инабатты,әдепті қыз болып өсулері керек.Қызбала өзіңнен үлкен үміт күтіп 

отырған әке-шешенің абыройынойла.Тек сабақты ойлап,үлкен маман иесі болуды ойлау,қиын 

тапсырмаларды орындап үйрен, ізден.Жақсымен дос бол.Отырыс туған күн кеші, той болса 

қолыңа стақан ұстама. Айналаңда түрлі адамдар бар.Кейбір қыздар абыройынан айрылып,өз 

болашағына балта шабады.Темекіге жолама.Бетіңе күле қарап,басыңа қиындық түскен сәтте, 

тастап кететін екі жүзді достан сақ бол.Ешқашан ешкімге сырыңды айтпа.Қыздың инабатты, 

ибалы,әдепті болу қыздардың өзіне байланысты.Жаныңда жүрген достарыңмен тату 

бол.Сыйлы болам десең ешкіммен ұрыспа.Инабатты ,әдепті таныс әпкелеріңе жақын жүріп, 

сыр алысып,үлгі-өнеге үйрену керек. 

  Руыңды тәрбиелеймін десең, ұлыңды тәрбиеле, 

Ұлтыңды тәрбиелеймін десең, қызыңды тәрбиеле. 

Ұл-қызыңды тәрбиелеу жан-жақты тәрбиелеу күттірмейтін мәселе. Баланы тәрбиелеу  

ананың басты міндеті.Ұл өсті дегеннен  өзіне жар болатын жанның арының  тазалығына  мән 

беру керектігін,  ана айтып отыру керек.Ұлтымыз «Қызым бетімнің қызылығы,үйімнің 

қызығы,өмірімнің қызығы»,дегендей қыз тәрбиесіне көп көңіл бөлген. халқының әдет-ғұрып, 

салт-дәстүрін сіңіре отырып, келешекте,ана, Қыз балаға қоғам ұлт арасында, болашағымыз 

елдің, ұлттың тыныс-тіршілігі барысында үлкен жауапкершілік тұрғанын, қыз санасына 

,жасынан құйып,әдеп пен сыпайылық, тазалық пен адамгершілік нәрімен 

сусындатып,білімді, білікті, жан-жақты жетілген қыз баланы тәрбиелеуіміз керек.Қыз бойына 

қазақ ақ босағаның аруы,шаңырақтық құт-берекесі екенін ұғындыруымыз керек.Кешегі 
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шашы желбіреген қызбала,бүгінгі бойжеткен,ертең әйел-ана, батыр ана, деген қасиетті атқа 

ие  арқалайтын жүгі ауыр.Қазақ халқы «Қыз» деген сөздіңөзін әдеміліктің инабаттылықтың, 

сұлулықтың белгісі деп таныған.Қыз бала  өсе келе ұқыптылығын ,шеберлігін, сүйкімділігін 

жан нәзіктігін  ,өнерге бейімділігін өте жоғары бағалап,қасиеттерін нақыл сөзбен көрсеткен. 

Мысылы:  «Қыздың жиған жүгіндей», «Қыздың тіккен кестесіндей», «Қыз елдің көркі,гүл 

жердің көркі»,  «Жақсы қыз –жағадағы құндыз», «Қызы бар үйдің  қызығы бар».Қазақ 

отбасының  маңызды қызметтерінің бірі –ұлт тәрбие болашағы.. Ата-ананың міндеті-жас 

ұрпаққа аға ұрпақтың  әдет-ғұрпын, адамшылық, адамгершілік, инабаттылық, сыйлау 

қасиеттерін сіңіру. Қазақ халқында  қыз баланы ардақтап ұстаған, оны мәпелепөсірген 

,қаталұстап,тәрбиесіне ерекше көңіл бөліп қараған. 

Қыз бала тәрбиесенді ананың орны ерекше.Ана қыз бала тәрбиесінде әкеге қарағанда ерекше 

қызмет етеді.Қыз бала анаға бір табан жақынғой.Жақсы  әдеттерді қыз бойына  сіңіретін ең 

бірінші ол анасы.Қызбаланы жастайынан үйсыпыруды,шай құю, кесте тігу,жанұяның  үй 

жұмысын үйретуді анасы мен әжесі  өз міндетіне алған,қыз баланың көрікті өсуіне анасы 

ерекше көңіл бөліп "Аттың көркі жалы,қыздың көркі  шаш» деп  қыздың шашын күтіп 

өсіруді өнер санаған,шашын айран қынамен жуған.Шаштарын «қос бұрым»,»бестемше» етіп 

өру бойжеткен қыздың көркі болған. 

Тұңғыш  елбасымыз  айтқандай   Әйел-бесік иесі.Демек әйелдің жайы түзелмей ,бесігіміз 

түзелмейді,бесігіміз түзелмей толық еліміз түзелмейді –деген. «Қыз»  ең қасиетті сөз. 

Қасиетті болатыны,бүкіл адамзат  қыздан тарайды , қыз бойжетеді, келін болады,келін анаға 

айналады, ал ана әже болса зор дәрежеге жетеді.Осы үшеуі арқылы ұрпақ өсіріп ,ұрпақты 

көбейтеді. Ананың ел алдында , ұлт алдында ,жалпы әлемнің алдында рөлі зор. Ана бір 

қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемді тербеткен.Ананың махабаты күннен  де ыстық 

құдіретке ие ,әдемі сөзсіз ғажап бір бейне дерсіз.Осы  ыстық сезімдердің иесі қыз баласы 

десем, артық айтқан болмайды.Қыз  сұлулық пен көркемдіктің  симболы.Мектеп өмірінде 

өнегелі істер  мен сыпайылық  қарым-қатынасқа тәрбиеленген қыздар ,ертең  еңбек еткенде 

жақсы жақтарымен  көпшілік құрметіне  бөленері сөзсіз.Қыздардың  бір жаңа буырқанған 

бұлақтың  бастауы- болса,екіншілері ағысы қатты арналы өзен сияқты, бірі момын жуас, енді 

бірі өткір де өжет.Бастауыш сыныпта  қыз бала ұқыптылыққа, тазалыққа ,үлкенді 

сыйлауға,өзін-өзі ортада ұстауға тәрбиеленсе,5-8сыныпта  қыздар алғашқы тәрбиесін 

жалғастырады,.9-11сыныпта қызбала қоғам мүшесі екенін ұғынуға,адал  достықты таза 

махабатты түсінуге тәрбиеленеді.Қыз-гүл,қызғалдақ, үлбіреген жібек.Қызбалаға қандай 

теңеу айтсада жарасады, қазақ қызына.Ата-бабаларымыз қызды әрқашан сыйлап,құрметтеп 

,төрге шығарған.Өйткені қыз баласы жат жұрттық, және болашақтың кілтін ұстар ұрпақтың 

анасы,әрбір үйдің ұйтқысы болып саналады.Жалпы ұлт болашағы осы қыздарымыздың 

тәрбиесімен тікелей байланысты.Қыз баланы елдің көркі ғана емес,сонымен қатар ұлттың 

анасы.Қазақ елі әрқашан қыз баласының тәрбиесіне өте қатты көңіл бөледі,болашақ 

,ұрпақтың денінің саулығы ,ақылдылығы,ойлауы анадан берілетін қасиет.Мектебімізде  өтіп 

жүрген  тәжрибемде ,мен сабақ беріп жүрген сыныптарда “Мөлдір’’ қыздар кеңесінде 

мақтанып айта алатын қыздарымыз бар. Көркем еңбек сабағынан,  қол өнер бойынша  Пілал 

Жазира,Пілал Құралай,Алдан Жаңыл,Файзулла  Динара , Пілал Мерей , Әлайдар Аружан  

Алматы Сымбат  Сән  Академиясы колледжінде оқиды.Аманқызы Эленора 2005 жыл 14-ші 

шілдеде дүниеге келген жазушы қызымыз. 2011жыл бірінші сыныптыоқыса ,2022 жыл 11- 

сыныпты  бітірді. Бүгінгі таңда  Шымкент қаласының Мирас университетінің  математика 

және информатика мамандығының 1-курс студенті.Мектеп қабырғасындағы жетістіктері : 1. 

Жетісай жаңалықтары газетінде ’’ Қыз өмірдің қызғалдағы’’тақырыбында алғашқы мақаласы 
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жарық көрді.2. ’’Руханилықтың мөлдір бұлағы’’тақырыбында үздік мақаласымен 

марапатталды.3. ‘’Тағылым’’республикалық ғылыми –әдістемелік, педагогикалық 

журналының ұйымдастыруымен  Үздік педагогикалық мақала республикалық конкурсының  

‘’Үздік баяндама номинациясы бойынша 1-ші орын иеленді.4.’’Тағылым’’респуликалық  

ғылыми-әдістемелік журналының2021жылғы наурыз айында ‘’Қыз өмірдің қызғалдағы 

’’тақырыбында  сертификат  иеленді.5.’’І.Жансүгіров  атындағы №30  жалпы орта 

мектебі’’коммуналдық  мемлекеттік мекемесінің ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай 

шығарылған ‘’Кемел білім-Ел болашағы’’ кітабында өз шығармасы жарық көрді.Піләл  

Мерей « Соғыссыз әлем» сурет  көрмесінде марапатталды, « Мен зорлық зомбылыққа 

қарсымын»  сурет салу  өнерінен 2орын иеленсе, «Талаппен бастап,талғаммен аяқта»,  ХХ  

ғасыр жас технолог сайысында марапатталды, «Күз аруы-2019» қыздар сайысында «Сән 

жұлдызы» номинациясымен, «Күй анасы-Дина»,  «Ақындық өнер» номинациясы мен 

марапатталды.Қазіргі  таңда «Мирас»университетінде1курс Дизайн-Ди 2211к-2группасында 

оқиды. Г.Агманова апайдың шәкірті «І.Жансүгіров атындағы №30 жалпы орта  мектебі» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесінде бетке тұтар жас ақынқызымыз  Апбасхан Балғын 

Әділбекқызы Түркістан облысы, Жетісай ауданы,Мырзашоқы ауылында  2000 жылы 25  

желтоқсанында дүниеге келген. Әкесі Әділбек ,анасы Тазагүл ,шаңырақтың тұңғышы,мінезі 

салмақты,тәртібі өте тамаша жан.11 сыныпты бітіріп ҰБТ тест тапсырып ,бүгінгі таңда 

Қостанай облысы, Арқалық  қаласының Ыбырай Алтинсарин атындағы Педагогикалық 

Инситутының Педагогика Филология факуьтетінің қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының 4 

курс студенті.Сабағы мен тәрбйені бірге алып жүріп ақындық қабілетін шыңдады.Айтар 

болсақ: 1. Тәушен Әбуова атындағы арнайы жүлде иегері.2.Нұр Отан партиясының 

ұйымдастыруымен өткен “Жырласа жасар жырласын ; жас ақындар айтысының  1-орын 

иегері.3.ҚР  Тәуелсіздігінің  25 жылдығы аясында Мақтарал аудандық мектеп оқушылар 

арасында өткен “ Мырзашөлдің мәнерлі жыр мұрасы” атты  жас ақындар айтысының 2-орын 

дипломмен марапатталды.4. ‘’Жырым саған арналады-Елбасы’’облыстық  жас ақындар 

мүшайрасының 1-орын иегері.5.2017 жыл өткенТәуелсіздігім-таусылмас жыр дастаным атты 

жас ақындар айтысында Бас жүлде иегері.6.Арыс қаласында өткен ‘’ Туған  жерге туыңды 

тік’’ облыстық жас ақындар айтысында “ Ең үздік   жас ақын”номинация иегері.7.’’ 

