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02.02.2023 ж.  № G00011 

ЗАТТАРДЫ СӘЙКЕСТЕНДІРУ 

ЖИТЕНОВА АЙГУЛЬ ТЕМИРХАНОВНА                                                                                                                        

Павлодар қаласы № 25 балабақша тәрбиешісі 

Мақсаты: тәулік түн бөлігімен таныстыру; осы сөздерді сөйлеу барысында 

қолдану;таныс заттарды көлеміне қарай(үлкен-кіші)және санына қарай (үлкен -

кіші) және санына қарай (бір-көп) салыстыруды үйрету. Қоршаған ортадан бір 

және көп затты, үлкен және кіші затты таба білуді дамыту. 

Шыдамдылыққа,қызығушылыққа тәрбиелеу. 

Қажетті құрал-жабдықтар мен көрнекіліктер:Ойыншық 

қоян,перде,эаттардың оң жақ немесе сол жақ екенін көруге болатын сурет. 

Қостілділік компонент: Сол жақта-слева,оң жақта-справа,дөңгелек- круг. 

Оқу қызметініңкезендері 

Тәрбиешінің іс-әрекеті 

Балалардыңіс-әрекеті 

Мотивациялық-қозғаушылық 
Ғажайып сәт. 

Жұмбақ жасырады. 

Қалқиып ұзын құлағы, 

Елеңдеп қорқып тұрады.(қоян) 

Сендер мұның не екенін білесіңдерме? 

-Перденің артынан қоян шығады. 

Балалармен амандасады. 

Қоян балалардан өткен оқу қызметінде тәуліктің қай бөлігі туралы 

әңгімелегендерін еске түсіруді сұрайды. 

Қызығушылық танытады. 

Тыңдап шешуін айтады: 

қоян 

-Иә,бұл қоян. 

Балалар сұраққа жауап береді:таңертең,күндіз, 

кеш,түн. 

Ұйымдастырушылық –ізденістік 
«Не қайда тұр»ойыны. 

Тәрбиеші жұмбақ жасырады: 

«Қалқиған екі құлағы, 

Тырс етсе зытып тұрады. 

Өзі ноян,Бұл қорқақ....»(Қоян) 

Қоян өзін суреттен табуын сұрайды. 

Қоян балаларға мыныдай сұрақтар қойып,олармен әңгімелеседі. 
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-Менің сол жағымда не отыр? 

-Менің оң жағымда қандай аң отыр? 

Сергіту минуты. «Қоян» 

Ыршып-ыршып секіріп , 

Қоян келді кеңкиіп. 

Аяқтары жаураған, 

Қолдары да жаураған, 

Жылытпақ боп тырысты 

Жүгірді де қуысты. 

Бір жоғары,бір төмен 

Жүр аяқтың ұшымен. 

Секіреміз,отырамыз, 

Аяқтарды жылытамыз. 

Балалар жұмбақты мұқият тыңдап,шешуін табады. 

Балалар суреттен қоянды табады. 

-Түлкі отыр. 

-Қасқыр. 

Рефлексиялық-түзетушілік 
Қоян тапсырманы дұрыс орындағандары үшін балаларға рахмет 

айтады.Балалармен қоштасады. 

Сұрақ қояды: 

-Біз қарындашты қай қолымызбен ұстаймыз? 

-Енді, сол қолдарыңды көтеріңдер. 

-Біздің тобымыздағы дөңгелек пішінді заттарды атап беріңдерші? 

Балалар қуанады. 

Қоянмен қоштасады. 

-Оң қолымызбен. 

Сол қолдарын көтереді. 

Балалар аттай бастайды. 

