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с использованием игровых элементов 

 

КАЗЖАНОВА ЛИЛИЯ РАХИМГАЛИЕВНА                                                                               

ЗКО, Бурлинский район, с.Жарсуат 

КГУ "Общеобразовательная школа Жарсуат" 

Учитель художественного труда 

 

Обучение в школе направлено на передачу детям определенного объема 

знаний и навыков. Но традиционное классно-урочное обучение в школе может 

стать монотонным и однообразным. Монотонность - одна из основных причин 

снижения мотивации к учению. Учитель привык преодолевать сопротивление 

учеников. Нормальным считается учиться "через не хочу", естественно желание, 

чтобы урок поскорее закончился. Отделенный от учителя этой баррикадой, 

ребенок и с одноклассниками не всегда привык сотрудничать. 

Шанс изменить сложившуюся ситуацию дает игра. Но не игра ради игры, 

где ребенок пассивен, где он является не субъектом игрового действия, а 

объектом развлечения, а игра ради ученья. 

Игровая технология – это способ деятельности направленный на 

изучение предмета посредством делового моделирования ситуации и 

имитационного моделирования изучаемых явлений. Характеристика учебно-

деловой игры включает определённые роли, задачи и структурные элементы. 

Учебная программа направлена скорее на развитие памяти, чем мышления, 

тем более — творческого. Между тем развитие таланта может быть загублено, 

задержано на любом этапе развития. Особенность детского творчества 

заключается в том, что она является игрой, предэстетической деятельностью. Но 

эта игра – исходный пункт, из которого пойдет развитие личности. В процессе 

игры ребенок моделирует отношения между людьми, предметами, явлениями. 

Творческие игровые занятия должны помогать ему создавать свой образ мира и 

ориентироваться в нем. Поскольку игра является процессуальным, а не 

продуктивным видом деятельности – ребенок по своему преобразует 

окружающую среду, — активная игровая деятельность детей может 

благоприятно сказаться на росте их творческих способностей. 
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Что такое креативное мышление и как его развивать. Креативность – 

это умение создавать что-то новое, отходя от традиционных или принятых схем 

мышления. С помощью креативного мышления мы можем генерировать новые 

идеи, действовать не так, как привыкли, и находить выходы из сложных 

ситуаций. 

 Есть разные классификации видов мышления, например, разделение по 

форме (наглядно-действенное, наглядно-образное                

 и абстрактно-логическое) или характеру решаемых задач (теоретическое  

и практическое). Если мы возьмем шкалу по степени новизны и оригинальности 

– есть творческое (креативное) и репродуктивное (стандартное) мышление. Нет 

людей, которые использовали бы только стандартное мышление, мы все 

обладаем навыком креативного мышления. Вопрос только в том, насколько у нас 

развита креативность. Оценить уровень креативного мышления можно по тесту 

Торренса. 

В понятие креативности входит, как умение нестандартно решать 

проблемы, так и способность достигать целей, находить выход из сложных 

ситуаций, используя обстановку, предметы и обстоятельства каким-то 

необычным образом. Главный принцип креативности – взять то, что уже 

существует, и использовать это по-другому. Нам не нужно все время пытаться 

ко всему подходить нестандартно. Когда мы придумываем новое, мозг тратит 

много энергии. В это время работу мозга можно сравнить с поездкой по 

незнакомой дороге, на которой могут быть ямы и другие препятствия. 

Стандартное решение похоже на ровный хорошо знакомый путь. Поэтому мы 

используем креативное мышление по необходимости, а стандартное мышление 

большую часть времени. Это помогает нам  делать многие вещи автоматически 

и экономить ресурсы мозга, потому что в эти моменты мы не принимаем 

множество мелких решений. 

Есть много разных методик для развития креативного мышления. К 

примеру, можно рассмотреть метод шести шляп. Британский психолог, эксперт 

в области творческого мышления Эдвард де Боно разработал метод шести шляп. 

Шляпа каждого цвета символизирует определенный тип мышления. С помощью 

этого метода мы рассматриваем ситуацию с шести разных сторон. Можно 

использовать этот методв старших классах.Например, в игре «Интерьер - 

дизайнер», рассказать руководителю о новом проекте. Так дети смогут 

представить свою идею с разных точек зрения.(Приложение.1) 

 Перед школой всегда стоит цель: создать условия для формирования 

личности, способной к творчеству и готовой обслуживать современное 

производство.  

https://psycabi.net/testy/577-test-kreativnosti-torrensa-diagnostika-tvorcheskogo-myshleniya
https://psycabi.net/testy/577-test-kreativnosti-torrensa-diagnostika-tvorcheskogo-myshleniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D0%BF_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Поэтому школа, работающая на будущее, должна быть сориентирована на 

развитие творческих способностей личности. 

 Творческое мышление – это способность создавать множество идей, это 

возможность придумывать необычайно умные идеи и доводить их до 

совершенного вида. 

Под творческими (креативными) способностями учащихся понимают 

“…комплексные возможности ученика в совершении деятельности и действия, 

направленные на созидание”. Креативность охватывает некоторую совокупность 

мыслительных и личностных качеств, определяющую способность к творчеству. 

Одним из компонентов креативности является способность личности.  

Учитель должен замечать любые творческие проявления учеников, 

создавать условия для развития творческих способностей. 

Эффективным средством развития творческих способностей учащихся на 

уроке могут служить различные игровые ситуации. Играя, учащиеся ставят перед 

собой творческие задачи, в решении которых им помогут знания, разнообразные 

умения и навыки, выдумка, воображение, фантазия. Игры могут побуждать 

учащихся к высказыванию оригинальных идей и принятия нестандартных 

решений. 

Что такое игра? В последнее время все большую популярность в 

педагогической практике приобретают игровые методы, которые, несомненно, 

повышают интерес к уроку и улучшают качество знаний учащихся, приводят к 

появлению новых межличностных отношений «учитель – ученик». 

Односторонний взгляд на игру только как на средство обучения и воспитания 

приводит к ограниченной оценке ее влияния на будущее человека. Не 

учитывается то замечательное воздействие, которое она оказывает на 

оптимистическое мироощущение ребенка в сегодняшнем дне. Бодрый, 

целеустремленный, жизнерадостный игровой стиль детской жизни – 

непременное условие здорового развития коллектива. 

Игра – средство многогранное. С уверенностью можно говорить, что это и 

самостоятельная деятельность, способствующая всестороннему развитию 

личности, и средство формирования и сплочения коллектива, и метод 

организации других видов деятельности, и эмоциональное состояние, и способ 

общения. 

Игра, по определению психологов-педагогов, является важным средством 

формирования ценностных ориентаций, деятельностью, в процессе которой 

более успешно происходит усвоение учащимися нравственных форм поведения, 

развитие творческих сил, воображения, фантазии, эстетических чувств.  
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Эта форма деятельности дает учащимся возможность общаться, проявляя 

при этом те качества, которые не доступны им в повседневной школьной жизни. 

Общение учащихся в игровых ситуациях дает им ощущение реальности, вносит 

иронию, шутку, юмор, снимает напряжение, однообразие, усиливает мотивацию 

к учебной деятельности. При этом в игре мотивация приобретает целый комплекс 

познавательных, эстетических, нравственных, социальных побуждений, 

требующих от участников принятия конкретных решений. 

Игра – это мир практической деятельности ребёнка, но прежде это средство 

воспитания. Существует большое разнообразие игр, направленных на развитие 

интеллекта детей: 

1. предметные 

2. творческие, сюжетно-ролевые 

3. дидактические 

4. строительные, трудовые, технические, конструкторские 

5. интеллектуальные 

 

Используя различные виды игр, учитель имеет огромный арсенал способов 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Применение игр и упражнений на уроках является эффективным способом 

развития детей и способствует: повышению уровня развития мыслительных 

процессов,развитию личности ребёнка, сплачиванию школьного коллектива, 

воспитанию положительных личностных качеств.  

 «Игра имеет важное значение в жизни ребенка, - писал А.С. Макаренко. - 

Каков ребенок в игре, таким во многом он будет в работе, когда вырастет. 

Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре». 

Игра имеет две цели:  

- одна из них обучающая, которую преследует взрослый,  

- другая - игровая, ради которой действует ребенок.  

Важно, чтобы эти две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение 

программного материала. 

 

Рассмотрим несколько видов игры. 

Предметные игры выступают как манипуляции с игрушками и предметами. 

Через игрушки-предметы - дети познают форму, цвет, объем, материал, мир 

животных.(Приложение. 2) 

Творческие, сюжетно-ролевые, игры в обучении – не просто развлекательный 

прием или способ организации познавательного материала. Игра обладает 

огромным эвристическим и убеждающим потенциалом.  
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В результате игры у детей рождается деятельность творческого воображения, 

происходит взаимосвязь игровой, учебной и трудовой деятельности. Творческий 

характер сюжетно-ролевой игры определяется наличием в ней замысла, 

реализация которого сопряжена с активной работой воображения, с развитием у 

ребенка способности отображать свои впечатления об окружающем мире. При 

разыгрывании роли творчество ребенка принимает характер перевоплощения. 

Главными структурными компонентами творческой сюжетно-ролевой игры 

являются: сюжет, содержание, роль.  

Сюжет игры - это та сфера действительности, которая воспроизводится детьми. 

Сюжет представляет собой отражение ребенком определенных действий, 

событий, взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих. На 

протяжении истории человечества сюжеты детских игр меняются, поскольку 

зависят от эпохи, особенностей экономики, культурных, географических, 

природных условий. (Приложение.3) 

Дидактические игры способствуют формированию внимания, 

наблюдательности, развитию памяти, мышления, самостоятельности, 

инициативы; решают определенную дидактическую задачу: изучение нового 

материала или повторение и закрепление пройденного, формирование учебных 

умений и навыков. В игре школьники охотно преодолевают значительные 

трудности, тренируют свои силы, развивают способности и умения. Игра 

помогает сделать любой учебный материал увлекательным, вызывает у учеников 

глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее настроение, облегчает 

процесс усвоения знаний; стимулирует познавательную активность учащихся, 

вызывая у них положительные эмоции в процессе учебной деятельности. 

Характер деятельности учащихся в игре зависит от места ее на уроке или в 

системе уроков. Она может быть проведена на каждом этапе урока и на уроке 

любого типа. 

При подборе игр необходимо помнить, что они должны содействовать 

полноценному, всестороннему развитию психики детей, их познавательных 

способностей, речи, опыта общения со сверстниками и взрослыми, прививать 

интерес к учебным занятиям, формировать умения и навыки учебной 

деятельности.  Примеры игр упражнений: кроссворды, ребусы, викторины, 

пазлы,анаграммы, головоломки – друдлы. В 5–7-х классах ученики на уроках 

учатся самостоятельно составлять по пройденному материалу. Кроссворды, а в 

8–9-х классах - сканворды, чайнворды, филворды (из набора букв учащиеся 

вычеркивают названия инструментов, станков, а по оставшимся буквам читают 

пословицы о труде, изречения о труде). (Приложение.4) 
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Строительные, трудовые, технические, конструкторские игры -  эти игры 

отражают профессиональную деятельность взрослых. В этих играх учащиеся 

осваивают процесс созидания, они учатся планировать свою работу, подбирать 

необходимый материал, критически оценивать результаты своей и чужой 

деятельности, проявлять смекалку в решении творческих задач. Трудовая 

активность вызывает познавательную активность. 

Интеллектуальные игры для школьников интересны и увлекательны. К ним 

относятся интеллектуальные игры типа «Счастливый случай», «Брейн-ринг», 

«Поле чудес», «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», «КВН», «Где логика?». 

Учащиеся с большим азартом участвуют в них, каждый стремится к победе. 

  

Широкое использование  на каждом уроке наглядного материала, макетов, 

плакатов, авторских работ, изготовленных самостоятельно, иллюстрации, 

репродукции при изучении новой темы, повторении, обобщении знаний 

помогает мотивировать детей на новые идеи. В процессе самостоятельной 

работы, творческой деятельности, в которую включаются не только память 

ученика, но и активное мышление, креативность, чувства, развивается 

возможность самореализации, ответственного выбора в различных областях 

социальной деятельности. (Приложение.5) 

Таким образом, игровые технологии на уроках и во внеурочной деятельности 

можно применять на всех ступенях школьного образования. 

Правильный отбор игр позволяет их использовать на различных типах уроков: от 

изучения нового материала до уроков обобщения и систематизации знаний.Игры 

оказывают сильное эмоциональное воздействие на учащихся, формируют 

необходимые умения и навыки для данной возрастной группы: прежде всего 

коммуникативные, умение работать в группе, принимать решения, брать 

ответственность на себя. Они развивают организаторские способности, 

воспитывают чувство сопереживания, стимулируют взаимовыручку в решении 

трудных проблем.  
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Приложение.1.«Развивающие игрушки»                                

Приложение. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение.3. 