Астанамды ардақтап-Мақтаралмен мақтанам’’ атты аудандық жас ақындар мүшайрасының 1-

орын иегері.8.Арқалық қаласындағы аудандық жастар арасында ұйымдастырылған 

‘’Бейімбет Майлин –қазақ жұлдызы’’атты айтыстың 2-орын иегері.9.Фариза 

Оңғарсынованың 80 жылдығына  орай өткізілген Арқалық қалалық  жастар айтысының 2-

орын иешері.10.Жетісай қаласында  ұйымдасқан Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына 

өтілген айтыста 2-орын иегері.11.Алматы қаласы бойынша өткізілген республикалық жазба 

ақындар айтысы ‘’Ақынның жырлау парызы,артында қалай оң іс’’жобасының 3-орын 

иегері.12.Алматы қаласы бойынша  респуликалық ақындардың қабілеттілігін арттыру 

мақсатында өткізілген ақындар айтысында  ‘’Үздік жас ақын-2021’’.13. Жезқазған өңірі 

Шеңбер ауылы ГИМН-нің авторы.14. Арқалық қаласында Ахмет  Байтұрсынұлының 150 

жылдығына  орай ұйымдастырылған республикалық ақындар айтысы ‘’Байтұрсынов 

жүлдесі’’-нің иегері.15.Қарабұлақ әкімдігінің ұйымдастыруымен өткен ‘’М,Сералиннің 100 

жылдығы, Қостанай таңы газеті’’ жазба ақындар айтысының 3-орын инегері.16. Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Ыбырай Алтинсарйннің 180 

жылдығына арналған    ‘’Тәуелсіз елім-тірегім, самғауыңды тіледім’’атты республикалық  

ақындар айтысында 3-орын иеленіп жүр. 

Ал қазірге кезде отбасында қызбала тәрбиесі қандай? 

Кейбір отбасында ұлт тәрбие болашағы өз мәнінде емес ,жоғалтқан,қазіргі қыздардың 
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бойынан қазақ ұлтына жат, қылықтар көптеп кездеседі. Қыз баланың жақсы өсуіне  ,өскен 

ортасының ,бірге  жүрген құрдастарының ,дос-жарандарының  әсер етуі мол.Мысалы :оңай 

ақша табу көзі ұрлық , темекі тарту, жеңіл жүрістер, көпшілік ортада өзін-өзі ұстау этикасын 

білмейді.Ұлтымыздадана сөздер «Өнерсіз қыздан без,өнегесіз ұлдан без»,»Ары бар, ақылы 

бар, ұяты бар ата-ананың  қызынан құр қалма деген.Сол себепті де жастарға адамгершілік 

иманды өнегелі тәртіпті етіп тәрбиелеу отбасына міндет.Ұлт болашағында ,ұлт тәрбиесі  

қазақ отбасында тәрбиенің негізі- ұлттық салт-дәстүрлер.Қазіргі 21 ғасыр қыз бала 

тәрбиесіне ерекше мән бергенді қажет етеді.Себеп қыз баланы  тәрбиелеу,ұлтты тәрбиелеу 

дегені.Отбасы –қоғамның бір бөлшегі.Ал отбасының алтын қазығыол-әйелана деп 

құрметтеген. «Қызды қырық үйден тыю» дейді дана халқымыз.Қазақ халқының мақсаты-

әдет-ғұрып ,салт-дәстүрлерін,қызбаланың бойына сіңіре отырып,қыз балаға келешекте 

бойжеткен ,келіншек, ана ,ақ босағаның аруы,шаңырақтың құт-берекесі ұйытқысына 

тәрбиелеген. 

Тәрбие отбасында басталады.Отбасында қыз тәрбиесі оң жолға қойылу керек.Ұлтымызда 

келешекте ұлттық салт-дәстүрмен  тәрбиеленген қыздар ел қорғайтын  ұлтжанды,жас 

ұрпақты тәрбиелей алады деп сенемін. 
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  № C0031 11.01.2023 ж. 

Көптаңбалы сандарды үш таңбалы сандарға бөлу алгоритмі 

БЕГЕЕВА АНАР САГИНБАЕВНА                                                                                    

Маңғыстау облысы Ақтау қаласы                                                                                                                                                            

№28 жалпы білім беретін орта мектебінің                                                                                                          

бастауыш сынып мұғалімі 

Бөлім  

Педагогтің аты-жөні  

Күні  

Сынып:4 Қатысушылар: Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы Көптаңбалы сандарды үш таңбалы сандарға бөлу алгоритмі 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту мақсаттары 

4.1.2.11. Үш таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу 

алгоритмдерін қолдану 

Сабақтың мақсаты Барлық оқушылар: Көптаңбалы санды үш таңбалы санға бөлу 

алгоритмін және кері амал алгоритмін қолданады 
Оқушылардың басым бөлігі: өрнектердің мәнін есептеп, 

дұрыстығын тексереді 

Кейбір оқушылар: өрнектерді жазады, мәнін есептейді 
Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі/уақыт 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Сабақ 

тың басы 
5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

І.Ұйымдастыру бөлімі 

-Сәлеметсіздерме, оқушылар! 

-Көңіл-күйлерін қалай? 

Психологиялық ахуал 

қалыптастыру 

«Көңілді амандасу» айдары 

Топқа бөлу: «Интернет 

желісі»әдісіарқылы топқа бөлу. 
Ой қозғау: «Табан ізі» әдісі арқылы 

көбейту таблицасын еске түсіру 

 

«Ойлан әрі тап» әдісі арқылы 

тапсырма орындалады. 

1-тапсырма.  

                      Тапсырма  

1 топ.  Шартын құрастыру  

2- топ: Өрнек құрастыру 

 3-топ:Амалдар тәртібін анықтап   

  өрнектің мәнін  тап  

 

Мәдени нысан-845 

Табиғи нысан-209 

Аралас нысан-? 

Ш:1092-(845+209)=38 

  845               1092 

-Сәлеметсіз бе 

апай! 

-Өте керемет!, 

 

Оқушылар 

«Интернет 

желісі»әдісі  

арқылы топқа 

бөлінеді 

 

 

 

Шартын 

құрастырады  

Өрнек 

құрастырады 

 Амалдар тәртібін 

анықтап   

  өрнектің мәнін  

табады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор

: 

Шартын 

құрастырад

ы  

Өрнек 

құрастыра 

алады 

 Амалдар 

тәртібін 

анықтап   

 

 

 
 

Табан ізі 

қиындыла

ры 



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

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

6 

209                  1054 

1054                   38 

Ж:Тізімде 38 аралас нысан бар 

  өрнектің 

мәнін  

табады 

 

 

Ортасы 

3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың тақырыбы мен 

мақсатын таныстырады. 

Мақсаты: Үш таңбалы 

сандарға бөлу алгоритмін 

үйренесің 

Есіңде сақта! Үш таңбалы 

сандарға бөлу амалының 

орындалуы түсіндіріледі 

 

 

2-тапсырма 

«Мен шыбынды аулаймын» 

әдісі арқылы тапсырма 

орындалады. 

Керекті құрал-жабдықтар: 

шыбын, шыбын ұратын құрал 

Тақтада ілініп тұрған 

шыбындарды, оқушылар ұру 

арқылы есептерді бөліп алады. 

4167:463=           5274:586= 

1539:171              65076:986= 

5256:584=             6183:687= 

1358:194=             93765:987= 

11584:362= 

Сергіту сәті 

 

3-тапсырма. Теңдеулерді 

«Жабық терезе»әдісі  

D:524=3570:70 

D:524=51 

d=51*524 

D=26724 

26724:524=3570:70 

51=51 

 

Х:258=98756-97984 

Х:258=772 

Х:772*258 

Х:199136 

199176:258=98756-97984 

772=772 

 

Х:792=46865:721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өрнектердің мәнін 

есептейді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

есептерді 

шығарады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дескрипто

р: 

- 
көптаңбалы 

сандарды 

үш таңбалы 

санға 

бөледі және  

тексереді 

-бөлу 

алгоритмін 

қолданады  

Дескриптор

ы: 

Үш таңбалы 

сандарға 

бөлуді 

орындауды 

үйренеді. 

 
 
 
 
 

Дескриптор

ы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шыбын 

көрнелікт

ері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матем 

оқулығы 
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5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х:792=65 

х=65*792 

х=51480 

51480:792=46865:721 

65=65 

4-тапсырма. Топтық жұмыс.                        

«Ашық хат» әдісі   

Есептерді үштопқа береді, А,в,с 

берілген тапсырмаларды постер 

қорғау арқылы орындайды. 

s=126 дм.кв 

а=14дм 

в=?дм 

Ш:в=s:а 

в=126:14=9 дм 

Ж: Үстелдің ені-9дм 

 

а=14дм 

в=9 дм 

р=?дм 

Ш:Р=(а+в)*2 

Р=(14+9)*2 

Р=46 дм 

Ж:Үстелдің периметрі-46дм 

 

а=20дм 

в=15дм 

s=? дм 

р=? дм 

Ш:s=а*в                                                             

s=20*15=300дм,кв 

 Р=(а+в)*2Р=(20+15)*2 

Р=70дм 

Ж:Р=70дм,   s=300дм.кв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

тапсырмаларды 

орындайды 

постер қорғайды. 

 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

теңдеуді 

дұрыс 

шығарады. 

 
 

 

 

 

 

 

Оқушылар 

сұраққа 

жауап 

береді, 

жұмысты 

берілген 

түріне 

қарай 

орындайды. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постер, 

фломастер 

 

 

 

Соңы 

3 мин 

Үй тапсырмасы: №8,9 

тапсырмалар 

Рефлексия 
«Интервью» әдісі 

Бүгінгі сабақта не үйрендің? 

Сен үшін не қиын болды? 

Саған қандай тапсырма қызықты 

болды? 

 

 

Оқушылар өз 

ойын айтады. 

 Микрофо

н 

 

 



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

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

8 

№ C0037     16.01.2023 ж. 

 

Бастауыш  сыныптарда  оқытудың  жаңа  технологиясын қолдану 

 

ИСА  ГУЛМИРА  БАЗАРХАНҚЫЗЫ 

Түркістан қаласы 

Некрасов атындағы № 9 мектеп-гимназиясының 

бастауыш сынып мұғалімі 

 

Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай 

білім қажет. Өйткені, тәуелсіз Қазақстанды дамыған бәсекеге қабілетті елу 

елдің қатарында, терезесін тең ететін – білім. Сондықтан қазіргі даму кезеңі 

білім беру жүйесінің алдына оқу үрдісін технологияландыру мәселесін қойып 

отыр. Мектеп өміріне еніп отырған жаңа технологиялардың ерекшелігі өсіп 

келе жатқан жеке тұлғаны жан –жақты дамыту. Соның ішінде мүмкіндігі 

шектеулі оқушылардың дамуына да жаңа технология элементтерін пайдалану өз 

әсерін тигізуде. Бастауыш мектеп- оқушы тұлғасы мен санасының дамуы 

қуатты жүретін, ерекше құнды, қайталанбас кезең.Сондықтан бастауыш білім 

үздіксіз білім берудің алғашқы баспалдағы, қиын да жауапты іс. Оқытудың 

әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс- тәжірибесі 

зерттеліп,мектеп өміріне енуде. Қазіргі заманның талабына сай болу және жаңа 

формация мектебінде жұмыс істеп жүрген педагогтардың алдында 

тұрған  проблемаларды шешу негізгі мақсат болып табылады, олар: 

·        баланы оқи білуге үйрету 

·        баланы ойлауға үйрету 

 баланың өзін-өзі тұлға ретінде дамуына жағдай жасау. 

Осыған орай мектеп білімі түбегейлі жаңартылып, мұғалімнің қызметінің 

мақсаттары кеңейіп, үлкен өзгерістер үстінде. Әр педагогтың міндеті-

оқушының шығармашылық ойына бағыт беру, шығармашылық ізденісті қолдау, 

жағдаяттар туғызып, оның шешімін табуға бағыттау, жаңаны іздеуге, жүйелі 

зерттеулерге талдау жасауға талпыныс беру. 

Бұл технология несімен өзіне баурап алғандығын бірнеше сұрақ- жауап ретінде 

бергім келіп отыр.  

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы немен қызықтырады?  

• Кез келген ұстазға сапалы сабақ беруге мүмкіндік беретіндігімен.  

• Оқыту мен ұйымдастырудың тиімді әдістерінің /стратегияларының/ 

көптігімен.  

• Оқу мотивацияларын өзгертуге пайдалы екендігімен.  

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясының өзге 

технологиялардан қандай ерекшеліктері бар?  
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• Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының құрылымы /қызығышылықты ояту, 

мағынаны ажырату, ой толғаныс/ .  

• Негізгі үш кезенінің маңыздылығы.  