Күтілетін нәтиже: 
Біледі: заттар мен фигуралардың саны бойынша әртүрлі топтарын атайды; 

Игерді: сол жақты-оң жақты, қанша болса, соншаны; 

Меңгерді: қоршаған ортадан дөңгелек пішінді заттарды таба білуді. 
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02.02.2023 ж.    № G00012 

 

Повторение.                                                                                                                         

Куб, прямоугольный параллелепипед.                                                                     

Дизайн 

 

РЕВКОВА ЖАННА АЛЕКСЕЕВНА 

г.Атырау средняя школа №24                                                                                                                 

Учитель начальных классов 

Раздел: В контексте сквозной темы «Искусство» 

ФИО 

педагога 

Ревкова Ж.А. 

Дата:  31.01.2023 

Класс: 3 Количество присутствующих:  Количество 

отсутствующих: 

Тема урока Повторение. Куб, прямоугольный параллелепипед.Дизайн. 

Цели 

обучения в 

соответствии  

с учебной 

3.3.2.4 -  объяснять изменения в положении пространственных 

фигур, с поворотом налево, направо, вид ее сверху и сбоку 
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программой  

Цели урока изготавливать развертку пространственной геометрической 

фигуры (куб, прямоугольный параллелепипед) и собирать ее 

модель 

      Ход урока 

Этап урока/ 

Время 

Действия педагога Действия 

ученика 

Оценива

ние 

Ресур 

сы 

Начало 

урока 

0-3 мин 

 

Создание положительного 

эмоционального настроя. 

Добрый день. 

Прозвенел звонок и смолк, 

Начинается урок. 

Он полон открытий 

И полон тревог. 

Ты учителя внимательно 

слушай, 

Чтоб задания выполнить 

смог. 

Проверяют 

рабочее 

место. 

Приветствуют 

учителя 

 Уче 

бник, 

тетра 

дь,  

Середина 

урока 

4-35 мин 

1.Актуализация 

жизненного опыта.   

Целеполагание. 

. На сколько 74 больше 64? 

2. Назови самое маленькое 

двузначное число. 

3. Найди произведение 

чисел 9 и 4. 

4. Какое число надо 

увеличить на 27, чтобы 

получить 70? 

5. Сколько лап у трёх 

 

 

 

 

 

 

Дети 

отвечают на 

вопросы, 

формулируют 

цели урока. 

 

 

ФО 

«Словес

ная 

похвала» 
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зайчат? 

ТемаПовторение. Куб, 

прямоугольный 

параллелепипед.Дизайн.Ка

к вы думаете, какова цель 

урока? 

2. Работа над темой. 

Что общего у кирпича, 

шкафчика и 

дома? 

 

В действительности мы 

часто встречаем 

предметы,имеющие 

похожую форму. Они могут 

быть сделаны изразного 

материала и окрашены в 

разные цвета, но поформе 

они напоминают друг 

друга. Например: 

коробок,шкаф, колонки и 

т.д. 

Эти предметы имеют 

похожую форму. Правда 

ониотличаются мелкими 

деталями: у колонок есть 

кнопки,у шкафа – двери, но 

если не обращать внимания 

на этимелкие детали, то 

 

 

Высказывают 

своё мнение 

. 

устно 

решают с 

комментирова

нием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё 

правиль 

но 

 

ошибся 
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можно сказать, что все эти 

предметыимеют примерно 

одинаковую форму. 

Такая фигура 

называется 

прямоугольный 

параллелепипед. 

Поверхность его состоит из 

6 прямоугольников, которые 

называются гранями 

прямоугольного 

параллелепипеда. Стоит 

запомнить, какая грань как 

называется: та грань, 

которая обращена к нам 

называется передней, точно 

такая же грань имеется 

сзади – это задняя грань, 

боковые грани – левая и 

правая. Та грань, которая 

сверху, называется верхняя, 

а 

грань, на которой фигура 

стоит, называется нижней 

или основанием. 

Стороны граней 

называются ребрами, а 

вершины граней – 

вершинами 

параллелепипеда. 

Посчитайте, сколько ребер 

у прямоугольного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.О 

выполни

л без 

ошибок 

 

Допусти

л 1-2 

ошибки 
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параллелепипеда? 12. 

Сколько вершин у 

прямоугольного 

параллелепипеда?  8. 

