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ЖАҢАША БІЛІМ БЕРУДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШЕБЕРЛІК-ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

 

Махамбетова А.Б. 

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің аға оқытушысы 

 

Түйін. Мақалада қазіргі оқыту жүйесін инновациялық технологиялар арқылы жүзеге асыруда 

педагог шеберлігінің алатын орны туралы баяндалады. Кәсіби шеберлікті жан-жақты талдай 

отырып, педагогикалық такт, шеберлік, шығармашылық іс-әрекет ұғымдарын нақтылаған. 

Біздің ойымызша, жаңа формация педагогының табысы оның кәсіби біліктілігіне 

байланысты қалыптасады. Сонымен қатар, кәсіби шеберліктің басты сипаты ашып 

көрсетілген.  

Түйінді сөздер: педагогикалық шеберлік, шығармашылық іс-әрекет, дарындылық, 

құзырлылық, педагогикалық технология, оқыту үрдісі. 

КІРІСПЕ 

Қазіргі таңда әлемдік білім беру жүйесі уақыт өткен сайын жылдам дамуда. Орыс педагогі 

К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман талабына сай, әр мұғалім, өз білімін жетілдіріп, ескі 

бір сарынды сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды өз 

сабақтарында күнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да, мәнді, қонымды, тиімді болары 

сөзсіз-деген. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында 

«Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, 

білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» 

деп атап көрсеткен. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев жолдауында айқандай:  «Болашақта 

өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. 

Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім» 

[www.akorda.kz]. Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту 

үрдісінің технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртүрлі технологиялары 

сарапталып, жаңашыл педагогтардың іс – тәжірибесі зерттеліп, келеді. 

Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман дайындау. Мектеп – 

үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше 

тұс – оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білу. Ұстаз атана білу, оны 

қадір тұту, қастерлеу, арындай таза ұстау - әр мұғалімнің борышы. Ол  өз кәсібін, өз пәнін, 

барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. Өзгермелі қоғамдағы жаңа формация 

мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге 
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талпынған, рухани дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Жаңа формация 

мұғалімі табысы, біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. Мұғалімге қойылатын талаптар: 

бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік 

жұмыстағы шеберлігі. Заман ағысына сай біліммен қаруланған ой-өрісі жоғары, зерделі, жан-

жақты дамыған маман — уақыт талабы. Кеше ғана көк туын желбіретіп шаңырақ көтерген 

егемен елімізді өркениетке жетелейтін білім бастауында мектеп, ал сол мектепте жас ұрпақ 

бойына білім негізінің мәңгілік іргетасын қалаушы - ұстаз тұрады. 

«Тәуелсіз елге — білікті маман» демекші, педагогикалық шеберліктің негізі, өткен 

пікірімізде айтып кеткеніміздей, білім мен тәрбиені ұштастырумен қатар – педагогтардың 

жаңа технологияны меңгере білуінде және оны өз тәжірибесінде қолдана алуында. 

Педагогикалық көзқарас бойынша, «технология» ұғымы – дәстүрлі оқыту әдістерінен басқа, 

ерекше үлгіде ұйымдастырылған «педагогикалық өндіріс» деген пікір өз уақытында педагог-

ғалымдар тарапынан сынға алынғаны белгілі. 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ  

Педагогикалық шеберлік – ұстаздық талантпен тығыз байланысты. К.Д.Ушинский: 

«Педагогика теориясын қаншама жетік білгенмен, педагогикалық әдептің қыр – сырын 

меңгермейінше бұған оның оның қолы жетпейтіндігін», — айтады. Педагогикалық шеберлік 

– тек қана мұғалімнің жалпы, жан – жақты және әдістемелік сауаттылығы ғана емес, ол – әр 

сөзді оқушылырға жеткізе білу, олардың толық қабыл алуы. Ұстаздық шеберлік: 1) 

мұғалімнің өмірге көзқарасы, оның идеялық нанымды, моральды бойына сіңірген адам 

екендігі; 2) пәнді жетік білген, ойын толық жеткізетін және оқушылардың бойында әдеп, 

әдет, дағды сияқты моральдық нормаларды сіңіре білгендігі; 3) оқыту мен тәрбиелеудің әдіс 

– тәсілдерін меңгерген, білгенін қызықты да, тартымды өткізе алатын, педагогикалық әдеп 

пен талантын ұштастырған адам ғана шеберлікке ие болады. Педагогикалық шеберлікте 

педагогикалық техника деп аталатын мәселеге мән беріледі. Мұғалім әр сөзін дұрыс сөйлеп, 

нық айтуы тиіс, оның жүріс – тұрысы, қозғалысы, отырып – тұруы оқушыларға ерсі 

болмайтындай дәрежеде болуы керек. Сонымен педагогикалық шеберліктің негізі – 

балалардың өз еркімен дамуына жол ашу, оқу – тәрбие процесінде оқушылармен 

педагогикалық ынтымақтастықтар жұмыс атқарудың формаларын, әдістерін дамыту, 

шәкіртке деген қамқорлық пен сүйіспеншілікті арттыру педагогикалық шеберліктерінің 

басты сипаты болып табылады.  

 - Болашақ ұстаздың педагогикалық мамандыққа өзін-өзі бағыттап, жұмысты ұйымдастыруы 

педагогикалық шеберлік негіздерін білумен шарттас. Бұл саланы зерттеуші ғалымдардың 

пікірінше педагогикалық шеберлік мынадай жүйелерге бөлінеді: 

-   педагогикалық іс - әрекеттегі гуманистік бағыттылығы;   

-  педагогикалық кәсіби білгірлігі; 

-  педагогикалық іс- әрекетке бейімділігі; 

-  педагогикалық техникасы. 

Бұл аталған педагогикалық шеберлік жүйелері бір-бірімен тығыз байланыста жүзеге асады. 

Педагогикалық шеберлікті құрайтындар аз емес. Ол, ең алдымен, оқу процесін барлық, тіпті 

жағымсыз жағдайлардың өзінде қажетті деңгейдегі тәрбиелік даму және білімге қол 

жеткізуге болатындай етіп ұйымдастыру білігінен көрінеді. Мұғалімнің шеберлігі, әсіресе, 

сабақтарда үйрете білуден білінеді. Шеберліктің тағы бір маңызды көрсеткіші – ол, 

оқушылардың белсенділігін арттыра алуы, олардың қабілеттерін, өз бетімен жұмыс істеуін, 

білуге құмарлығын дамытуы, балаларды сабақта ойлануға мәжбүр ете білуі. Сонымен қатар 



Республикалық www.orleu.kz порталы 

5 
 

Қазіргі заман адамның осы құзыреттілікті меңгере отырып тек «кәсіби икемділігін 

оңтайландыруды қамтамасыз ету ғана емес, іске асырылу мүмкіндігін» үнемі оқып – үйрену 

және өзін-өзі жасау талабын қалыптастыра алады. 

ҚОРЫТЫНДЫ:  

Білім саясатындағы түбегейлі өзгерістерді күнделікті оқу үрдісінде берілетін 

тапсырмалардан бастау қажет екендігі айқын көрсетілген. Мұндай құзырлылықтың қатарына 

мыналар жатады: бағдарлы құзіреттілік (азаматтық белсенділік, саяси жүйені түсіну, баға 

бере білу, елжандылық, т.б); мәдениеттанымдылық құзіреттілік (ұлттық ерекшеліктерді тани 

білу, өз халқының мәдениеті мен өзге ұлттар, әлем мәдениетін салыстыру, саралай білу 

қабілеті); оқу-танымдық құзіреттілік(өзінің білімділік қабілетін ұйымдастыра білу, 

жоспарлай білу, ізденушілік-зерттеушілік әрекет дағдыларын игеру, талдау, қорытынды 

жасай білу); коммуникативтік құзіреттілік (адамдармен өзара қарым-қатынас тәсілдерін білу, 

мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық қатынаста шетел тілінде қатынас 

дағдылары болуы); ақпараттық-технологиялық құзіреттілік (ақпараттық технологиялармен, 

техникалық обьектілер көмегімен бағдарлай білу, өз бетінше іздей білу, таңдай, талдай білу, 

өзгерте білуді жүзеге асыра білу қабілеті); әлеуметтік-еңбек құзіреттілігі (әлеуметтік 

қоғамдық жағдайларға талдау жасай білу, шешім қабылдай білу, түрлі өмірлік жағдайларда 

жеке басына және қоғам мүддесіне сәйкес ықпал ете білу қабілеті); тұлғалық өзін-өзі дамыту 

құзіреттілігі (отбасылық еңбек, экономикалық және саяси қоғамдық қатынастар саласындағы 

белсенді білімі мен тәжірибесінің болу қабілеті). Аталған құзыреттілік қасиеттерді тұлға 

бойына дарытуда педагог қауымның арнайы әлеуметтік білім беру құзыреттіліктерінің жан-

жақты болуы талап етіледі. Қорыта келе, қазіргі білім беру жүйесіндегі реформаларды 

жүзеге асыру тікелей мұғалімнің кәсіби педагогикалық шеберлігіне байланысты. Кәсіби 

шебер мұғалім - сапалы білімді қалыптастырып, болашақ жас мамандарды құзырлы, білімді, 

бәсекеге қабілетті тұлға етіп дайындауға үлкен ықпалын тигізеді.  
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2. Қарсыбаева Р.Қ. Сын тұрғысынан оқу мен жазуды дамыту технологиясының ерекшелігі. 

«45-Минут» №1 2009 ж. –6 б.  

3. Құдайбергенова Г.К. Құзырлылық – тұлға дамуының сапалық критерийі.//ғылыми-

практикалық конференция материалдары// Алматы, 2008. -293-303 б.б. 

4. Тұрғынбаева Б.А. Мұғалімнің шығармашылық әлеуетін біліктілікті арттыру жағдайында 

дамыту: теория және тәжірибе» Алматы, 2005. – 89 б.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akorda.kz/
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                                                      Алматы облысы, Балқаш ауданы,            

                                                    «Жасұлан» балалар бақшасының әдіскері  

                                                     Думшебаева Гульжахан Сатыбалдиевна 

 

Іскерлік ойын әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың формасы ретінде 

 

      Іскерлік ойындар шынайы кәсіби әрекетке неғұрлым жақын оқу әдістемесі болып 

табылады.Іскерлік ойындардың артықшылығы мынада, шынайы ұйым үлгісі бола отырып,ол 

бір мезгілде операциялық циклді айтарлықтай қысқартуға мүмкіндік беріп ,сонысымен 

қатысушыларға олардың шешімдері мен әрекеттері қандай ақырғы нәтижеге әкелетіндгіне 

көздерін жеткізеді.Іскерлік ойындар жағдайында қатысушыларды өндіріс қатынастарына 

жедеғабыл шығармашылық және эмоциялық жағдайға тартуға мүмкіндік жасалады.Ойында 

білім тез толықтырылып ,оны қажетті минимумға дейін толықтыру,серіктестермен шынайы 

қарым –қатынас жасасу жағдайында есеп айырысу жүргізу және шешімдер қабылдау 

дағдыларын меңгеру жүзеге асырылады. Әдетте ойынға мүдделері әртүрлі бірнеше топтар 

қатысып,олардың әрқайсысы өздерінің проблемаларын шешуі тиіс.Мәні жағынан іскерлік 

ойындар басқа оқыту әдістерінен түбірімен өзгеше . Оны тренингтермен салыстыруға 

болады (тіпті жартысына жуығын тренинг деуге болады),алайда тренинг-бұл теорияны оның  

практикада  жүзеге асырылумен байланыстыру болып табылады.Ал іскерлік ойындар 

барысында –алдымен теория,содан кейін практика дейтін үйреншікті тізбек бұзылады.Мұнда 

білім, білік, дағдылар ойыншыларда бір мезгілде, практикалық әрекет барысында 

қалыптасады. Оның үстіне, жүргізуші арнаулы тәсілдердің көмегімен қатысушыларда белгілі 

бір эмоциялық көңіл күй тудырады да ,ол оқу процесін белсендіре түседі. 

      Іскерлік ойындардың мәні онда оқыту мен еңбектану сипаттары бірдей 

кездесетіндігінде.Оның үстіне оқыту мен еңбектану ұжымдық сипатта болады да, кәсіби 

шығармашылық ойлаудың қалыптасуына жәрдемдеседі. 

Іскерлік ойындар   
- іскерлік ойындар қоршаған ортаға ерекше көзқарасымен сипатталады (әр бір 

қатысушы бір мезгілде шынайы өмірде жіне қиял әлемінде жүреді ,бұл ойынның 

тартылымдылық құндылығын қамтамасыз етеді );  

- қатысушылардың субьективті әрекетімен (әрбір қатысушы жеке басының сапаларын 

көрсетуіне  және өзіндік «мен»тек ойын жағдайында ғана емес ,тұлға аралық қарым 

қатынастың тұтас жүйесінде көрсетілуіне мүмкіндік ала алады : «жеке адам –жеке 

адам; » «жеке адам-топ »; «жеке адам-оқытушы»); 

- әрекеттің әлуметтік мәнді түрімен (қатысушы ішкі дүниесі мен көңіл күйіне 

қарамастан ,ол ойынға  қатыса  алмайды ,өйткені ойын шартының өзі енжарлықты 

қалмайды ); 

- білімді меңгеру процесінің ерекше шарттарымен (білім байланбайтын формада 

,айтарлықтай ақпарат мөлшерін  күштеп есте сақтау емес,табиғи  іскерлік  қарым-

қатынаста ұсынылады ). 

      МДБҰ-да іскерлік ойындар арқылы тәрбиелеу –білім беру проблемаларын зерттеу 

жаңадан бастағандармен қатар ,тәжірибелі педогогтерге де сабақ жүргізу технологиясы мен 

тәрбиелік шаралар жүргізуді меңгеруге айтарлықтай көмек көрсетеді. 

Іскерлік ойындарды құрастыру мен өткізудің теориялық негізделген түрлері бар. Қатеге жол 

бермес үшін, оларды білу қажет.Ойынды жасаған кезде таңдау шешімі неғұрлым еркін 

болған сайын, ойыншылыр соғұрлым   ойынға белсене кірісетіні есте ұстаған жөн. Егер 

іскерлік ойындар оқыту мақсатында пайдаланылатын болс ,оның алдында семинарлар мен 

практикалық сабақтар өткізілгені жөн .Ол оқытудан кейін өткізіледі. 

Барлық  МДБҰ тәжірбиесінде педагогтер жұмысының сапасын көтеруге,олардың 

шығармашылық әлуметтерін дамытуға ,кәсіби шеберлігін арттыруға арналған әдістер мен 

тәсілдер барлығы сөзсіз.   
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   Алматы облысы, Балқаш ауданы,          

                                                   «Жасұлан» балалар бақшасының тәрбиешісі     

                                                   Кенжебекова Нұргүл Төлегенқызы 

 

Сабақтың тақырыбы: Мен жол саламын. Фигуралар мен заттардың пішінін атаймын. 

Оқу қызметі:Математика негіздері. 

Сабақтың мақсаты: Геометриялық фигуралар (шеңбер, сопақ, үшбұрыш, шаршы, 

тіктөртбұрыш) мен денелерді (шар, текше, цилиндр) ажыратып, дұрыс атау. 

Геометриялық фигуралар (шеңбер, сопақ, үшбұрыш, шаршы, тіктөртбұрыш) мен денелерді 

(шар, текше, цилиндр) ажыратып, дұрыс атау. 

Сәлеметсіңдер ме, балалар? 

Балалар шаттық шеңбер болып тұрады. 

Міне қазақ баласы, 

Сәлем сөздің анасы. 

Көп танысты көреміз, 

Бәріне де ізетпен, 

Сізге сәлем береміз. 

- Үлкенге де “сіз,   

  Кішіге де  сіз, 

- Баршаңызды құрметтеп, 

- Бас иеміз “ Біз”! 