 

 

 

 

Приложение.4 

 

 

 

 

«Творческая мастерская» 

Авторские работы по тематике 

 

Ролевая игра «Салон красоты» 

Тема урока «Плетение» 
Ролевая игра «Я художник - модельер» 

Тема урока «Преобразование и 

декорирование швейных изделий» 

Участие в областных и 

районных конкурсах Учащиеся 

школы 

постоянные 

участники 

областных, 

районных, 

внутришкольны

х конкурсов, 

выставок 

рисунков, 

плакатов, 

поделок к 

юбилейным и 

праздничным 

датам. 
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№ O00068    07.03.2023 ж. 

 

Жіктеу есімдігі 

 

САПАРАЛИЕВА АЙМАН САПАРАЛИЕВНА                                                                            

Алматы қаласы. Алатау ауданы                                                                                                                                        

№184 жалпы орта мектептің                                                                                             

бастауыш сынып мұғалімі 

 

Білім беру ұйымының атауы  

Пәні: Қазақ тілі 

Бөлім: Қоршаған ортаны қорғау 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сынып:  Қатысушылар саны:  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: №93 сабақ. Жіктеу есімдігі 

Оқу бағдарламасына сәйкес 

оқыту мақсаты: 

4.1.2.1*мәтіннің тақырыбы мен берілген диаграмма, 

сызба, кесте бойынша мәтіннің мазмұнын болжау 

және өз ойын дәлелдеу. 

 Сабақтың  мақсаты Берілген мәтіннің мазмұны бойынша өз пікірін білу, 

жіктеу есімдіктерін білу. 

Сабақтың барысы 

Сабақтың 

кезеңі//уақ

ыты 

Педагогтің әрекеті Оқушының 

әрекеті 

Бағалау Ресурстар 

Ұйымдасты

ру 

 Өзін-өзі 

тексеру 

Өткен 

білімді еске 

түсіру 

 

Жаңа білім 

 

 

 

Психологиялық ахуал 

қалыптастыру. 

Сабаққа дайындық 

 

Өткенді пысықтау 

«Жіктеу есімдігі» 

тақырыбын пысықтау 

 

Жаңа тақырып 

ФС-тапсырма 

42-жаттығу 

Жақсы 

тілектер 

тілейді 

 

Үй 

тапсырмасын 

қайталайды 

 

 

 

Мәтінді 

оқиды 

Мақтау,мад

ақтау 

 

Жарайсың 

 

ҚБ: 

«Транспорт

ир»әдісі 

Дескриптор

: 

Мәтінді 

оқып, 

 
Суреттер 

 

 
 

Ереже 

жазылған 

плакат 
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Бекіту 

 

 

Бүркіт- қауқарлы құс. Ол 

түлкі, қоян, тиін, құр, 

тырнаны аулайды. 

Бүркітті аң аулау үшін 

қолға үйретеді. Бүркітті 

қорғау заңын күшейту 

керек. 

 

ЕҚБ-тапсырма 

43- жаттығу 

Бүркіт жыртқыш құс. Ол 

МАңқыстау, Үстірт, 

Қызылқұм, Сарыарқа, 

Алтай таулары, Іле 

Алатауын 

мекендейді.Бүркіт ұясын 

биік ағаштар мен зәулім 

жартастарға салады. Ұя 

салу науқаны наурыз,сәуір 

айларында өтеді. Ол бір-

екі жұмыртқа басады.  

 

ЕБҚ-тапсырма 

44- жаттығу 

Қара бүркіт томағасын 

түсірді. 

Оны мен томағаламай 

Кім томағалайды? 

 

 

 

45 –жаттығу 

Саятшылық – құс салып, 

аң аулау өнері .Мұнымен 

айналысатын адамды 

құсбегі деп атайды. Олар 

көбіне бүркіт, 

лашын,сұңқар секілді 

 

 

 

 

 

 

Кестемен 

жұмыс 

жасайды 

 

 

 

 

 

Жаңылтпашт

ы жазады 

 

 

 

 

 

 

Тыныс 

белгісін 

қойып, 

көшіріп 

жазады 

 

 

 

 

 

 

Үйге 

тапсырма 

алады 

 

 

талдайды-

1Б 

Сұрақтарға 

жауап 

береді-1Б 

 

ҚБ: 

«Транспорт

ир»әдісі 

Дескриптор

: 

Кестені 

пайдалана 

алады-1Б 

Кесте 

бойынша 

әңгіме 

құрастырад

ы-1Б 

 

 

ҚБ: 

«Транспорт

ир»әдісі 

Дескриптор

: 

Түсіп 

қалған 

есімдікті 

табады-1Б 

Жаңылтпаш

ты оқиды, 

айтады-1Б 

 

ҚБ: 

«Транспорт

ир»әдісі 

Дескриптор

 

 
 

Бүркіт туралы 

суреттер 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Саятшылық 

туралы 

бейнебаян 

 

 

Суреттер 

 

 
 

Қарлығаш 

туралы 

суреттер 

 

 

 

Кері байланыс 

парағы 
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Кері 

байланыс 

жыртқыш құстарды аіға 

салып,баулиды. Сол 

құстармен аң аулайды.  

 

 

Үй тапсырмасы 

Сурет бойынша әңгіме 

құрау 

Қарлығаш- киелі құс. 

Адамдар қарлығашты 

ежелден жақсы көрген. 

Оның ұясын бұзбайды. 

Қарлығаш ұя салған үйде 

береке болады. Біздің үйге 

де биыл қарлығаш ұя 

салды. 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланыс 

жасайды 

 

 

 

: 

Саятшылық 

туралы 

білімі бар-

1Б 

Тиісті 

тыныс 

белгісін 

қойып, 

көшіріп 

жазады-1Б 

 

ҚБ: 

«Транспорт

ир»әдісі 

Дескриптор

: 

Сурет 

бойынша 

мәтін 

құрастырад

ы-1Б 

Қарлығаш 

туралы 

қосымша 

мәліметтер 

айта алады-

1 
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№ O00067    07.03.2023 ж. 

 

Бөлігі бойынша бүтінді табуға берілген есептер 

 

ПРИМБЕТОВА УЛСЕРИК КЕНЖЕБЕКОВНА                                                                                     

Алматы қаласы. Алатау ауданы                                                                                                                                        

№184 жалпы орта мектептің                                                                                             

бастауыш сынып мұғалімі 

 

=2Білім беру 

ұйымының атауы 

 

Пәні: Математика 

Бөлім: Пайыздар мен бөлшектер 

Педагогтің аты-

жөні: 

 

Күні:  

Сынып:  Қатысушылар саны:  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың 

тақырыбы: 

№116 сабақ. Бөлігі бойынша бүтінді табуға 

берілген есептер 

Оқу 

бағдарламасына 

сәйкес оқыту 

мақсаты: 

4.5.1.3 бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді 

талдау және шығару,кері есеп құрастыру,шығару 

 Сабақтың  мақсаты Бөлігі бойынша бүтінді табуға берілген есептерді 

шығаруды үйрену. 

Сабақтың барысы 

Сабақт

ың 

кезеңі// 

уақыты 

Педагогтің әрекеті Оқушын

ың 

әрекеті 

Бағалау Ресурста

р 

Ұйымда

стыру 

 Өзін-өзі 

тексеру 

 

Өткен 

білімді 

Психологиялық ахуал 

қалыптастыру 

 

Құрал-жабдықтарын 

түгелдеу 

 

Үй тапсырмасын сұрау 

Шаттық 

шеңберін 

жасайды 

 

 

Өткен 

тақырыпт

Мақтау,мада

қтау 

 

 

 

ҚБ:Кемпірқо

сақ»әдісі 
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еске 

түсіру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа 

білім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-тапсырма 

а)Жолдың ұзындығы-126км 

Отырғызылды- 2/9б-не 

Отырғызу керек-?км 

Ш: 126*2/9=126/9*2=  

14*2=28км 

126-28=98км 

Ж: Тағы жол шетінің 98 км-

не ағаш отырғызу керек. 

Ә) a=15 

b=?км, 3/5 б 

S=?км2 

P=?км 

15*3/5=15/5*3=3*3=9км 

S=a*b=15*9=135км2 

P=2*(a+b)=2*(15+9)=2-

24=48км 

Ж:Егістіктің ені-9км, 

ауданы-135км2,периметрі-

48км 

 

Жаңа тақырып 

ФС-тапсырма 

1-тапсырма 

А)Барлығы-?а 

Қайың-21,бұл 
1

6
 б  

Ш: 21*6=126 ағаш 

Ж: Саяжайда 126 ағаш бар 

 

 

Ә) Барлығы-а 

Қайың-63, бұл 
3

6
 б 

Ш: 63/3=21 а(бір бөлігінде) 

21*6=126 а (барлығы) 

Ж: Саяжайда 126 ағаш бар. 

 

2-тапсырма 

ы 

пысықтай

ды 

 

 

 

 

 

 

Есепті 

оқып 

береді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есепті 

шығарады 

 

 

 

 

 

 

Есепті 

шығарады 

 

 

 

 

 

 

 

Дескриптор: 

Ағаш 

отырғызылат

ын жол 

ұзындығын 

табады-1Б 

Егістіктің 

енін,ауданын

, периметрін 

табады-1Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ:Кемпірқо

сақ»әдісі 

Дескриптор: 

Есепті 

шығарады-1Б 

Саяжолдағы 

ағаш санын 

табады-1Б 

 

 

 

 

ҚБ:Кемпірқо

сақ»әдісі 

Дескриптор: 

Есептің 

 

 

Ағаштар

дың 

суреттері 

 

 

 

 

 

 

 

Егістік 

алаңыны

ң 

сызбасы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ағаштар

дың 

суреттері 
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Кезекті демалыс-?күн 

Ауылда-6 күн, бұл 
2

8
 б 

Ш: 6/2=3 (бір бөлігінде) 

3*8=24 ( барлығы) 

Ж: Арманның ағасының 

демалысы 24 күн. 

Ә)Барлығы-?т,  

Күн батареясы- 18 т,бұл 
2

9
б 

Ш: 18/2=9 Б ( бір бөлігінде) 

9*9=81 б (барлығы) 

Ж: Барлығы 81 күн 

батареясы қажет 

 

ЕҚБ-тапсырма 

3-тапсырма 

 
ЕБҚ-тапсырма 

4-тапсырма 

 
1

4
      1    1

3

4
    2     2

2

4
   3  3

3

4
     

4 

 

5-тапсырма 

Есеп 

шартын 

құрады 

 

 

 

 

 

Есепті 

шығарады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептерді 

шығарады 

 

 

 

 

 

Дәптерме

н жұмыс 

жасайды 

 

 

 

 

 

Сан 

сәулесін 

сызады 

 

шешуін 

табады-1Б 

Есептеу 

жүргізе 

алады-1Б 

 

ҚБ:Кемпірқо

сақ»әдісі 

Дескриптор: 

Есеп шартын 

құрады-1Б 

Шешуін 

тауып,жауаб

ын жазады-

1Б 

 

ҚБ:Кемпірқо

сақ»әдісі 

Дескриптор: 

Есептің 

мазмұнын 

түсінеді-1Б 

Шешуін 

тауып,жауаб

ын жазады-

1Б 

 

 

ҚБ:Кемпірқо

сақ»әдісі 

Дескриптор: 

Артық түсім 

жинаған 

фермерді 

атайды-1Б 

Кеменің 

жылдамдығы

н табады-1Б 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Суреттер 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Күн 

батареяс

ы 

ның 

суреттері 
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Алымдары жұп бөлшектер: 
4

7
; 
2

7
; 
4

9
; 

 

Алымдары тақ бөлшектер:   
7

9
 ; 
5

9
; 
3

7
; 
3

6
; 

 
5

6
; 
1

7
; 
1

6
. 

 

 

6-тапсырма 

4 3 2 3 

3 1 1 1 

1 1 1 1 

 

 

7-тапсырма 

Ақтөбедегі ластану индексі 

қандай?(9) 

Ең жоғары атмосфераның 

ластану индексі қандай 

және қай қалада? 

