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№ G000038   04.02.2023ж. 

 «ҚАРЛЫҒАШ ПЕН ДӘУІТ» ертегісі 

 

ЮСУПОВА АЙЖАМАЛ ЮСУПОВНА 

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы 

№ 15 «Әлия» бөбекжай тәрбиеші 

 

ҰОҚ мақсаты:       Ертегі мазмұнын эмоционалды қабылдайды, мазмұнның    

                                  жүйелілігін сақтай отырып  ертегіні  сахналайды.  

                                  Ертегі кейіпкерлерінің мінезін сипаттайды.  

Күтілетін нәтиже: Театрландырылған қойылымды дайындау барысында  

                                ересектермен және құрдастарымен өзара әрекет ете алады. 

 

Уақыты: 

ҰОҚ Жоспарын жүзеге 

асыру уақыты 

1.Дұрыс әсерлі көңіл күй 

орнату. 

Слайд 1 мин 

Аудио таспа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миға шабул 

Ашық сұрақтар 

Айтылым,тыңдалым 

 

20 мин 

ҰОҚ жоспары 

 

-Сәлеметсіздер 

ме,балалар! 

Балалар бүгін топқа 

көптеген қонақтар 

келіп 

отыр.Қане,қонақтарме

н амандасайықшы,ол 

үшін біз шаттық 

шеңберіне тұрайық. 

Шаттық шеңбері 

Қайырлы таң 

Күннің көзі ашылсын, 

Көкке шуақ 

шашылсын 

Құтты қонақ келіпті 

Төрімізге еніпті 

Ал, қанекей бәріміз 

Сәлем дейік үлкенге 

Сәлеметсіздер ме, 

апайлар! 

Ресурстар 

Үнтаспа 

Слайд 

Қасық театры, қуыршақ 

театры 

 

 

 

 

 

 

Шаттық шеңберіне 

тұрып, қонақтармен 

амандасады. 

 

 

 

 

 

 

-Күз мезгілі 
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Топтасу 1 мин 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 1 мин 

 

 

Миға шабул 

Ашық сұрақтар 

Айтылым,тыңдалым  

 

 

 

Аудио таспа  

 

Миға шабул 

Ашық сұрақтар 

Айтылым,тыңдалым  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізіг бөлім 

-Балалар,қазір 

жылдың қай мезгілі? 

-Күз мезгіліне неше 

ай жатады? 

-Күз айларында ауа-

райы қандай болады? 

-

Балалар,қолдарымызғ

а таратылған суреттер 

арқылы 2 топқа 

бөлінеміз. 

 

-Балалар,бүгінгі көңіл 

күйлерің қандай? 

-Бүгінгі тамаш көңіл-

күймен бүгіні ашық 

оқу қызметімізді 

бастаймыз.  

Қарлығаш туралы 

слайд көрсету. 

Ширату: 

-Балалар слайдтан 

қандай құсты 

көрдіңдер? 

-Қарлығаш қандай 

құс? 

-Қарлығаш туралы 

қандай ертегілерді 

білесіңдер? 

-

Жарайсыңдар,балалар

! 

-Олай болса 

аудиотаспадан  

«Қарлығаш пен дәуіт» 

ертегісін мұқият 

тыңдайық. 

-Үш ай 

бар.Қыркүйек,қазан,қара

ша. 

-Күн суытады,жаңбыр 

жауады,құстар жылы 

жаққа 

ұшып кетеді. 

Қарлығаш, дәуіт тобы

 
 

-Тамаша. 

 

 

 

 

 

-Қарлығаш 

 

-Қарлығаш айыр 

құйрықты, 

қанаттары ұзын,дене 

бітімі ерекше құс. 

-«Қарлығаштың құйрығы 

неге айыр?», «Қарлығаш 

пен дәуіт»  

 

-Ұнады. 

 

-Жардың басына 

 

-Балапандарды жеуге 

 

-Көкек,қарға 

-Жоқ көмек көрсете 

алмады 
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Топтық жұмыс 

Бақылау:тікелей,жалпыла

ма 

Бала үні,4К: командамен 

жұмыс 

Саралау: мазмұн арқылы 

 

Кері байланыс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергіту сәті 

 

 

Құрылымдалған ойын: 

 

 

 

 

 

 

ҰОҚ қортындысы 

 

 

-Балалар ертегі 

сендерге ұнады ма? 

-Қарлығаштың ұясы 

қайда орналасқан 

екен? 

-Жылан не үшін 

келді? 

-Қарлығаш бірінші 

нелерден көмек 

сұрады? 

-Олар көмек көрсетті 

ме? 

-Қарлығаш ұшып келе 

жатып нені 

кездестіреді? 

-Дәуіт қандай іс 

жасады? 

-Қарлығаш дәуіттің 

ерлігіне риза болды 

ма? 

-Жарайсыңдар 

балалар! 

-Ертегінің мазмұны 

түсінікті 

болса,ертегіні рөлге 

бөліп ойнайық. 

-«Қарлығаш» тобы 

қасық театры арқылы 

рөлге бөліп ойнайды. 

-«Дәуіт» тобы 

қуыршақ театры 

арқылы рөлге бөліп 

ойнайды. 

Екі топ бірі-біріне 

кері байланыс береді. 

«Дәуіт» тобы «Бас 

бармақ» әдісімен 

бағалайды. 

-Дәуітті 

-Қарлығаштың 

балапандарын құтқарып 

қалды.  

-Қарлығаш дәуіттің 

ерлігіне риза болып,екеуі 

айырылмастай дос болды. 
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«Қарлығаш» тобы 

«Көңілді 

смайликтер» әдісімен 

бағалайды. 

-Балалар бойымызды 

жазу үшін сергіту 

сәтіне кезек берейік 

«Қарлығаш әні» 

 

 

«Досымның жүрегі» 

Шарты: досына жақсы 

тілек айтып 

жүрекшені ұсынады. 

 

 

-

Жарайсыңдар,балалар

! 

-Бүгініг ашық оқу 

қызметіне жақсы 

қатыстыңдар. 

-Мен сендерге 

ризамын,қуаныштым

ын. 

-Мен сендерді  

«Жарайсың балақай!» 

атты көңілді қоянмен 

марапаттаймын. 

Келген қонақтармен 

қоштасайық.  

Сау болыңыздар 
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№ G000039    04.02.2023 ж. 

«СОЛ ЖАҚТА-ОҢ ЖАҚТА, ЗАТТАРДЫ СӘЙКЕСТЕНДІРУ» 

САПАРОВА ГУЛЬМИРА 

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы 

 №15 «Әлия» бөбекжай тәрбиеші 

 

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: 
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«Қалқиған екі құлағы, 

Тырс етсе зытып тұрады. 

Өзі ноян,Бұл қорқақ....»(Қоян) 

Қоян өзін суреттен табуын сұрайды. 

Қоян балаларға мыныдай сұрақтар қойып,олармен әңгімелеседі. 

-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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№ G000040   04.02.2023 ж. 

«ҒАРЫШҚА САПАР» 

САМУРАДОВА РУХИЯ БЕГИМБАЕВНА 
Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы  

№ 15 «Әлия» бөбекжай тәрбиеші 

 

Мақсаты: 

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. 

Қайырлы таң, 

Достасқан бар балалар. 
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Қайырлы таң, 

Біздің балабақшамыз. 

Қайырлы таң, 

Ғаламшарымыз. 

Жұмбақ жасыру. 

Ұшады қанатсыз 

Зырлайды аяқсыз (ЗЫМЫРАН) 

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. 
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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) 

Ғарышкерлер туралы тақпақ айту. 

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. 
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№ G00041     04.02.2023 ж.     

«ҮЙШІК» ертегісі 

ҚАЛДЫБАЕВА ЛЯЗЗАТ ЧАЙХИЕВНА 

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы 

№ 15 «Әлия» бөбекжай тәрбиеші 

 

Мақсаты: Ертегіні пропп картаға салып әңгімелеп беруге үйрету.  

  А)Білімділік:  Пропп карта туралы білім беру, ертегі туралы білген білімдерін 

бекіту; 

 Ә)Дамытушылық: балалардың еске түсіру, қиялын, тілдік қатынастарын 

жетілдіру, сахналап, әңгімелеп беруге дағдыландыру. 

 Б)Тәрбиелеу: балалардың адамгершілік сезімдерін ояту. 

  Әдіс-тәсілдер: сұрақ- жауап, әңгімелеп беру, мәнерлеп оқу, көрсету, талдау, 

пропп картамен жұмыс жасау, етістікті тірек-сызбалар, Кольцелулий әдісі, 

сюжеттік-рөлдік ойын, алты қалпақ, Мурашковский әдісі.  

 Билинг- компонент:аю- bear, тышқан- mouse,қоян –rebbit, 

Сөздік жұмыс:Жауап қатпады –ешкім жауап қайтармады. 

Пайдаланатын құралдар: Пропп карталар, ертегі мазмұнына сәйкес салынған 

суреттер,  етістікті тірек-сызбалар,Кольцелулий карталары, дүрбі, магнитафон, 

3D көзілдірігі т.б. 

 

 

Іс- әрекет 

кезеңдері 

Тәрбиешінің әрекеті Балалардың 

әрекеті 

Мотивациялық-

қозғаушылық 

Шаттық шеңбер: «Сиқырлату» 

М: Понтамимо арқылы 

жануарлардың қимылын көрсете 

білуге үйрету. 

Дид. ойын:«Аңдардың тіршілігін 

ажырат»        (Кольцеулий әдісі 

арқылы) 

Балалар  

понтамимо арқылы 

жануарлардың 

қимылын көрсетеді. 

 

Кольцелулий 

әдісі арқылы 

аңдардың 

тіршілігін 

ажыратады. 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

11 

 

 

 

 
М: берілген аңдардың атын атап, 

қажетті суретпен сәйкестіруге , 

өзгергенін ажырата алуға үйрету. 