 

Балалар пішіндер түстері бойынша топқа бөліп аламын- 

4-топқа бөліп аламыз. 

Балалар бүгінгі сабақтың тақырыбы мен жасыратын жұмбақпен байланысты 

Ендеше жұмбақты мұқият тыңдап жауабын тауып көрейік. 

 

Жұмбақтар 

1.Допқа өзі ұқсайтын ерекше бір пішін бар, 

   Атын оның атаңдар.( ол дөңгелек ) 

 

2.Атына сай балалар, 

   Үшбұрыш үш жағы бар. 

   Бұл пішінді кім табар?(ол үшбұрыш) 

 

3.Төрт бұрышы бар,төрт қабырғасы бар, 

   Бұл қай пішін?(Ол шаршы) 

 

-Бүгінгі сабағымыз не жайлы екен?  

-Балалар, дұрыс айтасыңдар. 

 

Оқу қызметінің тақырыбы: Мен жол саламын. Фигуралар мен заттардың пішінін атаймын. 

Балалар бүгінгі сабағымыз түсінікті болу үшін бейне таспаға назар аударайық. 

Балаларға сұрақтар қою арқылы жауаптар аламыз. 

Әр топқа пішіндер таратылып , балалар ұстап көріп түрін түсін ажыратып айтып береді. 

- Балалар, пішіндер туралы көп нәрсе біледі екенсіңдер. Мен сендерге риза болдым. Енді, 

мен сендерді белсенділік орталықтарындағы жұмыстарыңды тамашалаймын. 

- Балалар, белсенділік орталығында жұмыстар жасаймыз. 

1. Тіл дамыту орталығында (сурет бойынша пішіндерге ұқсас заттарды орналастырамыз). 

2. Өнер орталығында (пішіндерден машина  жабыстырамыз). 

3. Су орталығында (желкенді қайық құрастырамыз). 
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4. Үстел үсті орталығында сәйкес пішіндерді орналастырамыз (карточкамен жұмыс). 

Сергіту сәті: 

Ал, балалар , тұрайық, 

Қолдан шеңбер құрайық. 

Дөңгелектей дөңгелеп, 

Шыр айналып тұрайық. 

Қолды аспанға созайық, 

Түзу болып тұрайық. 

Бір – біріне қосылып, 

Үшбұрышты құрайық. 

 

-Балалар, өте жақсы, тамаша. 

Ал, енді, балалар, енді осы пішіндерді орыс тілінде айтып көрейікші. 

Шеңбер- круг. 

Ұшбұрыш-треугольник. 

Соқпақ –овал. 

Шаршы-Квадрат. 

 

Енді, балалар, Әліппе дәптермен жұмыс жасаймыз. 

 

Қорытынды: Жарайсыңдар, балалар! 

- Балалар, біз қайда бардық? 

- Ғажайып пішіндер әлеміне бардық. 

- Қандай пішіндер туралы айттық? 

- Үшбұрыш, тіктөртбұрыш, шаршы, сопақша, шеңбер туралы айттық. 

- Ал, енді, осы пішіндерді орысша айтайық: 

 

Бағдаршам әдісі арқылы сабағымызды аяқтайық. 
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                                                 Алматы облысы, Балқаш ауданы,      

                                                 «Жасұлан» балалар бақшасының           

                                                 тәрбиешісі Жексенова Камшат Рашевна 

              

                         Ұйымдастырылған оқу қызметінің жоспары 

 

Тақырыбы: «Қошақан» 

Білім беру саласы: Таным 

Бөлімі: Құрастыру. 

Мақсаты:қағаздан шыйыршықтау әдісін қолданып қошақанды жасай алуға үйрету 

Міндеттері:қағаздан құрастыру дағдыларын қалыптастыу, бұйра жүнді қошақанды жасау,үй 

жануарларына қамқорлық жасай білуге тәрбиелеу Білімділік: Үй жануарлары жайлы 

білімдерін толықтыру, қошақанды шыйыршықталған қағаздармен жасауға үйрету. 

Дамытушылық: Қолдарының ұсақ қимылдарын, зейінің дамыту. 

Тәрбиелік: Өз бетінше шешім қабылдауға, ынталылыққа үйрету. 

Алдын –ала жүргізілетін жұмыстар:Үй жануарларымен таныстыру, қошақанның суретін 

көрсету. 

Әдіс – тәсілдер: Сұрақ – жауап, баяндау, көрсете отырып түсіндіру. 

Қажетті құрал –жабдықтар:Үй жануарларының суреттері 

Сөздік жұмыс:Қошақан. 

Қостілділік компонент : қошақан-ягненок. 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі:қошақандар жайында қарапайым түсініктермен танысады; 

Игерді:бұйра жүнді қошақандарды жасаудың әдіс-тәсілдерін; 

Меңгереді:майлық  қағаздарды умаждауды. 

Тәрбиешінің әрекеті 

Балалардың іс-әрекеті 

Шаттық шеңбері: 

Арайлап таң атты, 

Алтын сәуле таратты. 

Жарқырайды даламыз, 

Жайнай түсті қаламыз. 

Қайырлы күн балалар! 

Қайырлы күн, апайлар! 

-Балалар, менің сендерге жұмбақ жасырғым келіп отыр. Жұмбақ шешуге дайынсындар ма? 

Ендеше мұқият тындаңдар. 

Тоны бұйра момын 

Жеген шөбі шүйгін. 

«Мә-мә» деп маңырайды 

Оны не деп атайды? 

(Қой) 

 

-Дұрыс айтасыңдар. Жұмбақтың шешуі қой. Балалар, қойдың төлін қалай атайды? 

Қойдың төлін –қошақан деп атайды. 

Ұйымдастырушылық-ізденушілік. 

-Балалар, сендер қандай үй жануарларын білесіңдер? 

Неге үй жануарлары деп айтамыз? 

Қолда ұстайтын, адам күтіп бағатын жануарларды үй жануарлары деп атаймыз.Олардың 

еті,сүті бізге тамақ, ал жүні, терісі-киім. 

Төлдерді еркелетіп қозыны-қошақан, ботаны-ботақан, құлынды-құлыншақ дейміз. 

-Балалар осы ерке төлдерге арнап тақпақтарымызды айтайық. 
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Роза: қара көзің мөлдіреп  

Қызықтырмай қоймайды 

Жібек жүнің үлбіреп  

Қызықтырмай қоймайды. 

 

Шырай: Кіп-кішкене момақан 

Қошақанды ұнатам 

Сүйеді апам қозым деп  

Қошақаным өзің деп 

 

Әсем:Ақ бұзауым ұнайды 

«Мө-мө»деп сүт сұрайды 

Келеді өсіп күн сайын 

Тұмсығын созып қарайды . 

Тілімен мұрнын жалайды. 

 

Жанайым:Құлыншағым- құндызым 

Құлдырайды шабады  

Жылтылдаған жұлдызым  

Құстай қанат қағады 

 

Қағазға салынған қошақанның суреттерін таратып беріп, не жетіспейтінің сұрау. 

-қошақандардың бұйра жүндерін жасау керек. 

-ол үшін майлық қағаздарды алып алақанымыздың арасына салып умаждап алып, оны 

қошақанның суретіндегі орынға желімдейміз. 

-осылайша қошақанның барлық бұйра жүндерін жасап, шөптер, гүлдер мен толықтырылып 

әшекейлейді; 

-балаларға майлық қағазды умаждауға   көмектесіп, оны желімдеуге бағыт беремін; 

 

Сергіту сәті 

1 дегенде тұрайық, 

2, 3, 4 – алақанды соғайық, 

Оң жаққа бұрылып, 

Сол жаққа бұрылып, 

Бір отырып, бір тұрып, 

Біз жүгіріп алайық. 

5 дегенде асықпай, 

Орнымызды табайық. 

 

Ойын: «Төлін тап» 

 

Іс - әрекетін бағалау кезеңі 

 

-Балалар, біз бүгін не жасадық? 

-Сендер қошақанның бұйра жүндерін неден жасадыңдар? 

-Сендерге ұйымдастырылған оқу қызметі ұнады ма? 

Балаларды мақтап, мадақтау. 
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                                                                       Алматы облысы, Балқаш ауданы,               

                                                                      «Жасұлан» балалар бақшасының        

                                                                       тәрбиешісі Дүйсен Айнаш     

                                                                       Дүйсенқызы 

 

 

Білім беру саласы: Таным 

Ұйымдастырылған оқу қызметі: Жаратылыстану 

Тақырыбы: Аквариумдағы балықтар 
Мақсаты: табиғат сұлулығын, әсемдігін көре білуге, сезінуге үйрету; эстетикалық тәрбие 

беру. 

Көрнекіліктері: Балық түрлері, магнитті қармақ, аквариумдағы балықтар, субояқ, қылқалам, 

компьютер слайдтары. 

Әдіс-тәсілдер: көрсету, түсіндіру, әңгімелеу, сұрақ-жауап, ойын, қорыту. 

Сөздік жұмыс: аквариум,океанариум 

Блингвалды компонент: балық-рыба 

Ұйымдастыру барысы: 

Шаттық шеңбері: 
Күндей жадырап, 

Айдай арайлап,  

Судай мөлдір таза көңілмен,  

Бүгінгі күнімізді бастайық.  

Қайырлы таң көк аспан,  

Қайырлы таң жер ана, 

 Қайырлы таң достарым,  

Қайырлы таң апайлар! 

Біз- ерекше баламыз, 

Біз еңбекқор боламыз! 

 

                       
Жұмбақ  
Күміспен апталған,  

Теңгемен қапталған.  

                       Балық 
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Тәрбиеші : Жарайсыңдар, балалар,слайд көрсету. 

Балалар кәне бәріміз көзімізді жұмайық, пойыздың дыбысы естіледі  саяхатқа пойызбен бара 

жатқандай сезінеміз. 

Ал,енді балалар көзімізді ашайық. 

Тәрбиеші:Балалар біздер океанариумға келдік. 

Тосын сәт: Алтын балық қарсы алады балаларды. Балалар сендер менің, океанариумыма 

қош келдіңдер.Океанариумға менің тапсырмамды орындасаңдар ғана кіре аласыңдар. 

                         
 

Тәрбиеші: Алтын балық балалар сіздің тапсырмаңызды орындады енді бізді океанариумды 

тамашаласақ. 

Балалар океанариумдағы балықтарды тамашалайды. 

Океанариум  өте әдемі екен, балықтардың түрлері өте көп. 

Ал,енді біріміз көзімізді жұмайық,пойыздың дыбысы естіледі, пойызбен қайта тобымызға 

ораламыз. 

Балалар көзімізді ашайық, біздер өз тобымызға келдік. 

 

  
 

Тәрбиеші:Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі біздің ашық ұйымдастырылған оқу іс –

әрекетіміздің тақырыбы «Аквариумдағы балықтар». 
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Балықтар суда өмір сүреді. 

 Балықтың түрі өте көп.  

Үйде асырайтын балықтар да болады.  

Көлде ,теңізде өмір сүретін балықтар үлкен болады, ал үйде өмір сүретін балықтар 

кішкентай болады.  

Олардың үйін аквариум деп атайды. 

 Аквариумның ішіндегі балықтарды көру үшін шыны әйнектен жасалған. 

(Тәрбиеші аквариумға су құяды.) аквариумның ішіне тас саламыз. Ішіндегі су мөлдір әрі таза 

болуы керек. 

Балалар тәрбиешімен бірге балықтарды аквариумға жібереді. Балалар балықтарға жем 

береді. 

 

    
 

Тәрбиеші: Балалар суда қандай балықтар өмір сүреді? 

Балалар: Шабақ, сазан, шортан,итбалық. 

Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар. Енді балалар балықтар жайлы тақпақтарымызды айтайық. 

Алтын балық: Жарайсыңдар, балалар. 

Тәрбиеші:Балалар бәріміз субояқпен әдемілеп балықтың суретін саламыз. 

Тәрбиеші:балалар барлығымыз шаршаған сияқтымыз, бойымызды сергітіп алайық. 

Сергіту сәті: 

 Балық жүзді таза суда. 

Бір керіліп, бір жиырылуда. 

Жүзіп, жүзіп шаршағанда. 

Тығылады тасты құмда. 

Тәрбиеші :Енді біз «Балық аулау» ойынын ойнаймыз.(Балалар біртіндеп келіп балық 

аулайды, қай бала көп балық аулағанын санап, мадақтау) 

Тәрбиеші:Жарайсыңдар . Ең көп балықты Айсұлтан аулады. Жарыс өте қызықты өтті. 

Алтын балық: Мен сендердің өнерлеріңе тәнті болдым. Сендер тәртіпті, ақылды, тапқыр 

болып өсіңдер. Қош сау болыңдар. 

Тәрбиеші:Балалар балықтың суретін салайықшы. 

Тәрбиеші: Балалар, ал енді оқу іс-әрекетімізді қорытындылап жіберейік. 

Тәрбиеші:Балықтар қай жерде өмір сүреді? 

- Балықтар немен қоректенеді? 

- Балықтар қай жерде жүзеді? 

Балалардың жауабы . 

Тәрбиеші: Осымен , балалар, біздің ашық ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіміз аяқталды. 
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                                                       Алматы облысы, Балқаш ауданы,               

                                                       «Жасұлан» балалар бақшасының                  

                                                       тәрбиешісі Шпекбаева Гүлназ    

                                                       Арзанбековна 

Білім беру саласы: Таным 

Оқу қызметі: Жаратылыстану 

Тақырыбы: Біздің өлкеге қыс келді 

Мақсаты: қыс мезгіліндегі табиғат құбылыстарын бақылау дағдыларын дамыту. 

Құрдастарымен және ересектермен еркін қарым-қатынас барысында танымдық-зерттеушілік 

іс-әрекет дағдыларын дамыту.  Туған  өлкенің  табиғатымен  қарым-қатынаста  адамгершілік-

эстетикалық  сезімдерін тәрбиелеу.  

Сабаққа дайындық жұмыстары: суреттер мен фотосуреттерді қарау; бейнетаспаларды көру, 

үнтаспаларды тыңдау, жұмбақтар шешу, қарапайым зерттеу жұмыстарын жүргізу.  

Көрнекі құралдар: тақырыпқа байланысты суреттер,лепбук төрт мезгілге 

 арналған,күрек, шелектер, «Қыс» тақырыбына сурет, интерактивті құрал. 

Сөздік жұмыс: қыс, қар, аяз, бақылау. 

Билингвалды компонент: қыс– зима 

Жұмыс кезеңдері Педагогтің басқарушылық қызметі 

(Әдістер, тәсілдер) Балалардың іс-әрекеті Ынталандыру-қызығушылық 

тарын ояту. Педагог  балалардың  жұмыс істеуіне  эмоционалдық  көңіл  күй 

қалыптастыру. Өлең жолын оқу.    

Ақ мамық қар себелеп.  

Қалт-құлт еткен бейне бір,  

Ақ қанатты көбелек.  

Үстіме жалп-жалп жауады,  

Ақ тауықтың жүніндей.  

Жайнатады даланы,  

Ақ жібектің түріндей.  

-Балалар, бүгінгі оқу қызметіміз: Жаратылыстану,тақырыбы:Біздің өлкеге қыс 

келді.(балалар қайталайды)Өлке –дегеніміз балалар ол біздің өмір сүріп және тұрып жатқан 

жеріміз,сендер өз жерлеріңді,ауылдарыңды жақсы көресіңдер ме? 

Балалар өз ойларын айтады.Балалар  қыс  мезгілі  туралы  өздерінің білетіндерін  айтады.  

Ауа  райындағы өзгерістерді  қалай  байқағандарын,  алған әсерлерін әңгімелейді.  

Ізденістік-ұйымдастыру-шылық 

Педагогтің әңгімесі: Жер бетіндегі әр елде ауа райы әртүрлі болады.  