• Стратегиялардың психологиялық астары мен ерекшеліктері.  

Осы жобамен жұмыс жасау барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге 

жетелейді, ойлануға үйретеді. Педагогикалық технология оқушылардың жеке 

басын дамыту мен білім беру мақсатына жету жолындағы педагогикалық 

қызметтің, іс- әрекеттің жүйелі дамып отыратын жобасы ретінде оқушы 

белсенділігін арттыруды көздейді. Ал, оқушы белсенділігінің артуы оны 

шығармашылыққа жетелейді.  

Шығармашылық дегеніміз – адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға , 

жаңалық ашуға, жаңа тәсілдер табуға ұмтылуы,ізденуі. Шығармашылық қабілет 

әр баланың табиғатында болуы мүмкін. Біздің міндетіміз – оқушыға оның 

бойында жасырынып жатқан мүмкіндіктерін ашып көрсету. Өз тәжірибемде 

бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, сабақта және 

сабақтан тыс уақытта дамытуда Сын тұрғысынан ойлау жобасының көптеген 

әдіс- тәсілдерін қолданамын:  

• Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау,арнаулы бір тақырыпқа пікірталас 

тудыру /ой қозғау, «инсерт» кестесі/  

• Берілген тапсырманы түрлендіру бағыттағы жұмыс / эссе,шығарма, 

сауаттылықты ашатын хаттар т.б стратегиялар/  

• әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу,  

мәтіндегі ұқсастық пен айырмашылықты табуға /Вендиаграммасы, аялдамамен 

оқу стратегиясы/  

• Қиялдау арқылы сурет салғызу /сурет салу стратегиясы/  

• Кейіпкерге мінездеме беру өз ойын жазғызу /авторға, кейіпкерге хат жазу 

стратегиясы  

• Шығармада екі кейіпкердің қарама – қарсы элементтерін сипаттау /қарама-

қайшы элементтер стратегиясы/  

• Өлең шұмақтарын құрастыру / 5 жолды өлең/  

«Сын тұрғысынан ойлау технологиясын» қолданып жүрмін. 

«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының модулдерін ұтымды пайдалану 

оқушылардың шығармашылық қасиетін анықтауда, күшейтуде, оқытудың 

тиімділігін, сапасын арттыруда ерекше маңызды. 

Бұл бағдарламаның мақсаты – барлық жастағы, соның ішінде бастауыш 

сынып оқушыларының кез келген мазмұн түсінікке сыни тұрғыдан қарап, ең 

керекті пікір, ұйғарым таңдауға, шешім қабылдауға үйрету. Оқушылардың білім 

деңгейін көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін айтуға жетелеу. 

    Сын тұрғысынан ойлау сынау емес, шыңдалған, бірін – бірі толықтырған 

ойлау. Ең бастысы жекелей, топта, сыныпта оқушылардың білім деңгейін 

көтеруге ретімен сұрыптап қолданған стратегиялардың қай – қайсысы болсын 

сабақтың сапасын арттыруда үлесі зор. 
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Жаңа білімді қабылдау, бекіту, іскерлік пен дағдыны тәрбиелеу барысында 

жұмыс жүйесін, оқушылардың дербес белсенді әрекетін дамытуда, өздік 

жұмысының тиімділігін арттыруда «Сын тұрғысынан ойлау» барысындағы әдіс-

тәсілдер білімді меңгертудің әр түрлі кезеңінде қолдануға болатынын тәжірибе 

көрсетті. 

    Сын тұрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы ұстаз бен оқушыны ізденуге 

жетелейтін, шығармашылық шабыт беретін, болашаққа деген үмітті арттыратын 

бағыт. 

Әр оқушыда өзін – өзі дамыта, жетілдіре бақылай алатын дағды қалыптастыру, 

соған сәйкес өз бетінше білім алуға үйрету, дамудың ең биік шыңына жету 

болып табылады. Яғни, ең алдымен, шығармашылық ойлау нәтижесінде 

жаңалық ашылады, тұлғаның дамуы жеделдейді. Оқушы ойын осылайша 

шыңдауға мүмкіндік туады. 

Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін мына шараларды білу қажет: 
1.Сын тұрғысынан ойлауды үйрету үшін уақыт керек. 

2.Оқушыларға ойланып, толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат беру. 

3.Әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау. 

4.Үйрену барысында оқушылардың белсенді іс – әрекетін қолдану. 

5. Кейбір оқушылардан жауабының, сынының дәлелді, дәйекті болуын талап 

ету. 

6.Сын тұрғысынан ойлауды бағалау. 

Сын тұрғысынан ойлау технологияларын пайдалану нәтижесінде қазіргі 

оқушының: 
- Сабаққа қызығушылығы артады; 

- Нақты өз деңгейінде бағаланады; 

- Жеке қабілеті айқындалады; 

- Өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді; 

- Даму мониторингі айқын көрінеді; 

Өз пікірін ашық білдіруді талап ету қажет. Тек сонда ғана олар: 
- Мен осы мәселе туралы не ойлаймын? 

- Осы мазмұннан алған ақпарат менің бұрынғы білетініме сәйкес пе? 

- Маған бұл жаңа ойлар қаншалықты әсер етті, -деген сауалдар төңірегінде 

ойлауға үйренеді. 

Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының алғы шарттары: 

- Сабақты белсенді өткізіп, әр баладан еркін жауап алуға жағдай жасау; 

- Сенімділікке тәрбиелеу үшін баланың жауабын санмен бағалау; 

- Қиялын дамыту үшін «Менің ойымша» деген жауапқа дағдыландыру; 

- Әр түрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, жаманын сынамау; 

- Тіл байлығын дамыту үшін қалайда жауабын соңына дейін тыңдау; 

- Жауап беруге тілек білдірмеген баланың өз еркінсіз, қинап сұрамау; 

- Жеке тұлға ретінде «Мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. 

Өз іс-тәжірибемде сыни тұрғысынан ойлау технологиясы арқылы оқушылардың 
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танымдық қызығушылығын қалыптастырып, шығармашылыққа баулуға көп 

көңіл бөлемін. 

Қазіргі кезде мектептерде жиі қолданылып отырған жаңа технологиялардың 

бірі – сын тұрғысынан ойлауды дамыту қабілетін қалыптастыруға бағытталған 

әдіс-тәсілдер. Осындай әдістеме негізінде жасөспірімдерге терең де тиянақты 

білім беруді өз тәжірибемде жиі қолданамын. Сын тұрғысынан ойлау 

технологиясының басты ерекшеліктерін сабақтарымда қолданылу жолдарына 

тоқталмақмын. 

   Балалардың қызығушылықтарын ояту мақсатында сөзжұмбақ шешіліп, 

бүгінгі күннің тақырыбын оқушылар өздері анықтады. 

1. «Болжау» стратегиясы 

2. «Екі жақты күнделік» стратегиясы 

3. «Топтастыру» стратегиясы 

4. «Әдебиет үйірмесі» 

5. «Бес жолды өлең» стратегиясы 

1-ші «Болжау» стратегиясы. 

Оқушылардың алдына әңгімеден үзінді беру. Яғни, оны оқушылар ары қарай 

жалғастырып оқиғаны немен аяқталғанын өз ойларымен жеткізеді. 

2-ші «Екі жақты күнделік» стратегиясы. 

1. Мәтіннен өздеріне әсер етіп ойында қалған үзіндіні жаз. 

2. Қысқы мезгілдегі табиғаттағы тіршілік 

3.Жылқышының еңбегі 

3-ші «Топтастыру» стратегиясы. 

«Қыс мезгілі» сөзін оқушылар қағаз бетіне түсіреді. 

4-ші «Әдебиет үйірмесі»  

• Шағын әңгіме «Қыс мезгіліндегі тіршілік» 

• «Қызықты қыс еліне» суретті аяқта 

5-ші «Бес жолды өлең» стратегиясы 

1.Зат есім (1 сөз) 

2. Сын есім (2 сөз) 

3. Етістік ( 3 сөз ) 

4. Қорытынды ой (4 сөз ) 

5. Зат есімге жуық мәндес сөз (1 сөз) 

Ал сабақтың нәтижелігін көрсететін кезеңнің бірі -бағалау. Балаларды 

ынталандыру мақсатында формативті бағалаудың орны ерекше .Өйткені, әр топ 

қорғаған сәтте оқушылардың бір- бірін қошеметтеп, күш жігер беріп 

отыратындарын көргенде көз қуантты. Топ басшылары өз топтарындағы 

балаларды бағалайды. 

    Қорыта келгенде. Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулып, олардың 

белсенділіктерін, қызығушылығын арттыра түсу үшін, шығармашылық 

қабілеттерін сабаққа және сабақтан тыс уақытта дамытуда әр түрлі әдіс-

тәсілдерді қолдануға болады. 
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Мұнда басты назар аударатын нәрсе – оқушылардың ауызша, жазбаша 

тілдерінің өзара ұштастырыла отырып және соған сәйкес жұмыстың ауызша, 

жазбаша түрде көрініс табуларын талап ету. Соның негізінде ғана біздіңше, тіл 

байлығы мол, сауатты да шығармашыл жас жеткіншекті тәрбиелей аламыз. 

     Оқушыларды шығармашылық бағытта жан-жақты дамыту-бүгінгі күннің 

басты талабы. Осы талап тұрғысынан алғанда оқу –тәрбие үрдісін 

ұйымдастырудың сан түрлі әдіс-тәсілдерін іздестіру жаңа технологияларды 

тиімді пайдаланудың маңызы ерекше. 

Қандай технологияны пайдаланған кезде де оқушының белсенділігі, мақсатқа 

ұмтылуы, ақпаратты өзі іздеп табуы, шапшағаңдығы мен еркіндігі, 

шығармашылдығы, көңіл-күйінің көтеріңкі болуы қамтамасыз етіледі. 

Оқушылардың шығармашылығын, танымдық белсенділігін арттыруда 

шығармашылық сабақтарды өткізудің, оқушының өз бетімен ізденісі. 

Оқушыларым қазіргі таңда топпен, жұппен жұмыс атқара біледі. Өз ойларын 

ашық ,нақты және сыни тұрғыдан ойлай біледі. Оқушыларымның сабаққа деген 

қызығушылықтары артып, сыныптың білім сапасы көтерілді.Егер де жаңа 

технология элементтерің сабақта өз дәрежесінде ұйымдастыра білсек, өз 

нәтижесін береді деп ойлаймын.  

Баяндамамды Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың мына сөзімен аяқтағым 

келеді: «Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың 

тағдыры ұстаздың қолында» 
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№ C0039   17.01.2023 ж. 

 

Ұлттық музыкалық аспаптар арқылы                                                      

оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту 

САТБЕРГЕНОВА  ШЫНАР  НҰРМАҒАМБЕТҚЫЗЫ                                                                       

Атырау қалалық № 24 орта мектебінің                                                                                         

музыка пәні мұғалімі 

 

Қазақ халқы қай кезде,қай уақытта болмасын ұрпақ тәрбиесін ұлттың 

тағдыры,ұлттың болашағы деп білген. 

Қазақтың ақыны,ағартушы-демократы Сұлтанмахмұт Торайғыров "Балалықтың 

қиялы ойын озық" деп бекер айтпаған.Өйткені,ойын үстінде баланың бір затқа 

бейімділігі және қызығушылығы анық байқалады.. Ойын-баланың білім-білік 

дағдысын қалыптастыратын тәрбие құралы.Балалардың денсаулығын 

шыңдап,денесінің күш-қуатын нығайту,шапшаңдыққа,дәлдікке 

тәрбиелеу,сонымен қатар балалардың ақыл-ойының толысуына,есейіп өсуіне 

септігін тигізеді.    

Мектепте оқушыларды  адамгершілікке тәрбиелеу және білім беру үрдісінде әр 

түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады.Олармен ойынның әр түрін 

ұйымдастыра отырып,бір-біріне деген қайырымдылық, мейірімділік, 

жанашырлық, достық, батылдық,тапқырлық сезімдерді тәрбиелеуге болады. 