-Ертегілерде аңдар кездесе ме? 

-Қандай ертегілерді білесіңдер? 

-Ертегілерді жақсы көресіңдер ме?  

-Олай болса мен сендерді Ертегілер 

еліне апарып, театрда «Үйшік» 

ертегісімен танысамыз.  

 
Алдын-ала мен билет алып қойдым, 

барып Сиқырлы кілемшеге отырып 

ұшып барайық. 

(Білгендерін 

айтады) 

 

Берілген аңдарды 

атап, қажетті 

суретті тауып, 

сәйкестіреді. 

-Иә, кездеседі. 

-«Аю мен Маша», 

«Түлкі мен қоян», 

«Үш аю», 

«Бауырсақ» т.б. 

  Балалар 

сиқырлы 

кілемшеге 

отырып, 

Ертегілер еліне 

әуен арқылы 

ұшып барады. 

«Үйшік» 

ертегісімен 

танысады. 

 

Балалар 

билеттерін алып, 

сәйкес суретке 

барып отырап, 

көзілдіріктерін 

киеді. 

Ұйымдастыру-

іздестіру 

Ертегіні театрға барып, 3D 

көзілдірігін киіп, ертегімен 

танысады.

 

Балалар театр 

орталығына 

барады. 

Ертегімен 

танысады. 
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Мурашковский әдісі арқылы 

ертегімен таныстыру. 

 
  Алаңда бір үйшік тұр 

екен.Жертесер тышқан жүгіріп 

келіп....................................................

.................................. 

Жаңа сөзбен таныстыру: «Жауап 

қатпады» 

-Үйшікте не байқап қалды?  

-Одан кейін нелер келді? 

-Соңында үйшікпен не болды? 

Сергіту сәті: 

    Етістікті тірек- сызба арқылы 

қимылдар жасайды. 

 

 
Балармен қайтадан топқа оралып, 

ертегіні Пропп картаға салып 

әңгімелеу. 

 

 

 

 

 

 

 Мурашковский 

әдісі арқылы 

ертегімен 

танысады. 

 

 

 

Ертегінің 

мазмұнын мұқият 

тыңдап отырады. 

 

 

Ертегінің 

мазмұнын тыңдап 

отырады. 

 

Жаңа сөзбен 

танысады. 

-Қоян кездесті. 

-Түлкі, 

тышқан,аю... 

-Жаңадан үй 

салды. 

Етістікті тірек-

сызбалар арқылы 

жаттығу жасайды. 

Карточкаларды 

көрсетіп, ертегіге 

салынған 

белгілерді 

ажыратады. 
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Күтілетін нәтиже: 

Не білді? Пропп карта туралы түсінік алды; 

Не меңгерді?Ертегіні әр түрлі тәсілдер арқылы  әңгімелеп береді; 

Не игеру керек? Ертегіні пропп картаға салып әңгімелеп беріп, сахналай 

алады. 

 

 

 

 

 

 
 

Ертегіні Пропп 

карта арқылы 

тамашалайды. 

Ортаға  екі бала 

шығып ертегіні 

әңгімелеп береді. 

Рефлексивті- 

түзетушілік 

6 қалпақ арқылы қорытындылау: 

-Көңіл күйін қандай? 

-Қандай әрекет жасадың? 

-Шығармашылық 

-Қандай жаңалық алдың? 

-Пропп картаме не істедік? 

Бағалау: «Смайликтер» арқылы 

мадақтау. 

Балалардың 

жауаптары: 

-Көңіл күйім 

жақсы. 

-Театрға барды, 

ертегі тындадым. 

-Ертегіні 

әңгімелету. 

-Жаңа сөзбен 

таныстым: Жауап 

қатпады. 

-Пропп карта 

арқылы ертегімен 

таныстық. 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

14 

 

 

№ G000042   04.02.2023 ж 

«ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ПІШІНДЕР». 

ДЖАНБАЕВА АСЕМ САРСЕНГАЛЫЕВНА 

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы  

№15 «Әлия» бөбекжай тәрбиеші 

 

Мақсаты: геометриялық пішіндер туралы білімдерін бекіту: шеңбер, шаршы, 

ұшбұрыш.                                                                                              

Міндеттері:геометриялық пішіндер үлгілерін қимақағаздағы бейнесінің үстіне 

салып қарауға жаттықтыру; қоршаған ортадан басқа да геометриялық 

пішіндерге ұқсайтын заттарды таба білуге үйретуді жалғастыру; геометриялық 

пішіндер белгілерін ажырата білу және атау білігін бекіту; пішінді оң қолымен 

алып, солдан оңға қарай қойып шығу білігін дамыту; «теңбе-тең» сөзін 

қолдануды үйрету; заттар мен пішіндерді көру-қозғаусезу тәсілдерімен зерттеу 

білігін дамыту; бақылағыштығын, назар аударуын тәрбиелеу.                                                                                                                    

Күтілетін нәтижелер:                                                                                                          

біледі: геометриялық пішіндерді ажыратады және атайды: шеңбер, шаршы, 

үшбұрыш; «сонша, неше...», «теңбе-тең» терминдерін;                                                                                                                       

түсінеді: қоршаған ортадағы кейбір заттар геометриялық пішіндерге: шеңбер, 

шаршы және үшбұрышқа ұқсайтынын; қолданады: тапсырманың дұрыс 

орындалғанын тексеру үшін заттарды оңнан солға қарай үстіне қою әдісін 

қолдануды; жапсырмамен жұмыс жасау дағдысын, ұқсас заттарды табу 

дағдысын.                                                                                                                   

Құрал-жабдықтар мен материалдар:шаршы, шеңбер, үшбұрыш макеттері; 

«геометриялық пішіндер карточкасы»; әуен, құрсаулар – 3; геометриялық 

пішіндер салынған табақ;үлестірмелі материалдар: жұмыс дәптері, жай 

қарындаш және жапсырмалар.                                                                                                                                                             

Сөздік жұмыс: шеңбер, үшбұрыш, шаршы.                                                                   

Билингвальды компонент: шеңбер – круг, үшбұрыш – треугольник, шаршы – 

квадрат.                                                                                                                   
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ҰОҚ-нің барысы                                                                                                                                                                      

1. Ұйымдастыру кезеңі. Педагог: Бүгін біз геометриялық пішіндер еліне 

қонаққа аттанамыз. Келісесіңдер ме? Онда аттанамыз.                                                                  

2. Негізгі кезең. «Шешуін тап және ата» ойыны.                                                                  

Педагог жұмбақ жасырады: Дөңгелек дөңгелейді, Доңғалақ доңғалайды. Олар 

неге ұқсайды? Әрине, бұл … (Шеңбер)                                                                                    

Сұрақтар қояды:                                                                                                                      

–Шеңберден басқа қандай геометриялық пішіндерді білесіңдер? 

Фланелеграфпен жұмыс істеу.                                                                                                                                            

Педагог фланелеграфта ілулі тұрған әр геометриялық пішіндерді көрсетіп 

сұрайды.                                                                                                                                                                                                                         

–Мынау қандай геометриялық фигура?                                                                                            

Не нәрсе шеңберге ұқсас болады?                                                                                                                                                      

Не нәрсе ұшбұрышты болады?                                                                                                       

Не нәрсе шаршы болады?                                                                                                         

Балалардың назарын суреттегі карточкаға аударады                                                                                                                          

– жоғары жақта қанша шаршы болса, төменгі жағына солдан оңға қарай сонша 

шаршы орналастыру керек. Соны көрсетеді.(4 шаршы)                                        

«Өзіңнің карточкаңа жапсыр» ойыны.                                                                                     

Жұмыс дәптері, 1-тапсырма. Педагог балаларға жоғарғы жолақта қанша 

геометриялық пішін болса, төменгі жаққа сонша геометриялық пішін 

жапсыруға тапсырма береді.                                                                                   

Сұрақтар қояды: Төменгі жағына неше шаршы орналастырдыңдар?   Төменгі 

жағында неше шаршы болды?                                                                                        

Содан кейін төменгі жағына жоғарғы жағында неше дөңгелек болса, сонша 

дөңгелек жапсыруды ұсынады. (2 шеңбер).                                                                

Төменгі жағына неше шеңбер жапсырасыңдар?                                                                              

Тағы да жоғарғы жағында неше үшбұрыш болса, төменгі жағына сонша 

үшбұрыш жапсыруды ұсынады (3 үшбұрыш).                                                              

Төменгі жағына неше үшбұрыш жапсырасыңдар?                                                          

Олар нешеу болды? Балалар тапсырманы орындайды.                                                  

Педагог балалар тапсырманы дұрыс орындағандарын тексереді, жеке жұмыс 

жүргізеді.                                                                                                                                          

Сөздік жұмыс: дөңгелек, үшбұрыш, шаршы.                                                
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Билингвальды компонент: дөңгелек – круг, үшбұрыш – треугольник, шаршы 

– квадрат.                                                                                                                             

Қимылды ойын: «Өз үйіңді тап» Кілем үстінде әр құрсаудың ішінде бір 

геометриялық пішіндерден: шеңбер, шаршы, үшбұрыш жатыр. Педагог 

балаларға табақтан бір геометриялық пішіндерден алуды ұсынады. Әуенді 

қосады. Кілем үстінде жүруді ұсынады. Әуен тоқтағанда, әрқайсысы өз үйіне 

жүгіріп кіруі тиіс (құрсау ішіне): қолында шеңбер барлар, шеңбер жатқан 

құрсауға, 76 қолында үшбұрыш барлар, үшбұрышқа, қолында шаршы барлар, 

шаршы жатқан құрсауға жүгіреді. Педагог балалардың дұрыс өз үйіне кіргенін 

тексереді. Содан кейін тағы әуенді қосады, балалар бұл кезде пішіндерді қайта 

табаққа салып, әуен аяқталғанда өз орындықтарына отыра қалады.                                                                                                                             

Ойын: «Заттар қандай геометриялық пішіндерге ұқсайды?»                                    