жыл  бойы  жаз  мезгілі  ғана болатын, ыстық елдер де бар. Жыл 

бойы  қатты  суық,  үскірік  аязды қыс болып тұратын жерлер де бар.  

Төрт жыл мезгілі ретімен болатын жерлер  де  бар.  Біздің  өлкемізде 

төрт  жыл  мезгілі  ретімен  келеді.  

Лепбукпен жұмыс: Көктемде  күн  жылы,  жап-жасыл 

шөп,  жапырақ,  гүлдер  шығады, кемпірқосақты жиі көруге болады,  

жаңбыр жауады. Жазда күн ыстық болады,  көлге  түсеміз.  Күзде 

айнала  сап-сары  түске  айналады, жеміс-жидек,  көгөністер  піседі,  

өнімді  мол  етіп  жинаймыз.  Алқыста  күн  суық,  аяз  болады,  

айнала аппақ қар болады. Балалар қармен ойнайды, шана, шаңғымен 

сырғанайды, коньки тебеді. 

Слаид арқылы қыс мезгілімен таныстыру. Қай жыл мезгілі бейнеленген? 

 Балалар қыстың  түскеніне  қуанды  ма? Сендер  қысты  қалай  қарсы алдыңдар? 

 т.б.  сұрақтарға  жауапалады. «Көңілді қыс»  фланенеграф бойынша тақпақ жаттау. 

Балалар шықты далаға, 

Ойнап,күліп жүр енді. 
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Шаналармен озады, 

Аққаланы соғады. 

Сергіту сәті.  

Жер уілдейдіу-у-у, 

Боран соқты зу-зу-зу. 

Қатты қатты жел соқты гу-гу-гу, 

Шыдай алмай жапырақтар ах-ах-ах  

Билеп кетті қалтырап пах-пах-пах. 

 Өзендегі су мұз болып қатып қалған.  

Адамдар  жылы  киінеді.  Ағаштар жапырақсыз. Олар қыста өспейді,  

ұйқыға кетеді.  Шырша  мен  қарағай  ғана  жап-жасыл  болып  тұрады.  Аспан  түнеріп 

тұрады. Қар әртүрлі болып жауады. Аязды күндері  жауған  қар  бір-біріне жабыспайды. Ал 

сәл жылы кезде жауған қардан аққала жасауға болады. Ағаш және бағанадағы сымдарға 

қырау  түседі.  Жиі  боран,  қарлы  боран соғады .  

 «Қар  неліктен  жұмсақ?» зерттеу жұмысын жүргізеді.  

Кішкентай  шелектерге  қар  және  құмсалып,  олардың  қайсысы  ауыр  не  жеңіл 

екенін анықтайды. Қар салынған шелектер жеңіл,  құм  салынған  шелек  ауыр  екенін 

айтады. Қара парақ бетіне түскен қарды үлкейткішәйнекпен  қарайды.  Кейбір  қар 

қиыршықтарының  жеке,  ал  кей  қар қиыршықтары  бір-бірімен  жабысып қалғанын  көреді.  

Қарды  үрлейді,  оныжеңіл,  үлпілдек  және  жұмсақ  екенін анықтайды. Қорытынды:  қар  

құмнан  жеңіл,  ол  қарқиыршықтарынан  тұрады,  олардың арасында ауа көп. Сонымен қатар 

су, құм, топырақ қардан ауыр екенін айтады. 

Қимылды ойын:»Біз сенен қорықпаймыз,ару Аяз!» 

Мақсаты:балалардың қимылдау дағдыларын дамыту. 

Мазмұны:балалар шеңберде тұрады,педагог –«аяз» болады. 

Аяз:қолдарыңды үсіртемін! (Балалар қол шапалақтайды) 

Аяз: аяқтарыңды үсіртемін!(Балалар жер тебіседі немесе шеңберді бойлап жүгіреді) 

Аяз:мұрындарыңды үсіртемін!(Балалар мұрындарын уқалайды) 

Қыста аспаннан не жауады екен? Қыста немен ойнауға болады? Қай мереке тек қыста 

болады?  Қар мен мұз неден тұрады?Олай болса балалар бізде өз қолдарымызбен қар 

түйіршіктерін жапсырып,қар жапқызайық.(Балалар жарыса,жұмыла,қызыға жұмыстарын 

аяқтайды. 

Рефлексивтік-түзетушілік 

ҰОҚ-ны  көтеріңкі көңіл  күймен  қорытындылау.Саусақ арқылы өзін-өзі бағалау.          

Балалар, көңіл  күйіміз  қандай? Тамаша! 

Қыс мезгілі қандай? Тамаша! 

Ауа райы қандай? Тамаша! 

Қысқы ойындар қандай? Тамаша! 

  Балаларды мадақтау,қорытындылау.  
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                                                       Алматы облысы, Балқаш ауданы,               

                                                       «Жасұлан» балалар бақшасының                  

                                                       тәрбиешісі Байбекова Жанна      

                                                       Несипбаевна 

 

                                      

                Ұйымдастырылған  оқу  қызметінің  жоспары 

              Топ: Кіші «Аққу» 

              Білім беру саласы: Таным 

              Бөлімі: ҚМҰҚ . 

              Тақырыбы:Ғажайып  пішіндер әлемі.  

              Мақсаты: геометриялық пішіндерді ажырата білуге, оларға ұқсас заттарды      

             таба білуге,түстерін айта білуге үйрету.Балалардың ұсақ қол маторикасын,ой    

             қабілеттерін дамыту.Мұқияттылыққа,бірлікке тәрбиелеу. 

              Көрнекілігі:  Интерактивті тақта,геометриялық  пішіндер,Воскобовичтың   

              сиқырлы квадраттары,моншақтар. 

             Әдіс-тәсілдері:көрсету,сұрақ-жауап,Восковобич технологиясы,Монтесори  

                                      технологиясы,дидактикалық ойындар  ойнату 

             Сөздік жұмыс: дөңгелек, үшбұыш, шаршы 

             Үштілділік   компонент: пішін - фигура, дөңгелек - круг, үшбұрыш –   

             триугольник,  шаршы-квадрат. 

 

Мотивациялық- қозғаушылық 
 Балаларға  шеңбер болып тұру   ұсынылады. 

Шаттық шеңбері 

Мен  қазақ баласы, 

Сәлем сөздің анасы. 

Көп танысты көреміз, 

Бәріне де ізетпен 

Біздер сәлем береміз. 

 

Ұйымдастырушылық-ізденушілік 

 

Тәрбиеші: Балалар, бүгін біз сиқырлы пішіндер әлеміне саяхатқа шығамыз. 

 Бұл саяхат өзгеше болайын деп тұр. Саяхатқа шыққыларың келе ме? 

 - Иә, саяхатқа шыққымыз келеді. 

-Саяхатқа  көңілді пойызға отырып барайық. 

-Балалар бірінің артынан бірі тұрып, музыкамен , пойыз болып ойнайды. 

-Балалар, біз сиқырлы пішіндер әлеміне келдік. 

 

Интерактивті тақтадан пішіндерді көрсету. 

Балалар  интерактивті  тақтадан  пішіндерді көреді,олардың кандай заттарға ұксайтынын 

біледі.  

Тәрбиеші  балаларға сұрақтар қояды? 

 

Тәрбиеші: Балалар қандай пішін? 

Дұрыс айтасыңдар, балалар.Бұл үшбұрыш.. 

Түсі қандай? 

-Үшбұрыштың түсі көк. 

Мынау қайдай  пішін ? 
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Дөңгелектің түсі қандай? 

Шаршының түсі  қандай? 

Дұрыс айтасыңдар, балалар. 

 

Интерактивты тақтадан  пішіндер патшайымы  шеңбер сөйлейді. 

-Балалар сендер  көп нәрсе біледі екенсіңдер,мен сендерге риза болдым,енді сендердің 

математика  белсенділік орталығындағы жұмыстарыңды бақылайтын боламын. 

Тәрбиеші: Балалар,математика белсенділік орталығына  барайық. 

 

Математика  орталығындағы  жұмыс әрекеті: 
1-стол:Балалар  Воскобовичтің  дамытущы  технологиясы бойынша жұмыстар жасайды,  

сиқырлы квадраттармен  үй,конфет, кеме жасайды. 

2-стол: Д\О: «Ұяшыққа орналастыр» 

 Шарты: геометриялық пішіндерді  тиісті  бос ұяшықтарға орналастыру. 

3-стол: Монтесори технологиясы : «Моншақтарды тізбектеу». 

4-стол: Д/О: «Қандай  пішінге ұқсайды» 

Шарты: заттардың қандай пішінге ұқсайтынын табу. 

Балалар  дидактикалық ойындардың  шарттарын дұрыс орындады. 

Балалар бос орынға тиісті пішінді орналастырады. 

Сергіту сәті: 

Балалар  интерактивті  тактадан көрсетілген  сергіту сәтін орындайды. 

Топтық  жұмыс: шаршының қиылган  бөлшектерінен  жинап, үлкен бір шаршыны құрайды.  

 

Рефлексиялық-түзетушілік 
-Балалар,бүгінгі саяхатқа барған сабағымыз ұнады ма?  (Иә, ұнады). 

- Сабақта біз не туралы білдік?  (Пішіндер туралы) 

 -Дөңгелекке  не ұқсайды? (алма,доп) 

-Үшбұрышқа ше? (үтікке,шыршаға) 

-Шаршыға ше? (терезе) 

-Бұл барлығы геометриялық пішіндер.Жақсы балалар,жарайсыңдар. 

-Ал енді сендерге кішкене сыйлығым бар-Бұл геометричлық пішіндер.Оларға  қарап сендер 

пішіндерді ұмытпағайсыңдар,және де кішкене тәттілер. 

(Балаларға сыйлықтарын тарату). 

 

 Қоштасу шеңбері ; 

                       Қол  ұстасып тұрайық, 

                       Шеңберді біз құрайық. 

                       Көріскенше күн жақсы, 

                      Сау-саламат болайық. 

 

Күтілетін  нәтиже: 
              Білуі: Балалар геометриялық пішіндерді ажыратып,айыра біледі. 

              Меңгеруі: геометриялық пішіндерге ұқсас заттарды дұрыс атауды. 

              Жасай алуы: үлестірмелі материалдардан берілген тапсырманы өз бетінше    

              орындай алады. 
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Алматы облысы Ұйғыр ауданы Кетпен ауылы  

«М.Жалилов атындағы орта мектебі мектепке дейінгі 

шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің шағын орталық тәрбиешісі  

Нурмалиева Турсынгул Ергалиевна  

 

 

Жаңартылған бағдарлама жағдайында тәрбие мен оқыту 

үдерісіндегі тиімді әдіс-тәсілдер 

 

 

       Қазақстан деген кемел болашаққа қадам басқан ұлы елдің бүлдіршіндерінің тәрбиесі 

бүгінгі ұстаздар мен тәрбиешілердің қолында екені анық. Бүгінгі күннің ұрпақатары білімді 

болып өсу үшін елімізде бар жағдай жасалынып жатыр.Оған дәлел Қазақстанда 

балабақшалардың жиі салынуы бұл дегеніміз болашақтың ұрпақтарын бүлдіршін кезінен 

бастап білімділікке баулу болып отыр.Тәрбие мен білім егіз ұғым секілді себебі сіз балаға 

білім ғана беріп оны тәрбиелемейтін болсаңыз саналы ұрпақ болып қалыптасуы екі талай.Ал 

керісінше тек қана тәрбиеге көңіл бөліп білімді етпесеңіз олда бір олқылық болар еді.Кез 

келген нәрсенің іргетасын мықты қаласаң одан үлкен қамал шығады.Сол үшін бүлдіршін 

балаларды мектеп жасына дейін балабақшалар мен мектепке дейінгі ұйымдарда оқыту мен 

қатар тәрбиелейтін болсақ.Шын мәнінде де болашағымыз кемелдене түсері анық. 

      Осы күнде баланың ойлау қабілетін жақсартуға арналаған көптеген әдіс-тәсілдермен 

ойыншықтар баршылық.Сол әдіс-тәсілдерді біз балабақша тәрбиешілері ретінде жиі 

қолданамыз.Солардың ішінде балаларды тәрбиелеу барысында күнделікті сабағымызды 

мемелекеттік Гимнмен бастаймыз бұл балаларымыздың ұлтын сүюге, туған жерін,өскен 

ортасының қадірін балалық шақтан бастап ұғынуға үлкен мүмкіндік береді.Ал әрбір 

сабағымызды бастаған сайын түстерді ажыратуға, санауға,әріп үйренуге түрлі әдіс-тәсілдерді 

қолдану арқылы олардың бойларына сіңіруге тырысамыз. Бала жаңа ашылып келе жатқан 

гүл секілді.Егер сіз орның тамырынан бастап су құйып күнге қойып, оның қолайлы өсуіне 

жағдай жасамасаңыз айналасына арам шөптердің қаптап өсуіне немесе құрғап қатып 

қалуына сіз себепкер боласыз.Сол сияқты балалардыңда жақсы тәрбиемен білім алуы үшін 

бар жағдайды жасаңыз.Ойнатыңыз,күлдіріңіз және ойната жүріп білім мен тәрбиені қатар 

беріңіз.Сонда болашақта ол жақсы болып өссе өзіңіздің еккен жемісіңіз.Егер қоғамға зияны 

тиер ұрпақ болса олда сіздің тәрбиеңіз болып саналары анық.Сол себептен де біз балабақша 

тәрбиешілері баланың алдында жасап жатқан әрбір іс-әрекеттерімізді,берген білімдерімізбен 

тәрбиелерімізді байқап беруге тырысамыз.Себебі бала бізден көргенін қайталайтын бірден-

бір фактор.Білімі мен тәрбиесі қатар жүру үшін әрқашан оларды достыққа тәрбиелу 

керек.Әрбір мерекелер сайын олардың естерінен кетпестей ойындар ойната отырып, күлдіріп 

ән айтқызып,билетіп деген сияқты көптеген әрекеттер жасасақ баланың балалық шағы 

көркем суреттелеген суретшінің туындысындай болары анық. Ал сол сұлу суреттің көркем 

суретшісі ол әрине сіздің үлкен талантыңызбен білімділігіңіздің арқасы деп біліңіз.Отанын 

қастерлей білетін ұлы елдің ұрпақтарының болашағы біздің тәрбиешілердің қолында сол 

себептен де әрбір тәрбиеші алдында бір ғана баланың тағдыры емес ұлттың тағдырының 

тұрғандығын жауапкершілігімен ұғынғандығы абзал. Бүгінгі таңда білім саласы да көптеген 

өзгерістерге ұшырап жатыр соның бірі жаңартылған білім саласы міне осының өзі 

балаларымызға жаңаша заманның терезесінің кең ашылғандығының дәлелі.Ал болашақта 

латын әліпбиіде өркениетімізге қадам басқалы отыр.Осыншама өзгерістерге бүгінгі ұрпақ 

дайын болмаса  іргесі дұрыс қаланбаған кірпіш секілді құлауы мүмкін.Абай атамыз 

айтқандай «Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тап та, бар қалан»,  дегендей  әрбір 

балапанымыз болашақтың бір-бір кірпішінің іргетасын қалайтын болса онда болашағымыз 

кемелденері анық.Әрбір азаматтар мен азаматшалар елім деп емірене еңбек етсе біз 



Республикалық www.orleu.kz порталы 

19 
 

Қазақстан 50 елдің қатарына қосыларымыз шүбәсіз. Болашақтың кілті ол әрине 

балабақшаның берген білімі мен тәрбиесінде екенін білеміз.Биылғы күннің өзінде 

тәрбиешілерімізді атестаттау жайлы да, ойлар айтылып жатыр.Біз бұған қуаныштымыз 

себебі ұстаз да тәрбиешілер де өсу мен жаңашылдыққа қашанда құштармыз. Осы 

жаңартылған білім беруде көптеген әдіс-тәсілдерді қолдана отырып , мақсатқа жете аламыз 

әрі баланы үлкен жауапкершілікке тәрбиелей аламыз сонымен бірге жылдамдыққа да 

тәрбиелей аламыз. «Тәрбие тал бесіктен басталады», демекші баланы ата-анасы болып , 

ұстаздар болып тәрбиелесек ол баладан болашақта үлкен үміт күтуге болатынын білеміз.Сол 

себептен де, жаңартылған білім бағдарламасындағы әрбір әдіс-тәсілдерді сабаққа таңдап 

алар барысында оның мақсатқа сай екендігіне балаға берер тәрбиесінің маңыздылығына көз 

жеткізе отырып таңдау ең бірінші орындағы тәжрибе бола білмек. 