Ойын-алалардың негізгі іс-әрекеті. Ойын түрлері бірнеше бөліктерден 

тұрады:сюжеттік(бейнелі) ойындар,ұлттық ойындар,логикалық ойлау қабілетін 

дамытуға арналған,спорттық ойындар,қимыл-қозғалысты 

ойындар,шығармашылық қабілетін дамытуға арналған,дидактикалық 

ойындар.Дидактикалық ойын барысында есту, көру,сезіну, қабылдау сияқты 

үрдістері дамып, балалар музыкалық ойыншықтар мен әр түрлі музыкалық 

аспаптардың дыбыс ерекшілігін ажыратуға әр түрлі әуендерді  орындауды 

үйренеді. 

Баланың өмірінің алғашқы кезеңінен бастап музыка өнеріне баулу-біздің 

уақыттың өзекті және маңызды қажеттілігі.Себебі «музыкалық тәрбие-бұл 

музыкантты тәрбиелеу емес керісінше ең алдымен адамды тәрбиелеу»-деп атап 

өтті кеңес педагогі В.А.Сухомлинский. 
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Музыка баланың ерте даму кезеңдерінен бастап әсер етеді.Сондықтан да    ерт е 

балалық шақта осы музыкалық байланысты үзбеу керек және баланың 

музыкалық қабілеттерін дамытуға барынша күш салу керек.Тұлғаның 

дамуымен қалыптасуының басты іргетасы балалық шақта қаланатындығын 

естен шығармау керек,ал музыка дамуды жеделдетуші құрал болып табылады. 

Музыканы қабылдау,әрине күрделі процесс,осыған орай кеңес 

педагогі,композитор Д.Кабалевский былай деп жазды: «Музыкаға деген 

қызығушылық,музыкаға әуестену және ұнату,оның ғажайып сұлулығын түсіну 

үшін қажетті шарт.Сонда ол өзінің тәрбиелік және танымдық ролін атқара 

алатын болады.Ал музыкаға қызықпаған,онымен айналыспаған,оны ұнатпаған 

адамға біліммен тәрбие беремін деу сәтсіздікке ұшыратпай қоймайды» 

Кеңес педагогі В.АСухомлинский былай деді: «музыка адамның табиғаттың 

әсемдігінен,еңбекке деген құлшынысын арттырады,музыканың арқасында 

адамның айналаға,өмірге ,тіпті өзіне деген көзқарасты өзгертеді.» 

 Балалардың музыка туралы түсінігін кеңейту үшін музыкалық аспап  

түрлерінің атқаратын рөлі ерекше.Қарапайым ойындардың өзі баланың 

танымын, түсінігін жетілдіреді, көңілін өсіріп,ойын сергітеді. Әуенді-

дидактикалық ойындар-балалардың музыканы түсініп, қабылдауына көмекші 

құрал болып табылады. Балаларға ойын түрлері арқылы музыканы  түсініп 

тыңдай білуге қызығушылықтарын арттыруәуенді-дидактикалық ойындардың 

негізгі міндеттері болып саналады. Әуенді-дидактикалық ойындар музыка 

жетекшілерінің оқу қызметін түрлендіріп, мазмұнын көркемдей түседі бұл 

ойындар балалардың бойындағы музыкаға деген қызығушылығы мен 

құмарлығын оятады, балалық қиялдарын қозғап, түсініктерін кеңейте 

түседі.Балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытып, оларды әдемілікке, 

музыкалық үндестікке баулиды. Музыкалық аспаптардың түрлері мен өзіндік 

тембрлік дыбысталуымен танысып  сезіну, ажырату қабілеттерін 

қалыптастырады. 

Қазақтың ұлттық аспабы домбырада ойнау баланың жан-жақты дамуына мол 

әсерін тигізеді.. 

адамды қоғамның тірегі, рухани бай, мәдениетті, эстетикалық талғамы зор, 

өз Отанының елжанды азаматы етіп тәрбиелеу болып табылады.  

а) музыканы тыңдау және ән салу, күй, жыр сияқты музыкалық 

шығармалардан үзінділер орындау (кез-келген музыкалық аспапта); 
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ә) музыкалық шығарламалардың мазмұны мен үлгісіне қатысты төл 

ерекшеліктері және қазақ халқының дәстүрлі музыкалық мәдениеті туралы білім 

қалыптастыру; 

б) ән мен күйдің идеялық, эстетикалық мәнін түсіну, олардың сезім тербер 

дүниелі мазмұнын болжау; 

в) оқу барысында (оқытушы мен оқушының қарым-қатынасы) еркін 

шығармашылық ахуал орнықтыру мақсат тұтылады. Ойдағыдай нәтижеге қол 

жеткізу үшін музыка мұғалімі ұдайы өзін-өзі шындап, дамытып отыру керек, 

жаңаша ізденіс үстінде болуы қажет; 

г) басқа пәндермен байланыс жасау, шешендік өнерін дамытуға ден қою, 

тіл ұстарту мәселесіне көңіл бөлінеді. 

«Әлемнің басты өлшеушісі – ол Адам». XXI ғасыр табалдырығын аттау 

сәтінде тұрып, жан-жақты дамыған қоғам ретінде адамгершілік қасиетті жоғары 

сақтауды талап етеді.  

Көпқырлы қоғам бағытын жетілдіру процесінде, ой-өрісі жоғары, мәдени 

тәрбиелі, сезінуі, эмоциялылығы, өмірдің бағасын сезіне, болжай білуіне 

үйретеді. 

Жұмыс кіріспеден, үш тараудан қорытынды, әдебиет тізімінен тұрады. 

Кіріспеде зерттеудің өзектілігі, маңызы, мақсаты, объектісі, пәні, міндеттері 

анықталып, жұмыстың тәжірибелік мәні жарықтандырылады.  

Бірінші тарау оқушылардың музыкалық мәдениетін қалыптастыру, 

шығармашылық қабілетін дамыту қарастырылады.  

Екінші тарауында теория мен тәжрибе ұштастырылып халық музыкасы 

арқылы оқушыларды тәрбиелеу жолдары қарастырылады. 

     Оқушылардың музыкалық мәдениетін қалыптастыру. 

  Біздің қоғамымыздың жас мүшені нағыз адамзаттық көзқарасын дәйекті 

көзқарасының қалыптасуын тек білімге ғана негізделмейді, оған қоса өзінің сезім 

түйсігінен, ар-ожданның елегінен өткен ақыл-ой қызметі қажет. Бұл жерде 

өнердің алатын орны ерекше, себебі біз өнер бұлағынан сусындаған ата-

бабаларымыздың музыка және өнер әлеміндегі ірі-ірі тұлғалардың ғасырлар 

бойы жинаған бай тәжірибесінің арнасын одан әрі кеңітіп дамытуымыз керек. 

Оқытушылардың музыкалық тәрбиесінің тәжірибелік нәтижелілігі жоғары 

көтерілуінің қажеттілігінің алғы-шарттары олардың білімі мен музыкалық дамуы 

болып саналады. Жастардың жеке музыкалық дамуын бақылау, олардың өнер 

жолында ең жақсы дәрежеде өсуін қамтамасыз етуде мүмкіндік туғызады. Бұл 

мәселелерді көптеген ғалымдарымыз зерттеді. Қазақстандағы музыкалық сын 

саласында әр кезеңдерде белгілі музыка танушылары – Б.Ерзакович, 

М.Ахметова, А.Темірбеков, Л.И.Гончаров, З.Қоспақов, Б.Қарақұлов және А.С. 
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Райымбергеновтар.  

Музыканы қабылдау, әрине күрделі процесс, осыған орай Д. Кабалевский 

былай деп жазды: «Музыкаға деген қызығушылық музыкаға әуестену және оны 

ұнату, оның ғажайып сұлулығын түсіну үшін қажетті шарт. Сонда ол өзінің 

тәрбиелік және танымдық ролін атқара алатын болады. Ал музыкаға қызықпаған, 

онымен айналыспаған, оны ұнатпаған адамға білім мен тәрбие беремін деу 

сәтсіздікке ұшыратпай қоймайды»   

Әрбір оқушының сана- сезімі, мінез-құлқы, мәдениеті, өмірге көзқарасы, 

музыкалық қабілеті бірдей болып келе бермейді. Олардың өзіндік ерекшелігі- 

тәрбиесіне, шыққан ортасына да байланысты. Демек, оқытушы өзінің тәрбие 

жұмысында әрбір оқушыға өз алдына жеке-жеке педагогикалық тәсілдер 

қолданады. Болашақ маманның ең негізгі міндеті – таңдаған мамандығы 

бойынша теориялық білім мен тәжірибелік дағдысын ұдайы меңгеру болса, 

кәсіби тұрғыдан қалыптасуына педагогикалық іс-тәжірибе кезеңінің зор көмегі 

болады. 

Адамның тұлға болып қалыптасуы жолында халық музыкасының әсері 

ұлан-ғайыр. 

Музыка өнері тек эстетикалық құрал ғана емес, оның өзге сипаттары да бар: 

ұлттық болмыс, мазмұн, сипат. Бұл турасында, орта мектеп бағдарламаларында 

осы тұрғыдан да зер салып, әдістемелік тәсілдеріміздің  мазмұнын байыта 

түсуіміз керек-ақ. Сондықтанда жастардың тәрбиесіне ықпал ететіндей жаңаша 

түрін іздеу керек сияқты. Байқасақ, әрбір жүргізілген музыка сабағының 

тәрбиелік мәні өте зор. Мектепке мұғалімдерді кәсіптік мамандыққа сәйкес 

даярлауда негізгі нысана музыка болуы керек. 

Бастауыш сынып оқушыларының әсемдікті көре, түсіне, жасай білуі мен 

рухани өмірін байыту,  туған еліне, жеріне, табиғатына деген сүйіспеншілігін 

және ұлтымыздың бай қазынасы - қазақ фольклорына қызығушылығын арттыра 

отырып, олардың бойында эстетикалық  мәдениетті тәрбиелеу – бүгінгі таңда 

өзекті мәселе болып отыр.  

Оқушының әсемдікпен әрсіздікті, жақсы мен жаманды, мейірімділік 

пен  зұлымдықты, қуаныш пен қайғыны түсініп ажырата білуіне байланысты 

оның эстетикалық мәдениеті мен мінез-құлық дағдылары айқындалады. 

«Жаратылыстың, һәм өнердің сұлу заттары адам жанында сұлулық 

сезімдерін  оятады. Сондықтан баланың сұлулық сезімдері әр түрлі нәрседен 

оянымпаз болады. Біреудің музыкадан, сұлу суреттен, біреудің поэмадан. 

Тәрбиешінің міндеті балада өнердің қандай түріне ынта бар екенін тауып, сол 

ынтасын, түр туғызатын сұлулық сезімдерін өркендету», - деп А. Жұбанов 

айтқандай, бастауыш сынып оқушыларының эстетикалық мәдениетінің дамуы 

сынып жетекшілерінің және пән мұғалімдерінің шеберлігі мен тәрбие құралдары 

қазақ фольклор жанрларын тиімді қолдана алуына, әдіс-тәсілдеріне байланысты. 
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Оқушылардың музыка өнеріне дүниетанымын қалыптастыру әдістері 

алуан түрлі және ол оқушының жас мөлшеріне тәуелді. Музыка өнеріне 

дүниетанымын қалыптастыру әдістерін көрнекі және ауызша деп бөлуге болады. 

Педагогикалық ғылым мен практика оқушының  шығармашылық қабілетінің 

неғұрлым тиімді әдістерін анықтап отыр. Олар: оқушылардың музыканы 

қабылдауы мен эстетикалық мәдениетінің бастапқы көріністерін дамытуға 

бағытталған сендіру әдістері: 

а) қоршаған  ортаны жасампаздандыруға және мінез-құлық 

мәдениеті  дағдыларын  қалыптастыруға арналған практикалық іс-әрекеттерге 

үйрету, жаттықтыру әдістері; 

ә) шығармашылық және практикалық іс-әрекеттерге 

итермелейтін  проблемалық жағдайлар сияқты әдістер жатады. Шығармашылық 

қабілетті қалыптастыруда қолданатын сендіру әдісінің ерекшелігі оны 

қабылдайтын құбылыс әсем болған жағдайда ғана пайдалану керек екендігі. 