(2-тапсырма). Балаларға суреттерді қарап, онда бейнеленген заттарды атауды 

сұрайды. Геометриялық пішіндеріне оларға ұқсайтын заттарға дейін сызып 

қосуға тапсырма береді. Балалар тапсырманы орындайды. Педагог балалар 

тапсырманы дұрыс орындағандарын тексереді, жеке жұмыс жүргізеді. 

3.Рефлексия. Педагог қорытынды жасайды. Топ ішіндегі геометриялық 

пішіндерге (шаршы, шеңбер және үшбұрыш) ұқсайтын заттарды табыңдар. Үш 

баланы шақырып, біреуіне топ бөлмесінен шеңберге ұқсайтын затты, екіншісіне 

шаршыға ұқсайтын затты, ал үшіншісіне үшбұрышқа ұқсайтын затты алып 

келуді өтінеді. 
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№ G000043   04.02.2023 ж.  

«ҒАЖАЙЫП МАТЕМАТИКА» 

АБИШЕВА ОРАЗГУЛЬ КУАНЫШОВНА 

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы 

 № 15 «Әлия» бөбекжай тәрбиеші 

 

Мақсаты:Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата білуге, 

геометриялық пішіндерді тануға, ойын арқылы жеткізе білу. 

Монтессори және Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып балалардың 

шығармашылық ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамыту. 

Күтілетін нәтижелері: Балаларға тапсырма беру арқылы түстерді ажырата 

білуге, геометриялық пішіндерді тануға,ойын арқылы жеткізе білді. 

.Монтессори және Триз әдістемесінің элементтерін қолдана отырып 

балалардың шығармашылық ойлау қабілеттерін қол моторикасын дамытты. 

Қолданылатын әдіс-тәсілдер: Көрсету,таныстыру,сұрақ жауап  

Белингвальды сыңары: Үшбұрыш-треугольник, төртбұрыш-квадрат, шеңбер-

круг 

 

ҰОҚ кезеңдері Жоспарланған іс-шаралар Ресурстар 

ҰОҚ басталуы Жылулық  шеңбер 

Үлкен шеңбер құрайық 

Алақанды ұрайық 

Күлімдесін күнде 

Күлімдейік біз де 

Алақанды ашайық  

Күннің нұрын салайық 

Таза ауаны салайық 

Жүрек жұлуын салайық 

Енді бәрін қонақтарға сыйлайық 

 

ҰОҚ негізгі 

бөлімі 

Музыка ойналады топқа үрленген шар 

ұшып келеді ішінде хат болады.Шарды 

жарып хатты оқи бастағанда музыка 

ойналып экраннан аю сөйлейді. Аю: 

сәлем достар сәлем балалар мен сендерге 

Слайд  
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хат жолдаған себебім менің Маша досым 

орманда адасып қалды соны таба алмай 

жүрмін соны табуға көмектесіңдерші. 

Аю: балалар сендерде орманға барам деп 

жолдан адасып қалмаңдар сендер 

алдымен орманға бармас бұрын картадан 

жолды көріп алыңдар 

Аю: Таулардың аржағында 

Орманың аржағында 

Сандықша бар 

Іші тола ғажайыпқа 

Сол сандықшада маша досым тығылып 

отыр соны маған әкеп беріңдер. 

Аю: орманға бару үшін жол өте алыс 

орманға паровозбен бару керек. 

Балаларды паровозға отырғызу үшін 

қалталы тақтайшадан әр түрлі пішіндерді 

алғызып сол пішіндер арқылы паровозға 

отырғызады. 

Балаларға орманға келгендерін айтып 

онда көптеген тапсырмалар 

орындайтындарын айтады. 

Тақтадағы үш құлыпқа назарларын 

аудартып құлыптың кілтін ашу арқылы 

тапсырманы орындайтынын айтады. Сол 

кезде экраннан төртбұрыш сөйлейді 

балаларға түсіндіріп құлыптың кілті 

екенін түсіндіріп бірінші тапсырманың 

ашылғанын айтады. 

1-Тапсырма   

Топтық жұмыс  

Триз әдістемесін қолдана отырып 

пішіндерге ұқсас суреттерді тауып 

қыстыру. 

Пішіндер туралы тақпақтар сұрау. 

Экраннан шеңбер сөйлейді шеңбермен 

таныстырып екінші құлыптың кілті 

екенін айтып екінші тапсырманың 

 

Слайд  

 

 

 

 

 

 

 

Слайд  
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берілгенін айтады. 

2-Тапсырма  

Жеке жұмыс 

Тәрелкедегі жемістер мен көкөністерді  

санау арқылы сандарды тура тауып 

құрастыру  

Балаларға 1-10ға дейін санату және 

орысша ағылшын тілде санату арқылы 

білімдерін толықтыру. 

Экраннан үшбұрыш сөйлейді үшбұрыш 

пішінмен таныстырып үшінші құлыптың 

кілті екенін айтып үшінші тапсырманың 

берілгенін айтады. 

3-Тапсырма  

Тәрелкедегі түрлі макарондардан бау 

өткізу арқылы балаларға санатып 

түстерін тауып, монтессори әдістемесі 

арқылы қол маторикасын дамыту. 

Ғажайып сәт: 

Орманда үлкен қорап тұрады ішінен 

Маша шығады 

Маша: сәлем достар мен орманда ойнап 

жүріп мына үлкен қорапқа қамалып 

қалдым рахмет сендерге мені 

құтқарғандарыңа менім ішім қатты пысты 

меніммен ойын ойнайсындарма 

Сергіту сәті 

Музыка ырғағымен қимылды жаттығулар 

жасату. 

Ойын  «Өз орнынды тап»  

Ал қане балалар өздерінің тұрған 

пішіндеріңді қолдарыңа алып сол 

пішіндер арқылы паровоздарына 

отырайық тобымызға қайтайық. 

Пішіндер арқылы паровозға отырады. 

Балалар біз аюға Маша досын қайтарайық 

Машаны аюға жібереді  
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ҰОҚ 

қорытындылау 

Сұрақ жауап арқылы қорытындылау  

Қане балалар біз кімге көмектестік? 

Машаны қайдан таптық? 

Біз қандай тапсырмаларды орындадық? 

Жарайсыңдар балалар!  мақтап мадақтау 

 

 

 

№ G000044    04.02.2023 ж. 

«БАЛАБАҚШАДА БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ» 

 БОРАНОВА АЙГЕРІМ ҚЫДЫРБАЙҚЫЗЫ  

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы  

№ 15 «Әлия» бөбекжай тәрбиеші 

Балалардың  дамытудағы мақсаттары: 

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

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

дұрыс айтуға үйрету; 

- Сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп ойлау қабілеттерін 

дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру; 

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

айта білуге үйрету. 

Осы мақсатты іске асыру нәтижесіндегі міндеттері: 

- Бала тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу. 

- Сөздегі грамматикалық дағдыларды қалыптастыру; 

- Баланың сөздік қорын молайту; 

- Байланыстырып сөйлеуін қалыптастыру; 

- Балалардың ойын дамытып, тіл байлығын арттыру. 

Балалар өз бетінше шығармаларды айтып, шығарманың мазмұны мен ойын 

дұрыс жеткізіп, диалогтегі адамдардың сөздерін мәнерлі жеткізуге икемделеді. 

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

Серіктестері айтқан әңгімені тыңдап отыруға, мазмұнын түсінуге, әдеби 

кейіпкерлерін атымен айтуға үйретіледі. 

Табиғи құбылыстардағы ақиқаттылықты сипаттаған кезде нақты дұрыс сөз 

қолдануға, үлкендердің көмегімен белгілі бір нәрсеге тиісті белгілерді табуға, 

нақты бейнелеуге, әңгімеде ой - өрісін жеткізуге үйрету керек. 
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Балалардың сипаттау әңгімелері түрлі сөз мәнерінде сонымен қоса тілдік 

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

қажет. Ойыншықтарды қолданып, суретке қарап әңгіме құрастырады. Баланың 

өзі құрастырған әңгімесінде жанрдың негізгі ерекшелігін таба білуінде. Сюжет 

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

Ертегідегі жақсылықтың жеңгені, сиқырлық жайында, кейіпкерлерді басқа бір 

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

Бұл жаста балалар шығарманы қызығушылықпен тыңдайды, әңгімелерді 

түрлендіре біледі. Баланы шығармашылық қабілеттілігінен туындаған 

әңгімелеріне көңіл аударып, құрдастарының әңгімелерін тыңдауға бейімдеп, 

қиыншылық тудырған жағдайды, қол ұшын беріп, дұрыс емес жеріне түзету 

енгізе керек. 

Бала тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – сөздің жалпы ұғым беретін 

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

жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы адамдармен еркін қарым - 

қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру. 

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

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

балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. 

Балабақшада тілдік қатынастың ең маңызды түрі ауызша сөйлеп үйрену 

жатады. Ол болса сөздерді байланыстырып айту арқасында жүзеге асады. 

Сөздің байланысты айтылуы баланың тілдік және ақыл - ой дамуымен біртұтас 

жүреді. 

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

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

адамгершілік моральға тәрбиелейтін өмір оқулығы. 

Мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді өздерінің бойына шақ әдеби 

мұралармен сусындатып тәрбиелеу педагогтардың алдындағы міндеті. Ертегі, 

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

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

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

ойының жетілуіне әсерін тигізеді. Баланың әдепті, көргенді болып өсуіне 

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

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

жағымды кейіпкерлерге еліктеп, ер атанғысы келіп, еркелікке, еңбекке 

құлшынып өседі. 