 

 

 

 

 

 

 

Павлодар облысы 

Баянауыл ауданы 

"Зейтін Ақышев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп" КММ 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі: 

Тұмаргуль Сағатқызы Алдамжарова 

 

Шортанбай Қанайұлы "Зар заман" өлеңінің өзектілігі туралы ойларыңызды талдап 

жазыңыз 

эссе 

Кіріспе бөлім: 

Эссе тақырыбы бойынша жалпы түсінік: 

Шортанбай Қанайұлының ақындық жолға түсуі,шығармаларының  тақырыбы, халық мұңын 

жырлаудағы және қазақ әдебиетінде өшпес орны туралы айту. 

 Тақырыптың өзектілігі 

ХІХ ғасырда өз дәуірінің шындығын бүге- шігесіне дейін көрсете білген бірден- бір ақын. 

Шортанбай Қанайұлы барша халықтың мұң- мұқтажын толғады, көптің жоқтаушысы болды. 

Ресей отаршылдығының зорлығын көзімен көріп, жанымен, тәнімен сезінген ақын өзінің 

"Зар заман", "Бала зары", "Тар заман", "Опазысыз жалған" т.б. толғаулары арқылы ақиқаттың 

астарын ашып көрсетті.  

 Кіріспе бөлімнен негізгі бөлімге өтуші сөйлем: 

 Шортанбай Қанайұлы ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихынан елеулі орын 

алатын, өзіндік сөз өрнегі бар өнерпаз. Туған елінің тағдырын болжап, халқының  басына 

түскен ауыртпалықтарды көкірегі қарс айырыла жырлаған өз дәуірінің тамаша жырау- 

ақыны. 

Ақынның сырлы толғауларының ішінде ең айтулысы "Зар заман" өлеңі қай заман үшін де 

маңызды саналатын түйткілді мәселелерге толы. 

 Бұдан екі жүз жыл бұрын "Азулыға бар заман, азусызға тар заман" деп, әлеуметтік 

әділетсіздіктің пердесін сыпырған асау ақын- Шортанбай. ХІХ ғасырда белең алған патша 

отаршылдығының ойранын, дінсізденген, құлдыққа көндіге бастаған есіл жұрттың мұң-

қайғысын жырлап өткен "Зар заман ақыны" сол кездегі жастарды да аяусыз сынайды.  
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 Шортанбай Қанайұлы "Зар заманның" өкілі. Өз заманының, халқының жағдайын 

ойлап,өзекті мәселелерді қозғайды. Осы өзекті мәселе "Зар заман" ақынының жырында 

көрнекті жазылған. 

 Ақынның қозғаған бірінші мәселесі – жеңілтек қыздардың мәселесі. Менің 

ойымша, бұл мәселе бүкіл әлемді ойландырады. Соның ішінде, қазақ қыздарына мүлдем жат 

нәрсе. Сөздеріме дәлел ретінде мына бір өлең жолдарын мысалға келтірейін: 

  Қызың киді биқасап,тергеп кимей байқастап, 

  Кешкі тұрым болғанда, құлан менен бұландай 

  Үйде тұрмас ойқастап 

 Бұл қыздардың басты жауы батысқа еліктеушілік. "Әр ұлттың салты басқа, иттері 

қара қасқа" демекші, Еуропаға еліктеудің қажеті шамалы.  

Шортанбай ақынның ойларын данышпан Абай "Заманақыр жастары" өлеңінде жеріне 

жеткізе,ойын сабақтастырған.  

Екіншіден, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманда, ашық аспанның астында 

тәуелсіз еліміздің 1731 жылдан бастап Ресейдің қол астына кіруі. Ұлан-байтақ жерімізге 

солтүстік кәпірлердің, қиыр шығыстан корейлердің келуі, қазіргі таңда қытайлардың акелуі  

халқымыздың таза қанын бұзды. Жеті атаға дейін қыз алыспаған ата-бабамыз ұлтымыздың 

генін жоғалтпай, ұрпақтан-ұрпаққа мұра ретінде, ырым, тәрбиелік мәнін жоғары етіп 

қалдырды. Генетикалық жағынан қарасақ бұл дұрыс.  

Реформа мен қанаудан көз ашпаған халқымыз не көрмеді? Қазақ жері Ресей үшін 

«Еуропа мен Орта Азияға апаратын алтын қақпа» болса, Еуропа елдеріне «таза шикізат 

базасына» айналды. Ақын:  

Кетейін десе, алды тар, тұрайын десе, кәпір бар, 

Қайсы бірін айтайын, қазақтың ұлы қамалды 

Қамалмай енді неғып тұр,.  

Тау басынан қазақ жаңылды,- 

деп күйіне жырлайды. 

Үшінші қозғалатын мәселе жемқорлық пен халықты қанау мәселесі. 

Жарлының жаны берік екен, 

Мал үшін он екі ай қой бағып, 

Жалғыз тоқты алады. 

Жарлының тынышын 

Құрттай санап мал алды, 

Ел қамқоры сандалды,- 

деп байлардың кедейлерге деген арақатынасы туралы ашық айтады. Солардың барлығы да 

бірінің ауызына бірі түкіріп қойғандай, билік тарапынан ширек ғасыр бойы қазақ ұлтына 

деген тасбауырлық пен қатігездік туралы отбасында, оңашада ашына айыптап сөйлегенде 

керемет те,ал баспасөзде, қоғамдық жиындарда, елдің алдына шығып сөйлеуге жұмылған 

ауыздарын ашпайтындары таң қалдырады. Сонда әділет қайда?  Тәуелсіздік алғаннан бері 

әуелі «дамыған 50 елдің» қатарынан, сосын «дамыған 30 елдің» біріне айналдық. «EXPO 

2017», «Рухани жаңғыру», әрине, істеліп жатқан еңбекті айтпасақ болмас, бірақ бұл аз. Неге 

бізге Жапония, АҚШ, Ұлыбриятания секілді елдердің қатарына қосылмасқа? Осыған 

кедергілер көп. Қазақстанның шикізатты өндіріп, өңдегеннің орнына, шет елдерге өндіріп 

беріп, өзіміз он есе қымбат бағамен сатып аламыз. Қарыздарымыздың 15 млрд-қа жеткені, 
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екінің бірінің басында кредиті бар екендігі өтірік пе? Жұмыссыз сенделген қазақ жастары 

көп. Осыдан кейін қалай шет елге жұмыс іздеп бармайды? 

 Шортанбай Қанайұлының "Зар заман" өлеңі арқылы халық мұңын жырлаған қазақ 

әдебиетінде өшпес орын алатын,өз дәуірінің шындығын бүге- шігесіне дейін көрсете білген, 

халқының басына түскен ауыртпалықтарды көкірегі қарс айырыла жырлаған өз дәуірінің 

тамаша жырау-ақыны.  

Қорытындылай келе, санасыз қаракөз қыздарымыз есін жиса, еңбекқор қазақ жігіттері 

одан әрі талаптанса, Қазақстанның болашағы зор деп үміттенемін. Ақынның мақсаты да, 

арманы да осы шығар. 

 

 

 

              

 

    Кенжебек АЗАНОВ  

                «Ф. Оңғарсынова атындағы №29 жалпы  

білім беру орта мектебі» КММ                                                                                      

Өзін – өзі тану пәнінің мұғалімі 

     Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы 

 

      Өзiн-өзi тану пәнінен ашық сабақ жоспары 

 

Пәні: Өзін-өзі тану 

Мектеп: «Ф. Оңғарсынова атындағы №29 ЖББОМ» КММ 

№ 21сабақ 

Тақырып: Жомарттық пен кеңпейілділік 

Құндылық: сүйіспеншілік 

Қасиеттер: мейірім, қуаныш, достық. 

Сынып:3  

Сабақ мақсаты:  Оқушыларға жанашырлық туралы түсінік беріп, 

олардың бойында жанашырлық сезімдерін дамыту. 

Міндеті:  

 Білімділік: Оқушыларға жанашырлық ұғымы туралы түсінік беру;  

Дамытушылық: Оқушылардың бойындағы сезімталдық, қамқорлық,  

жанашырлық  сезімдерін дамытуға ықпал ету;  

Тәрбиелік: Оқушыларды  ниеттес, тілектес, сыйлас болуға тәрбиелеу. 

Ресурстар:  

Көрнекіліктер, 

түрлі-түсті 

бояулар, 

стикерлер, 

плакат, слайд, 

релакс.әуендер 

т.б. 

Сабақ барысы: 

1.Ұйымдастыру кезеңi.  

Сәлемдесу, оқушылардың көңіл-күйін сұрау, сабаққа қатысуды 

тексеру.  

2.Тыныштық сәтi.  

                                   Нұрға бөлену.  

         Ыңғайланып отырыңыздар, денелеріңізді түзу ұстаңыздар. Аяқ-

қолыңызды айқастырмаңыз.Қолыңызды тізеңізге немесе үстелге 

Сабақ барысын 

талқылау: 
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қоюға болады. Көздеріңізді жұмуларыңызды өтінемін. 

    Елесететіп көріңіз: Күн нұры сіздің төбеңізден өтіп, кеудеңізге 

қарай бойлап барады. Кеудеңіздің орта тұсында гүл түйнегі 

орналасқан. Гүлдің түйнегі нұрдан баяу ашылып келеді. Балығы және 

таза әсем гүл сіздің әр ойыңызды, әр сезіміңізді,эмоцияңыз бен тілек-

қалауыңызды шайып,жүрегіңіздің қауызын ашты. 

Нұр сәулесі сіздің бойыңызға ақырын тарай бастағанын 

елестетіңіз.Ол бірітіндеп күшейе түсуде.Оймен осы нұрды 

қолдарыңызға түсіріңіз.Сіздің қолдарыңыз нұрға бөленіп, сәуле 

шашуда.Қолымыз тек жақсы,ізгі істер істейді және баршаға  

көмектеседі.Нұр аяқтарарыңызға тарады.Аяқтарыңыз нұр сәулесін 

шашуда.Олар сізді тек жақсылық жасау үшін жақсы жерлерге 

апарады.Олар нұр мен махаббат құралына айналды. 

    Одан әрі нұр сіздің ауызыңызға,тіліңізге тарады.Тіліңіз тек 

шындықты және    жақсы,ізгі сөздер ғана айтады.Нұрды 

құлақтарыңызға бағқыттаңыз, құлақтарыңыз тек жақсы сөз бен 

әсем әуенді  ғана естейді. Нұр көздеріңізге  де жетті, көзіміз тек 

жақсыға қарап, бәрінне жақсылықты көреді. Сіздің басыңыз  

тұгелдей нұрға бөленніп, басыңызға тек ізігі, сәулелі  ой келеді.  

    Нұр бірте-бірте қарқын және шұғылана бастайды, сіздің 

денеңізден шығып, жан-жағыңыздан сәуле шашады. Осы нұрды 

туысқандарыңызға, мұғалімдеріңізге, достарыңызға, 

таныстарыңызға бағыттаңыз.Нұрды уақытша түсініспей,ренжісіп 

жүрген адамдарға да бағыттаңыз,олардың да жүрегі нұрға 

толсын.Осы нұр бүкіл әлемге:барлық адамдарға,жан-

жануарларға,өсімдіктерге,барлық тірі жанға таралсын....Ғаламның 

барлық түпкір-түпкіріне нұр бағыттаңыз.Ойша айтыңыз:"Мен 

нұрлымын...Нұр менің ішімде...Мен Нұрмын" 

Осындай Нұр,Махаббат және Тыныштық күйінде отыра тұрыңыз.... 

Енді осы Нұрды жүрегіңізге орналастырыңыз.Нұрға толы бүкіл әлем 

сіздің жүрегіңізде.Оны осындай әсем қалыпта сақтаңыз. 

Жаймен көзіңізді ашуға болады.Рахмет.  

3. Үй тапсырмасын тексеру.  

1. Шығармада кімге жанашырлық танытар едіңдер? 

2. Жанашырлық танытудың мәні неде? 

 

 

 

Оқушылармен 

бірге тыныштық 

сәтінен алған 

әсерлерімен 

бөлісу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үй тапсырмасын 

қайталау 

4. Дәйексөз. 

Адамның қадірлісі-  жомарт кісі. 

 

Дәйексөзді 

дәптерге жазып 

алу. 

5. Әңгiмелеу (сұхбат).  

 Атымтай жомарттықты қалайша түсіндірді? 

 Жомарт адамдардан қандай үлгі алуға болады? 

 Жомарт адам юолу үшін қандай іс-әрекеттер жасау керек 

деп ойлайсыңдар? 

 Сеніңше жомарттықты тағы қалай көрсетуге болады? 

 

Мәтін бойынша 

қойылған 

сұрақтарға 

толық жауап 

беру. 

                                          Жаңа ақпарат  
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Кеңпейілділік- бұл ниеті түзулік, мінезі ашықтық, жүрегі 

жұмсақтық. Кеңпейіл адам ешкімнің ала жібін аттамайды, барлық 

адамдарға қол ұшын беруге даяр, жомарттыққа бейім болады. 

Кеңпейілділік туралы қазақ халқы «Кең болсаң, кем болмайсың» деп 

тауып айтқан. 

6. Шығармашылық жұмыс, топтық жұмыс.  

1-тапсырма. Мәтінді оқыңдар. Мәтінді түйінді сөздерді түйіп 

жазыңдар. 

2-тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, мақал- 

мәтелдерді жазыңдар. 

3-тапсырма. Мәтінді оқыңдар. Екі мәтіннің ерекшеліктері мен 

екеуіне ортақ тұстарын тауып, дәптерге жазыңдар. 

7. Дәптермен жұмыс  

1, 2- тапсырманы орындау. 

 

Оқушылар 

топтасып 

шығармашылық 

жұмысты толық 

орындау. 

8. Топпен ән айту.  

                                 Біз өмірдің гүліміз.  

Сөзі: Ә.Дүйсенбиевтікі  

                                                   Әні: Б.Ғизатовтікі 

Зеңгір көктен 

Нұрын төккен, 

Ортақ біздің күніміз. 

Жайнап өскен, 

Жайдары өскен 

Біз – өмірдің гүліміз. 

Бал достыққа, 

Жолдастыққа 

Шақырады әніміз. 

Тыныштықта, 

Нұр құшақта 

Бақыттымыз бәріміз. 

 

 

Топпен көңілді ән 

айту. 

9. Үй тапсырмасы.  

Мәтінді оқу. 

Үй жұмысын 

жазып алу. 

10. Қорытындылау, соңғы тыныштық сәтi.  

- Балалар, енді бір сәт тынышталайық.  