Оқушыда эмоциялық үн қосу өнер шығармаларымен тікелей ұшырасқанда пайда 

болады. Бұл әдісті көрнекілік, сондай-ақ ауызша әдіс деп те санауға болады.  

Үйрету - жаттықтыру әдісінің мәні - оқушыны тыңдай, көре бағалай білуге 

және соған сәйкес белсенді іс-әрекет етуге үйрету. Үйрету, жаттықтыру әдісі көп 

қайталауды талап етеді және түрлі жағдайларда қолданылады. Аталған әдістерді 

кешенді пайдалана отырып оқушының қабылдау белсенділігін тәрбиелеу керек. 

Оқушылар әдебиетті оқуға, музыканы тыңдауға ынталы келеді. Әртүрлі әдеби, 

музыкалық шығармалардағы іс-әрекеттің оқиға желісін дұрыс түсіну үшін 

оқушыларды көп ізденуге үйрету, бағыт беру ұстаздың міндеті. 

Оқушылардың шығармашылық қабілеті және белсенділігі тұтас 

педагогикалық процесте дамиды. Сондықтан оның барлық еңбегі, демалысы 

шығармашылық бағытта тиімді ұйымдастырылса, ол өз өміріне 

әдемілік  элементтерін енгізе алады. 

Қазіргі таңда жас ұрпаққа тәрбие беру саласында көп өзгерістер 

жаңалықтар болып жатыр. Бүгінгі күнде негізгі мақсат жан-жақты дамыған 

білімді тұлғаны тәрбиелеу. Өзгерістер өнер саласын да қамтыды. Тәрбиелеудің 

бір құралы кең сан қырлы ұғымды қамтитын музыкалық өнер. Халық 

тағлымының байлығын өн бойына жинақтаған ертеден қалыптасқан 

педагогикалық тәжірибеде, тәлім-тәрбиеде оқу-ағарту мәселелері әлі де жетерлік. 

Музыка адамзаттың рухани азығы, жан серігі, ұшқыр қиялы, нәзік сезімі. Қазақ 

халқы құлақтан кіріп бойды алар әсем ән мен тәтті күйді ұнатқан. Домбыра 

сөйлейді, қобыз жеткізеді, сыбызғы білдіреді деген сөз тіркестері қазақ 

мәдениетінде кездейсоқ кездеспейді. Сабақта оқушылардың шығармашылық 

қабілетін дамытуда музыка мұғалімінің негізгі міндеті толықтырылған 

кеңейтілген бағдарлама негізінде оқу-тәрбие үрдісін және ұстаздың 

педагогикалық шеберлігін дамыту. Жас өспірімнің бойында талғампаздық 
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эмоциялық сезімпаздық қалыптастыруында, оның мәдениетті болып өсуінде 

музыка әлемін түсінуде мектептегі музыка тәрбиесінің алатын орны ерекше. Әр 

түрлі жанрлы музыкалық шығармаларды тану, музыкадағы түрлі кезеңдермен 

көңілді ажыратуда оқушының музыкалық шығармашылығын дамытады. Жас 

өспірім – тыңдаушы, орындаушы музыкаға деген өзінің ой-пікірін көрсететін, 

түсінетін оқушы. Сондықтан музыкалық шығармашылық қабілеттің басты 

саласының бірі ол музыка арқылы тәрбие. Эстетика мен музыкалық 

шығармашылық қабілеттің ортақ мәселесі адамның табиғат пен өмірдегі 

әсемдікті қабылдап бағалауға және түсінуге тәрбиелеп оқыту. Мұғалімнің міндеті 

оқушының жай ғана музыкалық икемін дамытып, оған музыка білім ғана беру 

емес, оған музыкаға күнделікті байланыс керектігін таныту арқылы оның 

шығармашылық белсенділігін арттыру. Музыкалық тәрбие әдебиет бейнелеу 

өнері, тіл, тарих тағы басқа пәндермен байланысты. Сонда ғана біз оқушының 

мәдениетті жан дүниесі бай ой-парасаты кемелденген білімді оқушы етіп 

тәрбиелей аламыз.  

Музыка тіл айтып жеткізе алмайтын адамның киелі нәзік сезімі. Музыка бұл 

сезім тілі, адам жанын баурап алатын, моральдық сезімдік эстетикалық бірлігі 

болып табылады. Мектептегі музыка пәні оқушыларға басты тәрбие құралы 

болып есептеледі. Олардың рухани өмірі мен тәжірибенің музыка әлемін түсініп 

қабылдауы. Оқушының талғампаздығы, эмоциялық сезімталдығы, білімділігі, 

мәдениеттілігі, жас өспірімге ақыл-ой, сана-сезімдігі жақсы мінез-құлықтың 

қалыптасуына әсерін тигізеді. Музыканың қажеттілігі – ол музыка өнерінің 

негізімен оның өмірі мен байланысы жайлы түсінігін жетілдіру, баянды 

меңгеруіне көмектесу. Музыкалық тәжірибелік іскерліктерін дағдыларын 

қалыптастыру болып табылады. Оқушының бойында рухани мәдениеттің 

маңызы мен ажырамас келбетін байытатын музыканың әсері мол. Олардың 

бойында түсінігі, сезімдік қабілеттілігінің тұрақтылығы музыка тілінің 

ерекшелігін меңгеру. Музыка сабағында, сыныптан тыс уақыттарда бастауыш 

сынып оқушыларымен музыкалық тәрбие жұмысын жүргізе білуге, күнделікті 

өмірге музыка өнерінің тәрбиелік мүмкіндіктерін кеңірек пайдалана білуге 

даярлау.  

Негізгі мақсаты: оқушының бойында рухани мәдениеттің аса маңызды 

ажырамас бөлігі музыкалық мәдениетті қалыптастыру арқылы шығармашылық 

қабілеттерін арттыру. Отанға, өз халқына деген сүйіспеншілік, халық 

музыкасына, өз халқының рухани мәдени мұрасына, салт-дәстүріне сезімдерін 

оятады. Әр түрлі ұлт өкілдерінің бір-біріне деген достық, ұлт аралық бірлікке 

сезімдерін ояту, оны жетілдіру. Балалардың музыка арқылы түсінігін сезіну 

қабілетін музыка ерекшелігін меңгеру. Бүгінгі таңда балаларды жастайынан 

өнерге баулу музыкалық тәрбие арқылы жаңа тұлғаны, жаңа адамды тәрбиелеп 

қалыптастыру. Сухомлинский былай деді: «музыка адамның табиғаттың 

әсемдігінен, еңбекке деген құлшынысын арттырады, музыканың арқасында 
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адамның айналаға, өмірге, тіпті өзіне деген көзқарасты өзгертеді.» Оқушыларға 

музыкалық тәрбие беру олардың өнерге деген сезімін ояту, таңдаулы халықтың 

шетелдік және классикалық музыкасын, Қазақстан композиторларының 

шығармаларын сүйіп тыңдай білуге дағдыландырып үйрету негізінен музыка 

сабағында, іске асырылады. 

 

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы музыкалық мәдениеттің рөлі.  

Адам баласы материалдық және рухани өмірдің ортасында тіршілік етеді 

де, өзі өмір сүріп отырған қоғамның мүшесі ретінде  өзіндік ақыл-парасатымен, 

жеке бастың өзіне тән ақыл-ой, ерік-жігер, мінез-құлық ерекшелігімен  көрінуге 

тырысып бағады. Қоғам мүшелерінің бәріне ортақ біркелкі  мінез-құлықтық 

қасиеттің болуы мүмкін емес. Әр адам өзінше дараланған жеке тұлға. 

Адамдар жеке тұлға болып бірден дүниеге келмейді. Әрбір адамды 

қалыптастыру, тәрбиелеп жетілдіру қажет.  

Жеке тұлға дегеніміз адамның мінез-құлқындағы, іс-әрекетіндегі, 

көзқарасындығы ерекшелігімен даралануы . 

Қоғамдық тұлғаларға ортақ этикалық бірыңғай болуына қарамастан, өзін 

қоршаған орта жөнінде әр адамның қалыптасқан өзіндік ой-пікірінің, 

көзқарасының болуы, олардың өзі көріп-білген құбылысқа деген көзқарасын, ой-

пікірін білдіруі заңды құбылыс. Мәселен, біреулер айналасындағы құбылысқа 

таңдана, тамашалай қараса, ал енді біреулер сын көзімен қарап ой қорытуы, сыни 

пікірлер айтуы мүмкін. 

Адамдардың қоршаған табиғи ортадағы құбылыстарды қабылдап түсінуі 

де әр түрлі. Ол адамның жеке басына тән физиологиялық, психологиялық, 

биологиялық ерекшеліктермен тығыз байланысты. Мәселен біреулердің бір 

нәрсені жасауға іскерлік қабілеті болса, екінші адамда оның болмауы, біреудің 

ұйымдастырушылық қабілеті күшті болса, ал екінші бір адамның ұйымдастыру 

ісіне қабілетсіз болуы, біреу бір айтқаннан білімді тез қабылдаса, ал екінші бір 

адамның абстракциялық ойлау қабілетінің баяу дамуы, біреулердің сурет салуға, 

ән салуға бейімділігі болуы мүмкін. Жеке бастың бұл ерекшеліктер адамдардың 

басқалармен ұжымдық қарым-қатынасында байқалады.  

Сонымен бірге адам баласы өмірде үздіксіз тәрбие құшағында болатынын, 

бұрынғы игерген білім, білік, дағдылары біртіндеп көмескіленіп, оның орнына 

жаңа білім, білік, дағдыларды меңгерумен шұғылданатынын ескеруге де тура 

келді. Жеке тұлғаның ой-санасының, білім көлемінің толығуымен байланысты 

оның өмірге көзқарасы, белгілі құбылыстарға баға беруінде де өзгерістердің 

болуы, оның жаңаруы мүмкін. Бұған қоса әлеуметтік ортаның, отбасы 

мүшелерінің, жолдас-жораларының, таныстары мен достарының  да белгілі 

мөлшерде әсер ететінін ескерсек, жеке тұлғаның ерекшелігінің басым болуына 
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оның да ықпалы зор. Сондай-ақ басқалардың көзқарасын, ой-пікірлерін қабылдау 

дәрежесі де түрліше болады. Сондықтан да әр адамды бір-біріне ұқсамайтын, 

өзіндік ерекшелігімен дараланған тұлға дейміз. 

Жеке тұлға өзін-өзі бағалауға да, өзінің іс-әрекетін, оның нәтижелерін 

басқалардың іс-әрекетімен салыстырып байқауға, басқалардың бойындағы 

артықшылық қасиеттерді көре, тани білуге, соған теңелсем, сондай болсам  деп 

ұмтылыс, іс-әрекет жасауға да қабілетті.  

Жеке тұлғаға тән қасиет – ақыл, ес, яғни олар өмірді өзінің сана-сезім 

өлшемімен қарап бағалауға бейім тұрады. Сондықтан өмірді танып білу дегеніміз 

миллиондаған жеке тұлғалардың сезім, түсінігінен тұрады.  

«Тұлға» дегеніміз адамның келешек өмірдегі жобасының келбеті. Яғни 

адам өз бейнесін өзі жасаушы. Тұлға-жеке адамның өзін өмірде көрсетудегі 

мақсатының орындалуы ғана емес, оның ерік-жігерінің іске асуы. Яғни өзі 

жөніндегі ойын еркін іске асырудың дайындығы және оны іске асыруының 

нәтижесі, көрінісі. Сонымен бірге, тұлға дегеніміз сезімнің, әсердің, ішкі 

күйініш-сүйініштің бойға жинақталған көрінісі. Тұлғаның құрылымдық 

компоненттері үш бөліктен тұрады. Біріншіден –оның  ақыл-ойын дамыту 

арқылы санасын жетілдіру; екіншіден-адамзаттық өркениетті тұлғаның бойына 

біртіндеп сіңіру; үшіншіден-жеке тұлғаны іс-әрекетке ендіру арқылы өзін-өзі 

тәрбиелеуге белсене қатыстыру. Тұлғаны тәрбиелеп жетілдіруде осы үш 

компонент органикалық бірлікте қызмет етеді.  

Баланың тұлғасын жан-жақты дамытуды қаншалықты ерте бастау керек. 