(Алматы) 

 

 

8-тапсырма 

 1кг200г;   

1кг200г+650г=1кг850г 

  800г:         800г-450г=350г 

1кг500г:     

1кг500г+700г=2кг200г 

 

 

 

9-тапсырма 

4      4 

2      2 

 

 

 

Тапсырма

ны 

орындайд

ы 

 

 

 

 

 

 

 

Топтық 

жұмыс 

жасайды 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмм

амен 

жұмыс 

жасайды 

 

 

 

 

Массалард

ы 

анықтайд

ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ:Кемпірқо

сақ»әдісі 

Дескриптор: 

Сан сәулесін 

сызады-1Б 

Бөлшектерді 

сан 

сәулесінде 

белгілейді-1Б 

 

ҚБ:Кемпірқо

сақ»әдісі 

Дескриптор: 

Алымы жұп 

және тақ 

бөлшектерді 

бөліп 

жазады-1Б 

Тапсырманы 

орындайды-

1Б 

ҚБ:Кемпірқо

сақ»әдісі 

Дескриптор: 

Текшелердің 

орналасу 

планын 

толықтырады

-1Б 

Топпен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Суреттер 

 

 

 

 

 

Сызба 

 
 

 

 

 

 

 
 

Диаграм

ма 

 

Оқулық 
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Бекіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланы

с 

1 1       

 

Үй тапсырмасы 

10-тапсырма 

Барлығы-?к 

Оқулық-2400, бұл 
4

5
 б 

 

2400/4=600 (бір бөлігінде) 

600*5=3000 (барлығында) 

 

Ж: Кітапханада барлығы 

3000 кітап бар 

 

 
 

 

 

 

Жалған 

мәнетті 

табады 

 

 

 

 

Үй 

тапсырмас

ын алады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланыс 

жасайды 

 

жұмыс жасай 

алады-1Б 

ҚБ:Кемпірқо

сақ»әдісі 

Дескриптор: 

Диаграмман

ы оқи алады-

1Б 

Сұрақ 

құрастырарда 

диаграмманы 

пайдаланады

-1Б 

 

Дескриптор: 

Таразыдағы 

массаларды 

атайды-1Б 

Берілген 

массаларды 

анықтайды-

1Б 

 

Дескриптор: 

Жалған 

мәнетті 

анықтайды-

1Б 

Тапсырманы 

орындай 

алады-1Б 

 

 

Таразы 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Кітапхан

а 

ның 

суреттері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланыс 

парақша 

лары 
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№ O00070    07.03.2023 ж. 

 

Етістік 

 

АБИЛДАЕВА ГУЛЖАНАТ БАТЫРХАНОВНА                                                                                                                          

Түркістан облысы  Отырар ауданы                                                                                                                                 

Ә.Байтанаев атындағы негізгі орта мектеп КММ                                                                                                      

Бастауыш сынып мұғалімі 

 

Білім беру ұйымының 

атауы 

 

Пәні: Қазақ тілі 

Бөлім: Қоршаған ортаны қорғау 

Педагогтің аты-жөні:  

Күні:  

Сынып:  Қатысушылар саны:  Қатыспағандар саны: 

Сабақтың тақырыбы: №96 сабақ. Етістік 

Оқу бағдарламасына 

сәйкес оқыту мақсаты: 

4.2.6.1  белгілі бір тақырыпта берілген мәтіннің 

түрлерін, жанрын, стилін (мақала, репортаж, 

жаңалық, өмірбаян, мінездеме, жарнама, 

хабарландыру) салыстырып, ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын анықтау; 

4.3.6.1 каллиграфиялықнормалардысақтаужәнежа-

зутехникасынжетілдіру 

 Сабақтың  мақсаты Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасау. 

Етістік туралы білетінін еске түсіру. 

Сабақтың барысы 

Сабақт

ың 

кезеңі// 

уақыты 

Педагогтің әрекеті Оқушыны

ң әрекеті 

Бағалау Ресурст

ар 

Ұйымда

с 

тыру 

 Өзін-өзі 

тексеру 

 

Сабаққа дайындық 

Психологиялық ахуалды 

қалыптастыру 

 

Өткенді қайталау 

Үй тапсырмасы 

Шеңберде 

тұрып, 

тілектер 

айтады 

 

 

Мадақтаула

р арқылы 

бағалап 

отыру 

 

 

 
 

 

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

17 

 

 

Өткен 

білімді 

еске 

түсіру 

 

 

 

 

 

Жаңа 

білім 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57-жаттығу 

Жұмбақты 

шешіп,есімдіктерді табады. 

Оны-ауаны 

 

Жаңа тақырып 

ФС-тапсырма 

59-жаттығу 

Бірінші бөлігі көркем мәтін, 

ал екінші бөлігі  ғылыми-

танымдық мәтін. 

 

ЕБҚ мен ЕБҚ-тапсырма 

60-жаттығу 

Ребустың шешуі:Етістік 

Етістік-заттың іс-қимылын 

білдіреді.Олар не істеді?, 

неғылды?,қайтті? деген 

сұрақтарға жауап береді. 

 

61- жаттығу 

Көктем мен жазда 

Басына сары қалпақ 

киеді.(дара е.) 

Күзге қарай қалпағы 

Қалқып ұшып кетеді. (дара 

е.) 

Бақ-бақ. 

 

62-жаттығу 

Туынды етістіктер: 

жырла,ақылдас,биле,тұзда,ұ

сақта, ойла. 

Жыр-з.е   ла-жұрнақ 

Ақыл-з.е.  дас-жұрнақ 

Би-з.е.  ле- жұрнақ 

Тұз-з.е.  да-жұрнақ 

Ұсақ- сын.е.  та-жұрнақ 

 

Үй 

тапсырмас

ын 

тексертеді 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырман

ы 

орындайды 

 

 

 

 

 

 

Ребусты 

шешеді 

 

 

 

 

 

 

Жұмбақты 

шешеді 

 

 

 

Туынды 

етістіктерді 

жазады 

 

 

Жарайсың 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

«Лейс»әдісі 

Дескриптор: 

Мәтіннің 

бөлімдерін 

салыстырад

ы-1Б 

 

 

 

ҚБ: 

«Лейс»әдісі 

Дескриптор: 

Ребусты 

шешеді-1Б 

Етістік 

туралы 

біледі-1Б 

 

 

 

ҚБ: 

«Лейс»әдісі 

Дескриптор: 

Жұмбақты 

шешеді-1Б 

Етістіктің 

дара,күрдел

і екенін 

айтады-1Б 

 

 

Сурет 

тер 

 

 

 

 
 

 

Оқулық 

 

 
 

 

Ребус 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Оқулық 
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Бекіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ой-з.е.     ла-жұрнақ 

Отанды жырла өлгенше. 

Анаңмен ақылдас. Ұлттық 

биді биле. Тамақты тұзда. 

Ақшаңды ұсақта. 

Болашағыңды ойла. 

 

64-жаттығу 

 
Үй тапсырмасы 

63-жаттығу 

Сөйлемдерді жазып, 

етістіктердің астын сызу 

Көкті жұлма. Суға түкірме. 

Күлді баспа. Құстың ұясын 

бұзба. Балапан шығарған 

құсты атпа. 

 

 

 

 

 

 

Сөйлем 

құрастырад

ы 

 

 

 

 

 

Етістік 

туралы 

айтады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үй 

тапсырмас

ын алады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланыс 

жасайды 

ҚБ: 

«Лейс»әдісі 

Дескриптор: 

Туынды 

етістіктерді 

тауып.жазад

ы-1Б 

Оларды 

талдайды, 

сөйлем 

құрайды-1Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

«Лейс»әдісі 

Дескриптор: 

Етістік 

туралы 

білімдерін 

тиянақтайд

ы-1Б 

 

 

 

 

 

 

 

ҚБ: 

«Лейс»әдісі 

Дескриптор: 

 

Ереже 

жазылға

н плакат 

 

 

 

 
 

 
 

Ереже 

жазылға

н плакат 

 

 
 

 

 

Оқулық 

 

 

 

 

 

 

 

Кері 

байланы

с 

парақтар

ы 
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Кері 

байланы

с 

 

 

 

 

Тыйым 

сөздерді 

біледі, 

қатесіз 

жазады-1Б 

Етістіктерді 

тауып, 

астын 

сызады-1Б 

 

«Құстар 

ұясы» әдісі 
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02.03.2023 ж    № О00019 

 

Балабақша – барлықтәрбиеменбілімніңеңалғашқыбаспалдағы 

 

ДЖОЛДАСОВА САНДУГАШ АБУЛМАДЖИНОВНА 

«Жетісу облысы білім басқармасының 

Панфилов ауданы бойынша білім бөлімі»ММ 

«Шұғыла балабақшасы» МКҚК 

Балабақша меңгерушісі 

 

Қазіргі таңда үздіксіз білім беру еліміздің ертеңі өсіп келе жатқан жас 

ұрпақтың білімінің тереңдігімен өлшенеді. Білімді, жан-жақты қабілетті ұрпақ – 

ұлтымыздың баға жетпес қазынасы.  

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. 

Білім беру балабақша табалдырығынан басталады десек ешқашан қате-

леспейміз. Барлық білімнің бастауы – балабақшада. Мектепке дейінгі мекемелер-

де тәрбие мен білім саласында заманауи педагогикалық  технологиялар қан-

шалықты маңызды болса, мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен 

тәрбиелеуде де педагогикалық технологиялар ұғымы кеңінен қолданылатын 

ұғымның біріне айналды. 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 еншісінде. Заман 

өзгерген сайын  әдіс-тәсілдер көбейіп, жаңарып, толығып жатыр. Балалардың 

тілін дамытуды, қызықты үйрету үшін жаңа әдістер мен технологияларды өз 

тәжірибемізде қолдануға ізденеміз. Жаңа технологияны, әдіс-тәсілдерді тиімді 

қолдану үздіксіз тәрбие беру мен білім сапасын арттырады.  
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Жаңа заман баласы – ертеңгі еліміздің болашағы. Жаңа заман баласын 

қалыптастырып, дамыту үшін тұлғаның ішкі дүниесі мен оның қыр-сырын анық-

тап, мүмкіншіліктері мен қабілетінің дамуына жағдай жасау қажет. Біздің бала-

бақшамызда балаларға үздіксіз білім беруде барлық жағдай 

қарастырылған.  Балабақшада балалардың жеке басының қалыптасуы мен 

дамуына педагогтардың педагогикалық технологияларды қолдана білу 

сауаттылығы өте жоғары. Осы уақытқа дейін тәрбиеші ретінде балаларға үздіксіз 

тәрбие мен білім беруде жаңартылған педагогикалық  технологияларды кеңінен 

қолдануға тырысамын. 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 мен тәрбиешілері.   Осыған 

орай мектепке дейінгі мекемелердің тәжірибесіне  оқыту мен тәрбиелеудің 

әртүрлі технологиялары енгізілуде. Мәселен, ынтымақтастық педагогикасы, 

білім беруді  ізгілендіру,  ойын арқылы оқыту, түсіндіре басқарып оза оқыту, 

өздігінен оқыту, сын тұрғысынан ойлауды дамыту, оқытудың компьютерлік 

технологиясы, психологиялық, педагогикалық әдістемелік 

білімді,  педагогикалық шеберлікті, балалардың жан-дүниесіне терең үңіліп оны 

ұғына білуді талап етеді. 

Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде тәрбиешілердің-

  ұстанымы ауысқан: ол балаларға басшы емес, білім беру қызметінің тең 

қатысушысы. Мұндай оқыту баланың интеллектуалды қабілеттілігін айта-

рлықтай шамада анықтайды, балаларға мінезін қалыптастыруға, байланыс тілді, 

логикалық ойлауды,  дүниетанымды дамытуға, сыни ойлауды қалыптастыруға 

және жеке мүмкіндіктерді беретін дамытушы орта құруға мүмкіндік береді. 

Мектепке дейінгі шақ адам өміріндегі ең маңызды кезең болып келеді. Өйт-

кені осы кезде баланың бойындағы табиғи бар дарындылық жан-жақты дами 

бастайды.  Сондықтан осы шақта балалармен анағұрлым жан-жақты 

дамытушылық әрекеттер жүйелі жүргізілсе, жұмыс соншалықты нәтижелі 

болады.  Тәрбиелі, білімді ұрпақ балабақшадан мектепке дайын шәкірт болып 

шығады. 

Балабақша – барлық тәрбие мен білімнің ең алғашқы баспалдағы іспеттес. 

Мұндағы тәрбие мен білім балалардың табиғи мінезін, қабілетін ерте жастан 

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

үздіксіз тәрбиемен, біліммен қамту өзімнің басты мақсаттарымның бірі екенін 

қуана айта аламын. 
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 02.03.2023 ж.    № О00020 

 

Мектепке дейінгі балалардың тілін  

дамытуда ойын технологиясының маңызы 

 

АЛЬПЕИСОВА АЙНУР САКЕНОВНА  

Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Қоңырөлең  ауылы                                                                  

«Қызғалдақ балабақшасы» МКҚК                                                                                        

Тәрбиеші 

 

Адам бала кезінен қалыптасады. Мектепке дейінгі жастан бастап баланың 

болашақ түлға, өз елінің азаматы ретінде негізі қаланады. Тіл - баланың жеке 

түлға ретінде қалыптасуы барысында ой - өрісін, ақыл - парасатын, 

адамгершілігін, эстетикалық сезімін жетілдіру міндеттерін жүзеге асырудың ең 

басты құралы. Ал сол тілді дамытуда ойынның орны ерекше. Мектепке дейінгі 

балаларды оқыту - тәрбиелеу жүмысында балалардың тілін дамыту, сөздік 

қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, үйренген сөздерін 

күнделікті өмірде еркін қолдану, одан әрі күнделікті іс - әрекет кезіндегі тілдік 

қарым - қатынаста қолдана білуге жаттықтыруда, сонымен қатар, 

айналасындағы заттарды таныстырып, атын атай білуде, қасиеті мен сапасын, 

түр - түсін және пішінін ажырата білуде, өмірдегі, қоршаған ортадағы түрлі 

құбылыстар жайындағы ұғым, түсініктерін дамыта отырып, белсенді түрде 

тілдік қарым - қатынас жасауда - ойын технологиясының маңызы зор. 