. Балалар денелерін түзу ұстап, бастарын жоғары көтеріп, 

ыңғайланып отырады. Ауаны терең жұтып, еркін тыныстайды, 

айналадағы барлық тіршілік иесі оларды аялап, қоршап, қамқор болып 

жатқанын сезінеді. Тұла бойлары жақсылыққа, махаббатқа толғанын 

сезінуге ұмтылады. Бүгінгі сабақтан алған әсерлерің мен жақсы 

ойларыңды естеріңе түсіріп көріңдерші... Оны өздеріңмен бірге қалу 

үшін жүректеріңе салып, бір-бірлеріңе жылы лебіздеріңді 

білдіріңдер.Аңсаған армандарларыңа жетулеріңізге тілектеспін. Бүгін 

сендер өте көп жақсы істер жасадыңдар, ойларыңды жеткізе 

білдіңдер. жақсы ойлар айттыңдар сол үшін сендерге рахмет 

айтамын! 

 

 

 

Тілек ағашына 

бүгінгі тақырып 

бойынша алған 

әсерлерін  

стикер арқылы     

жазу. 
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ҚАШЫҚТАН ОҚЫТУ КЕЗІНДЕГІ САБАҚ 

ЖОСПАРЫНЫҢ ҮЛГІСІ 

 

 

 

 

 

Мұғалімнің аты-жөні: Саменқызы Айгул 

С.Нұрмағамбетов атындағы №72 жалпы орта білім 

беретін мектептің география пәні мұғалімі 

Пән/Сынып: География 11-сынып  

Қай аптаның нешінші сабағы 3 тоқсан 11 сабақ 

Тарау немесе бөлім атауы: Геоэкономика 

Сабақтың тақырыбы: Геоэкономикалық даму стратегиялары 

Оқу мақсаты: 11.4.1.6 - Қазақстан аймақтарын экономикалық тұрғыда 

дамыту жөнінде стратегиялардың жобаларын ұсыну(өз 

аймағы негізінде); 

Бағалау критерийі: Қазақстан аймақтарын экономикалық тұрғыда дамыту 

жөнінде стратегиялардың жобаларын ұсынады  

(өз аймағы негізінде); 

Саралап оқыту тапсырмалары 

Ұжымдық жұмыс 

Жаңа 

тақырыптың 

түсіндірілуі 

Бірлескен жұмыс (1,2 тапсырма) 

 

Жеке жұмыс 

Тапсырманы ұсыну, 

оқушылар өз 

бетімен орындауы 

Уақы

ты 

Кезеңдері Тапсырма  Тапсырма 

ның 

мақсаты 

Бағалау Ресурс-

тар 

0-1 

минут 

Ұйымдас

тыру  

Тақырып: Геоэкономикалық даму 

стратегиялары 

Мақсат: Қазақстан аймақтарын 

экономикалық тұрғыда дамыту 

жөнінде стратегиялардың 

жобаларын ұсыну(өз аймағы 

негізінде); 

Бүгінгі сабақта: Қазақстан 

аймақтарын экономикалық тұрғыда 

дамыту жөнінде стратегиялардың 

жобаларын ұсынасыздар (өз аймағы 

негізінде); 

Не 

меңгереті 

нін білу 

үшін 

 Презент

ация № 

1-2 бет 

2-12 Жаңа Жаңа сабақты цифрлық ресурстар Жаңа  Презент
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минут сабақ  арқылы түсіндіру.  

 

 Жаңа сабақтағы негізгі ұғымдарды  

презентация бойынша түсінік беру 

 

тақырып-

ты меңгеру 

ация  

№ 3-20 

беттер  

12-18 

минут 

 

 

Тәжірибе 1,2 тапсырма орындау  

Тапсырма:  

Өздік жұмыс 

«Қазақстан 2030» стратегиясының 

басымдықтарын ескере отырып: 

 Осы стратегияға негізделіп, өз 

аймақтарыңызды экономикалық 

тұрғыдан дамытатын төмендегі 

критерийлер бойынша жоба 

ұсыныңыз: 

  Жоба мақсаты 

  Аймақтың негізгі 

дамытуға болатын 3 тұсы 

  Жобаңыздың 

мүмкіндіктері 

 

Жаңа 

тақырып-

ты 

тәжірибе 

арқылы 

меңгеру 

 

 

 

Бағалау 

крите-

рийлерін 

ұсыну:  

 

 

өз 

аймақт

арын 

экономи

калық 

тұрғы-

дан 

дамыта

тын 

жоба 

ұсынады 

Презент

ация  

№ 21 

бет 

18-19 

минут 

 

 

Бекіту Жеке тапсырма ұсыну. 

 

 

Тақырып-

ты 

меңгерге-

нін 

анықтау 

Бағалау 

крите-

рийлерін 

ұсыну: 

Берілген 

сипатт

амалары 

бойын-

ша 

стратег

ияларды 

мерзімі 

бойын-

ша 

сәйкест

ендіреді 

Презен-

тация 

№ 22-23 

бет 

19-20 Қорытын

-ды және 

Рефлек-

сия 

Сабақты қорытындылау, рефлексия 

 

  Презен-

тация 

№ 24 

бет 
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Тауекелова Гулдана Адилашевна 

директор  КГУ «Центр поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации» управления образования 

Карагандинской области 

 

Социализация дошкольников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 

   Под социализацией понимается процесс усвоения определенной системы знаний и 

умений, образцов поведения, социальных норм и ценностей, позволяющих человеку 

функционировать в качестве полноправного члена общества. Первые навыки взаимодействия 

и общения дети приобретают в семье. Именно в ней они осваивают первые социальные роли, 

осмысливают первые нормы и ценности. Семья – это единственное место для ребенка, где 

ему гарантирована безопасность. 

  Какие же социальные роли осваивает дошкольник? В первую очередь, ребенок – это 

сын или дочь своих родителей, затем он – воспитанник дошкольного учреждения, где может 

быть чьим-то другом – это тоже социальная роль. Дома и в детском саду поведение ребенка 

разное, общение с приятелем тоже резко отличается от общения с незнакомым человеком, 

это обусловлено выполнением разных социальных ролей, которые имеют свои нормы 

поведения.  

   В связи с ограничением социальных контактов детей-сирот процесс их 

социализации затруднен. Трудности процесса социализации в условиях закрытого 

дошкольного учреждения складываются из ряда составляющих. Во-первых, у ребенка-

сироты нет возможности постепенно усваивать положительный социальный опыт путем 

подражания родителям. Во-вторых, в связи с закрытостью учреждений подобного типа и 

постоянным нахождением детей в группе затруднен процесс индивидуализации каждого 

воспитанника. Дошкольник находится постоянно в одном и том же окружении, он лишен 

возможности менять характер поведения в зависимости от смены социальной роли. Помимо 

этого, такой ребенок воспринимает складывающиеся отношения между одногруппниками и 

воспитателями как эталонные нормы отношений, принимая за данность особое положение 

детей-сирот в обществе, что создает трудности для адекватного социального развития. 

Ввиду отсутствия основного источника социализации – семейного института – 

детский дом становится для наших воспитанников основной моделью социального мира, и 

оттого, как будет построен процесс воспитания, зависит приобретение детьми социального 

опыта, основ человеческих взаимоотношений. Для ребенка, который воспитывается вне 

семьи, наиболее значимыми агентами социализации выступают коллектив сверстников и 

воспитателей детского дома. 

Очень важен процесс формирования представлений у ребенка о той или иной 

социальной роли. Такие представления у детей-сирот часто бывают искажены. Отсутствие 

нормальных для обычного ребенка контактов приводит к тому, что он получает 

противоречивую информацию из различных источников. Кроме этого у воспитанников 

детского дома не сформированы в полной мере необходимые жизненные навыки 

практического и материального порядка, есть трудности в общении с окружающими, они 

слабее противостоят асоциальным явлениям. Все это вызывает затруднения в построении 

внутрисемейных отношений и, как следствие, в создании семьи в будущем. 
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Задачами воспитательной работы с дошкольниками в процессе социализации 

являются воспитание чувства безопасности и доверия к миру, развитие отношений с 

окружающим миром через игру, предметную деятельность. 

Особенности социально-психологического развития социальных сирот заключаются в 

отсутствии у них опыта нормальной человеческой жизни. Следствием этого является 

отсутствие адекватных ценностных ориентиров. Для некоторых воспитанников жизнь в 

условиях детского дома, где о них заботятся взрослые, столь разительно отличается от жизни 

в их семьях в лучшую сторону, что они начинают считать свою новую жизнь нормой. Для 

преодоления трудностей социализации детей-сирот в нашем учреждении проводится работа 

по следующим направлениям: 

 усовершенствование самостоятельности детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании; 

 расширение ориентирования в ближайшем окружении; 

 умение играть и действовать рядом. 

Для реализации данных направлений необходимо решить следующие задачи: 

 сформировать представления о ближайшем окружении, о простейших связях между 

его членами; 

 научить представлениям, умениям и навыкам самообслуживания; 

 сформировать представления о природном окружении (овощи и фрукты, животные, 

растения); 

 сформировать представления о явлениях общественной жизни. 

Как руководитель  КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации»  в своей работе я делаю все возможное, чтобы обеспечивать и поддерживать 

благоприятный психологический климат в учреждении. Условия проживания и воспитания 

детей максимально приближены к семейным. К каждому ребенку воспитатели находят 

индивидуальный подход. 

  Далее мне хотелось бы более подробно остановиться на способах социализации 

дошкольников, которые  используют в своей работе педагоги КГУ «Центр поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» управления образования Карагандинской 

области. Воспитательную работу в этом направлении мы начинаем с ознакомления детей в 

доступной для их возраста форме с правилами поведения в обществе. Это и является 

началом формирования общественно значимых ценностей и установок. Особенно важным 

считаем социальную интеграцию дошкольников во внестационарный социум. Ребята 

группой и индивидуально посещают разнообразные городские мероприятия, развивающие 

центры, выставки, музеи и другие общественные места. 

  Чтобы избежать сухого дидактизма при ознакомлении детей с социальной 

действительностью, педагоги используют художественную литературу. В этом помогает 

метод сказкотерапии. Суть сказкотерапии в том, чтобы придумать вместе с детьми сказку, 

которая отражала бы трудности, возникшие перед ребенком, а затем вместе найти пути их 

решения. Для этого педагоги подбирают героя, в чем-то похожего на ребенка, помещают его 

в проблемную ситуацию (по аналогии с проблемой ребенка), затем герой ищет и обязательно 

находит выход. Например, в сказке «Репка» есть маленькая мышка, без которой репку не 

вытянули бы. Надо дать понять ребенку, что мышка маленькая, но уже сильная, как и он, и 

что без нее не обойтись, что она нужна. Ребенок чувствует, что он нужен и что он тоже 

многое может, хоть и маленький. 
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Со сказкой можно продолжать работу и после прочтения. Методов совместной 

увлекательной работы в сказкотерапии может быть очень много. Можно нарисовать, слепить 

или выразить сказку в виде аппликации, изготовить своими руками куклу по мотивам сказки, 

сделать постановку сказки в виде настольного театра. 

В развитии социализации детей младшего возраста немаловажную роль имеет 

сюжетно-ролевая игра. Дети желают и стремятся быть похожими на взрослых. Игра как 

ничто другое способствует этому. В сюжетно-ролевой игре дети могут быть кем угодно: и 

мамами, и папами, и дочками, и даже разными зверюшками. Они осваивают новые 

предметы, понемногу начинают знакомиться с профессиями (продавец, парикмахер, повар, 

доктор) и действиями взрослых (готовить, лечить, ходить в магазин, кормить, укладывать 

спать), учатся общению друг с другом. Так у детей формируются представления о том, что 

хорошо и что плохо, что можно делать, а чего нельзя, как следует вести себя с другими 

людьми и как оценивать свои собственные поступки. В содержание игровых ситуаций 

включаем обсуждение занимательных историй, нравственных ситуаций, используем 

проблемные вопросы, сюрпризные моменты, игровые упражнения, пословицы и поговорки. 

Это помогает заинтересовать детей, активизировать их мыслительные процессы. 

   Постепенно выполнение правил и соблюдение норм поведения благодаря 

постоянной связи с положительными эмоциональными переживаниями начинает 

восприниматься ребенком как нечто само по себе положительное, выступать в обобщенной 

форме, которую можно обозначить словом «надо». Таким образом, само по себе знание 

правил и норм поведения еще недостаточно для того, чтобы ребенок ими руководствовался. 

Только становясь предметом устойчивых чувств, эти знания будут реальными 

побуждениями к деятельности и ее регуляторами. 

     Для эффективного привития культурно-гигиенических навыков дошкольникам 

большое значение имеет внешний вид окружающих и взрослых. Нужно постоянно помнить о 

том, что дети в этом возрасте очень наблюдательны и склонны к подражанию, поэтому 

воспитатель должен быть для них образцом. Для закрепления знаний и навыков личной 

гигиены желательно давать детям различные поручения, например, назначить санитаров для 

систематической проверки у сверстников состояния ногтей, рук, одежды, содержания 

личных вещей в шкафу. Навыки и детей быстро становятся прочными, если они 

закрепляются постоянно в разных ситуациях. Главное, чтобы детям было интересно, и чтобы 

они могли видеть результаты своих действий (например, кто-то стал значительно 

опрятнее). 

   Важно прививать ребенку элементарную культуру общения, помогающую ему 

устанавливать контакты со сверстниками: умение без крика и ссоры договариваться, 

вежливо обращаться с просьбой; если необходимо, то уступать и ждать; делиться 

игрушками, спокойно разговаривать, не нарушать игры шумным вторжением. Старший 

дошкольник должен уметь проявлять к товарищу предупредительность и внимание, 

вежливость заботливость. Такие формы общения легче усваиваются ребенком, если взрослые 

поддерживают, следят за тем, как он ведет себя с товарищами по играм, с близкими и 

окружающими людьми. Дети под руководством взрослого приобретают опыт 

положительного общения. 

   Необходимо прививать детям умение правильно обращаться с игрушками, книгами, 

пособиями, личными вещами, бережно относиться к общественному имуществу; 

формировать навыки и умения, связанные с подготовкой к предстоящей 
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деятельности (играм, труду), то есть учить ребенка готовить рабочее место и все 

необходимые предметы и материалы, с которыми он будет играть и заниматься; четко и 

последовательно организовывать свою деятельность, планировать время в процессе 

деятельности, доводить начатое до конца. По завершении деятельности привести в порядок 

своё рабочее место, аккуратно убрать после себя то, чем пользовался, сложить игрушки, 

книги, учебные материалы в таком виде и в таком порядке, чтобы обеспечивать их 

сохранность и удобство использования в следующий раз; помыть руки после занятий с 

глиной или трудовых поручений. 

   Важно учить относиться детей к общественному имуществу, как к своей личной 

вещи. Воспитатель объясняет детям: «Всё, что имеется в детском доме — игрушки, 

посуда, мебель — твое, мое, наше, общее, принадлежит нам всем. Вот это надо беречь, 

иначе будет не с чем играть и заниматься, и в группе станет неуютно». Там, где эта 

мысль внушается постоянно, дети быстро овладевают прочными навыками правильного 

обращения со всеми окружающими их предметами. Когда в сознании ребенка 

понятия «я», «моё» постепенно в результате взаимодействия со сверстниками, расширяются 

до понятий «мы», «наше», он начинает бережно относиться к вещам, принадлежащим 

другим. 

   Успешная социализация ребенка-сироты зависит от того, насколько воспитатель 

сможет понять его особенности и создать такие условия для его развития, которые будут 

направлены на раскрытие его потенциальных возможностей. При продуманной 

последовательной организации процесса социализации в условиях детского дома 

дошкольник сможет в будущем войти во взрослую жизнь человеком, готовым решать 

проблемы, понимать ценность знаний, умеющим трудиться, налаживать дружеские 

отношения, понимать состояние других людей, выстраивать взаимоотношения с взрослыми, 

сверстниками, окружающим миром. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Люфт Ирина Викторовна 

воспитатель КГУ «Борасинская средняя школа-сад» 

ВКО, Бескарагайский район, с. Бескарагай 
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Возраст детей:  5-7 лет 

 

Тема: «Без углов и без дверей стоит дом среди степей» 

 

Цель: заучивание стихотворения с помощью мнемотаблицы. 