Ежелгі қазақ әдебиеті өкілдерінің балаларға қалдырған әдеби мұрасы, 

Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың өлең - әңгімелері осы күнге дейін тәрбиелеу 
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мен оқытуда, ғылым жолын танытып, өнер - білімге баулуда қастерлі қасиетін 

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

Мұқановтың сондай – ақ көптеген жас жазушылардың балалар сүйсінерлік 

қызығып тыңдарлық жақсы шығармалары бар. Мұның бәрі, жеткіншек ұрпақты 

тәрбиелеуде баға жеткісіз қазына. Әрбір тәрбиеші соларды іздестіре отырып, 

термелеп жинап жүрсе, өз жұмысына өте демеуші дәнекер таппақ. 

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

қиыстырып, тұжырымдап достарына, тәрбиешілеріне, ата - аналарына айтып 

бере алса, тіл шеберліктері артады. Мұндай жақсы қасиеттер баланың 

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

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

жүргізілетін жаттығу түрлері әр алуан. Балалардың жас ерекшелігіне қарай 

топтарды үлкейген сайын тіл дыбыстарын айтып, үйренуге арналған жұмыс 

түрлері біртіндеп күрделене береді. Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім 

беру үрдісінде дыбысқа байланысты жаттығу түрлері кешенді түрде іске 

асырылады. 

Дыбыстардың ерекшеліктерін жете меңгеріп, дыбыстарды дұрыс айтуға 

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

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

өлеңдер, тақпақтар үйретіледі. 

Балабақшада балалардың жас ерекшелігіне лайықты көркем әдебиет 

шығармаларын, оқыған шығарма мазмұнын әңгімелеп айтқызу, суретке қарап 

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

сияқты жұмыстары арқылы бала тілін дамытуға болады. 

Мектепке дейінгі тәрбие жұмысы жүйелі жүргізуді талап етеді. Қазіргі уақытта 

баланы халықтық педагогика негізінде тәрбиелеу ана тілі арқылы өз 

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

түсінікті, мәнерлі үн ырғағымен келістіре сөйлеуге, сөздің дыбыстық құрамын 

дұрыс жеткізуге мектепке дейінгі кезеңде үйрету керек. 

Тәрбиеші әр баланың тілін зерттеп, ерекшелігін жете меңгергеннен кейін, 

тәрбие білім беру үрдісіне күн тәртібінің қолайлы сәттерінде дыбыстарды 

дұрыс дыбыстауға орай жаттығу жұмыстарын жоспарлы түрде ұйымдастырып 

жүргізеді. 

 

Сөздің дыбыстық жағын меңгерту 

- Бала тілін зерттеп, қай дыбысты айта алмайтынын анықтау; 

- Артикуляциялық аппаратты дайындау кезеңі 

- Сөз, сөйлем, өлең, жұмбақ, жаңылтпаштарды айтқызып, дыбыстарды үйрету. 
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Балалардың сөздік қорын, тіл байлығын дамыту барысында қолданылатын 

әдістерге тоқталатын болсақ: 

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

сөйлемдер бірнеше рет қолданылады. әр кейіпкерді сөйлете отырып, балаларға 

қайталату. 

2. Бағдарлама бойынша өтілетін шығармалардан тіл ұстартуға қажетті шумағын 

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

жауабын алу арқылы тіл дамытудан игерген білім дағдыларын бекітеді, әрі 

қайталайды. 

3. Сөздің дыбыстық жағын анық айтуға жаттықтыруда шағын әңгіме, 

ертегілерді мәнерлеп оқып беруге болады. 

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

тыңдату. 

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

үстінде ойнайтын ойындарды пайдаланып, әр дыбысқа байланысты суреттерді 

топтап алу. 

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

бекіту. 

Жұмыстың осы түрлерін баланың жас кезінен бастап дер шағында қолға алса 

нәтижесі де ойдағыдай болады. 

Балабақшада жүргізілетін тәрбие, білім беру үрдісінде дыбысқа байланысты 

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

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

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

білуге көмектеседі. 

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

балаларға дыбыстарды дұрыс айтқызу мақсатында ойын - жаттығулар, 

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

Райымқұлованың «ауыл маңында» өлеңін айтқызуға болады. 

Ауыл маңы саз, саз - саз, 

Жайылады қаз, қаз - қаз. 

Тоймай қалса қаз, қаз - қаз, 

Шашқан дәнің аз, аз - аз. 

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

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

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

жұмбақтар, жаңылтпаш бала тілін дамытуда шешуші орын алады. Тобымдағы 
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балаларға ертегілерді ең алдымен ауызша айтып беремін. Сонан соң айтылған 

ертегінің мазмұнын толық қабылдау және тіл байлықтарын арттыру 

мақсатымен сахналап рольдерге бөліп ойнатамын. Мысалы: «Бауырсақ» 

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

ертегілері. 

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

түсті» ертегісін алып ойын - жаттығу ретінде өткізіп жүрмін. 

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

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

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

- Балалар: - Орманға жидек теруге бара жатырмыз 

Деп жауап береді. 

Орманға келіп ағаштың бұтағында тоқылдақтың отырғанын байқайды. 

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

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

«көкек - көкек» деп қалыспайды. 

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

ертегісінің мазмұны бойынша жүргізілетін ойын - жаттығудың мақсаты ертегі 

мазмұны бойынша балаларды қызықтырып, дыбыстарды анық айтуға 

жаттықтыру. Ертегілерден басқа көркем әдеби шығармаларды балаларға оқып 

беріп, олардан әңгіменің мазмұнын сұраймын. Мысалы: «Екі дос пен қайыршы 

қария» әңгімесін оқып беріп, әңгіменің мазмұнын сұрау арқылы Венн 

диаграмма әдісін қолданып, балаларға Алдан мен Сауранның мінезін 

салыстырамын. 

Халық ауыз әдебиетінде ерте заманнан келе жатқан өзіндік ерекшеліктерімен 

танылған халықтың асыл ойының көркем жиынтығы мақал - мәтелдер арқылы 

да беріледі. 

Қазақты мақал - мәтелдері негізінен елдікті, ынтымақты, бірлікті, 

адамгершілікті, инабаттылықты қамтиды. Сондықтан, мен «Менің 

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

• Туған жер – алтын бесік 

• Өз үйім - өлең төсегім 

• Отан – оттан да ыстық 

Батырлық, ерлік туралы: 

• Жауынмен жер көгереді, батамен ел көгереді 

• Ер - елдің көркі, өсімдік жердің көркі 

Білім туралы: 

• Қына тасқа, білім басқа бітеді 
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• Көп сөйлеген білімді емес, көп білген білімді – деген мақал - мәтелдерді 

пайдаланамын. 

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

тақырыбына сәйкес жұмбақ айтудан бастаймын. 

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

• Қырманнан көрдім, ырыздығы елдің (Дән) 

• Басында аппақ шәлі, етегі елдің сәні (Тау) 

Халықтық шығармалар ішінде баланы дұрыс, айқын сөйлеуге үйрететін, тілін 

жаттықтыруға бейімді жанр – жаңылтпаш. Жаңылтпаш арқылы сөздерді дұрыс 

сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай дұрыс айтуға үйретеді. 

• Көк кесе, көп кесе, Көп кесені әкелді кеше 

 

Қорыта айтқанда балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, дұрыс 

сөйлей білуге балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор. 

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

жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндерді ойына, 

бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің алға қойған 

міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым жаңа 

сөздермен, сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін. Жоғарыда 

айтылған мүмкіндіктерге сай балалардың сөйлеу қабілеттерін тереңдетіп, 

шығармашылық қабілеттерін дамытуда айтқан әңгімесіне, өзі құрастырған 

қысқа әңгімелеріне бағыт - бағдар бере отырып, тіл байлығын, сөздік қорын 

дамытуды басты назарда ұстау керек деп ойлаймын. Баланы өз баламыздай 

жақсы көріп, білгенімізді олардың санасына құю, жеткізу тәрбиешінің алға 

қойған мақсаты. Сол мақсатқа жету үшін талмай, қажымай еңбек етуге 

міндетіміз. 
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№ G00045   04.02.2023 ж. 

«БАЛА ТӘРБИЕСІНЕ БАЙЫПТЫ ҚАРАЙЫҚ» 

 АЙМАГАНБЕТОВА ЛЕЙЛА ТУРКИСОВНА  

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы  

№ 15 «Әлия» бөбекжай тәрбиеші педагог-модеротор 

 

Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы.  

Ал-Фараби Балалардың өз өмірінде көргенін  

қайталайтынын Абай былай деп көрсеткен: 

 «Балаға көбіне үш алуан түрлі... 
 

Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы. Ал-Фараби Балалардың өз 

өмірінде көргенін қайталайтынын Абай былай деп көрсеткен:  

«Балаға көбіне үш алуан түрлі мінез жұғады. Біріншісі – ата-анадан, 

екіншісі – ұстазынан, үшіншісі – құрбы – құрдастарынан». 
Солардың ішінде бала қайсысын жақсы көрсе, сонысынан көбірек жұғады. 

Сондықтан жұмыс қаншалықты қауырт болса да, қаншалықты шаршап-

шалдығып жүрсе де ата-ана бала тәрбиесін ұмытпау керек. Тағы бір тәрбиеге 

нұқсан келтіретін ата-ана тарапынан жіберілетін қателік - баланы шектен тыс 

еркелетіп, қолына қомақты ақша ұстатып, өз еркіне жіберу. Қазіргі кезде заман 

өзгеріп, өмірімізге техникалық прогрестің жетілген кезде компьютерлік 

ойындар орталықтары ашылып жатқаны. Онда жүретіндер – балалар, ойынға 

салынып сабақты да, басқаны да қойып, өз алдына қызыққа батады. Тіпті ақша 

үшін ұрлық жасап, өз ата- анасына қол жұмсап жатқан балалар туралы да 

мәліметтер аз емес. Компьютерлік ойындада миын улап алатын апиындар. Осы 

мәселені әрбір от- басы алға - тартып, тереңінен пайымдауы керек. Осы ретте 

бала тәрбиесіне байыпты қарау керектігі әрбір ата-ананың жадында жаңғырып 

тұруы тиіс.Өмірге сәби әкелгесін, оның болашағын ойлау ләзім.Оның өмірге 

деген көзқарасын, келешекте қалай болмағын күні бұрын құнттаған жөн. 