¥лы педагог А.С. Сухомлинский «Ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты дамуы да 

жоқ және болуы мумкін де емес. Ойын дүниеге ашылған жарық терезе сияқты. 

Ол арқылы баланың рухани сезімі жасампаз өмірмен ұштасып, өзін қоршаған 

дүние туралы түсінік алады. Ойын дегеніміз - үшқын білімге деген қүмарлық 

пен еліктеудің маздап жанар оты» деген болатын. Ойындар арқылы балалардың 

жан - жақты дамыта отыра, болашақ бейнесін қалаптастыруға болады. Ойын 

жаттығулары арқылы баланың ойлау қабілеті, сөздік қоры, тіл мәдениеті 

қалыптасады [1]. 

Ойын технологиясы арқылы баланың тілін дамыту жеңіл. Ойын баланың 

оқуға деген ынтасын арттыратын әдіс. Бүгінгі таңда дидактикалық, сюжеттік, 

спорттық, үлттық және шығармашылық ойындарды пайдалану маңызды. 

Ойындар арқылы баланың дүрыс және үғынықты сөйлей білуін, сондай - ақ 

ойын жағдайлары арқылы олардың зейіні мен ынтасын арттыруға болады. 

Баланың тілін дамыту барысында ойын түрлерін және өзара сөйлесу үлгілерін 

қолданған дүрыс. Мектепке дейінгі жастан бастап баланың болашақ түлға, өз 
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елінің азаматы ретінде негізі қаланады. Бала сөйлеуді үйрене келе, айналадағы 

дүниені танып - біледі. Көрген - білгенін басқаларға сөз арқылы жеткізіп 

тілдеседі. Осының өзі оның білім дағдысы молайып, күнделікті өмірден алған 

әсерінің нығая түсуіне себеп болады. Ойын- баланың жеке түлға ретінде 

қалыптасуы барысында ой - өрісін, ақыл - парасатын, адамгершілігін, 

эстетикалық сезімін жетілдіру міндеттерін жүзеге асырудың ең басты құралы. 

Балабақшаға оқыту - тәрбиелеужүмысында балалардың тілін дамыту, 

сөздік қорларын молайту, ауызша сөйлеуге үйрете отырып, одан әрі күнделікті 

іс - әрекет кезіндегі тілдік қарым - қатынаста қолдана білуге жаттықтыру ісіне 

ерекше мән берілген. Мектеп жасына дейінгі балалармен жүмысын жүргізу ісі 

тіл дамытудың негізі бір міндеттері болып есептелінеді [2]. 

сөйлеу қабілеті ойлау қабілеті 

фантазиясыақыл-ой қабілеті 

Сурет 1. Ойын арқылы баланың төмендегідей қасиеттері дамиды 

Әсіресе, ойынның тіл дамытуда орны ерекше.Мектепке дейінгі балалардың 

тілін дамытуда ойындарды тиімді пайдаланудың өзіндік мәні бар. Ойындар 

қолдану арқылы оқу әрекеті жүргізіледі. Балалар тек ойнап қана қоймайды 

сонымен қатар, тілдері дамиды, қарым - қатынастарда сөйлеуі жақсы дами 

түседі. Топпен біріге жүмыс жасау қабілеттері арта түседі. Балалардың тілдерін 

дамытуда көптеген өлең - тақпақтар жаттату, ата - анасын қүрметтеуге, 

отансүйгіштікке баули отырып, тілдерін ары қарай дамытып, оқу іс - әрекетіне 

сай бағдарлама бойынша жаңа технологиялармен жүмыс жүргізген абзал. 

Балалардың сөздік қорларын дамытуда ойын технологиясының қолдану үлкен 

нәтиже береді. Ойын арқылы балалардың сөздік қоры дамып, ауызша сөйлеу 

машығын игереді, таным белсенділіктері қалыптаса түсіп, ақыл - ойы өсіп 

жетіледі, әрі адамгершілік қасиеттер бойына сіңіреді. Бала ойын арқылы 

қоғамдық тәжірбиені меңгереді, өзінің психологиялық ерекшеліктерін 

қалыптастырады. Бала ойынында да қоғамдық, ұжымдық сипат болады. 

Мәселен, кез - келген бала еш уақыта жалғыз ойнамайды, қатар қүрбыларымен 

бірлесіп ойнайды, сол арқылы бір - бірімен өзара қарым - қатынас жасайды. 

Ойын арқылы бала айналасындағы нәрседен өзіне қызықтысына ықыласы ауып 

өзіне таңдап алады.Ойын бала тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным 

белсенділігі мен тілдік қорының дамуына жол ашады. Қай бала болмасын 

ойынмен өседі, өйткені бала табиғатының өзі тек ойынмен байланысты. Ойын 

үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз. Сондықтан да ойын - балалардың дүние тану 

жолы, олар ойынмен өмір сүріп бәрін өзгерте алады. Ол өзін еркін үстайды. Ал 

еркіндік дегеніміз - барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген талпынысы 

мен қүлшынысы. Баланың білуге деген қүштарлығы, сөйлеуі ойын үстінде 
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қалыптасады. Сөздік қорды дамыту ісін ұйымдастыру жүмысында ойын сабағы 

ең негізгі орын алады. Тәрбиеші бақылау заттарды қарау, сурет қарау, жүмбақ 

шешу және қүрастыру, саяхат, ойын сабақтарын үйымдастыру арқылы 

балалардың сөздік қорларын дамытады. Сөйтіп балатоптағы жасына сәйкес 

бағдарламалық міндетті меңгереді. Ойын үйымдастыруда тәрбиеші өзі жетекші 

бола отырап балаларды ойнай білуге, ойын ережесін сақтауға әрі оларды ойната 

отырып ойлануға бағыттайды, заттың атын немесе қасиетін есінде сақтап 

қалуға жол ашады, ойынға қызықтыра отырып зейінін, қиялын дамытады [3]. 

Ойын технологиясы балаларды оқу жүмысымен қызықтыруға, әртүрлі 

қарым - қатынас режимдерін, жүппен және топпен жүмысты үйымдастыруға 

көмектеседі. Ойынның шартты әлемінің қызықтылығы есте сақтау, қайталау, 

бекіту немесе ақпаратты меңгерудің жақсы бейнеленген бір қалыпты 

қызметінің эмоционалды болымды жағын көрсетеді, ал ойын әрекетінің 

эмоционалдылығы баланың барлық психикалық процестері мен қызметін 

қарқындатады [4]. Ол білімді жаңа жағдайда пайдалануға, яғни балалардың 

меңгеретін материалдарын өзіндік тәжірибеден өткізуге, оқу процесінде әр 

түрлілікті және қызығушылықты тудыруға мүмкіндік беретін ойынның екінші 

жағымды жағы болып табылады. Бала өмірін ойынсыз елестету мүмкін емес. 

Сондықтан да педагогтар мен психологтардың негізі мақсаты - ойын процесінде 

баланың жан - жақты дамуы, танымдық қызығушылығын арттыру, тілін дамыту 

т.б. Ойын арқылы тілін дамыту әдістері мазмұнына қарай төртке бөлінеді: 

Кесте 2. Ойындардың балаларға әсері 

Ойын түрі Баланың тілін дамытуға әсері 

Рөлдік ойындар Рөлдік ойын арқылы балалар бір -бірімен қарым- 

қатынасқа түсіп сөйлеседі. Рөлде ойнап түрған бала өзін сол кейіпкерлерге 

теңеп, кейіпкердің жақсы қасиеттерін бойына сіңіреді, мақал-мәтелдерді 

пайдалану барысында әдеби сөйлеуге дағдыланады, сөздік қоры молаяды, 

халқымыздың асыл, маржан сөздерін меңгереді. Ойынның осы түрі баланың 

тілін дамытуда, сөйлеу мәдениеті мен ақыл-ойын, дүниетанымын жетілдіруде 

тиімді нәтиже береді. 

Драматизациялық Бүл ойын түрі балаларға керекті сөздер мен сөйлемдерді 

меңгеруді, 

ойындар интонацияны дүрыс пайдалануды, мәнерлеп және көркемдеп 

сөйлеуге үлкен эсер етеді. 

Ұлтттық ойындар Қазақтың ұлттық ойындары ерлікті, өжеттілікті, 

батылдықты, сөз шеберлігін, дененің шынығуын қажет етеді. «Орамал ілу», 

«Асық ату», «Түйілген орамал», «Ұшты-ұшты» сияқты ұлттық ойындар 
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баланың сөздік қорын молайтуға, өмір тэжірибесін кеңейту, ептілік қабілеттерін 

жетілдіруге өз эсерін тигізеді. 

Дидактикалық ойындар Үлттық ойындар арқылы баланың тілін дамыту 

жүмыстары мынадай әдіс-тәсілдер арқылы жүзеге асады. Ол - сұрақ - жауап, 

баламен сөйлесу, әңгімелесу, көрнекілік, суретпен жұмыс жасау. 

Балабақшаларда ойынды тиімді пайдаланса, онда тәрбиеленушілердіңтілін 

дамытуға, білімге деген құштарлығын дамытуда және қазақ халқының мол 

мүрасын бойына кішкене кезден сіңіріп, үлттық сананы қалыптастыруға 

болады. Қазақтың біртуар ғалым - ағартушылары Абай Қүнанбаев, Шоқан 

Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин үлттық ойындардың балаға білім беруде 

тәрбиелік мәнін, өткен үрпақтың дәстүрі мен тарихын қүрметтеп, эстетикалық, 

адамгершілік қасиеттерінің дамуына, сөздік қорының баюына қосатын үлесін 

жоғары бағаласа, біртуар ақын Мағжан Жұмабаев ойындарды халық 

мәдениетінің бастар қайнар көзі, тілдік тәрбиенің ажырамас бөлшегі ретінде 

түжырымдайды. Тіл дамыту мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру 

жүмыстарының негізі болуға тиіс, өйткені баланың сөздік қорының нығаюы 

оның танымдық қабілетін арттырып, сана - сезімін кеңейтеді [5]. 

Көп балалар кейбір «р, л, с, ш» сияқты дыбыстарды айтуға тілдері еркін 

келе бермейді. Бұл жерде жаңылтпаш - ойындарды пайдаланудың мәні зор. 

Жаңылтпаш арқылы сөздерді дүрыс сөйлеуге, жеке дыбыстарды алмастырмай 

дүрыс айтуға үйренеді. Баланың тіліне, оның әрбір сөздеріне мән беріп, оларды 

дүрыс сөйлеуге бағыттайды. Баланы халық жас кезінен бастап, анық сөйлеуге 

үйретуді мақсат еткен. Балалардың көбінесе дұрыс айта алмайтын дыбысы «р»- 

ның орнына «и» немесе «л» дыбыстарын қолданады. 

Тілдің жетілуімен бірге балалардың ойлау, қоршаған ортаны бағдрлау 

қабілеті дамиды, жеке заттар жайындағы нақты үғымдарының молаюына және 

тілдік қабілетінің дамуына қарай өмірінің бірінші жылының соңында-ақ бала 

алғашқы қорытандыларын жасайды. Алдымен олар заттар мен құбылыстардың 

сыртқы белгілеріне негізделеді. Мысалы: «алма» деген сөзді үйренген соң 

балалар допты да, шарды да осылай атайтын жағдай жиі кездеседі. өздерінің іс - 

әрекеттері барысында және үлкендердің үғымдарының ықпалымен 

қорытындылау қабілеті біртіндеп жетіле түседі: заттар енді сыртқы емес, мәндік 

белгілері бойынша біріктіріледі. Көптеген іс-әрекеттерінің атаулары да 

жалпыландырылады. 