Задачи: 

Образовательная: обогатить названиями национальных предметов, объяснить их 

назначение, формировать умение правильно употреблять слова. Обогащать речь словами, 

связанными с национальным жилищем казахов. 

Развивающая: Развивать память, мышление и воображение. 

Воспитательная: Воспитывать чувства доброты. 

Материалы и оборудование: кукла, макет юрты, презентация о внутреннем 

убранстве юрты, казахская национальная музыка, мнемотаблица к стихотворению К. 

Баянбаева «Юрта», шаблоны юрт для рисования. 

Полилингвальный копонент: кілем - ковер, дастархан - скатерть, алау - огонь, 

сандьқ - сундук, киіз үй – юрта. 

 

Ожидаемые результаты:  

Воспроизводит: отвечает на вопросы о Казахстане, отгадывает загадку 

Понимает: что такое юрта, ее предназначение  

Применяет: рассуждает о  быте казахского народа,  

 

Ход занятия 

I Организационная часть 

Круг приветвствия. 

Здравствуй, солнце золотое! (Ручки вверх). 

Здравствуй, небо голубое! (Ручки в стороны). 

Здравствуйте, мои друзья! (Все берутся за руки). 

Очень рад вас видеть Я! (Раскачивают ручки). 

 

Фиксирование знаний. 

Игр. упр. «Ответь на вопросы». 

Цель: активизировать мышление, употреблять слова, связанные с понятием о Родине. 

- Как называется наша страна? 

- Как называется наша столица?  

- Как называется город, в котором мы живем? 

- Как называется детский сад в который ходишь? 

- Как называется группа в который ходишь? 

Создание сюрпризного момента: появление куклы Сауле. 

II Основная часть 

Моделирование ситуации. 

Кукла принесла большую коробку, но прежде чем открыть, надо отгадать загадку 

Обыгрывание коробки: загадывает загадку.  

Круглый дом стоит в степи, 

Может дом сам идти. (Юрта) 
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Показывает макет юрты.  

Игр. упр. «Расскажи».  

Цель: обогащать речь словами, связанными с национальным жилищем казахов. 

Показывает презентацию о внутреннем убранстве юрты. 

Беседа об увиденном.  

Юрта - это переносное жилище кочевников. В любой момент юрту можно было 

собрать и перенести на новое место. Удобна юрта и для жилья: зимой в ней тепло, а летом 

прохладно. 

Физминутка «Киіз үй». 

Киіз үй жайлауда 

Тұрады кен далада 

Уық болып иеліп 

Шаңырақты құрайық 

- Ребята я хочу познокомить стихотворением К. Баянбаева «Юрта». 

В степи на джайляу пасутся овечки,  

Там дедушка юрту поставил у речки. 

Светла и бела, словно тучка она,  

Под куполом дырка заместо окна. 

Предлагает детям выучить стихотворение для куклы Сауле о юрте. 

Работа с мнемотаблицей. 

Билингвальный компонент. 

-А теперь я предлагаю выучить данное стихотворение с помощью мнемотаблицы.  

Знакомит детей с мнемотаблицей, с картинками 

 

 1этап – прочтение стихотворения с показом каждой картинки 

 2 этап – чтение по мнемотаблице вместе с детьми 

 3 этап – заучивание  

 4 этап – чтение стихотворения всей группой без педагога 

 5 этап – чтение стихотворения без педагога индивидуально, в парах, в подгруппах по 

желанию.  

III Заключительная часть  

Обобщает увиденное: Мир - большая юрта. 

Где купол - небо, шанырак - солнце. В юрте уютно и красиво. 

Много новых и интересных для нас предметов.  

Подводит итог беседы. 

- Ребята, давайте в ответ на подарок от куклы Сауле, подарим ей ответный подарок? В 

течение дня, вы можете нарисовать для куклы Сауле юрту и потом мы с вами организуем 

выставку.  

Свободный вид деятельности: рисование юрта 

Шаблоны даны и даны примеры. 

IVРефлексия  

Упражнение «Солнышко». 

Дошкольники выбирают изображения и прикрепляют их к голубому фону. 

Моё настроение похоже на: 

* солнышко; 

12 



Республикалық www.orleu.kz порталы 

32 
 

* солнышко с тучкой; 

* тучку; 

* тучку с дождиком; 

* тучку с молнией 

 

Мнемотаблица 

 

 

 

 

В степи на джайляу пасутся овечки,  

   

Там дедушка юрту поставил у речки. 

 
 

 

Светла и бела, словно тучка она, 

 

 

 

Под куполом дырка за место окна.  

  

 

В неё синева поднебесная льется,  
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Нам с дедушкой 

 

в юрте отлично живётся. 

  

 

К нам в гости с утра 

 

через коврик-порог  

  
 

Влетает небесный степной ветерок. 

 

 

 

Юрту белую слегка ветерок тревожит...  

  

 

Легкий дым издалека путник видеть может.  
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Юрта 

 

солнышком полна, места в ней немало. 

  

 

Будто облако она, 

 

что с небес упало.  

 

 

 

 

Копарова Зиникамал Ислямовна 

воспитатель КПП «Бейсхазретская основная школа 

отдела образования Атбасарского района» 

 

Тема: Я играю с 

друзьями.  Свойства 

предметов.  

Школа: КГУ «Бейсхазретская основная школа 

отдела образования Атбасарского района» 

 

Дата:  Ф.И.О. педагога: Копарова Зиникамал Ислямовна 

 

Предшкольный 

класс  

Количество присутствующих:   Количество отсутствующих:  

Цели  обучения   0.2.2.1 Объединять предметы во множество по определенному 

свойству.  

 0.2.2.2 Называть элементы множества.  

Предполагаемый 

результат  

Все воспитанники будут:   

объединять предметы в группу (множество) по указанному 

свойству.  

Многие воспитанники будут:  

называть элементы множества и указывать признак, по которому 

сгруппированы предметы. Некоторые воспитанники будут:  

самостоятельно составлять множества по заданным и/или 

самостоятельно выбранным признакам.  
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Языковая цель  Воспитанники могут:  

формулировать высказывания о форме и цвете предметов.  

Предметная лексика и терминология:  

Свойство предмета, форма, размер, цвет.   

Вопросы для обсуждения:   

Что общего у предметов этой группы?  

Как вы считаете, какой предмет (фигура) лишний (лишняя)? Какие 

предметы (фигуры)  можно добавить в эту группу?  

Письмо:   

Обведите, нарисуйте, продолжите  рисунок.  

Предшествующие 

знания   

Круг, треугольник, квадрат. Основные цвета.  

План  

Планируемое 

время  

Запланированная деятельность    Ресурсы  

0-5 минуты  Салеметсізбе балалар, құрметті қонақтар !Я рада 

приветствовать сегодня на уроке . Давайте 

улыбнемся гостям и друг другу и начнем урок. 

Вот и начался урок 

Математика нас ждёт 

Начинаем устный счёт 

А) Два мышонка грызли корку, 

Два – сырок тащили в норку. 

Сколько их у нас в квартире? 

Два плюс два - всего четыре (төрт) 

 Б) Три синицы на кормушке, 

Две синицы на кадушке. 

Мы умеем прибавлять: 

Всех синичек будет пять (бес). 

Кошка в кубики играла. 

Кошка  кубик потеряла. 

Закружилась голова 

Было три, осталось….два (екі) 

Два орешка бурундук 

Положить хотел в сундук, 

Только он не утерпел 

И один орешек съел один (бір) 

Мотивация.  

Педагог беседует с детьми:  

– Любите ли вы играть?  Давайте поиграем. 

У вас было д/з подготовить загадку о 

геометрических фигурах. 

Актуализация.  
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Игра «Угадай загадку». Играют  в парах.  

Каждая пара загадывает загадку о геометрических 

фигурах.  

6-15  Нет углов у меня  

И похож на блюдце я, 

На медаль, на блинок, 

На осиновый листок. 

Людям я старинный друг. 

Называют меня … 

Круг 

Ни угла, ни стороны, 

А родня – одни блины. 

Круг 

Не овал я и не круг, 

Треугольнику я друг, 

Прямоугольнику я брат, 

Ведь зовут меня... 

Квадрат 

Три вершины тут видны, 

Три угла, три стороны, - 

Ну, пожалуй, и довольно! - 

Что ты видишь? - ... 

Треугольник 

Если взял бы я окружность 

С двух сторон немного сжал 

Отвечайте дети дружно,  

Получился бы овал 

Вы подумайте, скажите ... 

Только помнить вы должны: 

Стороны фигуры этой 

Противоположные равны. 

Прямоугольник. 

Обведи кирпич мелком 

На асфальте целиком, 

И получится фигура – 

Ты, конечно, с ней знаком. 

Прямоугольник 

Треугольник с полукругом 

Круг дразнили «толстым другом». 

Круг, расстроившись до слез, 

Уже стал и вверх подрос. 

Кто же угадает тут, 

Как теперь его зовут. 

Овал 

Я фигура хоть куда, 
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Очень ровная всегда 

Все углы во мне равны 

И четыре стороны 

Кубик мой любимый брат, 

А зовут меня квадрат 

Постановка цели (проблемная ситуация).  

(К) сегодня мы будем говорить с вами о том, что 

окружающие нас предметы  имеют цвет, форму и 

размер. Научимся объединять предметы в группу 

(множество) по указанному свойству. 

Задание №1 

– Что общего у предметов этой группы?  

 (Они одинаковой формы).   

Что общего у предметов второй группы?   

(Все фигуры зеленого цвета).   

  Открытие нового.  

(К) Спрашивает у детей:  

– Какие фигуры можно добавить в первую (вторую)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронное 

приложение 

(полотно). 

Раздаточный 

материал 

(разрезные 

геометрическ

ие фигуры).  

 группу?   

2 Задание на изменение свойства предмета 

3 Задание: чем похожи предметы и чем отличаются 

4 Задание: по какому признаку собраны вещи в столбцах  

и строках. 

5 Задание: какой предмет лишний? 
Далее предлагает задание на поиск лишнего предмета  

в группе и обоснование, по какому признаку 

исключается предмет. Сначала предлагает  выбрать 

предмет «лишний» по определенному признаку – без 

вариантов решения (по цвету, форме, размеру). А затем 

можно предложить задание, где «лишними» могут 

оказаться разные предметы, в зависимости от основания. 

Например, один предмет «лишний» по цвету, другой – 

по форме.  

– А можете ли вы сказать, какой предмет лишний в этой 

группе и почему?  

 (кубик – по форме, красный шарик  – по цвету).   
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16-25  Физкультминутка 

Мы считали и устали 

Дружно все мы тихо встали, 

Ручками похлопали: раз, два, три. 

  Ножками потопали: раз, два, три. 

Ручки выше, шире плечи 

Раз, два, три! Раз, два, три! 

Ноги поднимайте. 

Раз, два, три! Раз, два, три! 

Веселей шагайте. 

Задание  в паре: объединить предметы в группу 

Применение нового.  

(И)  Предлагает выполнить задание №1.   

Дети рассматривают предметы, называют их признаки 

(форму, цвет, размер). Затем педагог предлагает 

распределить  предметы  по цветам  и посчитать их.  

Педагог  может предложить придумать, что еще из 

окружающих предметов (игрушек) можно положить  в 

каждую коробочку.   

(И) Задание №2 можно усложнить, например, не только 

продолжить ряды, но и раскрасить в первом ряду 

фигуры одинаковой формы – одним цветом.  

Перед выполнением задания №3 уточняет, что 

обозначают условные значки: цвет, форма, размер. Далее 

задание выполняют самостоятельно с последующей 

проверкой.  

Пальчиковая гимнастика 

1.Пальцы можно сосчитать 1,2,3,4.5.  

На другой руке опять: 1,2,3,4,5. 

Десять пальцев пара рук  

Вот твое богатство, друг!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Азбука-

тетрадь   

26-30  

  

Рефлексия.  

Молодцы, все вы справились с заданиями, хорошо 

работали на уроке. 

Предлагает оценить свою работу на занятии при 

помощи «Лесенки успеха».  

Педагог поясняет: на нижней ступеньке нужно 

дорисовать смайлика с грустным ротиком, если у 

ребенка было много ошибок. На средней ступеньке – с 

ровным ротиком, если мало ошибок. На верхней 

ступеньке – с улыбкой, если все было без ошибок, и 

ребенок хорошо понял тему.  

  

  

.  

  

Смайлики.  
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Тәрбиеші : Қасайынова Ақжарқын Қабдесқызы 

ЖШС «Алтын бала» мектепке дейінгі шағын орталық 

ШҚО Семей қаласы. 

 

Мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеуін дамыту, проблемасын шешу 

жолдары. 

 

Мақсаты:Балалардың тілін дамыту, ауызекі сөйлеуге үйрету. Баланың сөздік қорын 

байыту, сөйлем құрап айтуға, байланыстырып сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.Балалардың 

ой-өрісін, сана-сезімін кеңейте отырып,өмірге қажетті дағдыларға үйрету. 

Тілдің дамуына, әсіресе мектеп жасына дейінгі бала тілінің дұрыс қалыптасуына ерте 

бастан ерекше мән берген жөн.Тіл ақауы бар балалар өз тіл кемістіктерін сезініп, ұялшақ, 

момын болып келеді және құрбыларымен тез қарым-қатынасқа түсе алмайды. Қазіргі кезде 

балабақшаға сөйлемей келген үш жастағы бала тәрбиешіні таң қалдырмайды. Баланың тілін 

дамыту жұмысы отбасынан, балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. 

Менің тобымда және екінші кіші тобында да балалардың тіл білімдерін жетілдіруде 

көптеген қиындықтарға тап болдым, мысалы 

-Сөздік қорының кемдігі; 

-Сөйлемдегі сөз тіркестерін дұрыс таба алмауы 

-Дыбыстау кемшілігі; 

-Берілген тақырыпқа сюжеттік немесе сипаттау әңгіме құра алмауы; 

-Өз ойын дұрыс жеткізе алмауы. 

Топта мүлде сөйлей алмайтын, тіл білімі мүлде дамымаған бала жоқ. Тек 

ана тіліміздің ұяң дауыссыздарын дұрыс айта алмайтын, айта алмағандықтан басқа 

дыбыстармен алмастыру, бұрмаланып сөйлейтін, байланыстырып сөйлеу тілі нашар дамыған 

балалар баршылық. Ата-аналарға берілген кеңестердің арқасында, атқарылған жеке 

жұмыстардың арқасында балалар сөйлей бастады,бірақ түсініксіз. 

Заман өзгерген сайын әдіс – тәсілдер көбейіп, жаңарып, толығып жатыр. Мен де өз 

жұмысымда осы қиындықтарды шешу  жолында , балалардың тілін дамытуда   осы заманауи 

технологиялар мен әдіс-тәсілдерді қолданамын. Мысалы: 

1.Ойын технологиясы 

2.Денсаулық сақтау технологиясы 

3.ТТШТ  технологиясы 

4.Қатынастық-ақпараттық технологиясы 

1. Сын тұрғыдан ойлау технологиясы 

Әдіс-тәсілдер: көрнекілік,әңгімелесу, бақылау, мнемокесте,модельдеу,сөздік т.б 

Н. К Крупская: Мектепке дейінгі жастағы балалар үшін ойынның ерекше маңызы бар: 

олар үшін ойын - оқу, олар үшін ойын - еңбек, олар үшін ойын - тәрбиенің маңызды түрі. 

Ойын - баланың алдынан өмірдің есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін оятып, 

танымдық қасиеттерін, зейінін, есте сақтау қабілетін, ауыз екі сөйлеу мәдениетін дамытады. 

Ойын - баланың өмірді танудағы алғашқы қадамы. Ойынның түрлері көп, қазақ тілін 

үйретуде театрландырылғанң сюжеттік - рольдік ойындардың маңызы зор. 