Сколько граней у 

прямоугольного 

параллелепипеда? 6. 

Прямоугольный 

параллелепипед имеет: 

ребер – 12; 

вершин – 8; 

граней – 6. 

Изготовление модели 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Вам понадобятся 12 

трубочки, пластилин. 

Изготовьте 2 

прямоугольника и 

соедините их между собой 

Физминутка 

№3  

Изготовление развертки 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 по технологической 

инструкции. 
Сейчас мы сами изготовим 

развертку прямоугольного 

 

 

 

 

 

 

Изготавливаю

т модель 

 

 

 

 

 

 

Повторяют 

движения за 

учителем 

 

 

 

 

 

 

Изготавливаю

т развёртку 

 

Не смог 

выполни

ть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всё 

правиль

но 

 

ошибся 

 

 



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

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

8 

параллелепипеда. 

. Что такое развертка? 

*Это как бы разрезанный 

прямоугольный 

параллелепипед 

на бумаге. (Показать) 

 
ТБ об осторожном 

обращении с ножницами, 

клеем, экономии бумаги. 

Самостоятельная работа. 

Восстановить алгоритм 

построения развертки 

параллелепипеда. 

Проиллюстрировать его на 

бумаге и вырезать 

развертку. 

1. Измерить длину, ширину, 

высоту прямоугольного 

параллелепипеда. Записать, 

какие могут быть 

измерения 

у прямоугольников, 

составляющих развертку. 
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2. Начертить 3 пары 

прямоугольников так, 

чтобы они не 

граничили между собой (не 

имели общей грани) на 

листе бумаги А4. 

 

3. Сделать 3 пары «ушек» 

для склеивания с двух 

противоположных сторон 

прямоугольников и еще 

одно 

с третьей стороны одного из 

крайних прямоугольников. 

Цель: 

3.3.2.3 Изготавливать 

развертку 

пространственной 

геометрической фигуры 

(куб, прямоугольный 

параллелепипед) и собирать 

ее модель 

Критерии:  
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Создает трехмерную 

фигуру по развертке ее 

поверхности 

Дескриптор: использует 

развертку поверхности и 

создает пространственную 

фигуру; - записывает 

название полученной 

фигуры 

Конец 

урока 

36-40 мин 

Итог урока. Рефлексия. 

Ответы на вопросы: 

Всё ли у вас получилось? 

 1. Любой прямоугольный 

параллелепипед состоит 

изграней. Их у него: 

а) 12; б) 8; в) 6. 

2. У каждого 

прямоугольного 

параллелепипеда естьребра. 

Это: 

а) прямоугольники; б) 

отрезки; в) точки. 

3. Прямоугольный 

параллелепипед, у которого 

всеребра равны, 

называется: 

а) куб; б) прямоугольник; в) 

квадрат. 

Д/З  №6 стр 39 

Дети 

отвечают на 

вопросы. 

Проводят 

самооценку 

работы на 

уроке. 

 

Дети 

рисуют 

смайлик

у рот: 

Работал 

отлично, 

всё 

понял  

Работал 

хорошо, 

есть 

ошибки  

Много 

ошибок 

 

Карти

нка 

смайл

ик 

 

 



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

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

11 

02.02.2023 ж.    № G00013 

  Математика еліне саяхат 

 

ИНТЫМАКОВА ГУЛЬЖАН САГЫНТАЕВНА                                                                                                                 

Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы.                                                                                  

"Әйгерім " бөбекжай-бақшасының                                                                                                                

тәрбиешісі 

Білім беру саласы: «Таным»  

Бөлімдер: ҚМҰҚ 

Мақсаты:1.Балалардың математикалық білім қабілеттерін тексеру, алған 

білімдерін пысықтау. 

2.Ой-өрісін кеңейту, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, ойын арқылы ойлау 

қабілеттерін арттыру. 

3. ұжымшылдыққа, белсенділікке және тұлға етіп қалыптастыруға тәрбиелеу. 