Үш жастан асқан, мектепке дейінгі балалардың сөздік қорын одан әрі 

дамытуға: 
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1. айналадағылардың сөзін одан әрі түсінуді - келер шақты, өткен шақты 

түсіне білуді, сөздің мағынасын көріп тұрған жағдайда ғана емес, сондай-ақ 

одан да тыс түсіне білуді қамтамасыз ету; 

2. балалардың актив сөзін жетілдіру - сөздікті байыту, сөйлем құрып 

сөйлеуді үйрету, сөздің грамматикалық құрылысын жетілдіру, оның дұрыс 

айтылуын және эмоциялық әсерлілігін жақсарту; 

3. сөзді пайдалануды кеңейту — өз әсерлерін сөзбен бере білу, оларға 

сүрақтар қойып, жауап бере білу, үлкендермен балалармен белсенді тілдік 

қарым- қатынас жасау себептерін ұлғайту; 

4. айналадағыға қарап бағдарлауды ұлғайту; 

5. қарым-қатынасқа қабілеттілікті дамыту, балаларда табиғат құбылыстары 

туралы, хайуанаттар өмірі, қоғамдық өмірдің балалар түсінігіне жеңіл 

құбылыстар туралы ересектердің еңбек, уақыт, сан, кеңістік қатынастарды, 

заттардың атқарар қызметі жэне т.б. туралы аса қарапайым түсініктер мен 

ұғымдарды қалыптастыру; 

6. сөзді қабылдауды және құлақ қойып тыңдауды - үлкендердің айтқанын 

жақсы тыңдай білуді, шағын әңгіме, өлең тыңдауды жақсарту; 

Жоғарыда айтылғандардың бәрін ойын түрінде жүзгізсе, баланың тілі тез 

дамып, қалыптасатын еді. 

Қорыта келе,ойын баланың барлық жақтарын ашатын, яғни тілін де 

дамытатын бүкіл жақсы қасиеттерін ашуға көмектесетін, басқа балалармен 

қарым - қатынас жасаудың бірден - бір қүралы.«Ойында озған, өмірде де озады» 

деген аталы сөздер сырына жүгінсек, мектепке дейінгі жастағы баланың ойынға 

деген қүлқы, қарым - қатынасы, мінез - қүлық көріністері арқылы олар өсіп, 

есейгенде де жалғаса береді. Ойын барысында бала өзін үлкендер сияқты, 

өзінің сүйікті әңгімелер мен кейіпкерлері сияқты өмір сүреді,солардың сөйлеу 

мәнерін қолданып, эмоцияға беріп, әрекет жасайды.Ойынды қолданумен бірге 

ойлауға, тілді дамытуға, шығармашылық әрекетін байытуға бағыт алады. 

Мектепке дейінгі топтардағы балалардың тілін дамытуда ойындарды тиімді 

пайдалану бағытдағы атқарылатын игі іс - шаралардың нәтижесіз 

қалмайтындығы белгілі. Мен болашақ тәрбиешімін. Мектеп жасына дейінгі 

балалардың тілін дамытуда ойын технологияларын маңызын айта келіп, менде 

болашақта балалардың тілін дамытуда осы әдіс бойынша жүргізетін боламын. 

Әдебиет: 

1. Сагиев Г.Ч. Мектепке дейінгі балалардың тілін дамыту // Мектепке дейінгі 

білім. - 2014. - №3. -Б. 10-11. 

2. Магрупбекова Б.Ш. Мекткепке дейінгі балаларды дамытуда ойын маңызы // 

Мектепке дейінгі білім. - 2013. - №5. - Б. 7-8. 
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Қолөнер – ұлттық құндылығымыз, дәстүрдің жалғасы 

 

ЖАСМАҒАНБЕТ ДИНА                                                                                                                                            

Атырау облысы Индер ауданы                                                                               

«Ш.Уәлиханов атындағы орта мектебі» КММ                                                     

Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

Көркем еңбек сабағында қолөнерге үйрету арқылы тәлім – тәрбиені арқау 

етіп, нақты іс әрекет нәтежесін көрсете оқытып, дамыту керек. XXI ғасыр – 

қатаң бәсеке ғасыры. Қазіргі кезде біз өмір сүріп отырған қоғам талабының 

ауқымына енетін 12 жылдық білімге көшуге дайындыққа байланысты, 

оқушылардың кәсіби мамандық алуына жеке көңіл бөлінуде, соған байланысты 

көркем еңбек сабағында білім алушы оқушы оқу бағдарламасын игереді, 

мұғалім балаға білім беріп қана қоймайды және жеке мамандықты меңгеретін 

жеке тұлғаны да қалыптастырушы. Бала бойындағы дарыны үнемі ізденіс 

үстінде қызмет жасайды. Еңбек сабағында оқушылардың іске икемділігі мен 

іскерлігіне, өнеріне, шеберлікке деген бейімділігін дамыта отырып 

қалыптастырамыз. Шығармашылық әр баланың бойында болуы әбден мүмкін. 

Біздің міндетіміз оқушының бойындағы жасырынып жатқан дарынды 

ашу.Қолөнерге қызығушылықты ояту. Оқушының өзіндік мамандық таңдау 

дайындығының мақсаты мен міндеттерін айқындау. Өз бетімен жұмыс істеу 

дағдысын қалыптастыра келе қолөнердің бір саласымен айналысып, 

дарындылығы ашылған бала әрине сол маман иесі болары анық. Оқушы 

қолөнерді үйрену барысында бойына халықтың ізгі қасиеттерін сіңіреді, салт-

дәстүрлерін бағалай білуге, шеберлікті, әсемдікті, үнемділікті, ісмерлікті, 

білімділікті бойына дарытады. 

Қазақтың қолөнері – көне заман тарихымен бірге біте қайнасып келе 

жатқан бай қазынамыз. Өресі биік, өрісі кең қолөнердің қай саласынан болсын 

жер жүзіндегі басқа да халықтар сияқты қазақ халқы да өзінің көне 

замандарынан бері келе жатқан тамаша тарихымен бір өзіне ғана тән 
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қайталанбастай ерекшелігімен көзге түседі. Өзге халықтар сияқты, қазақтың да 

қолөнер шеберлігін үйренуде ерте заманнан бері жиып-терген мол тәжірбиелері 

бар. Мектеп оқушыларына халық өнерінің тарихи жолдарынан нақты білім 

беру, өнерпаздық пен шеберлік тәсілдерін түсіндіру, қолөнер иелерінің жасаған 

еңбектерін қастерлеу, олардың дәстүрлі әдістерін бүгінгі күннің кәдесіне 

жарату, оны түрлендіре отырып әдіс-тәсілімен оқушы бойына дарыту. Атам 

қазақ бала тәрбиесінде өмір тіршілігінің ертеңгі келешегіне ерекше мән берген. 

Өз ұрпағының сегіз қырлы, бір сырлы өнегелі, өнерлі болып өсуін мақсат еткен 

ата-анамыз өз бойындағы бар асыл қасиеттерін әлденеше ғасырлар бойы 

ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, насихаттап, үйрепіп келген. Еңбек тәрбиесі – 

барлық тәрбиенің қайнар көзі. Баланың еңбек тәрбиесін меңгеруі, қоғам үшін 

ғана емес, оның жеке басы,өз тіршілігі үшін де қажет. Жас кезінен көзі көргенді 

көңілге тоқып, қолы үйреніп істей алатындай, заман талабына сай ұрпақтар 

тәрбиелеу бүгінгі мұғалімдердің басты мақсаттарының бірі болып 

тұр.Оқушының шығармашылық қабілетін дамыту үлкен қажырлықты 

талап етеді. Оқушы жан-жақты дамыту үшін мұғалім үнемі үздіксіз 

шығармашылық ізденісте болуы керек.Ұлттық қолөнерді жас ұрпақтың бойына 

дарытатын, үйрететін мектептерде жүргізілетін – көркем еңбек пәні. Олай 

болса, «Ата көрген оқ жонар, ана көрген тон пішер» деген халық даналығын 

басшылыққа алып, жас ұрпақты тәрбиелеуде,балаға эстетикалық білім беретін 

көркем еңбек пәнінің атқаратын қызметі өте зор. Оқушылар көркем еңбек 

сабағында шеберлікті, үнемшілдікті, төзімділікті, мәдениеттілікті үйреніп, өзін-

өзі жан-жақты дамыта алады.Қолөнер дәстүрдің жалғасы, сөнбестің айғағы, 

мәңгілік. Өнер мәдени мұра. Қолөнер арқылы ұлттық құндылықтарымызды 

ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу қажет. Игі істерді жандандыру – өз қолымызда.                                                                               

Бабамнан қалған мұра төс пен көрік,                                                                               

Ұста әкемнің үлгісін өскем көріп                                                                            

Ұғынамын осыны мол байлық деп                                                                                    

Басқа байлық мен үшін бес теңгелі 
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Қазақ  қолөнерінің  ерекшеліктері мен көркемдік сипаты 

 

БЕЙСЕНБАЕВ НҰРЛАН ӘЛІБЕКҰЛЫ                                                                                   

Қызылорда облысы Шиелі ауданы                                                                                          

«№ 157 Б.Пәрімбетов атындағы орта мектеп» КММ                                                                                                                           

Көркем еңбек пәні мұғалімі 

 

Қазақ  қолөнері өзінің  барлық  жағынан  да  басқа  халықтарда кездеспейтін 

өзіндік ерекшеліктері мен бейнеленіп ерекше орын  алады. Қазақ елі ертеден  кең 

дала  сахарасын  иемденіп жартылай отырықшылық және мал шаруашылығымен 

айналысып көшіп-қонып отырған халық екені тарихтан  белгілі,   

Дегенмен,  қазақ жеріне  тарихы терең,  өз дәуірінің  мәдениетінен кенде 

емес көне  қалаларда болғаны – қазақ  жерінің  жер  қойнауында  қалып қойғаны 

тарихи – археологиялық төбелердің көп екендігі деректі. Сондықтан қазақ 

жерінде қолөнердің қай түрі  болса да өз заманында дами отырып, жалғасын 

тауып кейбір  қолөнер  түрлерін қайта  жаңғыртуда.  

Қазақ қолөнері шығармашылықтың композициялық құрылымы мен шешімі, 

пішіні,  түр – түсі, бояуы, композициялық үндестігі, эстетикалық  талғамын 

қолданысқа қолайлығы, ыңғайлы  болуын,  үнемді болуын, 

ұлттық  болмыс  айнасын  тауып өз дәрежесінде  дамыта білген  өнердің бірі 

болып табылады.[24;39] Қазақ  қолөнерінің ішіндегі ең негізгісі киіз  үй 

болса,  киіз үйдің  жасауын, киіз  үйдің тұтыну бұйымдарын  ойлап табудың 

өзінің  маңызы зор.  Сондықтан  қазақ  өнерінің  әсемдік әлемінде  ерекше 

көзге  түсетіні – киіз  үйдің күмбез төбелі,  жұмыр  пішінде  болып,  ең 

негізінде  көшіп – қонуға  ыңғайлылығы. Оның сыртқы  келбетімен 

ішкі  жиһаздары, олардың орналасу тәртібі, атақарылатын қызметіне сай келуі, 

ішкі интерьерінің  үйесімділігінің  бәрі ұлт  нақышын бейнелейді. 

Қазақ  қолөнеріндегі  нақыштарды білдіретін  белгілерге:    

1. Ою - өрнек  нақыштары ( оның ішіндегі  қошқар  мүйіз өрнегі).   

2. Күмбез  пішін (купол).   

3. Ұлттық бояу реңдері (ақ, көк,  жасыл,  сұр  түстердің басымдылығы).  

4. Бағалы металл түрлерін  қолданылуы ( алтын, күміс).  

5. Зергерлік  бұйымдарда ( асыл тастар – гауһар, жақұт). Осы аталған негізгі 

белгілерде қазақ  халқының  негізі ұлттық нақыштық сипаты  ою - өрнектермен 

өрнектеліп, көрініп  тұрады.  Сондықтан қазақ  қолөнерінің  негізгі арқауы, мәні 

ою - өрнектермен байланысты болып келеді.  
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Барлық  қолөнер бұйымдарының  әсемдік ажарын, құндылық жақтарын ою 

- өрнек арқылы көрінетінігі айқын  байқалады.Қай халықтың болса 

да  үстіндегі  киім  үлгілеріне, олардың ою - өрнегіне қарай  қай  ұлт екендігін 

ажыратуға болады. Қазақ  халқының  қай  бұйымын алса да,  үнемі  мүйіз тектес 

ою - өрнектер  кездесетінін байқауға болады. Мысалы, әсіресе үй – 

жиһаздарының ішіндегі текемет, сырмақ ,  тұскиіз, киіз есік,  сандыққап,    шым 

ши, аяқап,  әбдіре  қаптарға тән  негізіг  ою “Қошқар  мүйіз”) ою - өрнегі 

(молшылық,  байлық белгісі) болса  әр түрдегі алаша,  тоқыма  кілемдер, қоржын, 

киіз баулар -  туырлық бау, үзік бау, басқұр сияқтылардың нақыш 

арқауы  геометриялық (космогониялық) өрнектер  басым болып келеді. [11;55]  

Ағаштан  жасалған төсек  ағаш,  сандық, әбдіре, жүкаяқ, 

кебеже,  жағлан,  саба аяқ, тегене,  шара аяқ, кесе қап т.б.  бұйымдарда  басым 

көпшілігінде  нақыш  белгілері  өсімдік пішіндес  гүлдік өрнектер басымдау 

болып келеді.  