1. Балалардың сөздік қорын дамытуда ойын технологиясын қолданудың  орны ерекше 

екендігіне көз жеткіздім. Баланың білуге деген құштарлығы, сөйлеуі ойын үстінде 
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қалыптасады. Сонымен қатар ойын барысында бала үлкендермен, өз құрбыларымен тілдік 

қарым-қатынас жасайды.    

2.Балалардың тіл білімдерін жетілдіруде денсаулық сақтау технологиясының маңызы 

өте зор.Мысалы балалармен бірге танымдық сағаттарда артикуляциялық жаттығулар 

кешенін, тіл ұстарту жаттығуларын, тілдік, сөздік ойын түрлерін, саусақ ойындарын жүйелі 

түрде өткіземіз.Саусақ ойыны- бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан, әрі үлкен 

мәні бар мәдени шығармашылық. 

Саусақ ойыны арқылы баланың сөйлеуге деген талпынысы, қабілеті дамып, ынтасы артады 

және шығармашылық әрекетіне жол ашады. Саусақтарының қозғалыс- қимылына қарап бала 

қуанады, шаттанады, сөзді айтуға тырысады. 

3.Сонымен қатар мектепке дейінгі тәрбиелеуде ТТШТ технологиясын алғашқы 

математикалық түсініктерін қалыптастыруда, тілдерін дамытуда тиімді екенін 

байқадым.  ТТШТ — тапқырлық тапсырмаларды шешу теориясы Бұл ең жас, әрі кең тараған 

таныс педагогикалық инновациялық жүйе. 

4.Қатынастық-ақпараттық 

Бала күнімізде көріп өскен мультфильм желісінен Успенскидің «Разноцветная семья» 

шығармасын аударып ұйымдастырылған оқу іс – әректіне қолданып жатырмын. Бұл 

шығарманың түрлі – түсті отбасының мүшелерін қағазға бес саусақ арқылы бастырып, қиып, 

түрлі – түстерге бояп қуыршақтарын балалар өздері қызыға жасайды. Қуыршақтарды жасау 

кезінде балалардың саусақ моторикасының дамуына үлкен үлесін қосады. Рольдерге бөліп 

сахналау барысында тілдерінің байланыстырып сөйлеулері дамыйды. 

 

5.Жаңа технологиялардың бірі – «сыни тұрғыдан ойлау технологиясы» СТО-ды 

дамыту  әлемнің түкпір- түкпірінен жиналған білім берушілердің бірлескен еңбегі.Сын 

тұрғысынан ойлау технологиясының ең басты өлшемі , 

оның тиімділігі,нәтижелігі, жаңашылдығы.Балаларды өз ойын еркін жеткізуге дайындау, оқу

 қызметінің үш кезең арқылы жүзеге асыру. 

6.Өз жұмысымда баланың сөздік қорын, тілін дамытуда мнемотехника әдісін 

қолданудың  да  маңызы өте зор. Мнемотехника – дегеніміз не? Мнемотехника — тіл 

дамытуда тиімді есте сақтау,оны дұрыс жеткізе білудегі әдіс пен тәсілдер жүйесі. Қазіргі 

кезде мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамытуда мнемотехниканы қолдану өзекті 

болып тұр. 

Мнемотехника — оңай жолдан қиынына қарай құрылады. Жұмысты ең оңай 

мнемоквадраттан бастап, жай ғана мнеможолдарға өтіп, сосын мнемокестеге өту. 

Қортындылай келе өз жұмысымда осы заманауи технологиялар мен әдіс-тәсілдерді 

қолдануды жалғастырамын. Көрсеткіштері төмен балалармен жеке жұмыстар атқарып ,ата-

аналарына жеке кеңестер беруді жалғастырамын. 

Халық байлығының асыл қазынасы –рухани тіл. Оны меңгеру бесік тәрбиесінен , ана 

әлдиінен бастап, балабақшада әрі қарай жүзеге аспақ. Қазақта «сүтпен сіңген сүйекпен 

кетеді» деген мақал бар. Демек, біз балабақша табалдырығын аттаған бүлдіршін бойына 

қазақ тілінің қасиетін сүттей сіңіре білсек, еңбегіміздің ертеңі алда деген сөз. 
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Алиева Жулдызай Срагановна 

воспитатель ТОО «Детский сад «Бөбек- Қостанай»» 

 ясли сад «Бес-үйрек»  

 

Формирование связной речи дошкольников через приемы мнемотехники 

"Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам - 

он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать 

таких слов с картинками, и он их усвоит на лету". 

К.Д.Ушинский 

      Речевое развитие ребенка – одно из основных условий становления личности в 

дошкольные годы. Каждый ребенок должен научиться содержательно, грамматически 

правильно, связно и последовательно излагать свои мысли. Именно в связной речи 

реализуется основная, коммуникативная, функция языка и речи. В настоящее время 

проблема развития речи становится особенно актуальной. Современный мир насыщен 

новейшими технологиями, дети живут в мощном потоке информации, где живое общение 

заменяется общением с компьютером и телевизором, планшетом или телефоном. Недостаток 

общения родителей со своими детьми, игнорирование речевых трудностей лишь увеличивает 

число дошкольников с недостатками речи. Речевые нарушения затрудняют общение, 

отрицательно влияют на мыслительную деятельность, ведут к изменениям в эмоциональной 

сфере ребенка, ограничивают овладение понятийными значениями и речевыми образцами. 

Детские рассказы страдают скудностью, наличием слов – повторов, длительными паузами, а 

главным является то, что ребенок сам не строит рассказ, а копирует предыдущий с 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fpraktikum-rechevoe-razvitie-detej-doshkolenogo-vozrasta-v-uslo.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fpraktikum-rechevoe-razvitie-detej-doshkolenogo-vozrasta-v-uslo.html
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незначительными изменениями, словарный запас ограничен. В исследованиях психологов 

обнаружено, что развитие речи идет намного активнее, если задействовано образное 

мышление, воображение, развита способность ребенка к замещению и наглядному 

моделированию, использованию речевых умений и навыков при решении разнообразных 

умственных задач.  

   Дошкольный возраст наиболее благоприятен для закладывания основ грамотной, 

четкой, красивой речи, что является важнейшим условием умственного развития ребенка. 

   Развитие связной речи детей – одна из главных задач детского сада. Связная речь 

неотделима от мира мыслей. Здесь отражается логика мышления ребенка, его умение 

осмыслить воспринимаемое и правильно выразить его. 

   Учитывая, что в данное время дети перенасыщены информацией, необходимо, 

чтобы процесс обучения был для них интересным, занимательным, развивающим. 

При обучении связной речи детей, вполне обосновано использование творческих 

методик, эффективность которых очевидна, наряду с общепринятыми. Я обратила свое 

внимание на приемы мнемотехники, которые облегчают запоминание у детей и увеличивают 

объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций. 

Что же такое «мнемотехника»?  Это система методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации об объектах 

природы, об окружающем мире, эффективное запоминание структуры рассказа, и конечно, 

развитие речи. 

Так как наглядный материал у дошкольников усваивается лучше, использование 

мнемотаблиц на занятиях по развитию связной речи, позволяет детям эффективнее 

воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, сохранять и воспроизводить её. 

Таким образом мнемотехника содержит в себе 2 важнейших фактора, облегчающих 

процесс становления связной речи, о которых много писали Лев Семенович Выготский, 

Даниил Борисович Эльконин: во- первых, наглядность, и во-вторых, план высказывания. 

Основной «секрет» мнемотехники очень прост и хорошо известен. Когда человек в 

своём воображении соединяет несколько зрительных образов, мозг фиксирует эту 

взаимосвязь. И в дальнейшем при припоминании по одному из образов этой ассоциации мозг 

воспроизводит все ранее соединённые образы. 

Мнемотаблицы-схемы служат дидактическим материалом в работе по развитию 

связной речи детей. Их используют для: 

 обогащения словарного запаса, 

 при обучении составлению рассказов, 

 при пересказах художественной литературы, 

 при отгадывании и загадывании загадок, 

 при заучивании стихов. 

Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает время 

обучения и одновременно способствует решению таких задач, как: 

 развитие связной речи; 

 преобразование абстрактных символов в образы (перекодирование информации); 

 развитие основных психических процессов – зрительной и слуховой памяти, 

зрительного и слухового внимания, образного мышления, воображения; 

 ускорение процесса автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

Ведется большая предварительная работа (педагога и детей): 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsihdocs.ru%2Fkontrolenaya-rabota-po-obshestvoznaniyu-6-klass-i.html
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Подготовка дополнительного познавательного материала, расширяющего кругозор 

детей. 

Обсуждение с детьми проведенных перед занятием наблюдений явлений природы или 

произведений устного народного творчества. 

Подготовка оборудования и раздаточного материала, прослушивание аудио 

материала. 

Выбор педагогом приемов, при помощи которых можно заинтересовать детей на 

занятии, создание мотивационной основы. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному:  

 Воробьева В.К. называет эту методику сенсорно-графическими схемами,  

 Ткаченко Т.А.- предметно-схематическими моделями,  

 Большева Т.В. -коллажем,  

 Ефименкова Л.Н. — схемой составления рассказа. 

   Особенность методики – применение не изображения предметов, а именно 

символов. Данная методика значительно облегчает детям поиск и запоминание слов. 

Символы максимально приближены к речевому материалу, например, для обозначения 

домашних птиц и животных используется дом, а для обозначения диких (лесных) животных 

и птиц – ёлка. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать цветные 

мнемотаблицы, т. к. у детей остаются в памяти отдельные образы: елочка — зеленая, ягодка 

– красная. Позже — усложнять или заменять другой заставкой — изобразить персонажа в 

графическом виде. Например, лиса – состоит из оранжевых геометрических 

фигур (треугольника и круга), медведь – большой коричневый круг и т. д. Для детей 

старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не отвлекать внимание 

на яркость символических изображений. 

Для изготовления этих картинок не требуются художественные способности: любой 

педагог в состоянии нарисовать подобные символические изображения предметов и 

объектов к выбранному рассказу. 

Содержание мнемотаблицы — это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения 

главных смысловых звеньев сюжета рассказа. Главное, нужно передать условно-наглядную 

схему, изобразить так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Как любая работа, мнемотехника строится от простого к сложному. Необходимо 

начинать работу с простейших мнемоквадратов, последовательно переходить к 

мнемодорожкам, и позже — к мнемотаблицам. 

Итак, работа строится из нескольких этапов: 

 Рассматривание таблиц и разбор того, что на ней изображено. 

 Осуществляется перекодирование информации, т.е. преобразование из символов в 

образы. (например, острые зубы — волк) 

 После перекодирования осуществляется пересказ с опорой на символы (образы), т.е. 

происходит отработка метода запоминания. 

   Мнемосхемы для составления описательных рассказов    помогают детям 

самостоятельно определить главные свойства и признаки предмета, установить 

последовательность изложения выявленных признаков; обогащают словарный запас детей. 
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Приём символизации — это наиболее короткий путь к формированию процесса 

запоминания и точной передачи информации, требующей дословного повторения, например, 

такого как в стихах.  Суть заключается в том, что на каждое слово или маленькое 

словосочетание придумывается картинка (изображение); таким образом, всё стихотворение 

зарисовывается схематически.          Следующий этап работы с мнемотаблицей — 

эмоциональное, выразительное воспроизведение текста стихотворения. Затем проводится 

словарная работа по произведению, беседа по смыслу прочитанного. После этого ребенок по 

памяти, используя графическое изображение, воспроизводит стихотворение целиком. На 

начальном этапе взрослый предлагает готовую план — схему, а по мере обучения ребенок 

также активно включается в процесс создания уже своей схемы. 

Если в начале работы педагоги используют готовые мнемосхемы, то в дальнейшем 

возникает потребность в совместном творчестве ребенка со взрослым. Постепенно ребенок 

начинает проявлять творческую самостоятельность, т.е. мнемотаблицы создаются, 

придумываются вместе, сообща. А существующую проблему взаимодействия ребенка, 

педагогов и родителей мы решаем путем формирования стремления у родителей и детей к 

творческому самовыражению и сотрудничеству. Так у нас появились мнемодорожек и 

мнемотаблицы с загадками, стихами, сказками, пословицами, в создании которых принимали 

участие дети вместе с родителями. 

Приёмы мнемотехники позволяют повысить интерес детей к логопедическим 

занятиям, а соответственно повышается их эффективность, так как    содержание текстов, 

используемых при развитии связной речи становятся осязаемыми, видимыми, 

представляемыми. 

Конечно, мнемотаблицами не ограничивается вся работа по развитию связной речи у 

детей. Это, прежде всего, как начальная, «пусковая», наиболее значимая и эффективная 

работа. Параллельно с этим используются речевые игры, настольные игры, изодеятельность, 

конструирование (дома для героев сказок), работа по развитию тактильной памяти, 

воображения (умение выражать свои ощущения от прикосновений (тактильные дощечки). 

Конечно, анализируя нашу работу, рано еще говорить о каких-то серьезных 

результатах. Но нельзя не отметить, что изучив достаточно большое количество научной и 

методической литературы, пробуя на практике приемы, рекомендованные ведущими 

педагогами, мы с коллегами пришли к выводу, что работая в этом направлении, мы делаем 

наше общение с детьми интересным, доступным, и как следствие, более результативным. 

Творческая методика - мнемотехника — интересна и детям, и педагогам, согласитесь, — это 

важный фактор в нашей работе. 

Список литературы 
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Торощина Ольга Валентиновна. 

воспитатель ТОО. Детский сад «Мир Детства»   

город Алматы. 

 

Конспект открытого  занятия по рисованию в старшей группе 

«Почемучки». 

Нетрадиционная техника рисования (картофель, морковь, ватные палочки) 

 

                                                  Зимний пейзаж. 

Цель: Учить детей рисовать зимний пейзаж нетрадиционной техникой рисования, 

методом   печатанья. Развивать  моторику рук, воображение, речь ребенка. Воспитывать 

любовь к природе, усидчивость. Воспитывать детей к тому, что художник изображает, то, 

что видит, что удивило и порадовало его. А также передавать свои чувства в рисунке.  Уметь 

восторгаться соей работой. 

Оборудования и материалы: Репродукции зимних пейзажей, гуашь, стаканчик с 

водой, тонированная бумага, Формы из овощей, бочонок с медом  одноразовые тарелочки, 

влажные салфетки, ватные  палочки. 

Билингвальный  компонент картофель- картоп; морковь-сәбіз. 

Медведь –Аю, мед-бал. Снег- қар. 

                                                       Ход занятия. 

В. Здравствуйте ребята! Посмотрите сколько сегодня гостей  пришло к нам в гости 

давайте поздороваемся с ними. Ребята! Я хочу Вам предложить побыть сегодня 

волшебниками. Вы согласны?  (да). Тогда давайте вместе посмотрим на эти иллюстрации. 

Что вы видите? 

 Дети (зиму) правильно. А какие признаки зимы вы знаете? (стало холодно снег идет и 

……). 

Ребята! А какие развлечения дарит нам зима? ( много снега, можно кататься на санках 

и……) 

Кто скажет, как правильно называется эта иллюстрация? (пейзаж). 

Ребята! А что такое пейзаж?  Пейзаж это изображение природы человеком. Вот и мы с 

вами будем сегодня изображать волшебный зимний пейзаж необычным способом. 

(выход медведя под музыку из мультфильма «Маша и медведь»). 

Медведь в корзине несет овощи, в руках держит бочонок с медом 

Диалог с воспитателем. 

-Прежде чем мы будем рисовать, вам надо отгадать загадку.  

Что капали из земли, жарили, варили? Что в золе мы испекли ели да хвалили? 

(картофель). 