Туған күннен-ақ бастап, балаларға әр түрлі жағдайлар әсер етеді. Үй тұрмысы, 

үлкендердің сөзі, қарапайым балалық өлеңдер, теледидар бағдарламалары және 

тағы да басқа әр түрлі жағдайлар баланың білімі мен сезіміне жастайынан 

айрықша әсер етеді. Үлкендердің сөйлегендері баланың тұлғасына  тек жағымды 

әсер еткен жағдай қазіргі уақытта қол жетпейін арман.  Бірақ баламен қарым-

қатынаста болатын адамдар оның  рухани байлығы өте төмен екенін жақсы 

түсінеді. Сондықтан да әрбір мектеп баланың сана-сезімін байыту мақсатымен 

ән-күй пәндерін кешіктірмей беру керек. Кейбір кезде балалар музыкалық білімді 

алмай барлық пәндерден өте төмен балды алып жүрген жағдайлар да аз емес. 

Оқушыларға өнер саласын ашқаннан кейін, баланың дамуына үлкен әсер етеді. 

Музыкалық тәрбиені беру үшін алдымен оның мақсаты мен мүмкіндіктерін бөліп 

шығару қажет. Музыка ең алдымен эмоционалдық қанағаттандыруды береді. 

Екіншіден, музыкалық тәрбиенің негіз - ақыл-ойды ғылымның көмегімен 

жетілдіру. Үшіншіден - бұл эмоционалдық тәрбие. Ең алдымен балалардың 

қызығушылықтарын ескеріп, мектепте және оны бітіргеннен кейін толық 

музыкалық білімді алуды қамтамасыз ету керек. Әрбір әдістің негізін музыканың 

теориясы емес, практикалық жұмыстары қарайды. Балалар музыкаға қызығып 

кеткеннен кейін ол туралы көбірек білгісі келеді: музыкалық ноталардың 
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белгілерін жазып үйрену, оларды әнге ауыстыру және тағы басқа. Музыка пәніне 

қызыққан бала кейін музыкалық теорияны да оқуға  талпынады. Музыкалық 

практика тек қана өлең айту мен аспапта ойнаумен шектелмейді, сонымен бірге 

әнді тыңдауда практиканы құрайды. Әндер жеңіл, аспаптар–элементарлы, ал 

әуендер қарапайым болуы мүмкін бірақ қаншалықты құралдар мен материалдар 

жеңіл болғанмен, олардың көркемдік сапасы жоғарғы сатыда болуы ықтимал. 

Әрине дамудың ең бірінші сатысында музыкаға деген сүйіспеншілік фундаменті 

қаланады. Келесі сатыда балалар меңгерген білімін музыканы тереңдетіп тануға 

жұмсағылары келеді. Міне, дәл осы уақытта баланы әр түрлі кезеңдердегі 

музыкамен, оның бағыттарымен, стильдерімен таныстыру қажет. Сондай-ақ 

классикалық шығармалармен қатар жаңа заман шығармаларын беру қажеттілігін 

ұмытпау керек.  

Тұлғаны тәрбиелеу – бұл қарым-қатынастың барлық түрлерін сатылы әрі 

үздіксіз дайындау және іске асыру деген сөз. Бұның нәтижесінде тұлға қоғамдық 

және мектеп құндылықтарын, әлеуметтік рәсімдерді, нормаларды, 

ұйымдастырушылық қабілетін және т.б. игереді.  

Білім беру және тәрбиелеу процессі кезінде тұлғаның әлеуметтендірілуін 

қамтамасыздандыру қажет. Бұл жаңа ашылыстарды игеруді, өзіндік күн көруді 

үйренуді, мәдениеттің минимумдық негізін салуды білдіреді. Музыка туралы 

білім біздің заманымызда күннен күнге үлкен рөль атқарады.  

Егерде бұндай жұмыс нәтижесінде оқушылар музыка пәнінде 

эмоционалдық қанағаттанса, онда олар музыкаға деген сүйіспеншілікті бүкіл 

өмір бойы өткізе алады. Солардың біреулері болашақта композитор, біреулері - 

әнші, тағы біреулері – жақсы, музыканы сүйсіне тыңдайтын тындарман болуы 

мүмкін. Музыкалық тәрбиешілер жастарды осы екінші, үшінші топқа қосылып 

кетулеріне себеп болу керек.  

Музыка мен әдебиеттің байланысы.  

Бұл - музыка пәні сабақтарының ішіндегі аса маңызды тақырыптардың 

бірі.  

Мұғалім тақырып ауқымының молдығына байланысты бұған өз 

жоспарлауымен бірнеше сабақ өткізгені жөн. Сабақ өткізген кезде оқулықтағы 

материалдарды негізге ала отырып, мұғалімнің қосымша мына жайларға да 

оқушылардың көңілін аударғаны пайдалы болмақ. 

Музыка мен әдебиеттің байланысы әртүрлі музыкалық және әдебиет 

жанрларының арақатынасы шеңберінде алып, енді олардың өрісін ұлғайта 

отырып, кең, үлкен ауқымда қарастыру керек. 

Бұл туралы мұғалім алдымен оқушылардың әдебиет пәнінен алған 

білімдеріне назар аударып, олардың әдебиет сабақтарында өткен халықтық және 
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әдеби ертегілерден, әңгімелерден, прозалық, поэзиялық көркем шығармалардың 

тілдік ерекшеліктерінен, ырғағынан, ұйқасынан нені байқағандықтарын, алған 

әсерлері мен тұспал түсініктері жайында сұрап біледі. Музыка пәні сабағында 

әдебиет пәні бағдарламасындағы шығармаларды пайдалану және аралық 

байланыстың орнығып, нығая түсуіне көмектеседі. 

“Музыка және әдебиет” тақырыбында үйірме ретінде жиын өткізіп, онда 

бәрі бірге музыка тыңдап, әдеби-музыкалық бағдарлама жасап, концерт 

ұйымдастырудың да маңызы зор. Әрине мұндайда музыка мен әдебиет пәндері 

мұғалімдері шығармашылық тығыз байланыста болуы қажет. Жүзеге асырылған 

мұндай шаралар оқушылардың музыка мен әдебиеттің байланысын жете 

түсінулеріне көмегін тигізетіні сөзсіз. 

Музыка мен әдебиеттің байланысының ән жанрындағы бірлігі мен 

тұтастығы, бірінсіз-бірі олқы соғып тұратыны, бірін-бірі толықтырғанда ғана 

әннің мазмұны мен мағынасы тереңдей түсіп, маңызы артатыны жайлы түсінік 

орныққан соң, мұғалім біртіндеп оқушылар назарын күрделі жанрларға қарай 

бұрып, музыка мен әдебиеттің, әсіресе операда, одан соң балетте (музыка мен 

либретто), опереттада драмалық қойылымдар мен кино өнеріндегі 

байланыстарына жеке-жеке арнайы тоқталуы тиіс. 

Мысалы, опера жанрында музыка мен сөз, яғни әдебиет бірдей тепе-

теңдікте қызмет атқаратыны, бірінсіз-бірі өмір сүре алмайтындығы дәлелдене 

ұғындырылғаннан кейін мұғалім оқушылардан: «Тағы қандай музыкалық жанр 

әдебиетпен тығыз байланысты?»- деп сұрайды. Бұл сұрақтың жауабы 

«музыкалық - әдеби жанр-балет болуы тиіс» дегенді балалардың өздері-ақ ойлап 

таба алады. 

Мұнда музыка сөзсіз орындалғанымен, кейіпкерлердің айшықты образын, 

мінез-құлқын, іс-әрекеттерін айқындау арқылы әдебиеттегі, спектакльдегі 

либретто желісі бойынша алға қойған мақсатты орындау міндетін атқарысады. 

Осылайша мұнда да музыка мен әдебиеттің байланысы анық байқалады. 

Сондай-ақ оператта жанрында да музыка  мен әдебиет арасы ажырамас 

бірлікте, тығыз байланыста болады. Ал сахналарда қойылатын драмалық 

спектакльдер мен кино өнерінде де музыка әдебиеттің көмекші құралы ретінде 

пайдаланылады. 

Мұғалім хор, поэма, контата, оратория тағы басқа жанрлардағы музыка мен 

әдебиеттің байланысы жөнінде тоқталуына болады. 

Ақырында «Музыкасыз әдебиет, әдебиетсіз музыка жанрлары қандай 

күйде болар еді? Бір-бірінсіз өмір сүре алар ма еді?» деген сұрақ төңірегінде 

қорытынды сабақ өткізген орынды. Мұны адам үшін мидың, жүректің немесе 

ақыл мен сезімнің қандай рөл атқаратынымен, қалай бағаланатынымен 

салыстыруға болады. Сөйтіп, музыка мен әдебиеттің ажырағысыз бірлігі мен 
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байланысын бекіту қажет. 

Музыка мен әдебиет әр түрлі көркемдік-образдық құралдар арқылы бір-

бірін толықтыра байытып, өмір құбылыстарының күрделі әлемінің сырын ашуға, 

адамдардың оған және өзара қатынастарына, қуаныштары мен жан 

күйзелістеріне байланысты іс-әрекеттерін көрсетуге өзара бірлікте қызмет 

ететіндігі жөніндегі ұғымды орнықтырудың мәні зор. 

Мұғалім тақырып саясында сабақ өткізу барысында бұрында өткен, 

тыңдаған, жаттап үйренген шығармалардан мысалдар келтіре отырып түсіндіруі 

тиіс. Сонымен бірге “музыкалық сауат” тақырыбына байланысты оқулықта 

өтілген материалдар негізінде лад, тоналдық, интервал, акцент сияқты 

терминдеріне тиісті түсініктемелерді де нақтылы шығарма мысалдары арқылы 

беріп отырған орынды.  

Адам сезімін тәрбиелеу проблемасы бірқатар факторлармен шешіледі, 

оның ішінде өнер басты роль атқарады. Өнер арқылы адам өзінің шын мәніндегі 

өз ішкі көңіл-күйін білдіреді. Олай болса, бүгінгі мектепте өнердің басты бір 

мақсаты - ол адам баласының барлық әрекетіндегі сезімталдықты тәрбиелеу. 

Адамның рухани дамуы белгілі дәрежеде сұлулықты қажетсінуінің пайда 

болуымен байланысты. Ал, рухани қажетсіну практикалық іске тікелей белсенді 

араласу нәтижесінде туады. Сондықтан жаңа қоғамның азаматын  тәрбиелеуде 

партикалық іске қатыстырудың өзі адамның дұрыс шын мәніндегі әдемілікке, 

әсемдікке деген көзқарасын қалыптастырады. Бұл жерде, себеп пен салдардың 

өзара ықпал етуі пайда болып, өнерді қабылдауда шығармашылық процесс 

белгілі дәрежеде практикалық әрекеттен тауып, ал практикалық әрекет өнерді 

шығармашылықпен қабылдап, оның сұлулыққа деген қатынасының өзгеруін 

туғызады. 

Педагог-ғалымдардың бірқатар жеке адамды өнер арқылы тәрбиелеуде 

мектептің рөліне ерекше мән береді. 

Өнер табиғатының өзі адамды саяси-идеялық, адамгершілік, эстетикалық, 

еңбек және дене тәрбиелеріне, жасөспірімдердің рухани өсуінің үйлесімді даму 

мәселелеріне комплексті тұрғыдан қарауды көздейді. Оның әсер ету мүмкіндігін 

оқу-тәрбие процесінде ескеріп отырғанда ғана іске асады. Өнердің әлеуметтік-

адамгершілік, эстетикалық табиғатын ескерудің зор тәрбиелік маңызы бар. 

Өнер арқылы адамды әдемілікке, әсемдікке тәрбиелеуде оның педа- 

гогикалық негізімен қатар психологиялық аспектілерін де ескеру керек. Өнер – 

адамның айнала қоршаған ортамен көңіл-күй қатынасымен ғана жүзеге асатын 

бейнелі, образды, эмоционалды ұғымдардың синтезі. Мұнда эмоциялық таным 

жан-жақты дамып, субъективтік сезімталдық интеллект-парасатын айқындайды. 