Қазақ  қолөнерінің ішіндегі ұлттық ою - өрнек өзінің нақыштығы 

мен  сипатталып адам көркін аша  түсетін ұлттық киімдер  болып саналады. 

Оларға: ең  құндылығы ұзатылған қыздың үйінен киіп шығатын  ең қымбат 

бұйымының бірі – сәукеле болған.   

Ертедегі қазақ  қызының сәукелесінің  әшекейі, сұлулығы, қымбаттылығы 

соншалық бір жылқының  құнымен  теңдес болған. Қазақ  қолөнерінің ішіндегі 

қазақ  салт – дәстүрінде  өзіндік орын  бар, өзіндік  ою - өрнегімен 

еренкшеленетін бұйымның  бірі зергерлік  бұйымдар. Оларға.Сақина, алқа, 

шолпы,өңір жиек,  тұмарша, сияқты әшекейлік  бұйымдарда қоланылатын ою - 

өрнектердің басым көпшілігі космоногиялық  өрнектер ( ай, күн,  жұлдыз) 

қолданылады.  Қолөнер шеберлері ою-өрнекті әр заттың өзіне лайықтап, 

жарасымын, үйлесімін, сәнін тауып жасаған.  

Жасаған затпен ою-өрнек бір-бірімен өте сәнді қабысып, шынайы көркемдік 

беріп отырған. Ою-өрнек түрлері өте нәзік түрде түскен. Жалпы ою-өрнек 

жасаушы шебер оюды олпы-солпы болудан сақтауы, әсемдігіне жеткізе білуі 

керек. Өнер зерттеушілерінің пайымдауынша қазақ ою-өрнегі үш түрлі ұғым 

негізінде туған деген қорытынды бар:  

1. Қазақ халқының өзіне тән ертеден келе жатқан ұлттық оюлары.  

2. Басқа халықтардың мәдениетінен ауысқан.  

3. Уақытқа қарай бейімделу.    
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Ертеден қазақ ою-өрнегі мазмұны жағынан үш түрлі ұғымды бейнелейді:  

1. Мал өсіру мен аңшылық.  

2. Жер-су, көшу-қону.  

3. Заттардың сыртқы бейнесі.    

 

Осылардың қайсысында да қошқар мүйіз оюы қолданылып араласып 

отырады. Ою, сызу, бедерлеу ру, тайпалардың таңбаларында, малдың ең-

таңбасында, ай, жұлдыз, аспан әлемін тұспалдауда орын алады.  

Шеберлер сүйекті ойған, ағашты иген, тасты қашаған, мүйізді балқытқан, 

металды өңдеген. Әсемділікті таңдай да, жасай да білген.  

Осындай әсемдікті таңдай білген хас шебер оюшы зергеріміз осы ою-

өрнекке бояу түрлерін пайдалануды да жете меңгерген.  

Халқымыздың ою-өрнектерінде басым түс ақ пен қара болып келеді.  

Бұл ою-өрнектің ең шешімін тапқан жарасымды түрі болып есептеледі.  

Ою-өрнектің тұрмыста пайдалану ауқымы өте кең. Оюдың жекелеген 

тармақтарынан бастап үш түр, төрт түр, бес түр, алты түр, т.б. тармақтарынан әрі 

қарай өрбіп, кеңейе беретін күрделі оюлар да біздің ұлттық дәстүрімізде 

тұрмыста үнемі қолданыс тауып келген.   

Халқымызда жазу болмағанда ою-өрнек болды. Сол ою-өрнек арқылы 

халқымыз өз тыныс-тіршілігін, мәдениетін, өнерін, мәдени құндылықтарын 

жоғары деңгейде дамыған тұрмыстық қажеттіліктерін ұрпақтан ұрпаққа 

жеткізіп, дамытып отырды.  

Келешек  ұрпақ мақсаты осы киелі өнерді әрі қарай дамыта отырып көздің 

қарашығындай сақтау. 
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03.03.2023 ж. № О00044 

 

Как быть учителем начальных классов 

 

ЛЕВЧЕНКО ОЛЬГА ПЕТРОВНА                                                                              

Алматинская область Енбекшиказахский район 

ТОО Частная школа-  гимназия «Мейір» 

Учитель начальных классов 

 

 

Быть учителем — это призвание, быть хорошим учителем — это талант, 

быть хорошим учителем начальных классов – это талант вдвойне, потому что 

именно этот учитель остается в цепкой памяти маленького ребенка, как первый 

человек, встретившийся на его долгом и порою трудном пути под названием 

«школа». Учителя начальных классов — особый народ в учительской среде. Они 

занимаются самой деликатной, важной и ответственной работой: буквально за 

ручку переводят детей через бурный поток школьной жизни, в котором они 

оказываются, придя в первый класс.  

Только от любви учителя зависит, с каким багажом знаний и нравственных 

ценностей пойдет ребенок во взрослую жизнь. Для каждого ребёнка, который 

приходит в школу, встреча с первым учителем – это прежде всего встреча с 

новым, особо значимым человеком. Эта встреча может помочь ребёнку стать 

хорошим человеком, обрести своё собственное лицо, уверенность в будущем, 

породить стремление подражать первому учителю, обращаться к нему в самые 

трудные или счастливые минуты своей жизни. В нелёгких современных условиях 

существования российского образования учитель начальных классов отдает свои 

знания, силы, талант и свою любовь своим подопечным.  

И порой сложно бывает заниматься творчеством (а ведь только такой вид 

деятельности наиболее оптимален в работе с детьми). Учитель старается быть 

Другом, ведь в начальной школе он является и классным руководителем. Школа  - 

это не здание и не учебные предметы, а лица , характеры, личности учеников. 

Учитель смотрит на своих учеников и ему кажется, что это не они  пару лет назад 

с трудом находили дверь своего класса, не они путали звонки с урока и с 

перемены.  

Учителю необходимо знать, что он нужен своим ученикам здесь и сейчас, 

чтобы вселять в них  уверенность в свои силы, просто улыбнуться всем и сказать:  

 



«БІЛІМ және ӘДІСТЕМЕЛІК» оқу-әдістемелік орталығы 

PDF ЖУРНАЛ. Куәлік № KZ37VPY00015077  

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

33 

 

 

«Здравствуйте! Важным условием в сохранении душевной близости с 

учениками является школьная атмосфера, психологический климат в классе. 

Ведь класс для ребёнка должен стать семьёй, где он чувствует себя равным среди 

других детей защищённым, где ему уютно и тепло. Роль учителя здесь ключевая 

и она огромна. Это учитель, как мать, наводит порядок, мирит драчунов, слушает 

и переживает с детьми их приключения, справедливо наказывает и жалеет. 

Любовь учителя к детям  должна   быть без  каких – либо условий. 

Любить  ребёнка   безусловно – значит любить его независимо ни от чего. 

Независимо от внешности, способностей,  достоинств, недостатков, плюсов и 

минусов. Это, конечно, вовсе не означает, что учителю всегда нравится его 

поведение. Безусловная любовь означает, что любить ребёнка мы должны, даже 

если поведение его вызывает у нас  неприятие.  

Особая сфера проявления коммуникативных способностей педагога – 

умение применять поощрение и наказание с целью воспитательного воздействия 

на ученика. Если поощрения и наказания справедливы, они стимулируют 

стремление воспитанника к успеху, к достижениям. Не менее важный момент в 

общении с детьми: как бы учитель ни был занят, крайне необходимо выкраивать 

время на индивидуальное общение с ребёнком. Не должно быть в классе детей, 

с которыми  учитель хотя бы 2-3 раза не разговаривал лично.  

Пусть даже это совсем не школьная тема разговора. Чтобы ребёнок мог в 

такие минуты сказать себе: «В эту минуту мой учитель только со мной, я для нее 

сейчас самый главный». Общение – одна из самых сложных сторон 

педагогического труда. Благодаря ему осуществляется главное действие в 

педагогическом труде: воздействие личности учителя на личность ученика.  

Воспитатель должен уметь организовать длительное и эффективное 

взаимодействие с учащимися.  

Классный руководитель зачастую испытывает трудности в своей 

профессиональной деятельности из-за того, что его коммуникативные 

способности недостаточно развиты. В основе коммуникативных способностей 

лежит умение педагога познавать другого человека, познавать самого себя и 

адекватно оценивать ситуацию общения.  

Умение познавать другого человека заключается в умении педагога 

оценивать ребёнка не только на основе первого впечатления. Педагог должен 

уметь разбираться в мимике и жестах ребёнка, анализировать с помощью 

наблюдения поведение ребёнка и связывать наблюдаемое с внутренним миром, 

мотивами и намерениями.  
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Учитель начальной школы одновременно преподаёт и воспитывает.  

Ему нужно обладать недюжинными воспитательскими способностями. В 

психологической литературе способности классного руководителя определяются 

так: -Способность правильно оценивать внутреннее состояние другого человека, 

сочувствовать и сопереживать ему /способность к эмпатии /. -Способность быть 

примером и образцом для подражания. -Способность вызвать у ребёнка 

благородные чувства, желание и стремление становиться лучше. -Способность 

приспосабливать воздействия к индивидуальным особенностям воспитываемого 

ребёнка. -Способность вселять в человека уверенность, успокаивать его, 

стимулировать к самосовершенствованию. -Способность находить нужный 

стиль общения с каждым ребёнком. -Способность вызывать к себе уважение, 

иметь авторитет среди детей.  

Классный руководитель должен уметь «читать» не только ребёнка, но и себя 

в каждой ситуации общения. Взрослый должен попробовать увидеть себя со 

стороны и адекватно оценить себя в глазах окружающих. Умение правильно 

оценить ситуацию общения – это способность наблюдать за обстановкой, 

выбирать наиболее информативные её признаки и обращать на них внимание; 

правильно воспринимать и оценивать социальный и психологический смысл 

возникшей ситуации. Большое значение для воспитателя имеют невербальные 

формы педагогического общения.  

Это значит, что педагог должен развивать в себе коммуникативные 

способности: -умение вступать в контакт с незнакомыми людьми; -умение 

предупреждать возникновение и своевременно разрешать уже возникшие 

конфликты и недоразумения; -умение вести себя так, чтобы быть правильно 

понятым и воспринятым другим человеком; -умение создавать возможность для 

другого человека в проявлении своих интересов и чувств; -умение извлекать из 

общения максимум информации для себя.  

Условия эффективного поощрения: -Осуществлять поощрения 

систематически. -Поощрение носит общий, а не индивидуальный характер. -

Поощрение не носит личной заинтересованности педагога в успехах ученика. -

Поощрение ориентирует воспитанника на сравнение своих результатов с итогами 

работы других ребят и на конкуренцию с ними. -Поощрение не соответствует 

затраченным усилиям ученика. -Поощрение опирается на внешние стимулы: 

похвала, получение награды. -Поощрение обращает внимание учащегося на то, 

что его прогресс зависит от усилий прилагаемых учителем или кем-либо ещё из 

посторонних людей. -Поощрение мешает продвижению ребёнка, отвлекая его, 

вводит новые задания ещё до того, как будет завершено предыдущее задание.  
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Педагог положительно влияет на поведение детей, если находит 

возможность поощрить ребёнка за самые маленькие положительные достижения 

и поступки и не ищет повода наказать за допущенные им ошибки. 

Результативность воспитательного взаимодействия педагога будет действенной 

только тогда, когда он будет соблюдать правила эффективного взаимодействия.  

Правила эффективного взаимодействия.  

1.Воспитывая учащихся, надо делать то, что говоришь.  

2.Педагог должен чётко ставить цели перед детьми.  

3.педагогу необходима постоянная обратная связь с учениками.  

4.С первых дней существования детского коллектива в нём нужно запустить 

механизм успеха. Классный руководитель должен уметь определить количество 

творческого напряжения для каждого ученика.  

5.Педагог должен избегать резких суждений или устрашения, чтобы не 

манипулировать учениками.  

6.Если дети делают что-то правильно или неправильно, им надо говорить об 

этом прямо, и при этом остерегаться расточать похвалу.  

7.Все воспитательные мероприятия должны быть направлены на развитие 

детской инициативы, вдохновения и позитивного мышления.  

8.Педагог должен быть терпелив.  

9.Педагог не должен допускать высмеивания и саркастической констатации 

неудачности ребёнка.  

10.Педагог не вовлекает «Эго» ребёнка в процесс познания.  

11.Педагог старается, чтобы внеклассное мероприятие учило ребёнка 

ставить вопросы.  

12.Педагог стимулирует самосовершенствование учащихся.  