Әдіс - тәсілдер: сұрақ - жауап,  көркем сөз, т.б. 

Көрнекілігі: презентация, тапсырмалар,  логикалық сұрақтар. 

Оқыту әдісі: көрсету, түсіндіру, қайталату. 

 

Іс-әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің әрекеті 

 

Балалардың  

әрекеті 

 

 

Ынталан 

дыру- 

оятушы 

Амандасу. 

"Телефон" ойыны. 

-Балалар,  оқу қызметімізді бастамас 

бұрын сендерге "Телефон" ойының 

ұсынамын.  

-Ең алдымен озімді таныстырып кетейін. 

-Мен Айгерім Раисқызы. 

-Телефон тұтқасын келесі балаға 

ұсынамын. 

-Сенің атын кім? 

-Жасын нешеде? 

-Тамаша! Жарайсың! 

-Балалар, мен сендерді математика еліне 

қонаққа шақырамын!  

 

 

-Балалар 

қойылған 

сұрақтарға жауап 

береді. 

 

 

Ұйымдас 

тырушы-

іздеуші. 

-Балалар, математика еліне жету үшін 

бізге қандай көлік қажет екен? 

-Дұрыс.  

-Автобусқа билет алу үшін бізге мынандай 

тапсырманы орындау қажет. 

1-тапсырма: 

-Автобус. 

 

Балалар реттік 

санайды. 

-

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
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"Адасқан сандар" 

Шарты: Адасқан сандарды тауып ретік 

санау. 

-Жарайсындар! 

-Сапарымызды бастайық! 

Алдымыздан шыққан жол белгілерін айта 

отырайық. 

-Егерде біз тура жүру жол белгісін көрсек 

аяғымызды жерге топылдатайық. 

-Егер біз оң жаққа бұрылу жол белгісін 

көрсек оң жақ қолымызды көтерейік. 

-Егер біз сол жаққа бұрылу жол белгісін 

көрсек онда біз сол жақ қолымызды 

көтерейік. 

-Егер біз СТОП белгісін көрсек онда 

қолымызды шапалақтатайық. 

-Тамаша! Балалар қарандаршы математика 

елі қандай тамаша.  

-Сендерге ұнайдыма? 

-Балалар ағашта неше сауысқан отыр 

екен? 

-Тотықұстар нешеу? 

-Балалар, математика елінің білімді үкісі 

бізге бірнеше жұмбақтар жасырыпты? 

Жұмбақтар: 

Екі дөңгелегі, екі басқышы бар, 

Бір орындық, екі мүйізі бар.  

Ол не? 

Үш көзінде жалын - от, 

Ал бірақ  та  жаны жоқ. 

Кезекпенен  ашылар, 

Кезекпенен  жабылар. 

-Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? 

Күз мезгілінде неше ай бар? 

2 - тапсырма 

Қандай затқа ұқсас. 

Заттардың пішінің геометриялық 

пішіндермен  сәйкестендіру. Балалар кһріп  

тұрған пішінге қандай заттар ұқсайды? 

3- тапсырма  

Шаршы пішінің өзге пішіндердің  

арасынан  табу. 

 

-Балалар 

тапсырманы 

мұқият 

орындауға 

тырысады. 

-Балалар жауабы. 

-2 сауысқан. 

-3 тотықұс. 

- Велосипе 

-Бағдаршам 

Күз. 

3 ай бар. 

Қыркүйек, 

қазан, қараша. 

 

Балалар заттарды 

пішіндерге 

сәйкестендіреді. 

Балалар шаршы 

пішінің тауып, 

нешінші 

тұрғаның 

анықтаулары 

керек. 

-Жоғарыда бал, 

төменде ара 

орналасқан. 

-Гүлдің оң 

жағында көбелек, 

сол жағында ара 

орналасқан. 
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4- тапсырма  

"Кеңістікті бағдарлау" 

-Қонжықтын жоғары, төмен жағында не  

орналасқан? 

-Гүлдің оң, сол жағында не орналасқан? 