Сөйтіп бала есейе келе сіз бен үйдің отағасынан көрген –білгендерін қайталай 

бастайды.Ендігіде сіз тәрбие беруші объектіге айналасыз. «Ұяда не көрс, 

ұшқанда соны ілетін» баланың ертеңгі жүріс-тұрысы , парасат-пайымы сөз 

саптауы мен өмірге деген көзқарасы бүгінгі сіздің болмыс-бітіміңізді қайталап 

жатса, оған таң қалудың еш жөні жоқ. 
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Енді осы баяндама негізін басшылыққа ала отырып, бала тәрбиесі жөніндегі 

сұрақтарға байыпты жауап іздейік. 

1. «Тәрбие» деген сөзді қалай түсінесіздер? 

2. Балаңыздың тәртібі жөнінде не айта аласыздар? 

3. Балаңыздың үйдегі мен сыныптағы міндеті қандай? 

4. «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілер» деген мақалды қалай 

түсінесіздер? 

Ендеше бала тәрбиесін екінші орынға ысырып қоймай,бесігіміздің дұрыс 

тербелуі үшін, бүгіннен бастап білек сыбанып кіріскеніміз дұрыс.Ата – ананың 

баласына сын көзқараспен қарап, кемшілігін түзетіп, жетістігін жебеп отыруы-

тағы бір үлкен мәселе. Балаға сын көзмен қарау керек екенін М. Әуезов «Абай 

жолы» кітабында былай көрсеткен. Құнанбай өзінің қасындағы байшонжарларға 

Абайды қабілет – қарымын танып ел басқаруға ерте баулуы да содан. Әке – балаға 

сыншы. Ол бала бойындағы әрбір жақсы ісіне сүйсініп, теріс әрекетіне күйінеді. 

Әке тәрбиесі асауды ауыздықтат дыратын, тентекті тұзақтайтын, елдікті 

сақтайтын, ерлікті жақтайтын шаттығын шалқытатын ұлы мектеп. Ал ана 

тәрбиесі кешенді тәрбие, жинақталған аса тағы лымды мектеп. Сондықтан С. 

Қалиев пен Қ. Жарықбаев өз еңбектерінде «Тәрбиенің ең тамаша мектебі - 

отбасы» - деп көрсеткен. Қазақтар бала тәрбиесінде олардың жас ерекшелік- 

терін ескеру қажеттігіне ерекше көңіл бөлген. Баланы 5 жасқа дейін патшадай 

күт, 10 жасқа дейін құлдай жұмса, 15 жастан асқан соң досыңдай сырлас деген 

ұстанымдарында баланың жас санап жетілу ерекше- ліктерін ескеру қажеттігі 

нақты көрсетілген. Баланың жақсы болғаны – әке мен шешенің абыройы. 

 Жаман бала отбасының қайғысы, азабы, соры. Бұл пікірді атақты педагог В. 

Сухомлинский айтқан. Бала тәрбиесінде мектеп пен отбасы міндеттері өте ұлкен 

және отбасының орны күннен күнге күшейе түседі. Түсінігі таяз ата-аналар да 

кездеседі. Оларға «бала ларыңыздың оқуы нашар, соған көмек көрсетуңуз керек» 

- десең еститінің «Оқымаған адамдарда нанын тауып жеп жүрғой, қайтейін сау 

болса болар». Бұл әңгіме нан табуда емес, балалардың оқуында, тәрбиесінде 

болып тұр емеспе? Осындай отбасылардан қандай тәрбие күтуге болады? Ата-

ана отбасы ұйыт қысы балалардың бағбаны, сондықтан олар жақсы 

қасиеттерімен балалардың келешегіне үлкен әсерін тигізулері керек. Бала 

тәрбиесімен оның анасы ғана айналысатын отбасылар да бар. Мұндай жартыкеш 

тәрбие де жақсы нәтиже бермейді. Әке өнегесі, әке тәрбиесінің орны қашанда 

бөлек. - Ата – аналардың өмірі көптеген қиыншылықтар мен уайымнан тұрады. 
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Олар ашу, ыза, қуаныш, қызғаныш, сенімділік, күйініш, өкініш ретінде көрініс 

береді. Мектепте мұғалімдер мен психологтарды мазалайтын басты мәселе 

«қиын» балалар. Баланың қиын мінез- құлқының себебі оның отбасындағы ата-

анамен қарым - қатынасына байланысты. Осы бағытта отба сындағы жайсыз 

психологиялық ахуалды бар отбасындағы ата- анамен бала арасындағы қарым-

қатынас мектеп жа сындағы балалардың интеллектуалдық жеке тұлғалық 

дамуына көпшілік жағдайда кері әсерін тигізіп отыратын сөзсіз. Отбасындағы 

жағдайларды зертеушілер ондағы әлеуметтік-тұрмыстық жағдайлардың белгісі 

бойынша төрт топқа бөліп көрсетеді: а) жалғыз басты ана немесе әке; ә) 

әлеуметтік бейімделмеген ата-ана; б) бай немесе кедей ата-ана; в) қарт ата-ана. 

Бұдан шығатын қорытынды – отбасындағы орта қандай болса, бала сондай 

болып өседі. Отбасындағы жайсыз ахуал қандай болсын балаға ауыр әсер етеді. 

Сондықтан ата-аналар балаларын мәдениетті, кіші- пейіл адал азамат етіп 

өсіргілері келсе, ең алдымен олардың өздері кіршіксіз таза адам болуы керек. 

Қазақ халқының ұлттық өркендеуінің болашағы жас ұрпақ тың қолында. 

Еліміздің келешектегі тағдыры олардың пат риоттығы мен азаматтылығына 

байланысты. Олар дың тәрбиесіне ата-ана, мектеп, қоғам болып атсалысайық 

ағайын! 
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№ G00046    04.02.2023 ж. 

«БАЛАБАҚША БАРЛЫҚ ТӘРБИЕМЕН БІЛІМНІҢ  

ЕҢ АЛҒАШҚЫ БАСПАЛДАҒЫ» 

НУРМУХАММЕТОВА УМИТАЙ ГАРГАБАЕВНА 

Маңғыстау облысы  Жаңаөзен қаласы 

 № 15 «Әлия» бөбекжай әдіскер 

 

Қазіргі таңда үздіксіз білім беру еліміздің ертеңі,өсіп келе жатқан жас ұрпақ 

білімінің тереңдігімен өлшенеді. Қазақ халқының нағыз азаматын тәрбиелеп 

өсіру негіздерін қалыптастыратын тұңғыш мектеп- ол балабақша 

Қоғамымызда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен еліміздің 

білім беру саласының әлемдік білім кеңістігіне өтуі білім беру саласында, 

соның ішінде мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуға уақыт талабына сай 

өзгерістерді енгізуді талап етіп отыр. 

Барлық білімнің бастауы – балабақшада.Ендеше мектепке дейінгі білім беру 

саласының басты міндеттерінің бірі – өскелең ұрпақты оқыту мен тәрбие беру 

үрдісіне заманауи әдістерін енгізу.  Әрине  бұл үшін мектепке дейінгі білім беру 

мекемелерінде балалардың жеке басының қалыптасуы мен 

дамуына  педагогтардың заманауи инновациялық технологияларды қолдана 

білу сауаттылығына да байланысты. 

Тәрбие мен білім – егіз. Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі 

мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып отыр. Егемен еліміздің талабына 

сай  мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру, қазіргі заманға сай білімді де 

тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу – білімді, жан-жақты тәрбиешілердің ен-

шісінде. Заман өзгерген сайын  әдіс-тәсілдер көбейіп, жаңарып, толығып 

жатыр.Жаңа заман баласы –ертеңгі еліміздің болашағы.Біздің балабақшамызда 

балаларға үздіксіз білім беруде барлық жағдай қарастырылған. Себебі қазіргі 

заман балаларының берілген ақпаратты тез қабылдауынан, есте сақтау 

қабілеттері жоғары дамығандығын байқауға болады. 

Мектепке дейінгі мекеме балаларына  үздіксіз тәрбие мен білім беру келешек 

ұрпақтың еркін дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді, шығармашыл 

болуына тікелей әсер ететін балабақша тәрбиешілері. Қазіргі таңда мектепке 

дейінгі білім беру мекемелерінде тәрбиешілердің  ұстанымы ауысқан: ол 

балаларға басшы емес, білім беру қызметінің тең қатысушысы. Мұндай оқыту 

баланың интеллектуалды қабілеттілігін айтарлықтай шамада анықтайды, 
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балаларға мінезін қалыптастыруға, байланыс тілді, логикалық ойлауды,  дүние-

танымды дамытуға, сыни ойлауды қалыптастыруға және жеке мүмкіндіктерді 

беретін дамытушы орта құруға мүмкіндік береді. 

 Сондықтан осы шақта балалармен анағұрлым жан-жақты дамытушылық әре-

кеттер жүйелі жүргізілсе, жұмыс соншалықты нәтижелі болады.  Тәрбиелі, 

білімді ұрпақ балабақшадан мектепке дайын шәкірт болып шығады. 