13.Педагог даёт возможность своим учащимся быть в роли учителя и 

воспитателя.  

14.Педагог стимулирует игровое творчество. Игра даёт простор 

воображению и стимулирует развитие интеллекта.  

15.Настоящий педагог любит своих учеников не на словах, а на деле.  

 

Это проявляется в девизе: « Если не умею, учусь сам. Если умею, учу 

других, совершенствую себя». Успех работы учителя складывается из успехов его 

учеников, а они бывают разные. Один рабочий день приносит огромную радость 

и удовлетворение, другой - разочарование. Но это и есть стимул к дальнейшему 

движению, к росту своего педагогического мастерства. 
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03.03.2023 ж. № О00045 

 

Балалардың балабақшаға бейімделуі 

 

МУКАНОВА ЖАЗИРА КАДЫРАКЫНОВНА 

«Жетісу облысы білім басқармасының Панфилов ауданы  

бойынша білім бөлімі» ММ «Шамшырақ балабақшасы» МКҚК 

Балабақша меңгерушісі 

 

Бала балабақшадан не алады? Әуелі, баланың өз құрдастарымен қарым-қатынас 

мүмкіндігі қалыптасады. Екіншіден, баланың интеллектуалдық және 

физикалық дамуы үшін мүмкіндік алады. 

Әрбір бала балабақшаға алғаш келгенде бейімделу кезеңінен өтеді. Жалпы, 

адаптация ұғымы латын тілінен аударғанда икемделу, бейімделу деген 

мағынаны білдіреді. Балабақшаға келгеннен кейін баланың күнделікті өмірлік 

жағдайы күрт өзгереді. Мектепке дейінгі жастағы балалардың бейімделу 

мүмкіндігі шектелгендіктен, балалардың жаңа әлеуметтік жағдайға жылдам 

ауысуы және күйзелісте күні бойы балабақшада өткізу баланың көңіл-күйінің 

бұзылуы мен психофизикалық дамуының төмендеуіне алып келеді. Баланың 

өмірінде бейімделу өте күрделі құбылыс болып табылады. Бейімделу кезеңі 

қиын және ұзаққа созылуы мүмкін. Қиындықтан шығу үшін және бейімделуді 

жеңілдету үшін баланы жанұядан балабақшаға біртіндеп үйрету керек. 

Балабақшаға келген баланың өмірінде мынадай өзгерістер болады: қатаң күн 

тәртібі, күні бойы ата-анасынсыз қалуы, тәртібінде жаңа дағдылардың талап 

етілуі, бейтаныс жер, бөгде адамдар. Осы өзгерістің барлығы балада бір мезетте 

болғандықтан, бала күйзеліске түседі, тамақтан бас тарту, жиі науқастану, 

мінез-құлқының жиі өзгеруі байқалады. 

Бейімделу кезеңін психологтар мен дәрігерлердің зерттеулері бойынша 3кезеңге 

бөліп қарастырамыз: 

1.Жеңіл бейімделу- 1-2 апта ішінде бала мінезі қалыпқа келіп түзеледі. Тәбеті 

жақсарып, балада тұрақты әрі қалыпты эмоциялық жағдай қалыптасады. 

Үлкендермен араласып, жаңа жағдайға тез үйренеді. Ауру, сырқауы 

асқынбайды. 

2.Орташа бейімделу- баланың мінез-құлқы 1 ай көлемінде қалыпқа келеді. 

Көңіл-күйі тұрақсыз болғанымен жылауы бәсеңдейді. Аурушаңдығы 10 күннен 

аспайды. Балада үлкендердің қолдауы арқасында танымдық және мінез-құлық 

белсенділігі байқалады. 
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3.Ауыр бейімделу- 1айдан 2 айға созылуы мүмкін. Бұл кезең баланың жиі 

науқастануымен көрінеді. Бала агрессивті, жылау, айқайлау сияқты көріністер 

береді. 

Өзімнің жүргізген зерттеу жұмыстарымда биылғы оқу жылында балабақшаға 

74 бала қабылданды. Бұл балалар 2-3 жас аралығындағы балалар. Ата-аналар 

дан алынған сауалнама және тәрбиешілермен бірігіп жасалған жұмыс 

қорытындысы бойынша 43 бала жеңіл бейімделу кезеңінде, 31 бала орташа 

бейімделу кезеңінде болғандығы анықталды. Ауыр бейімделу кезеңінде балалар 

анықталған жоқ. Десе де, тәрбиешілердің бақылауы бойынша балабақшаға 

бейімделуде қиындық туғызған балалардың болғандығы да анықталды. Себебі 

неде? Өйткені, үйдегі үйренген күн тәртібінің балабақшадағы күн тәртібіне 

сәйкес келмеуі, ойыншықтармен өздігінен ойнай алмауы, қарапайым мәдени 

гигиеналардың қалыптаспауынан. 

Ата-аналарға маман ретінде берер кеңесім: Балаға балабақшаның не екенін, 

балалардың не үшін келетіндігін айтып түсіндіру керек. Балаңызға міндетті 

түрде уақыт бөліп, оны өзі киініп-шешінуге, тамақ ішкенде қасықты қолдануға, 

дәретханаға сұрануын үйретіңіз. Үйде балабақша режимін сақтауға 

тырысыңыз.Баланы балабақшаға қалдырған соң көрінбей кетіп қалмаңыз. 

Балаңыздың сізге деген сенімін жоғалтасыз. Балаңызға ұнайтын қоштасу әдісін 

ойлап табыңыз. 

Егер тамаққа деген тәбеті жақсарып, тез ұйқыға кетіп, оянғанда сергек болса, 

көтеріңкі көңіл-күймен ойнап жүрсе бейімделу кезеңі аяқталған болып 

есептеледі. Біздің балалар 2 ай көлемінде бейімделді. Топқа кіргенде 

тәрбиешімен және достарымен сәлемдеседі. Балалар топ ішіндегі заттар мен 

ойыншықтардың орындарын біледі. Барлығы бірлесіп ойыншықтарды жинап, 

орын-орнына қояды. Олар шеңберге тұруды үйренді. Осы тәрбиешілер мен ата-

аналардың көмегінің арқасында біздің балалар балабақшаға жылдам әрі жеңіл 

бейімделді деп ойлаймын. 
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03.03.2023 ж. №О00046 

 

Балабақша бақыт – баспалдағы 

 

ОШАКБАЕВА АЙНУР БОЛАТБЕКОВНА  

«Жетісу облысы білім басқармасының Панфилов ауданы  

бойынша білім бөлімі» ММ «Ертөстік  балабақшасы» МКҚК 

Балабақша меңгерушісі 

 

Еліміздің өркендеуі мен гүлденуі-болашақ ұрпақ қолында. Бүгінгі күннің 

айдарындағы басты мәселе бала тәрбиесі. Бала тәрбиесі тәрбие жұмыстарында 

ғана емес, тәлім, таныс үрдістерінде жүзеге асады. Тәрбие мен білім өмір 

жолындағы үзіліссіз процесс. 

Егемен еліміздің ертеңіне өз үлесімізді қосқымыз келсе, балабақшадан 

бастау алып, бала бойына танымдық қабілет дарыту міндетіміз. 

Қай ғасырда болсын ұлт өнерін өркендетуші сапалы, салауатты, парасатты 

ұрпақ тәрбиелеу-қоғам алдында әрбір тәрбиеші ұстаздың басты міндеті болып 

саналады. 

Адам бойында ең тамаша қасиеттер балалық шағынан қалыптасады. 

Ұрпағым өнегелі, жақсы азамат болып өсіп жетілсін десек, ең алдымен бесігінді 

түзе – деген ұлы жазушы Мұхтар Әуезовтың сөзі тегін емес. Тірбиенің әліппесі 

баланың белі бесіктен шықпай жатып ана сүтімен сіңіріліп, ұлттық өнегенің ең 

асыл, ең нәрлі қасиеттері сол сәби шақтарынан-ақ үлгі етіп тартыла басталуы 

керек. 

Балалабақшада берілген тәрбие – барлық тәрбиенің бастамасы әрі жан – 

жақты тәрбиемен дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын орын. 

Балабақша – білім мен ортаға биімделудің тірегі, бастамасы десек, ал 

тәрбиеші – сол балабақшаның жүрегі, яғни олардың қолында баланың тағдыры 

тұрады. 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, 
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шыдамдылықты, жылулықты қажет ететін үлкен кәсіп иелері жұмыс атқарады. 

Өйткені бұл мамандық иелерінің мойнына, ешнәрседен хабары жоқ, мыңдаған 

тарыдай ғана бүлдіршіндердің бойына білім нәрін сеуіп, тәрбие ұрығын егіп, 

таудай азамат етіп шығару міндеті жүктелген. 

Баланың дамуының іргетасы қаланып, тұлғаның «Мені» қаланатын кезеңі – 

балабакшада. Ары қарай өмірдің өсу сатысында білім мен тәрбие ұйымдарында 

қалыптасқан бір ізділік жүйе арқылы өз көзқарастарын қалыптастырып, «Мені»- 

танылып, жеке тұлға ретінде қоршаған ортада өз орындарын табады. 

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. 

Бақшадағы оқу қызметері бес сала бойынша іске асып барлығы ойын 

түрінде балалар бойына білім нәрін сусындатады. Тілін дамытып ортаға биімдеп 

қарым-қатынасқа икемдейді, Қарапаайым 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 үйренеді, сонымен бірге шынығып, салауатты өмір салтын ұстап 

өсуі жолында да берілетін осы балабақша жұмысының еңбегі ұшан теңіз. 

Тәрбиеші балаларға білім беру үшін баланың іс-әрекеті ойын арқылы ойлау 

дағдыларын, таным белсенділігін арттырып, көздеген мақсатқа жеткізуші. 

Қиыны мен жеңілі, қызығы мен қуанышы мол болған еңбек жолындағы 

педагогикалық ұстанымым -үнемі жаңалыққа ұмтылып, алдыңғы қатардан 

көріну және әр баланың бойынан жақсылық тауып, бұлақтың көзін ашу арқылы 

биік мақсаттарға жетелеу. Бақшаны-бала бағбандарының мекені деп тани 

отырып, балабақшаны-болашақтың қақпасына деп білуіміз керек. 

Болашақтың қақпасы-әрбір бақша табалдырығын аттаған бүлдіршіндердің 

қадамдарында ертеңге деген нық сенім, жүректерінде патриоттық сезімдері 

жалындаған ұлт ұрпағын тәрбиелейтін білім мен тәрбие беретін алтын қақпа 

болуы тиіс. 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 бақшаға 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 
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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. Соның нәтижесінде елін сүйген 

азамат болып шығады. Біз, тәрбиешілер, түрлі болашақ маман иелерін тәрбиелеп 

жатырмыз десем артық болмас. 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. 

Қорытынды: 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, ұстазға 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. «Мұғалімнің ең 

жауапты міндет орындайды – ол адамды қалыптастырады.» М.И.Калинин, міне, 

біздің міндетіміз айқын.Олай болса заман талабынан қалмай, заманауи болашақ 

жастарымызды 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 

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. 
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03.03.2023 ж. № О00047 

 

Балабақшадағы әдіскердің бағыт – бағдары 

 

АБИЛЬХАСЕНОВА ҚУРАЛАЙ ХОЖАШЕВНА                                                                    

«Жетісу облысы білім басқармасының Панфилов ауданы бойынша  

білім бөлімі» ММ «Ертөстік  балабақшасы» МКҚК                                                                 

Әдіскер 

 

Әдіскер  мамандығы – жай мамандық емес. Мен бұл мамандыққа өз жүрек 

қалауыммен  келдім. Себебі, әр ісің жүрекпен  істелуі керек. Ал, менің жүрек 

түкпірімде бүлдіршіндерді өз туған тілінде емін-еркін сөйлетіп, өз ойларын ана 

тілінде жеткізе алатындай тәрбиелеу үшін тәрбиеші, педагогтарға  үлгілік 

бағдарламаға сай, тәрбиелеуін қадағалаймын, мән беремін.  

Бұл менің – «Жарқын елдің болашағы – жастар» дегеніндей жас 

ұрпақтарымызға тәрбиеленушілерге беретін тәлім-тәрбиені «Жүректен жүрекке» 

қағидасы арқылы жүргізу талабын қоюдан бастадым.  «Бала жүрегі – кішкентай 

күй сандық. Ол сандықтың кілтін тапсаң ғана ашылады.  

Тәрбиеші – қолында әр кезде сол кілт жүруі керек», – деген екен арқалы 

ақынымыз Мұхтар Шаханов. Ол кілт – баланы әуелі мейірім мен шапағатқа 

шомылдыра отырып, содан соң ақыл, парасатқа баулып, содан кейін ғана 

ғылымға, білімге жетелеу арқылы бала жүрегіне жол табатын күйсандықтың 

кілті. Күйсандықтың кілті баланы сыйлап тұрсаң ғана ашылады екен.  