Рефлексивті-

түзетуші 

Балалар, бүгін біз қайда бардық? 

Не білдік? 

 

Балаларды мақтап, мадақтау! 

 

Балалар тәрбиеші 

қойған 

сұрақтарға толық 

жауап береді. 

 

02.02.2023 ж.   № G00014 

ҒАРЫШҚА САПАР 

ПШАНОВА АЙГЕРИМ ГАБИТОВНА                                                                                                                           

Жамбыл облысы Талас ауданы Қаратау қаласы.                                                                                  

"Әйгерім " бөбекжай-бақшасының                                                                      

тәрбиешісі 

Білімділік: балалардың ғарыш, әлем туралы ұғымдарын қалыптастыру, Күн, 

жұлдыздар, Ай, Жер, ғаламшар жайлы мағлұматтар беру, іс-әрекетте 

балалардың геометриялық пішіндерді естеріне түсіру.                                        

Дамытушылық: балалардың ақыл-ойын іс-әрекетте қызығушылықтарын 

дамыту, қимыл-қозғалыстарын жетілдіру.                                                                                      

Тәрбиелік: айналаны қоршаған орта жайында білімдерін кеңейту, үлкендердің 

еңбегін бағалай білуге тәрбиелеу. Балалар, бүгін бізде тіл дамыту іс-әрекеті.                                                                                                                             

Іс-әрекеттің тақырыбы «Ғарышқа сапар». 

Шаттық шеңбер                                                                                                             

Қайырлы таң,                                                                                                                

Ормандар мен далалар.                                                                                               

Достасқан бар балалар.                                                                                                

Қайырлы таң,                                                                                                                  

Біздің балабақшамыз.                                                                                                  

Қайырлы таң,                                                                                                      

Ғаламшарымыз. 

Жұмбақ жасыру.                                                                                                         

Ұшады қанатсыз                                                                                                       

Зырлайды аяқсыз (ЗЫМЫРАН) 
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Сұрақ-жауап.                                                                                                            -

Балалар ғарышқа немен ұшады? (Зымыранмен ұшады)                                                   

-Зымыранды қандай геометриялық пішіндерден құрастырамыз? (Үшбұрыш, 

тіктөртбұрыш, дөңгелек)                                                                                                      

-Енді осы бөлшектерден зымыранды құрастырайық. Сол құрастырған 

зымыранмен ғарышқа ұшатын боламыз. (Зымыран құрастырады)                          

-Міне, ғарыш әлеміне де келіп қалдық. Балалар кеш түсіп, аспан 

қараңғыланады. Біз аспаннан нені көреміз? (жұлдызды аспанды көреміз.)         -

Бұл не? (жұлдыздар, планеталар)                                                                                        

-Осыларды бір сөзбен қалай атауға болды? (Ғарыш)                                                   

-Бүгін міне, осы ғарыш туралы әңгімелейтін боламыз.                                                 

-Балалар, аспанда қанша жұлдыз бар? (Көп)                                                                     

-Дұрыс. 

 Күн сайын аспаннан көп көретін, бізге жылуын беретін күн, ол аспандағы көп 

жұлдыздың бірі. Ол басқа жұлдыздардан бізге жақын тұрғандықтан үлкен және 

дөңгелек болып көрінеді. Күн- ең үлкен және ыссы жұлдыз. Ыстықтан оған 

жақындай алмайсың. Тіпті оған қарай алмайсың: тым жарық. 

-Кім айтады, күн қай бағытта , қалай жұреді? (балалардың жауабы) 

-Дұрыс. Күн сайын күн Шығыстан шығып, Батысқа батады. Күн біздің жерді 

айналып жүрген сияқты көрінеді. Бірақ тіптен олай емес. Негізі біздің жеріміз 

және басқа планетелар күнді айналады. Күнді және оны айналып жүрген 

планеталарды күн жүйесінің құрылымы деп атаймыз. Қайталайықшы. 