Балабақша – барлық тәрбие мен білімнің ең алғашқы баспалдағы іспеттес. Мұн-

дағы тәрбие мен білім балалардың табиғи мінезін, қабілетін ерте жастан 

дамытады. Бала – болашағымыз, бала – қуанышымыз. Ендеше мектепке дейінгі 

үздіксіз тәрбиемен, біліммен қамту өзіміздің басты мақсаттарымыздың  бірі 

екенін қуана айта аламыз. 

«Бала естігенін айтады, көргенін істейді» – деп қазақ халқы бекер айтпаған. 

Мектеп жасына дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеудің маңызы зор. 

Кішкентай сәбилеріміз ата – анасының, тәрбиешісінің, достарының мінезінен, 

жүріс – тұрысынан, сөйлеген сөзінен, істеген ісінен үлгі алуға 

тырысады.  Балабақшаның балаға беретін тәлім – тәрбиесінің қаншалықты 

мықты болуы , сол балабақшада қызмет ететін педагогикалық ұжымға, 

нақтырақ айтар болсақ, тәрбиешіге  байланысты. 

Тәрбиеші– киелі мамандық. Ол ертеңгі болашақты , болашақ иесін – ұлтын 

тәрбиелейді. Адам тәрбиелеу , оған ғылым негіздерінен мағлұмат беру, баланы 

өмір сүруге икемдеу, адами қылықтарды бойына дарыту – ол оңай шаруа емес. 

Тәрбиеші – суретші, әртіс, әдебиетші, ақылшы, дос және бала жанын бағамдар 

психолог. 

Осы бүлдіршіндеріміз әр мерекелік іс-шараларға белсене ат салысып өз 

өнерлерін көрсетуге тырысады. Балалардың ішінде әнші, биші, бояушы, 

сызушы балаларды байқауға болады. 

Кішкентай балалар тәрбиеші көмегімен киініп, жуынып, сүртінеді, бір -біріне 

көмектеседі, «рахмет, кешір, өтінемін» сөздерін айтып отырады.. Осылайша 

мейірімділіктің негізі қаланады немқұрайлықтың пайда болуына, құрбыларына, 

үлкендерге қалай болса солай қарауға мүмкіндігі жасалмайды. 

Тұрмыстық қызметте топтағы ойыншықтарды жинау, оларды күтіп ұстау, топты 

таза ұстау. Ұйымдастырылған оқу қызметіне қажетті ермексаз, тақтайша, 

қылқалам т. б дайындауға көмектесуі. Осылайша біз   бүлдіршіндерімізді 

қайырымдылыққа, кішіпейілділікке шақырып, жақын адамдарына қамқор 

болуға үйретеміз. 

Әрбір жасалынған істен кейін «Жарайсыңдар балалар! Тобымыз немесе ойын 

алаңымыз қандай сәнді болып қалды, бәрекелді!» деген сөздерді есту арқылы 

жасаған еңбектерінің дұрыс екеніне көз жеткізеді.. 
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Балабақша-келешек,ел басқарар, жер суына иелік етер, ел халқын гүлдендірер, 

мерейін өсіріп, мәртебесін биіктетер жасампаз жандарды шыңдап өмірдің ең 

басты сатысын қалайтын киелі ұя. 

Балабақшамыздың жақсы жетістіктерге жетуі, әрбір тәрбиешінің өз еңбегінің 

нәтижесімен, жаңалығымен біліктілігі мен білімдерінің арқасы деп 

білеміз.Балабақша топтарында өз жұмысын жақсы білетін, бірінші,екінші 

санатты мамандар жұмыс жасайды. Балабақша ұжымының әрбір 

қызметкерлерінің міндеті- күнделікті тәрбиеленуші бүлдіршіндерге бақыт 

сыйлау. 

«Үйренер нәрсең-білім мен мейірімділік»-деп, Жүсіп Баласағұн  айтқандай, 

балабақша ұжымы әрбір күнін ізденіспен өткізеді. 

Осындай маман иелерінің кәсіби шеберлігін арттыруда олардың маңдай тері 

еңбектерінің жемісін көруге көмегін тигізетін әдіскер қауымының атқарар 

еңбегі қашанда ауқымды, маңызды,қажетті және жауапты іс болып қала 

бермек.  Педагогтарымыз үнемі, шығармашылық ізденіс жолында.. 

Біздің мамандығымыздың қыры да, сыры да сол – күн сайын көз алдымызда 

өсіп,  дамып келе жатқан жас ұрпақпен жұмыс істеу.  Өмірге келген әрбір 

нәресте отбасында ата-анасынан бастап барлық туған туыстардың махаббаты 

мен жылулық шапағатына бөленіп өседі.Әр отбасында тәлім – тәрбие алып 2 

жасқа толғанда ата-аналар жүректерінің бір-бөлшегін сеніп толықтай бір күнге 

балабақша әкеліп тапсырады.Сол орайда ананың орнына ана бола білетін ол-

балабақша тәрбиешісі. Балабақша баланың   өмірге аттаған алғашқы қадамы. 

Басқан алғашқы қадамынан баланың болашағы қаланады.  Әрбір кішкентай 

ғана бүлдіршінді өмірге енді аяқ басқан сәтте көңілінің кілтін тауып, олардың 

тұлға болып қалыптасуына сүбелі үлес қосатын алтын ұя. Аса сабырлықты, 

шыдамдылықты, жылулықты қажет ететін үлкен кәсіп иелері жұмыс 

атқарады. Отбасында еркелеп, өз дегенін, қалауын орындатып қоятын ерке 

балалар да жоқ емес. Бір үйдің кенжесі, бірі тұла бойы тұңғышы. Бірақ, 

балаларға бірдей тәрбие беріп, бірыңғай тәртіпке баулитын орта-тағы да 

балабақша. 

Балабақақшадағы оқу қызметтері  бес сала бойынша іске асып, балалар бойына 

ойын түрінде білім нәрін сусындатады. Тілін дамытып ортаға бейімдеп қарым-

қатынасқа икемдейді, Қарапайым математикалық ұғымдарын қалыптастыру 

арқылы  оң мен солын,ұзын қысқа үлкен кішісін ажыратуға,жапсыру, 

мүсіндеу,суретсалу  арқылы шығармашылығы дамып, түрлі ойындар арқылы 

әлеуметтік ортаға бейімдейді, қоршаған ортада табиғат құбылыстарымен 

жақынырақ танысады. Өздері түрлі рөлдерді сомдай отырып, салмақтауды 
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үйренеді, сонымен бірге шынығып, салауатты өмір салтын  ұстап  өсуі жолында 

да берілетін осы балабақша жұмысының еңбегі  ұшан теңіз. 

Қазіргі заман талабына сай өнерлі, шығармашылыққа бай, жан-жақты дамыған, 

өздерінің жағымды жақтарын көрсете білетін, өз ойларын ашық айтатын ұрпақ 

тәрбиелей отырып, мәңгілік ел болып қалыптасудың алғашқы қадамдары деп 

білемін. Салыстырмалы түрде сөйлейтін болсақ, кімнің пікірімен бөліссек те 

балабақшаға барған баламен, бақшаға бармаған баланың арасындағы 

айырмашылық жер мен көктей. Қай жағынан болмасын –адамдармен қарым-

қатынас жасағанда да, сөйлеу мәнерлерінде де, өз ойларын жеткізе білуде де 

тағысын сол сияқты көптеген құбылыстарда да айырмашылықты байқап 

жатамыз. Ата-ана балаларын балабақшаға берместен бұрын «ол жерде балам не 

үйреніп шығады, тәрбиеші қандай болады екен?»- деген сұрақтар мазалайтыны 

түсінікті.  Сондықтан да бақша-тек балаға бас көз болып қарайтын, осы 

еңбектері үшін мемлекеттен жалақы алатын адамдардың жұмыс орны деп 

қарамау керек. Керісінше, бақша менің балама білмегенді үйретіп, жақсыны 

беріп, жаманнан жирендіретін, білімді де білікті мамандардың ордасы деп білуі 

керек. Сонымен бірге балаларын өздерінен де асқан жауапкершілікпен бала 

тәрбиесіне мән беретін –сенімді тұлғалардың мекені деп те баға беретіндей 

дәрежеге жеткізуіміз керек. 

Балабақшада дұрыс тәлім – тәрбие бере алсақ, ол ертең мектепке барып саналы 

түрде сапалы білім алуға тырысады.  Болашақ заңгерлерді – әділдікке үйрету, 

дәрігерлерді – жауапкершілікке баулу, мейірімділікке үйрету, құрылысшыларды 

– нақтылыққа тәрбиелеу – барлығы тәрбиешінің қолында. Сондықтан да өз 

бойымызда әділдік те, мейірімділік те, жауапкершілік те болу қажет. 

Балабақша – баланың жүйелі түрде білім – тәрбие алатын ең алғашқы қоғамдық 

ошағы. Балабақшаның балаға беретін тәлім – тәрбиесінің қаншалықты мықты 

болуы, сол балабақшада қызмет ететін педагогикалық ұжымға,нақтырақ айтар 

болсақ, тәрбиешіге байланысты. Баланын   болашаққа қадам алып,жан-

жағымен, қоршаған ортасымен танысып,ең бірінші білім, тәрбиемен 

сусындайтын орны – балабакша. 