Жас өспірімдердің өнерге деген жоғары талғамы біріншіден, мазмұны 

терең және көркемдік формасы жоғары өнер шығармаларын қабылдау арқылы; 
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екіншіден, өнер түрлерінің біреуінен жоғары қабілеттің болуы арқылы 

қалыптасады. Адамда мұндай қасиеттер болмаса, әсемдік қабылдауда, өнер 

шығармаларын таңдауда талғамы төмен, идеялық-эмоциялық бағалауы нашар 

болады. Осыған орай адамның үш типін анықтауға болады:  

1) өнер шығармаларын дербес, өздігінен бағалай білетін қабылдауы мен 

эмоциялық сезімдері дамығандар;  

2) айналадағы әсемдік пен әдемілікті қабылдауы мен эмоциялық сезімі 

онша жетілмеген, өнердің ықпалына түсе қоймайтындар; 

3) эстетикалық жағынан дамымаған, өнер шығармаларынан ешқандай әсер 

ала алмайтындар. 

Өнер арқылы тәрбие беру жүйесінде музыка мен театр ерекше орын алады. 

Музыка жөнінде ертеде өткен ұлы адамдар оның үнінде адамның әрекеті 

мен сезіміне әсер ететін құдіреті керемет күш жатқанын айтқан. Музыканың 

мұндай қасиетін қазақ халқы да жоғары бағалаған. Халқымыздың ғасырлар бойы 

қалыптасқан қанатты сөздерінде бұл пікір жиі ұшырасады. Мысалы, «Тіл 

жеткізбегенді-үн жеткізеді», «Жақсы ән-жан азығы» т. б. Шынында да, музыка 

тілімен жеткізе алмайтын адамның тереңде жатқан нәзік сезімінің қылын 

шертеді. Атамыз Абай: «Құлақтан кіріп бойды алар, әсем ән мен тәтті күй», - 

десе, Л. Н. Толстой: «Жақсы музыка көңіл-күйдің, жан сезімінің шежіресі», - 

деген. 

Музыканың  осындай құдіретті қасиетінің өзі-адамды барлық сұлулықты 

қабылдауға, оны жан-тәнімен сезінуге, адамды сүюге, құрметтей білуге, рухани 

байытуға арналған. 

Әр халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық музыкасы бар. Оның 

дамуы ұлттық мәдениетінің деңгейіне байланысты. Қазақ халқының да ғасырлар 

бойы қалыптасқан өзінің тәжірибесі, білімі, көркемдік пен сұлулыққа деген 

көзқарасы, рухани өмір байлығы болып табылатын бай тарихи өмір жолымен 

тығыз байланысты. Соның ішінде ауыз әдебиеті шығармаларында қазақ 

халқының экономикалық және қоғамдық құрылысы, тұрмыс-салты, эстетикалық 

өз көзқарасы бейнеленген. Яғни, қазақ халқының көшпелі өмірі оның көркем 

шығармасы дамуына әртүрлі ықпал жасады.  Осы кезеңдегі өнердің көптеген 

түрлерінің – ауызша поэзияның, халық музыкасының, тағы басқа да тұрмыстық 

өнердің қарқынды дамуы болды.  Халқымызда ауыз әдебиетінің ішінде ең көп 

тарағаны - өлең. Оның адам өміріндегі маңызы туралы ұлы Абай былай деген: 

                          «Туғанда дүние есігін ашады өлең, 

                            Өлеңмен жер қойнына кіреді денең. 

                            Өмірдегі қызықтың бәрі өлеңмен, 

                            Ойлансаңшы бос қақпай елең-селең». 



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

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

25 

Бұл жерде ақын сөзінің өлеңге, өскелең өмірімізге тікелей қатысы бар. Ана 

әлдиі, бесік жыры, қыз ұзату, келін түсіру, мереке, салтанат кештері, ақыр 

соңында, адамның дүниемен қоштасуы – бәрі-бәрі көз алдыңыздан өтеді. Мұның 

бірі - қуанышты, бірі мұңды болып келгеніне қарамастан, бәрі адамның жүрек 

тебіренісі мен сезім-түйсіктерінің оянуы мен байланысты. 

Бұрын қазақтың көшпелі дәуірінде ауыл-ауыл болып жиылып, ел 

мақтанышы болған ақындарды, жыршыларды, әншілерді қонақ қылып, айлап 

жібермей өнерін тамашалаған. Елдің қабілдетті жастары хат танып, қағазға 

түсіре білмесе де, өлең-жырларды, термелерді қағып алып, кейіннен өздері 

нақышына келтіріп айтып жүрген. Ақын-жыраулар қабілетті жастарды 

қастарына ертіп, үлкен өнерге баулыған. Сонау ежелден келе жатқан өлең-

жырлар мен шешендік сөздердің, ән-күйлердің қазақ елінің барлық түкпіріне 

кеңінен таралуы халқымыздың өнерге деген ерекше сүйіспеншілігінен екені 

белгілі. Мұндай ұлы дәстүрді біз күй атасы Құрманғазының, Тәттімбеттің, 

Дәулеткерейдің, Сүгір күйшінің, ән атасы Біржан салдың, Қанапияның, Ақан 

Серінің, Үкілі Ыбырайдың, Балуан Шолақтың, Естай ақынның, Жаяу Мұсаның, 

Мұхит әншінің, Жамбылдың, Кененнің, Исаның, Әсеттің, Мәдидің тағы басқа 

қазақ халқының ақын-компазиторларының, өнер мектебінен өткен ұлы адамдар 

шығармаларының халық ішіне кеңінен таралуынан көреміз.  

Кезінде халық Біржанды «сал», Ақанды «сері» деп атап кеткен. Бұл жай 

емес, өнер адамдарын, аса дарынды перзенттерін халық еркелетіп, осылай деп 

атауы сол кездегі дәстүрге айналған. 

Өнер десе ішкен асын жерге қоятын халқымыз өздерінің сүйікті құралы – 

домбыраға үлкен мән берген. Атақты компазиторлар Құрманғазы, Дәулеткерей, 

Қазанғап ел аралап, өз күйлерін домбырамен орындағанда, жиылған жұрт рухани 

азық алған. 

Домбыраны қастерлеп, сол арқылы өзінің шеберлігін жан-жақты көрсете 

білуге, ұлттық өнерімізді дамытуға қазір де мол мүмкіндік жасалған. 

«Оның үні арқылы замана сырларын аңғарамыз. Мысалы, Құрманғазының 

«Сарыарқа» күйінен зор пафосын және аса мәнділігін мойындаймыз», - деген еді. 

Сондай-ақ, Қорқыттың күйі де бүгінгі ұрпаққа түсінікті. Ақын-күйші 

Тәттімбет төрт болыспен бірге Петербургке барып, патшадан түңіліп қайтқанда: 

                                 Тілім шолақ, дертім көп баяндауға, 

                                 Қолым қысқа майданда аянбауға! - 

деп өлең, кейіннен «Көкейтесті» күйін  шығарған. 

Халықты қараңғылықта ұстауға дағдыланған үстем тап, озбыр тобыр 

Біржанның білегін арқанға қиғызады, Құрманғазыны қуғындайды, Ақан серіні 

қаңғыртады, Ықыласқа дүре соқтырады, Сейтекті итжеккенге жер аудартады. 
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Өздері зікір салатын ишандар ән-күйге тыйым салады. Осының бәрі адам жанын 

азаттыққа баулитын ән-күй құдіретінен қорыққандықтан еді. Сондықтан да 

Сұлтанмахмұт Торайғыров патша үкіметіне: «Әнімді алдың – сәнімді алдың, 

сәнімді алдың - жанымды алдың», - деген болатын. 

Сұлтанмахмұттың шағымы совет заманында шешімін тапты. Көне 

заманнан бері бірте-бірте жоғала бастаған мұра халықтың игілігіне айналды. Аты 

өшкен сансыз аспап аршылып, іске қосылды. Домбыраның кеудесі кеңейіп, үні 

ашыла түсті. Ұлттық оркестр көбейді. 

Лириканың бірнеше атауы - көңіл сазы, табиғат сазы, махаббат сазы, 

азаматтық әуен болып тарамдалғаны сияқты, күйді де шалқыма, жайылма, ілме, 

ақпа, төкпе, шертпе деп бөлуге болады. Осы айтылған қасиеттерді меңгерген 

дарынды күйшілер халқымызда көп болған. Мысалы, Тәттімбет, Құрманғазы. Ал 

Сүгір шалқыма, шертпе күйдің шебері болған. Мысалы, оның «Шалқымасы» 

ілік-шалыс тартылып, жөргемделіп, аяғы «аһ» ұрған арманға айналады. 

Ықыластың ауызданған ол тіпті қобыздың сарынын да домбыраға түсірген. Ол 

осы екі аспаптың сарынын ұштастырғанда - бірде қамығады, бірде сағынады, 

бірде төгіледі, бірде сөгіледі. 

Музыканы түсінген адам оны сыйламай тұра алмайды. Қуғындағы ақын 

Плещеевке қамқорлық жасаған Перовский тұтқындағы Құрманғазыны да 

құтқарады. Омбының жандаралынан көреді. Атбасар-Қараөткелдің дуанбасы 

Ерден баласы өліп аза тұтқанда, Ықыластың күйінен қуаныш табады. 

Абай атамыз:              

                                     «Көңілге түрлі ой салар, 

                                     Әнді сүйсең менше сүй», - 

деп адамның рухын көтеретін, жан сарайын жаңартатын, шабытына шабыт, 

жігеріне жігер қосатын ән мен күйдің құдіретін қалай дәл берген. Ал, қазақ 

халқы- қашаннан ән мен жырдың отаны. 

Туған өлкеміз бүгінде даму, өсу, түлеу, жаңару үстінде. Білімді де зерделі, 

парасатты да инабатты ұрпақ өсіп келеді. Қазіргі жыр арқауы да осылар болуы 

тиіс. Жырларда, шырқалған әсем әндерде, қосыла шерткен күйлерде замана үні, 

кешегі-бүгінгі ұрпақтар дауысы дабыл қағады. 

Өйткені, халқымыздың тыныс-тіршілігінде, өнер мәдениетінің 

қалыптасуында музыкалық шығармалардың ролі ерекше. Мұны мынадай екі 

жағдайдан байқауға болады:  

1) қазақ халқының өнер шығармасының барлығы музыкамен беріледі;  

2) әрбір музыкалық шығарма халық өмірінің нақты бір кезеңін, дәстүрі мен 

салтын, қоғамдық талғамын, халықтың сол өнерге деген көзқарасын т. б. 



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

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

27 

білдіреді.  

Сондықтан да қазақтың музыкасы мен күйі түсінікті, әсерлі, тез үйретуге 

болатын, жанға жақын келеді. Мысалы, халқымыз әнді, күйді тыңдап, кейіннен 

бірден домбырамен айтып кете берген. Тіпті, қазақ сахарасын, жазира даласын 

зерттеуге келген саяхатшылар қазақ халқының бұл қасиеті жөнінде «Әрбір екінші 

қазақ өлең шығарады, жыр жырлайды, өлең айтады»,-деп таңданған. Ол халық 

творчествасында халқымыздың ұлттық небір ұнамды жақтары, жоғары ой-өрісі, 

мәдениеті жарасымды көрініс табуынан еді. Яғни, халқымыздың тамаша әндері 

мен күйлеріне еңбекші бұқараның жарқын болашаққа ұмтылған ой-арманы, ел 

басынан өткен тарихи кезеңдері, туған елдің табиғаты, мөлдір махаббаты т. б. 

жайлар көрініс тапқан. 

Мысалы:   

                               «Жан ана, жарық күн-жанарың, 

                                 Бір сенде кеңдігі даланың, 

                                 Балаңды құшақтап сүйгенде, 

                                 Сеземін көктемнің самалын», - 

деп анаға деген махаббат арқылы, ананың балаға деген махаббаты арқылы бүкіл 

әлемде достық орнасын деген халқымыздың ізгі тілегі жатыр. 

Ал, Сәкен Сейфуллин туған жер табиғатын былай деп жырлайды: 

                               «Сексен көл Көкшетаудың саясында, 

                                Әрқайсысы алтын кесе аясында. 

                                Ауасы дертке дауа, жұпар иісі, - 

                                Көкірек қанша жұтсаң, - тоясың ба?» 