Балалар: Күн жүйесінің құрылымы.                                                                                              

-Міне, күн жүйесінің құрылымы. Күн-жүйесінің орталығы болып саналады.                 

-Күн жүйесінде неше планета бар? (9 планета бар)                                                                   

-Кім атап береді? (Меркурий, Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, 

Нептун, Плутон)                                                                                                                             

-Ал балалар, осы планеталарды біз аспанға қарап көре аламыз ба? (Жоқ) 

Сергіту сәті: 

Аспан, аспан, арайлым,                                                                                                    

Саған жиі қараймын.                                                                                                                                          

Сені көзбен шоламын,                                                                                                     

Мен ғарышкер боламын. 

Ойын «Ұшты,ұшты». 

-Ал кім айтады ғарышқа немен ұшады? Ұшақ, тікұшақ ұша ма? (Зымыранмен 

ұшады)                                                                                                                              

-Дұрыс. Ғарышқа зымыранмен ұшады.                                                                                  

-Ал ол зымыранмен ұшатын кімдер? (Ғарышкерлер)                                                             

-Ең алғашқы ғарышқа ұшқан ғарышкер кім (Юрий Гагарин)                                                  

-Ал ең алғашқы қазақ ғарышкерлерін атаңдаршы. (Тоқтар Әубәкіров, Талғат 

Мұсабаев және Айдын Айымбетов) 
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 Жерден басқа планеталарда тіршілік жоқ, ауа жоқ, сондықтан да ғарышкерлер 

арнайы киім киеді. Оны – скафандр деп атайды. Ғарышкерлерге арналған бұл 

киім арнайы жабдықталған, бұл киімнен ыстық та, суық та өтпейді және арнайы 

сөйлесу ұшін радиомен жабдықталған. 

Балалар кім айтады күн жүйесіндегі тоғыз планетаның ішінде тіршілік бар, 

өмір сүруге болатын планета қалай аталады дедік? (Жер) 

Қорытынды: Біз бүгін не жайында айттық? Ғарышкерлерден кімдерді 

білесіңдер? Жұлдыздарды беріп мадақтау. 

 

№ F0006602    02.2023ж. 

АТА-АНА, БАЛА  БАЛАБАҚШАДА 

МАКИМОВА АСЕМКУЛЬ КАКИМОВНА 

СҚО Петропавл қаласы МҚКҚ                                                                                 

«Алпамыс» бөбекжай-бақшасы тәрбиеші. 

 

   «Адамның адамшылығы ақылы, ғылымы, жақсы ата, жақсы ана,                                                                         

    жақсы ұстаздан болады. Адам баласын бауырым деу жүректің ісі» 

                                                                                                                                            

Баланың жақсысы- әке мен шешенің ары, ата-ананың абыройы. Қоғамның 

болашағы мен беделіне айқын жол ашар өскелең ұрпақ. Тал бесіктен басталар 

тәрбиенің тереңді меңзейтіні осында. 

Ата- ана өз баласын махаббатың нұрына бөлеп,қуанышына, бақытына 

бөлейді. «Ұлт боламын десең, бесігіңді түзе»-деп бабымыз айтқандай 

баланыбесіктен, тіпті бала тәрбиесі туралы сөз ете қалғанда, алты айлық баласын 

тәрбиешіге әкелген ата-анаға «Сіз балаңызды 1,5 жыл тәрбиесін өткізіп алдыңыз, 

баланы іште тәрбиелеу керек» деген еврей халқынын мысалын келтіріп жатады.                                                                                               

Баласының жақсы болғанын армандамайтын ата-ана жоқ. Тіпті баласының 

болашағы үшін отқа да,суға да түсетін ата-аналар бар. Бала тәрбиесі- қиында 

күрделі процесс. Біз баламыздың тәрбиелі де өнегелі болып өсіп, өз қатарының 

алды болғаның қалаймыз. Бірақ баламызды осы мақсаттарға тәрбиелеу үшін 

үлкен еңбек, күш –жігердің қажет етеді.                                                     