Сондықтан  тәрбиешілер бүгінгі күннің жаңалығынан сырт қалмай, үнемі 

ізденіс үстінде жүру керек.Олай болса заман талабынан қалмай, заманауи 

болашақ балаларды  тәрбиелейік. Балабақша баланы ең алдымен тәртіпке, 

жауапкершілікке үйретеді. Бала тәрбиесі бесіктен басталады. Отбасындағы 

тәрбие мен балабақшадағы тәрбиені ұштастыра отырып, әрі қарай жақсы жолға 

түсуіне себепкер болады. Қазіргі заманда әр отбасында дүниеге келген сәбиді, 

өсіп жатқан буынды өзінің ана тілімен сөйлету-ұлттық қасиетіміздің дамуының 

бірден бір жолы. Мектепке дейінгі тәрбие саласында ұлттық тәрбиенің негізгі 
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міндеттерінің бірі-халқымыздың ежелден келе жатқан салт-дәстүрлерін ана 

тілінде түрлендіріп, сол арқылы баланың тілін дамыту. Әрбір бөбектің өз ана 

тілінде тілі шығып, осы тілде ойлау қабілетінің дамуы-ұлттық мінез-құлықтың 

қалыптасу жолы. Ана тілінің қадір-қасиетін жастайынан түсініп өскен баланың 

жақсылыққа жаны құмар, таза, пәк, инабатты, биязы болып өсетініне өмір 

тәжірибесі куә. 

  

Тоқсан ауыз сөздің  тобықтай түйіні  «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде 

көмектесуге болады, ал үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер 

айтылмаған. Сондықтан, алдымызға келген әр бір бүлдіршінге балабақшадан 

бастап тәлім-тәрбие беріп  ұлтжандылыққа тәрбиелейік. 

Балабақша бақыттың ең бірінші баспалдағы, баланың болашағы. Бала тәрбиесі 

– үлкен өнер. Әр балаға, әр түрлі тәсіл керек. Біреуіне ақыл айтсаң да жетеді, 

біреуне ақыл жүрмейді, мінез – құлқына қарай басқа амал табу керек.Бала 

жүрегі кішкентай ғана күй сандық, ол кілтін тапсаң ғана ашылады. 

Қорыта келіп, өмірін осы қызметке арнаған адамды, өз өнерін, бойындағы 

барлық қасиеттерін дарытқысы келетін адамды нағыз тәрбиеші деп атауға 

болады. Олай дейтінім болашаққа ізгілік нұрын себушілер. Сол ұлы тәрбиелі 

жолда шаршамайық, ізгілік нұрын себуші, жол нұсқаушы тәрбиешілер. 
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Оқушы бойында ұлттық құндылықтарды қалыптастыру 

 

СУРАГАНОВА БАГЛАН ЖЕНЕСОВНА                                                                                

Қарағанды қаласы "Н.Әбдіров атындағы                                                                    

жалпы білім беретін мектебі" КММ                                                                                      

Бастауыш сынып мұғалімі 

      Бүгінгі таңда ХХІ ғасыр табалдырығын еркін аттаған азат ұрпаққа тәлім-

тәрбие мен білім беруді жетілдірудің басым бағыттарын айқындап, педагогика 

ғылымында ұлттық сананы қалыптастыру көкейкесті мәселелердің бірі болып 

отырғаны анық. Сондықтан келешек ұрпақты ұлттық, халықтық тұрғыдан 

тәрбиелеу қажет. Жас ұрпаққа ұлттық тәрбие берудің негізгі бағдарлы идеялары 

еліміздің Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан - 2030» халыққа жолдауында 

былай деп жазылған: «Толық өркениетті ел болу үшін алдымен өз мәдениетімізді, 

өз тарихымызды боиымызға сіңіріп, содан кейін өзге дүниені игеруге 

ұмтылғанымыз жөн». 

    Олай болса, басты мақсат – жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзаттық 

құндылықтар, рухани-мәдени мұралар сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеу. 

    Ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тұлға 

тәрбиелеу үшін: 

-         оқушылардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру; 

-         жас ұрпақ санасына туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш 

сезімдерін ұялату, ұлттық рухын дамыту; 

-         ана тілі мен дінін , оның тарихын, мәдениетін, өнерін, салт-дәстүрін, 

рухани-мәдени мұраларды қастерлеу; 

-         жас ұрпақ бойында жанашырлық, сенімділік, намысшылдық тәрізді ұлттық 

мінездерін қалыптастыру сияқты міндеттерді орындағанда ғана басты мақсатқа 

жетеміз. 

   Ұлттық тәрбие қазір елімізде орын алып отырған көптеген мәселелерді: ана 

тілін, ата тарихын, ұлттық салт-дәстүрін білмейтін жастар, тастанды жетім 

балалар, «қиын» балалар, қарттар үйлеріндегі әжелер мен аталар, нашақорлыққа 

салынған жастар, тағы басқаларды бірте-бірте жоюдың және олардың алдын 

алып, болдырмаудың негізгі жолы. Ұлттық тәрбие алған ұрпақ дені сау, білімді, 
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ақылды, ұлтжанды, еңбекқор, сыпайы, кішіпейіл болып өседі. Сондықтан да 

ұлттық тәрбие – ел болашағы. 

    Қазақ халқының ғасырлар тұңғиығынан бері тарихымен біте қайнасып келе 

жатқан ұрпақ тәрбиелеудегі тәжірибелері бізге сол рухани мәдениет, этикалық, 

эстетикалық құндылықтарын құрайтын ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүрлер, 

әдеби, музыкалық, кәсіби, тұрмыстық фольклорлар мазмұны арқылы жетіп отыр. 

Сонымен бірге ұрпақ тәрбиесіне, жалпы халықтың рухани дамуына байланысты 

ұлттық тәлім-тәрбиелік ой-пікірлерді: Қорқыт ата, Әл-Фараби, Қожа Ахмет 

Иассауи, Мұхамед Хайдар Дулати, Жүсіп Баласағұн, Махмұт Қашқари, 

Асанқайғы, т.б. қазақ ақын- жырауларының мұраларынан, билер мен 

шешендердің тәлімдік сөздерінен көреміз. 

    Әр адам өзінің ұлттық тамырын, әдет-ғұрпын, мәдениетін түсіне алады. Өз 

халқына деген сүйіспеншілігі, өзінің туған жеріне өз халқы өмір сүретін ортаға 

деген сезіммен ұласып жату керек. Халықтық әдет-ғұрып, салт-санасының 

байлығы, патриоттық сезім Отанға деген сүйіспеншілігін 

қалыптастырады.                                                                                                            

     

     Қазақ отбасы тәрбиесінің өзіне тән ерекшеліктері оның халықтық педагогика 

мұраларының мазмұны мен түрлерінде бейнеленген. Көне заманнан-ақ қазақ 

халқында жазбаша педагогикалық еңбек жазып қалдырмаса да білгір педагогтар, 

тәрбиешілер, ұстаздар болған. Олар өз көзқарастары мен әрекеттерінде белгілі-

бір дәстүрлі дүниетанымды ұстанып, халықтың мұраттары мен арман-

тілектеріне сүйеніп отырған.                            

     Қазақ отбасында дене, еңбек, ақыл-ой, адамгершілік, экономикалық, 

экологиялық, құқықтық, сұлулық тәрбиелері жүргізілген. Қазақ отбасында 

аталған тәрбие түрлерін жүзеге асырудың мақсаты жан-жақты жетілген азамат 

тәрбиелеу болды. Отбасындағы дене тәрбиесінің мақсаты бала денесін дамыту, 

денсаулығын нығайту, ағзасын шынықтыру және күн тәртібін дұрыс 

ұйымдастыруға, салауатты өмір салтына тәрбиелеу болды. Сондай-ақ қазақ 

отбасында адам зиялылығының негізі – ақыл ой тәрбиесі деп есптелінеді. Ақыл-

ой тәрбиесі арқылы баланы ойлау іс-әрекетінің шарты болатын білім қорымен 

қаруландыру, негізгі ойлау операцияларын меңгерту, зиялылық біліктері мен 

дүниетанымын қалыптастыру міндеттері шешіледі. Қазақ халқында ерекше 

құрметтелетін адамшылдық қасиеттің бірі – ар болып есептеледі. Ары бар адамда 

намыста, әділдікте, адамгершілік пен имандылықта болары 

сөзсіз.                                                                                              

     Қазақ отбасында балаға тілі шығып, анық сөйлей бастаған кезден-ақ, ағайын 

туысты, нағашы жұртын, ата-тегін, руын, ел жұртын білдіруге ерекше көңіл 
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бөлген. «Жеті атасын білу» заң болған. Ата-бабаларымыз өз тегінің шығу 

тарихын білуді әр азаматқа парыз деп ұққан. «Жеті атасын білмеген ер 

жетім»,«Жеті атасын білген ұл, жеті жұрттың қамын жер» деген аталы сөз содан 

қалса керек. Баланың өзі шыққан тегін білуі оның азаматтық, елжандылық, 

отансүйгіштік қасиеттерін қалыптастырады деп есептеген. Отбасы мүшелері 

балаға тек жеті атасына дейінгі бабаларының атын жаттатып қана қоймаған. 

Олардың қандай адам болғанын, өнегелерін үлгі етіп отырған. Әрі сол арқылы 

отбасы шежіресін жалғастыруға баулуды мақсат еткен. Қазіргі медицина ғылымы 

дәлелдегендей, жеті атаға дейін қыз алыспай қанның тазалығын, яғни ұлттың 

таза болуына әкеледі екен, екіншіден, қазақ ұрпағы жеті атасына дейін араласып, 

ынтымағы бір болсын дегеннен болса керек. Мектеп қабырғасында тәрбиеленіп 

жатқан жас ұрпақтарға осы ұлттық тәрбиені сіңіріп, оның ерекшелігін терең 

білуге, құрметтеуге, үйретуге тиіспіз. 

      Қазақ халқының салт-дәстүрінің ұрпақ тәрбиесіне қосар үлесі аса зор, мәні 

үлкен. Ендеше құрметті ата-аналар, ұстаздар оқушыларымызға білім беру 

барысында ұлттық салт-дәстүрлерді пайдалану олардың ұлттық рухты 

қалыптастыруға мол үлесін қоспақ. «Баланы жастан» демекші, мектеп 

оқушыларының санасына халқымыздың тәрбие негізі, асыл қазынасы – салт-

дәстүрлерін дұрыс жеткізе білсек, ертеңгі күні олардан зор ұлтжанды қазақ 

азаматы шығатынына кәміл сенуге болады. 