Әр бала тәрбиешіден жылылықты, қайырымдылықты, еркелетуді күтеді. 

Бала таза қағазбен тең, қағаз бетіне қалай өрнек салсаң, балаға берген білім мен 

тәрбие бойына солай қалыптасатыны сөзсіз. Заңғар таудай өресі биік, жазық 

даладай кең пейілді, дарқан мінезді,  бұлақтай көңілі таза, 

болашақ  қоғам  иелерін жан-жақты жетілген  жеке тұлға  ретінде 

қалыптастырып  шығару.  

Пәк сенімді балалар әлемінің теңізіне бір бойласаң, жандарын терең сезіне 

аласың. Осындай балдырғандырды бағалай білетін нағыз маман  тәрбиешінің 

қолынан ғана келеді. Мен өз мамандығымды жан-тәніммен жақсы көре отырып 

абыроймен адал атқаруға мүдделімін.  

Ұлы педагог Г.Песталоцци «Егер де сүйе білмесең, тәрбиелеуге құқың жоқ» 

деген. Өмірімді бүлдіршіндерді тәрбиелеуге арнағандықтан, бәсекеге қабілетті, 

жаңа заман тәрбиешілеріне лайық  болуға ұмтылудамын.  
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Қазіргі заманда тәрбиешілерден инновациялық білім, жаңа заман талабына 

сай технологияларды қолдану арқылы әр баланың шығармашылық ізденісін 

қалыптастыруды, келешекке сапалы да саналы ұрпақ тәрбиелеуді талап етуде. 

Бүгінгі таңда бала тәрбиесінде басым бағытқа ие – балабақша.  

Әр баланың құзіреттілігінің белсенді дамуы балабақшадан бастау алуда. 

Балабақша –  тәрбиенің бастамасы болғандықтан, балалардың ойынмен өткізетін 

мекені, күндізгі ұйықтайтын жері, тамақтанатын орны, екінші үйі, «алтын ұясы», 

сүйікті мекені. Сондықтан, тәрбиешілерге  балалар алтын ұяларына  күліп  келіп, 

шаттанып қайтатындай шығармашылықпен жұмыстанатын, бағыт-бағдар беріп 

отырамын. Әр  бағыттағы өнерді  қабылдауларын дамытудамын, дұрыс сөйлей 

білу мәдениетіне тәрбиелеуде топтарда «вариативтік компанент», «Көркем 

әдебиет», «Ертегілер әлемінде», «Қызықты логика» балалардың рөлдерде ойнау 

шеберлігін арттыруда  ұйымдастырып, қызығушылықтарын оятып, қосымша оқу 

қызметтерін өткізеді. Себебі, бала ойынмен өседі.  

Жақсы тәрбиеші болу үшін баланың жүрегіне жол тауып, бұлақтың көзін 

ашып, ұлттық құндылықтарды бала бойына дарыта отырып, баламен бала болып 

сөйлесе біліп, үлкендерше жауап беру  керек. Ұрпақ тәрбиесі оңай емес.  

Білім-қайық, оқу-тәрбие, оқу қызметі – желкен. Білім қайығына мінген 

тәрбиеші желкенді түсірмей, өзен ағысымен елімнің көк туын желбіретіп, 

әнұранын  қалықтатып, ұрпақ тәрбиесін ертеңге қалдырмай, бір күндерін бір 

күннен нәтижелі өткізгенде ғана жарқын елдің шамшырағы, сондықтан өскелең 

ұрпаққа жақсы тәрбие беру әрине балабақшадан басталады.  

Қазіргі заманауи жаңалықтарға толы кезең. Әдіскер ретінде білім берудің 

жаңа жүйесіне енген жаңалықтарды оқу қызметтеріне енгізіп, жаңаша 

құрылатын тиімді жұмыстарды жанды  жүргізуге белсене ат салысудамын. 

Нұрсұлтан Әбішұлы: «Ел келешегі жас ұрпақ тәрбиесіне тікелей байланысты», – 

деп атап көрсеткен болатын.  

Өрнегі жарасқан тәуелсіз елімнің ертеңгі болашағы, ел мен жердің иесі – 

жас ұрпақты жеке тұлға етіп тәрбиелеп өсіру – тәрбиеші, ұстаздар қауымына 

аманат. Білімді ұрпақты, бәсекеге қабілетті мамандарды  білімді, жан-жақты 

кемел тәрбиешілер ғана тәрбиелеп шығара алады.  

Қазақ елінің маңдайына біткен арысымыз ағартушы ақын Мағжан Жұмабаев 

«Тәрбиеші баланы өз ұлт тәрбиесімен тәрбиелеу керек» деген. Әр бала тәрбиесі 

үшін ата-ана алдында, қоғам алдында жауаптымыз.  
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Мектепке дейінгі балалардың дене тәрбиесінде 

дәстүрден тыс жабдықтарды пайдалану 

 

МАКСУТОВА ЖАНАР САЛМЕНОВНА                                                                                                 

«Жетісу облысы білім басқармасының Панфилов ауданы бойынша  

білім бөлімі» ММ «Қызғалдақ  балабақшасы» МКҚК                                                                     

Дене шынықтыру нускаушысы 

 

Мынадай халық даналығы бар: «Баланы ақылды және парасатты ету үшін: 

оны мықты әрі сау қылыңыз!». Баланың денсаулығын сақтау және нығайту – 

оның толыққанды дамуының бастапқы негізі. Мен әрқашан өз жұмысымда 

баланың дене бітімінің дамуына, оның денсаулығын нығайтуға, балалардың дене 

шынықтыру сабақтарына қызығушылығын арттыруға көп көңіл бөлдім.  

Дене шынықтыру жаттығуларына деген қызығушылықты қолдамай, 

мақсатқа жету мүмкін емес. егер мұны жасамаса, онда олар айналыспайды, 

сондықтан мен балалардың дене шынықтыру жаттығуларына деген 

қызығушылығын арттыруға өз алдыма мақсат қойдым.  

Бірақ  бұл мақсатты қалай жүзеге асыру керек? Соңғы жылдары дене бітімі 

әлсіреген балалардың саны айтарлықтай көбейгені байқалды.  

Экология проблемалары, ата-аналардың жұмыстан қолы босамауы, 

отбасының қозғалыс белсенділігінің төмен деңгейі —  осының бәрі баланың 

денсаулығын нығайтпайды, керісінше әлсірете береді.  

Көптеген ата-аналар балалардың денсаулығын нығайту, олардың денесі мен 

психикасының дамуына жәрдемдесу қазіргі уақытта ерекше маңызды болып 

табылатынын мүлдем ұмытып, өз балаларының интеллектуалдық дамуына 

шамадан тыс көңіл бөледі. Осыған байланысты балалардың денесінің дамуында 

балабақшаның рөлі артады. Менің алдымда балалардың дене шынықтыру 

жаттығуларына деген қызығушылығын қалай арттыруға болады деген 

педагогикалық өзекті проблема тұрды.  

Өйткені, кейде тек педагогтың  кәсіби шеберлігі, эмоционалдығы мектепке 

дейінгі балалардың дене шынықтыру сабақтарына қызығушылығын ояту үшін 

жеткіліксіз. Л.Н. Толстой бала тек өзіне қызықты болған кезде ғана 

айналысатынын атап өтті. С.Я. Файнштейн модельдеу де, суреттер де қозғалыс 

тапсырмаларын орындау кезінде жабдықтар мен құралдар сияқты оң нәтиже 

бермейді деп тұжырымдаған.  
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Бұл мені балалардың денсаулығын нығайту үшін балалардың денесін 

дамыту бойынша сабақтарға қызығушылығын арттыру мақсатында сабақтарда 

пайдалану үшін дәстүрден тыс жаңа жабдықтарды іздеуге және енгізуге алып 

келді. Мен өзімнің тәжірибеме тиісті  әдістемелік әдебиетті – интернет-

сайттарды оқып-зерделеу арқылы келдім.  

Мектепке дейінгі жастағы балалар үшін денесін дамыту бойынша пәндік 

дамыту ортасын жарақтандыру жоспарын құрдым. Мен әзірлеген және 

дайындалған дәстүрден тыс жабдықтар күрделі емес, қымбат емес, әмбебап, 

шағын көлемді және әр сабаққа жаңалық элементін енгізеді. Бұл құралдар көп 

функциялы, бұл оларды әртүрлі қызмет түрлерінде қолдануға мүмкіндік береді. 

Кішкентай балаларды ерекше пішіндер, осындай жабдықтардың түрлі-түсті 

бояуы қызықтырады, бұл сабақ кезінде жоғары эмоциялы тонусқа және 

балалардың оларға деген қызығушылығын арттырады, қозғалысқа деген 

қажеттілікті қалыптастырады.   

Ал кішкене балалардың таң қалуы – бұл әдеттен тыс нәрсені көріп үйрену, 

оны қазіргі кезде белгілі, үйреншікті заттардан ажырата білу деген сөз.  

Мен әзірлеген және дербес жасаған дәстүрден тыс жабдыққа оның мынадай 

түрлері мен нұсқалары жатады. 1.Жалпы дамыту жаттығуларын орындауға 

арналған: — «ерекше гантельдер» — «сұлтаншалар» — «әдемі жалаушалар» -

«түрлі –түсті сақиналар» Негізгі қимыл түрлерін орындау кезінде пайдалануға 

арналған: — «Көңілді газеттер» — балалардың саусақ моторикасын, көздеу 

мөлшерін дамытады,  нысанаға дәл тигізуге жаттықтырады. — «Ғажайып 

дөңгелектер» — тепе-теңдікті сақтау жаттығулары үшін, балалардың дене бітімін 

түзетуге көмектеседі — «Түрлі-түсті таспалар» — балаларды «ирелеңдеп» жүру 

және еңбектеу қимылдарын орындауға қызығушылықтарын арттырады — 

«Сиқырлы бұлақ» —  орнынан ұзындыққа секіруге арналған — «Ұшатын 

тәрелкелер» — алысқа лақтыруға үйретеді. — «Әртүрлі қалпақшалар» — табанға 

арналған жаттығуларды орындау үшін.  

Балалар түрлі-түсті қарындашпен сурет салып қана қоймай, сол 

қарындаштардың қол саусақтары мен аяқтың башпайларына арналған 

массажерге оңай айналатынын білді. Геометриялық фигуралары желімделген 

рульді пайдалану оңай – қиын емес, қымбат емес, көп орынды қажет етпейтін 

жабдықтар әр сабаққа ерекше элементті енгізді, балалардың жаңа атрибутпен 

ойнауға қызығушылығы мен ынтасын туғызды.  

Ол қозғалыс қызметін байытып, тапсырманы барынша көрнекі және 

түсінікті етіп жасауға көмектесті. «Түрлі-түсті автомобильдер» деген қозғалыс 

ойынында балалар рульдің көмегімен геометриялық фигуралардың атауларын 

және түстердің атауын үйренді.  
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Балалардың бұл құралды пайдалануын талдай отырып, мен балалардың оны 

ойындарда жақсы пайдаланатынын, бұл көп жағдайда балалардың қимыл-

қозғалыс белсенділігінің артуына ықпал етеді деген тұжырым жасадым.  

«Жалпақ табан» ауруының алдын алу үшін тәрбиешілер мен ата-аналардың 

көмегімен түрлі жолдар мен кілемшелерді дайындадым. Сонымен бірге «түрлі-

түсті қалпақшаларды» пайдалану балалардың қызығушылығын арттыруға, аяқ 

башпайларының дамуына, «Түстеріне қарай жина» ойыны  арқылы түстерді 

ажыратуға көмектеседі.  

Дене шынықтыру сабағында дәстүрден тыс жабдықтарды пайдаланудың 

нәтижесі мынадай болды:  

Балалардың қозғалыс белсенділігі артты Балалардың сабаққа деген 

қызығушылығы ұлғайды.  

Осылайша, дәстүрден тыс жабдықтарды пайдалану арқылы, қозғалыс 

белсенділігімен қатар, балаларда ширақтық, зейінділік, ептілік сияқты 

физикалық қасиеттер дамиды, түс, пішін туралы білім бекітіледі, сабақтың 

сапасы артады, эмоциялы тонус, өзіндік іс-әрекеттегі тапқырлық артады, ең 

бастысы – дене шынықтырумен айналысуға деген қызығушылық пен ынта 

артады.  

Дәстүрден тыс жабдықтарды пайдалана отырып, денені дамыту бойынша 

сабақтар өткізу сабақтарға қызығушылық сабақтың әдістемесін сапалы 

жақсарту, олардың мотор тығыздығын арттыру арқылы да, дәстүрден тыс 

жабдықты қолдану, оны тиімді пайдалану арқылы да мүмкін болатындығын 

көрсетті, бұл моториканы тез және сапалы қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
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