Біз баламызға үнемі талап қойғышпыз. Әуелі талапты қоймастан бұрын, 

балаға өзіміз үлгі көрсете білуіміз керек. Баланың көзінше қырсық мінез 

көрсетету, өзге адамды жамандау сияқты қылықтар бала бойына теріс 

көзқарастарды қалыптастыруға негіз болады.                                                                             

Бала тәрбиесін ойлайтын ата- ана ең әуелі өзін тәрбиелегені жөн болар еді 

деп ойлаймын. Балаға дұрыс тәрбие берудің өзекті бір саласы жас жеткіншекті 

еңбекке деген әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру болып табылады. Бұны тек 

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

көгаландыру сияқты игілікті іске қатысуын қадағалап отыру. Сонда ғана 
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еңбексүйгіштік қасиет берік дағдыға айналады. 

 Еліміздің болашағы - ертеңгі тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ екені даусыз. Сол 

тәртіпті, тәрбиелі ұрпақ өсіру - баршаға ортақ, әрі міндет. Құрметті ата - аналар, 

балаларыңыздың бойынан жат қылық көрсеңіздер тәрбиешіні жолдастарын, 

қоғамды кіналаудан гөрі, «мен баламды тәрбиелеуде қай жерінен ағаттық кетті, 

баламның бойына жақсы әдет сіңіруде, жақсы тәрбие беруде қай жерден 

жаңылдым» деген ой түйсеңіздер екен. Тәрбиенің от басынан басталатыны 

сөзсіз. Күнделікті « беті қолыңды жу, тісіңді тазала, өтірік айтпа, біреудің затын 

рұқсатсыз алма т. б» деген сияқты сөздерді айтуға жеңіл болғанмен, осы 

сөздердің тәрбиелік мәні зор екенін естен шығармау керек. Осыдан бала 

тазалыққа, шыншылдыққа, ұқыптылыққа үйренеді. Адам баласының шыр етіп 

өмірге келгенде көретіні ата - ана, ал ата - ана өмірінің жалғасы - бала. Өмірінің 

жалғасы баласының керемет ғалым болмаса да, тәрбиелі үлгілі, ақылды 

кішіпейіл, бауырмал, мейірімді болып өсуін ата – ана қадағалайды. «Тәрбие басы 

тал бесік», «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деп айтылған дана сөздер 

текке айтылмаса керек. Баланы тәрбиелеуде ата – ананың бір – біріне деген қарым 

- қатынасы, қалай сөйлесетіндігі, туған – туыспен, көрші - көлеммен қалай 

араласатындығы, келген қонақты қалай сыйлайтыны, тіпті ұсақ-түйек болса да 

қалай тамақтанатыны, дастархан басындағы әдептілігі, қалай киінетіні бұның 

барлығы балаға әсер етеді. Бала үлкенге қарап өседі. Баланы үнемі ұрып - соғып, 

қателескен жерінде қатаң жазалап тәрбиелеудің қажеті жоқ. Ақылмен, мысал 

келтіре отырып түсіндіру керек. Баланы адамгершілікке, қарапайымдылыққа, 

жақсы әдетке, әдемілікке, әдептілікке ұқыптылыққа, жауапкершілікке сөзбен 

жеткізе отырып тәрбиелеуге болады. «Жақсы сөз жан азығы» деп бекер 

айтылмаса керек. Қай заман, қай қоғамда болмасын адамзат баласы жас ұрпақ 

тәрбиесіне зор мән беріп келген. Өркениет жолында алға ұмтылған ұлт, ең 

алдымен жастарға оқу білім беру ісін дұрыс жолға қоюы тиіс. Сондықтан да 

Елбасымыз XXI ғасырды білім жарысы ғасыры деп атап отыр. Тәрбиенің 

мақсаты пәнді керемет меңгерген оқушы тәрбиелеу емес, ең бастысы Адамды 

тәрбиелеу. Бүгінгі күні біз – әлем халқы, бір кісідей жаңа дәуір, жаңа ғасыр - жаңа 

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

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

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

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

шектелмейді. Бұл баланың сезіміне әсер ету арқылы ішкі дүниесін оятудың 

нәтижесінде оның дүниетанымын қалыптастырады. 