     Қазақ отбасының осындай өнегелері жеке бастың мінез-құлқы мен рухани 

мәдени құндылықтарын қалыптастырудың баспалдақтары болды. 

    Сонымен , қазақ отбасы тәрбиесіндегі мәдени құндылықтары деп 

төмендегілерді айтуға болады: 

 1. Жетілген адам, яғни «Сегіз қырлы, бір сырлы адам» тәрбиелеу. 

 2. Отанды, халқын, жерін,елін сүю. «Атаның ұлы емес, халықтың ұлын» 

      тәрбиелеу.       

 3. Адал, арлы азамат тәрбиелеу, яғни «Малым жанымның садағасы, жаным 

     арымның садағасы». 

 4. Жеті атсын білуге тәрбиелеу. «Жеті атасын білмеген жетесіз». 

     5.     Отбасы шежіресі және мұрагерлік (туыстық қарым-қатынас, үш жұрт, 

отбасындағы кенже ұлдың ерекше рөлі). Ата-баба дәстүрін жалғастыру. 

    Оқу мен тәрбие егіз. Оны бір-бірінен бөліп қарауға болмайды. Тәрбиенің өзі 

күнделікті сабақтың әрбір кезінде-ақ оқушы бойына сіңе бастайды. 

    Қазіргі кезде халықтық педагогика элементтерін бастауыш сыныптарда қазақ 

тілі, ана тілі, математика, дүниетану, бейнелеу өнері, дене шынықтыру 

сабақтарында кеңінен қолданудың маңызы артып келеді. Мысалы: математика 

сабағында ақыл-ой қабілетін дамытатын ойындармен, ән-күй сабақтарында түрлі 
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әуендермен, дүниетану сабағында табиғи денелерді қолдануды және хайуанаттар 

дүниесін елестететін ойындармен танысады. Оқушыларды жоғары мәдениетті 

адам етіп тәрбиелеу сіздер мен – біздің басты міндетіміз. 

    Әр мектепте өзінің тәрбие жүйесі бар. Өзінің бағыт бағдары бар. Біздің 

мектебіміз Академик Әлкей Марғұлан есімін алғаннан бері, ұстаздар қауымына 

үлкен міндеттер мен зор жауапкершілік жүктелді. Саналы ғұмырын қазақ 

халқының әдебиеті мен мәдениетін, тарихын, салт-дәстүрлерін зерттеуге арнаған 

ғұламаның есімі оқушыға үлгі өнеге болып, оның ұлттық құндылықтарды 

қабылдауына арналған баспалдақ болуы керек деген мақсат қойылды. Мектеп 

педагогикалық ұжымы энциклопедист Әлкей Марғұланның өмірі мен 

шығармашылық қызметі арқылы жас ұрпақтың бойына рухани, ұлттық 

құндылықтарды қалыптастыруды өзінің негізгі міндеттерінің бірі деп санайды. 

Академиктің өмірі мен шығармашылық қызметін оқушыларға таныстыруды 

нақтылы істермен жүзеге асыруды қажет деп тауып мектепте Әлкей Марғұлан 

мұражайы ашылды. 

    Сондай-ақ ұлттық құндылықтарды оқушы бойына сіңіруде ақын-жазушылар 

мен еліміздің ұлтжанды азаматтарымен болған кездесулер әсер етеді десек артық 

болмас. Мектепте академиктер Р.Нұрғали, М.Жолдасбеков, С.Рүстембеков, 

профессор А.Сейдімбек, А.Айталы, Қ.Салғараұлы, Т.Жұртбай, ақын 

М.Шахановтар қонақта болды. Олардың ғибрад сөздері, даналық ойлары, ұлт 

тағдыры туралы толғаныстары бала жүрегінде мәңгі ұялап қалары сөзсіз. 

    Қоғамның белгілі қайраткері, ақын М.Шахановтың «халықта ең бірінші ұлттық 

рух болуы керек» дегенін әр кез есте сақтап, еліміздің жарқын болашағы үшін 

атсалысуымыз қажет. Ол үшін біз, ұстаздар қауымы оқушыларға салт-

дәстүрлерді жай ғана үйретіп қана қоймай, олардың тәрбиелік түп-тамырын, 

мәнін, алтын діңгегін түсіндіре білуіміз керек. Ұлттық тәлім тәрбиенің іргетасын 

дұрыс қалай білу мұғалімдердің ата-аналармен қосылып жүргізген шараларына 

байланысты болмақ. Өйткені, бірінші ұлттық тәрбиенің ошағы – отбасында, 

екінші – мектепте болғандықтан, ата-ана мен мектеп, яғни мұғалімдер мен 

жұртшылық тығыз байланыста болуы шартты нәрсе дей келе мектебімізде ата-

аналармен бірлесіп көптеген іс-шаралар өткізіледі, атап айтсақ соның ішінде 

салт-дәстүрді дәріптеуде Наурыз мейрамы, Ораза Айт күндеріне байланысты 

имандылық тәрбиесі сынып сағаттарында өткізіліп тұрады. 

    Елімізде тәрбие беру ісінде бұқаралық ақпарат құралдарының (БАҚ) маңызы 

ерекше. Жаңа қазақстандық қоғамда теледидар мен радионы еркін пайдалануға 

мүмкіндік мол. 

    Радио мен телеарналарда біраз ұлттық болмысымызға сай бағдарламалардың 

жүргізілуін үлкен игілікті істің бастауы деп санауға болады. Мәселен: «Мың бір 
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мақал, жүз бір жұмбақ», «Алтыбақан», «Ақсүйек», «Шаңырақ», «Бастаңғы», 

«Айтыс», т.б. бағдарламалардың тәлім-тәрбиелік құндылығы өте зор. 

    Сонымен қатар, бала тәрбиесінде өзіміздің ұлттық дәстүрімізде жасалған 

мультфильмдердің, кітаптар мен бейнетаспа үлгілерінің атқарар рөлі де ерекшк 

деп білеміз. 

    Өскелең ұрпақ білім мен ұлттық тәрбие негіздерін өзінің ұлттық мектебінен 

алатыны сөзсіз. «Ұлттық мектеп дегеніміз – ұлттық рухта тәрбие беретін орын». 

   «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны аласың» демекші, ата дәстүріміздің қалыптаса 

беруіне отбасы тәрбиесінің ықпалы зор. Әйтседе, күнделікті тірлікте ортақ 

тәрбие құралы – бұқаралық ақпарат құралдарын баса пайдаланып келеміз. 

    Қазақтың айтулы қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай былай дейді: «Ұлттық 

мәдениеттен жұрдай рухта тәрбиеленген ұрпақтан халқымыздың қажеті мен 

мүддесін жоқтайтын пайдалы азамат шықпайды». 

    Елдің туын көтеріп, тәуелсіздік талаптарын орындау ісіне батыл бетбұрыс 

жасаған бүгінгі таңда адамзатттық игіліктерді, халқымыздың ғасырлар бойы 

армандаған мәдени-рухани мұрағаттары мен ұлттық тәлім-тәрбие саласындағы, 

білім жүйесіндегі ізденістерін көрсету басты міндетіміз болып қала бермек. 

    Ұлттық тәрбие – біздің ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін асыл қазынамыз. Ал 

мұндай мәселелерді зерттеп, көпшіліктің ой-пікірлерін қаум елге жеткізетін 

негізгі құрал – бұқаралық ақпарат құралдары екені даусыз. 

    Өмірден қымбат нәрсе бар ма адамда, 

    Орындыға жұмсасаң өлмес дәрі. 

    Қасиетін өмірдің білу керек, 

    Басында ми бар болса, бетінде ары, - деп Шәкәрім ақын жырлағандай, біздің 

жастарымыздың өз өмірлерін бос өткізбей, білімге жұмсауды, артында өшпейтін 

із қалдырып, мәнді де, сәнді де бақытты өмір сүруге ұмтылуына көмектесуіміз 

керек. Біздің ұлттық өнеріміздің, мәдениетіміз бен дәстүрлеріміздің алдыңғы 

қатарлы үлгілерін, тіліміздің орасан зор байлығын жас жеткіншектердің жан 

дүниесіне сіңіріп, сол арқылы әлемдік рухани өркениеттің өріне шығып, нәр алу 

– бүгінгі күн талаптарының маңыздысы. Ата-бабаларымыздың сан ғасырлар 

бойы ұрпағына азық болған ақыл-кеңес, өсиеттері, асыл мұрасы ұлттых рух, 

ұлттық мақтаныш, ұлттық намыс, ана тілі мен ұлттық мәдениетін қалыптастыру 

сезімін ояту – баршамыздың парызымыз. Сонда ғана ұлттық сана-сезімі 

толыққанды жетілген, туған тілін еркін білетін, ұлттық сипаты мен ұлттық рухын 

жоғалтпаған ұрпақ тәрбиелей аламыз. 
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 ЮСУПОВА АЙЖАМАЛ ЮСУПОВНА 

 САПАРОВА ГУЛЬМИРА 

 САМУРАДОВА РУХИЯ БЕГИМБАЕВНА 

 ҚАЛДЫБАЕВА ЛЯЗЗАТ ЧАЙХИЕВНА 

 ДЖАНБАЕВА АСЕМ САРСЕНГАЛЫЕВНА 

 АБИШЕВА ОРАЗГУЛЬ КУАНЫШОВНА 

 БОРАНОВА АЙГЕРІМ ҚЫДЫРБАЙҚЫЗЫ 

 АЙМАГАНБЕТОВА ЛЕЙЛА ТУРКИСОВНА 

 НУРМУХАММЕТОВА УМИТАЙ ГАРГАБАЕВНА 

 СУРАГАНОВА БАГЛАН ЖЕНЕСОВНА 

  

  

 

 

 