Ия, қандай тамаша, туған өлкенің сұлу табиғат көріністері көз ал- дыңызда 

тұра қалады. Бір сәтке көзіңізді жұмсаңыз, даланың ермен-жусан аралас жұпар 

атқан иісі танауыңызға келеді. Әрине, қандай өнер туындылары болмасын жас 

ұрпақтың эстетикалық талғамының аясын кеңейтуде, оларға тәрбие беруде 

маңызы зор. 

 ТӘЖІРИБЕЛІК ЖҰМЫСТАҒЫ ӘДІСТЕР  

 Музыка сабағындағы шығармашылық қабілетті  

                дамытуда тәжірибелік жұмыстар 

Мектепте қажетті білім алу, тәжірибе жинақтау, шығармашылық 

белсенділік пен қызығушылықты қалай ұйымдастыруға болады? Бұларсыз 

оқушылардың музыкалық шығарманы үйренуге, игеруге деген ынта-ықыласын 
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ояту мүмкін емес.  

Бізге балалармен бірге жұмыс істеудің алуан түрлі тәжірибесі белгілі. 

Жалпы білім беретін орта мектептердегі тәсілдер ұлттық аудиториямен  жұмыс 

істегенде айтарлықтай нәтеже береқоймады. Табиғатынан монодиялық мәдениет 

жағдайында тәрбиеленген балалардың шығармашылық қабілеттерінің  жан-

жақты ашылуына ықпал ете алмағанын байқадық. Оның сыры неде?  

Мемлекеттік тілде оқитын мектеп балаларымен жұмыс істеу барысында 

ұлттық музыкалық мәдиниетке баса назар аударғанымыз жөн. Әрине, 

классикалық музыка үлгілерін, басқа да көркем, тартымды, әсерлі шығармаларды 

пайдалану ешқашан артық етпейді. Бірақ бүгінгі оқу бағдарламаларында мұның 

мән-жайы ескерілмеген. Сондықтан, ұлттық музыка үлгілерін молынан еңгізе 

отырып жасалған жаңа бағдарлама негізінде тәжірибелік жұмыс жүргіздік. 

Тәжірибе жұмысы үш бағытта жүргізілді. Олар: орындау, сүйемелдеу және 

шығарманың көркемдік келбетін анықтау. Бұл бағыттар негізінен бір-бірімен 

сабақтасып жатқандықтан, оларды жеке-жеке талдамас бұрын шығармалық 

тапсырма берілгенде оқушы белсенділігінің деңгейін байқататын сабақ 

үлгілеріне тоқталу қажет болады. 

Бастапқы жұмыс кезеңі. Балалар дыбыс бояуы, ауқымы (регистрі) 

жағынан әр түрлі аспаптарда «Елім-ай» әнінің шағын, зарлы да әсерлі, сонымен 

қатар, бейнелі әуенін орындайды. Әнді үйрену барысында өзге тәсілдер де 

қолдануға болады. Мысалы: Оқушылардың бір бөлігі ән салса, келесі жартысы 

белгілі бір аспапта әуен-сазын ойнап, сүйемелдеуі мүмкін. Бұл ретте баян аспабы 

өте қолайлы.  

Бұл-балалардың шығармашылық қабілетінің белсенділігін 

қалыптастыруға бағытталған жұмыстың бастапқы кезеңі ғана. Жоғары 

сыныптарда біз «Елім-ай» әнін жобалы түрде нотаға түсіруді де көздедік. Ол үшін 

ең бірінші, оқушының алдына халық әннің шығу кезеңін анықтау міндетін 

қойдық. Бұл талабы оларды терең ойға жетеледі. Пікірталас қызды. Оқушылар 

алуан түрлі болжамдар мен ұсыныстар айтты. Бүкіл сынып болып осы ойды жан-

жақты талдағаннан кейін оқытушының көмегімен «Елім-ай» әннің XVIII 

ғасырдағы жоңғар  шапқыншылығы кезінде шыққаны анықталды. 

Тәжірибенің екінші сатысында оқушылар әнді толық үйренуге көшті. 

Алғаш балалар бірте-бірте жоңғарлар, артынан қайта орнына түсетін «Елім-ай» 

әуенін толық айтуға дағдылылынады. Сол негізде шығарманың құрылымы 

орындаушылық еркешеліктері тұтас қамтылған соң, музыка аспабының 

сүйемелдеуімен  қайта айтылып, ептеп өңдеу, көркемдеу, құбылту тәсілдері 

қолданылды. Ән музыкалық аспапта ойналып, соңынан толығымен айтылып 

пысықталды.  

Осы жұмыс барысында оқушылар әуенді жатқа орындап, кейбіруі 

мұғалімнің көмегімен С – moll әуезіндегі алғашқы ноталарды атап та берді.  
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Сүйтіп оқушылар тәжірибе барысында мына дағдыларды:  

а)  қарапайым музыкалық шығарма сипаттарын айқындауды; 

ә)  басқа баланың ән айтуын, аспапта орындауын тыңдауды; 

б)  тыңдағанын талқылап, одан қорытынды жасауды; 

в)   естіген әуенін аспапта қайталауға;  

г)   өздері талдаған әнді есіне сақтап, қайталауды меңгерді. 

Музыка сабағында әр кез жаңа материалдар игеріліп, сабақ сайын берілген 

тапсырмалар күрделендіріліп отырылады. Мысалы, сабақ барысында 

Тұрмағанбет Ізтілеуовтың термесінен мынадай жолдар оқылады:     

Қабаға қарсы ұмтылма ер дегенге,  

Сартапқа тұқым шашпа жүр дегенге… 

Балалар терме жолдарының мазмұндық сипатына қызыға ден қояды, жыр 

жолдары классикалық қара өлең құралымында сай келгендіктен балалар оған 

әуен шығаруға да талпынды. Осы ізбен балаларға өз бетінше терме үйрену 

тапсырылды. 

Балаларды музыкалық аспаптарда ойнауға үйретудің,негізгі әдістері:                  

-аспатың аттарын білуі тиіс                                                                                                 

-әртүрлі аспаптарда ойнаудың қарапайым тәсілдерін                                                        

-ансамбльде бірге бастап бірге аяқтау,жылдамдық,ортақ динамиканы сақтау              

-қарапайым әндерді дербес орындау                                                                                     

-ырғақтық және әуендік әндерді өзі айтуды үйренуі тиіс 

Техникалық тәсілдері:                                                                                                       

-дұрыс отыру,аспаты дұрыс қолдану                                                                                    

-Дыбыстаудың дұрыс тәсілін үйрену 

Балалар музыкалық аспапта ойнап,үйрену нәтижесінде:                                          

-балалар ынталанады,                                                                                                          

-қызығушылықтары артады,                                                                                                  

-аспапта орындау шеберлік деңгейі артады,                                                                           

-балалар шығармаларды өздігінен орындауға үйренеді.                                        

Балалар музыка аспаптарын ойнауды меңгере жүріп,бірте-бірте музыканың 

нәзік мәнерлігі мен  тілін терең ұғып түсінетін болады.                                         

Сіздердің назарларыңызға мынадай ойын  түрлерін ұсынамын.                                 

1.Ойын «Аспаптарды топтастыру»                                                                  

Мақсаты: Аспаптарды тани,топтастыра білуге үйрету.                                          



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

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

30 

Шарты: музыкалық аспаптар үстел үстіне қойылады.Балалар үш топқа бөлінеді 

де,ұрмалы,шертпелі,сікімелі  аспаптарды топтастырып қоюы керек. 

2.  «Біз нешеуміз?» ойыны .                                                                    

Мақсаты:Музыкалық аспаптардың дыбысын және санын ажырату.            

Шарты:Балалар әуенді  ойнап тұрған аспаптың санын анықтайды. 

3."Аспаптармен ойнайық!"                                                                                

Мақсаты: Балаларға арналған музыкалық аспаптардың дауыс тембрін ажырату 

арқылы  қимылдар жасау.                                                           

Шарты:сылдырмақтың дыбысына балалар шеңбермен аяқтың ұшымен жүреді. 

Барабанның дауысы естілгенде тоқтап  аяқтарын топылдатады.Үшбұрыштың 

дауысы естілгенде балалар отыра қалуы керек.               4. «Ойлан тап» ойыны.                                                                                   

Мақсаты:Ойлау қабілетін арттырып,жылдамдыққа,аспаптарды танып білуге 

үйрету.  

Шарты: Жасырын  аспаптың суретін тез құрастыру керек.Бірінші құрастырған 

бала жеңімпаз болады. 

5. «Аспаптың дауысын ажырат» ойыны.                                           

Мақсаты:Балаларды музыкалық аспаптардың тембрін ажыратуға баулу,есту 

қабілеттерін дамыту.                                                                                   

Шарты:Карточкада фортапьяно,скрипка,домбыра,қобыз аспаптарының 

суреттері бейнеленген.Үнтаспадп аспаптардың орындауында шығармадан 

үзінді орындалып,балалар аспаптың үніне сәйкес суретін көрсетеді.Ым-ишара 

арқылы аспапта ойнап көрсетеді. 

«Баланың ынтасын дамыту үшін үйретілетін нәрседе бір жаңалық болу керек!» 

– деп қазақтың көрнекті жазушысы  Ж.Аймауытов айтқандай,балабақшадағы 

музыка үрдісінде де түрлі ойындарды қолдана отырып, материалды тез 

меңгеруге, музыкалық шығармаларды қабылдауға, әуенді ести білуге үйретуге 

болады. Ойынды әдетте музыка  жетекшілері оқу қызметін бастар  алдында 

немесе  қорытындылар сәтте пайдаланады. Міне, осындай дидактикалық ойын 

түрлері арқылы мектепке дейінгі балалардың музыкалық аспаптарға деген 

қызығушылығын арттырып, ұрмалы, шертпелі,сілкімелі  аспаптарда ойнатып, 

халқымыздың музыка өнерін кішкентай балдырғандарға жеткізе білу әрбір 

музыка жетекшісінін басты ұстанымы болу керек деп санаймын. Сондықтан 

мектеп жасына дейінгі балалардың музыкалық аспаптарда ойнау қабілетін 

қалыптастыру барысында оқыту үдерісін барынша қызықты, проблемалық, 

шығармашылық, зерттеу белсенділігіне бағытталған бағдарлама етіп жасай 

алады.Баланың тұлға болып қалыптасуына отбасының тәрбиесі аздық етеді.Бұл 
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орайда  бала  тәрбиесіндегі балабақшаның алатын орны ерекше.Себебі 

балабақшаға баратын бала қоғамда өз ойын ашық айтуға үйренеді,сонымен 

қатар жан-жақты жетіледі.Баланың бойындағы ерекше қасиетті,шығармашылық 

қабілетті ашу-тәрбиешіге, яғни сіз бен бізге жүктелер жауапты міндет.                 

Бала тәрбиесі – баршамызға ортақ іс. Сол болашақ жолында қажымай, талмай 

еңбек ете берейік. 

                                «Домбыра»       

                                                                                        Шағыр Қайырбек   

Табылмаса  төріңнен, 

 Қазағымның  қарапайым  аспабы. 

 Кемшілігің көрінген, 

Қонағыңның мысы  сені  басқаны. 

 

Дала  деген  алыптың, 

Дауысы бар күмбір-күмбір  күй  атты. 

Тоғыз  перне-халықтың, 

Тоқсан  томдық  шежіресі  сияқты. 

 

Көз  алартып  қас  келсе, 

Бес  қаруын асынатын  бабалар. 

Төс  қағысып дос келсе, 

Домбырасын  ұсынатын бабалар. 

 

Күй  болмаса, ән  болмаса , 

Қандай  нәрсе  жігеріңді  жаныған. 

Домбыраға  шаң  қонбаса, 

Көңілдер де  тазарады  шаңынан. 
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МАЗМҰНЫ 

 УСМАНОВА МИНАВАР ҚАЛБЕКОВНА 

 БЕГЕЕВА АНАР САГИНБАЕВНА 

 ИСА  ГУЛМИРА  БАЗАРХАНҚЫЗЫ 

 САТБЕРГЕНОВА  ШЫНАР  НҰРМАҒАМБЕТҚЫЗЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