Ана - тілінің тағдыры отбасынан басталады. Рухани байлық дүниетаным, түсінік, 

рух, иман отбасынан осы түсініктерді ана - тілі арқылы халықтың сарқылмас мол 

рухани қазынасынан сусындаса, өзіміздің дәстүрлі ұлттық дүниетанымымыздың 

арнасында әлемдік өркениет жетістіктерін игеріп терең меңгерсек, ешкімге 

есемізді жібермейтін дәрежеге жетсек, онда дербес ел ретінде нық тұрамыз. 

Қазақ халқы баланы дүниедегі барлық асылдан жоғары бағалаған, болашағына, 
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арманына бағалаған. Сондықтан да халқымыз «Балалы үй - базар, баласыз үй - 

мазар» деп асыл сөзін арнаған. 

Қазіргі уақытта бала тәрбиесінің табысты болуы ата – аналардың тәжірибесіне, 

кәсіби шеберлігіне, ынтымақтастығына, отбасы мүшелерінің өзара қарым – 

қатынасына, көзқарастарының және мақсаттарының бірлігіне байланысты. Ол 

үшін ата – аналар күнделікті өмірде балаларының мінез – құлқына, қажетті 

қасиеттердің қалыптасуына назар аударуды, тәрбие үрдісінде теріс қылықтарды 

болдырмауды ойластыруы шарт. Отбасында тәрбие ісімен айналысу үшін, ең 

алдымен ата – ана өз өмірін, өз ісін дұрыс ұйымдастыра білуі қажет. Баланың көп 

уақыты сәби шағынан бастап отбасында өтеді. Оның өмірін, іс - әрекетін, 

демалысын бірқалыпты ұйымдастырып, реттеп отыру үшін қажетті жағдай 

керек. Ал жағдай ұтымды күн ырғағы негізінде жасалады. Күн ырғақ – бұл өмір 

тәртібі. Ал бала өз міндетін қашан да орындауға тырысады. Отбасында бала әр 

нәрсені естиді, көреді, қалай өмір сүру керек, өзін - өзі қалай ұстай білу керек, 

жағымды, жағымсыз мінез – құлықтарды байқайды. Сондықтан ата – ана балаға 

үңіле қарап, үнемі бақылап бала жан дүниесіне оң әсер ететін іс - әрекеттерді 

дағдыға айналдыру керек. 

Ата-ана бала тәрбиесіндегібастытұлға. Сондықтанәке де, шеше де 

балаларыныңжандүниесінеүңіліп, мінез - құлқындағыерекшеліктерді жете 

білгеніжөн.  

Балалармен әңгімелескенде олардың пікірімен де санасып отырған орынды. 

Өз баласымен ашық сөйлесе алмай, сырласа білмейтін ата — аналар «Екеуміз де 

жұмыстамыз, кешкісін үй шаруасынан қол тимейді, баламен сөйлесуге уақыт 

жоқ» дегенді айтады.  

Бұл дұрыс емес. Баламен сөйлесуге тіпті арнайы уақыт бөлудің қажеті жоқ. 

Әке мен шеше ұл – қыздармен үй шаруасында жүріп – ақ әңгімелесіп, ой бөлісуге 

неге болмасқа. 

Баланы мектепке апарып алып қайтар жолда сырласып әңгімелесуге болатынын 

естен шығармаған жөн. Бала мектепте болған жайды әңгімелеп, достары жайлы 

ой пікірімен бөліскісі келеді. Балаға уақытым жоқ деп тиып тастамай, 

сұрақтарына жауап беріп өз пікіріңізді ортаға салсаңыз ол баланың ойында дұрыс 

пікір қалыптастырады. Бала дегеніміз – болашақ.  
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