Оказывается, что и картошкой можно рисовать.  Давайте вместе попробуем, обмакнем 

половинку нашей картофелины в тарелочку с гуашью белого  цвета, и сделаем опечаток  на 

листе бумаги. Смотрите, что у нас получилось? А у нас получились  сугробы вот как 

интересно. Волшебники мои вы, наверное, устали давайте немного отдохнем. 

Физминутка: « Зимушка-зима». 

Здравствуй зимушка-зима          ( кланяемся) 

Что в подарок принесла?            ( разводим руки в стороны) 

Белый снег, пушистый.         ( приседаем, проводим руками по снегу) 
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Иней серебристый.             ( встаем поднимаем руки вверх) 

Лыжи, санки и коньки.       ( иммитируем движение лыжников и конькобежцев) 

И на елки огоньки.         ( поднимаем руки вверх, крутим фонарики) . 

Отдохнули , молодцы. 

-А теперь мы будем рисовать ёлочку, а вот чем? Угадайте. 

Сидит девица в темнице, а коса на улице ( морковь).   Молодцы отгадали. 

-Давайте возьмем морковку обмакнем в тарелочку с зеленой гуашью и отпечатаем на 

листе бумаги, и у нас получились такие красивые ёлочки.  Очень красиво получилось, 

молодцы. Ребята! А чего  еще не хватает в снежном, зимнем лесу? ( снега) правильно. А мы 

сейчас нарисуем снег, возьмем ватную палочку обмакнем в белую гуашь и нанесем точки по 

всему листу бумаги. Вот и получился красивый волшебный пейзаж. Ребята! -Давайте вместе 

с медведем пошалим. 

(под музыку танцуем и прощаемся с медведем) 

2. Ребята! Вам понравилось занятие? А что вам больше всего запомнилось? 

3.Ребята! к нам пришла коробка. А что это такое? (говорит коробка) 

Ребята подойдите все ко мне ( говорит коробка). 

Дорогие мои волшебники, а где же мы с вами возьмем мед? 

Айлин: Ох, в лесу медведь ревет, где же, где любимый мед? 

Подожди медведь, немножко, погляди пока в окошко. 

Вот ребята смотрите, какие фишки у нас есть, давайте одну фишку положим в это 

отверстие и посмотрим, что же будет.  

Дети кидают  в отверстие фишку с медом и получают сюрприз медвежонка. 
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   Орымбасарова Махаббат Маратовна  

Павлодар облысы, Шарбақты ауданы, Шалдай ауылы 

«Шалдай жалпы білім беру» 

КММ шағын орталығының тәрбиешісі 

Балалардың жасы: 4 – 5. 

 

Тақырыбы: «Қазақстан  табиғаты».  

Мақсаты: Қазақстан Республикасының табиғаты мен табиғи материалдары туралы  

әңгімелеу. 

Міндеттері: 

Білімділік: Қазақстан табиғатымен таныстыру. Жануарлармен өсімдіктердің Қызыл 

кітабын көрсете отырып, олардың түрлері туралы ақпарат алуға үйрету. Тіршілік 

иелерінің бір-бірімен байланысы туралы білімдерін жетілдіру; 

Дамытушылық: балалардың экологиялық білімдерін дамыту; 

Тәрбиелік:Табиғатты қорғауға және оған қамқорлықпен қарауға тәрбиелеу; 

Қолданылатын құрал - жабдықтар: «Жануарлар мен өсімдіктердің Қызыл кітабы» 

тақырыбындағы суреттер, слайд түрлері,  үлестірме материалдар, ҚР–ның картасы, 

жануарлардың атрибут-суреттері. 

Алдын - ала өткізілген жұмыстар: Сирек кездесетін аңдар мен құстардың 

суреттерінен көрме. 

Болингвальды бөлім: Қызыл кітап - Красная книга - Red book. Туған өлкем – родной 

край - native land, тірі табиғат-живая природа, өлі табиғат- неживая природа - wildlife. 

Барысы: 

I Ұйымдастыру кезеңі (ғажайып сәт, тақырыпқа ену) 

 Шаттық шеңбері: Күндей жадырап, айдай арайлап, жұлдыздай жарқырап, судай таза 

көңілмен бүгінгі күнімізді бастайық. 

Күтпеген сәт: Барыстың баласы Алан мен Арқардың баласы Қозықаның келуі. 

- Балалар, біз жаңа осында келе жатып, жолдан мына ғажап кітапты тауып алдық, қандай 

кітап екенін түсіндіріп беріңдерші? 

Тәрбиеші: Қане, Алан, Қозықа берші, көрейік. Ой, балалар, бұл - Қызыл кітап қой. 

II Негізгі кезең (тақырыпты ашу, ойындар, физминутка) 

Тәрбиеші: Ой Алан, Қозықа, бүгін біздің танысқалы отырған оқу қызметіміз де осы - 

Қызыл кітап туралы болмақ. Тақырыбымыз: Қазақстан табиғаты. (Балаларды сирек 

кездесетін аңдар мен өсімдіктер жайлы кітаптардан жасалған көрмеге шақыру). 

Тәрбиеші: -Бұл кітаптарда осы сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктер туралы 

анықтамалар, қызықты әңгімелер және олардың түрлі - түсті суреттері бар. Қызыл кітаптың 

маңызы зор. Ол жойылып бара жатқан аң - құстарды, өсімдіктерді қорғауға, оларды аулауға, 

бейберекет жасауға тыйым салады және туған табиғатымыздың байлығын қорғап, кейінгі 

ұрпақтарға жеткізуді мақсат етеді. Сол арқылы табиғатты сүюге, қорғауға тәрбиелейді. 

Балаларды қызықтыру: Табиғат дегеніміз не? Суретпен жұмыс. Қазақстан картасымен 

жұмыс: Біздің бас қаламыз қандай қала? 

-Ал біз қандай ауылда тұрамыз? 

Қандай өсімдік түрлерін білесіңдер? 

Сұрақ-жауап: Табиғат дегенді қалай түсінесіңдер? (балалар өз түсініктерін, пікірлерін 

ортаға салады.) Табиғаттың қасиеті ерекше. Біз табиғатта дем алып, жұпар ауаны жұтамыз, 
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мөлдір бұлақтан су ішіп, шөлімізді қандырамыз.Табиғаттың бізге берері көп.  Ендеше 

табиғатты аялайық, қорғайық. Табиғат заттар екі түрге бөлінеді: тірі және өлі табиғат. Тірі 

табиғатқа- адамдар, ағаштар, құстар, аңдар жатады. Өлі табиғатқа- тау, тас, су, құм, мұз, 

топырақ жатады. 

Тәрбиеші жетекшілігімен ойын: «Не қайда?»  

Мақсаты: Балалардың әуеде, суда және жерде жүретін жануарлар туралы түсінігін дамыту. 

Жылдамдығын анықтау. 

Сергіту сәті: 

 Бетке соққан жел лебі, 

Қозғалады ағаштар. 

Биік-биік ағаштар, 

Төмен-төмен бұталар. 

Сөздік жұмыс: Қызыл кітап - Красная книга - Red book. Туған өлкем – родной край - native 

land, тірі табиғат-живая природа, өлі табиғат- неживая природа - wildlife. 

III Қорытынды кезең (тақырыпты қорытындылау) 

Тәрбиеші: Ал, балалар, ойын ойнауға қалайсыңдар? Олай болса, топ балалары Алан мен 

Қозықаның тобына екіге бөлінейік те, екі қатар болып отыра қалайық. Мына жерде  әр түрлі 

табиғат құбылыстары  бейнеленген,  суреттер үстел үстінде жатыр. Соның ішінен кез - 

келген суретті алып, қимылмен көрсетіп беруі тиіс. Ал, келесі топ  балалары оны табады. 

Екі-үш рет ойнайды. Ойынға қызығушылық тудырады (табиғат құбылыстары туралы сөздік 

қорлары дамиды). 

Ойын: Суретпен жұмыс.Табиғаттың суретін бояу. 

-Жер бетінде 

1. Күн ортақ, жылу әрі жарық береді. 

2. Су, жаңбыр қар ортақ. 

3. Ай ортақ-түнде сәуле шашады. 

4. Жел ортақ-бәрімізге. 

IV. Рефлексия: (әр түрлі рефлексия өлшеуіштерінің көмегімен балалардың пікірлері: 

смайликтер, көңіл-күй түсі, табыс сатысы т.б.) 

 Доппен ойын ұйымдастыру. «Табиғаттағы заттарды ата» Балалар допты қағып 

алып,табиғаттағы заттарды атайды. 

-«Қызыл кітап» дегенді қалай түсінесің? 

-«Қызыл кітапқа» енген жануарлар мен құстарды ата. 

«Қызыл кітап» деп неге аталған? 

"Қызыл" сөзін тағы немен байланыстырар едің? 

- Сирек кездесетін қандай өсімдіктер мен жануарларды білесіңдер? 

Қойылған сұрақтарға жауап береді, жойылып бара жатқан аң - құстарды атайды. 

Балалар, салған суреттеріңді бүгінгі қонақтарымыз Алан мен Қозықаға көрсетейік. Балалар 

оларға орындаған тапсырмаларын қуана көрсетеді. 

Тәрбиеші: Ал, Алан, Қозықа «Қызыл кітап» не екенін түсіндіңдер ме? 

Алан: Рахмет, сіздер арқылы  мен «Қызыл кітапқа» енген жануарлар мен құстарды білдім. 

Маған ұнады, келер оқу қызметіне де келгім кеп отыр.  

Қозықа: Иә, мен де көп нәрсе білдім. «Қызыл кітапқа» енген өсімдіктерді тани 

бастадым, енді оларды аялап, қорғап жүретін боламын. Ал, біз үйімізге қайтайық, бізді іздеп 

жатқан да болар. Сау болыңыздар!  
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Тәрбиеші: Балалар, сендер іс - әрекетке жақсы қатысып, сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер, 

жарайсыңдар балалар. Белсене ат салысқан балаларды, мақтау мадақтау. Балалар бүгінгі оқу 

қызметіндегі  пікірлерімен бөліседі. Табиғат жайлы, өлі, тірі табиғат жайлы, ойнаған 

ойындарын әңгімелеп, ұнаған сәттерін айтады. 

Күтілетін нәтиже: 

Біледі: табиғат ерекшелігін, өлі, тірі табиғат туралы. Сирек кездесетін аңдар мен 

құстарды білді: 

Игереді: өлі және тірі табиғатқа тән белгілер; 

Меңгереді: «Қызыл кітап», оның маңызың меңгерді, өсімдіктер дүниесіне қамқорлық 

жасауды. 

 

 

 

 

 

КШЯС «Бахыт» г.Сарань 

Тәрбиеші/ Воспитатель:  Хайруллина  Зульфия  Мажитовна 

Білім беру саласы /Образовательная область: Познание, социум. 

    Бөлімі / Раздел: Основы математики, ознакомление с окружающим миром. 

 

    Тақырыбы /Тема:  «Алдар Косе в гостях у ребят» 

    Мақсаты /Цели: Считают в пределах пяти, называя числа по порядку,  

     различают и называют геометрические фигуры, цвета; называют город где   

     родился, страну, государственные символы. 

     Күтілетін нәтиже/ Ожидаемый результат: Будут считать в пределах пяти,  

      назовут числа по порядку, будут различать и называть геометрические  

      фигуры, цвета; назовут город где родился, страну, государственные символы. 

    Көптілділік компонент / Полиязычный компонент: один-бір -one, два -екі -two, 

три -үш – three,четыре -төрт -four , пять -бес -five , квадрат-шаршы  - square, круг -дөнгелек - 

circle, треугольник –үш бүрыш  - triangle,  прямоугольник – төрт бурыш – rectangle, қызыл-

красный, сары-желтый, жасыл-зеленый, синий- көк. 

Әрекет кезеңдері 

Этапы  

деятельности 

Тәрбиешінің іс- әрекеті 

Действия  воспитателя 

Мотивациялық – 

қозғаушылық 

Мотивационно – 

побудительный 

 Поздороваемся с гостями. 

Здравствуйте! Салеметсызбе! 

Ребята, я сегодня получила электронное сообщение ( ноутбук - 

презентация) от храброго джигита. Это письмо откроется, если мы 

отгадаем, как его зовут. 

 О каком храбром джигите говорится. 

- герой казахских народных сказок,  

Он бедняк и весельчак, 

Неунывающий чудак. 

 Бедняков он защитит 

 А вот баев перехитрит! 
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 Алдар Косе. 

Жаксы, балалар. Письмо открывается, а в нем сообщение.( на 

ноутбуке открывается сообщение) 

 «Балалар, злая ведьма – Мыстан кемпир,  применив свое 

колдовство, забросила меня в пустыню, где я заблудился, и чтобы 

мне вернуться , нужно собрать карту Казахстана, которая 

разделилась на кусочки и расколдовать Мыстан кемпир » 

Посмотрите ребята на карту  Казахстана, на ней не хватает  

несколько деталей  пазл. Сколько кусочков пазл не хватает? ( Дети 

считают) 

 Мы сможем помочь Алдару Косе? Да. 

Чтобы добыть каждый недостающий  пазл, необходимо быть 

внимательными, решительными , выполнять задания , и помогать 

если у кого то не получается. 

Ізденушілікке – 

ұйымдастыру 

Организационно – 

поисковый 

Проходим , садимся за столы, отырамыз.  

Голос Мыстан Кемпир (презентация-  аудио звук): 

Ха ха ха вам низа что не справиться , с моими заданиями и вы не 

сможете помочь Алдару. 

Взгляниетеэто наше первое  задание 1. 

На внимательность. 

Алдар-косе. Он добрый, смелый и храбрый джигитом. Носил 

расписной кафтан, красивую шапку- тюбитейку и жил в ауле, в 

одной из этих юрт. А в какой, догадайтесь сами».  

Работа с раздаточным материалом «Найди юрту Алдара-косе»  

На столе у каждого ребенка карточка с изображением юрт с цифрами 

от 1 до 5 , а также цифры от 1 до 5 . 

 «Посмотрите, вот это аул. Сколько здесь юрт? (пять).  Посчитаем 

каждую юрту( ну казахском языке) , обозначим цифрой, начиная 

слева на право. Дети считают юрты на двух языках ( прямой и 

обратный счет). 

Какое число находится между 2 и 4? 3 (на казахском языке) 

Каким цветом окрашена юрта под номером 3? Желтая (на казахском 

языке) 

Каким числом обозначена зеленная юрта? 1 ( на казахском языке) 

Алдар -косе живет в красной юрте. Нашли. Каким числом 

обозначена эта юрта? 5 ( на казахском языке) 

 И находят юрту, где живет Алдар-косе.  

Жарайсындар, молодцы, вы справились с этим заданием, и за юртой, 

нахожу недостающий пазл карты . 

Голос Мыстан  Кемпир ( презентация аудио звук): Ах, так тогда, вам 

дам еще сложнее задание.  

Предлагаю детям пройти на ковер вот и следующее задание. 

Задание 2 Память 

Кто мне скажет, как называется наша республика? 

Казахстан.(Полные ответы)  
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Как называется столица Казахстана- Нурсултан. 

 В каком городе вы живете? В Саране. 

Назови свой адрес. 

Вы знаете,  что у каждой страны есть свои символы. Также и в  

Казахстане есть символы, Давайте мы вспомним. Какие символы вы 

знаете?   

это флаг - ту, герб - елтаңба, гимн - әнұран. Что изображено на 

флаге, гербе? Рассматривание.  

Задание от Мыстан Кемпир такое, необходимо угадать откуда это 

часть ? (дети рассматривают картинки и называют элементы, 

отвечают где они встречаются - флаг или герб, значение и точное 

расположение)  

Молодцы справились вот и пазл карты Казахстана.             

Голос Мыстан кемпир( презентация аудио звук)  : Ну ладно, 

следующее задание- разминка. 

Видео физминутка. 

Молодцы ребята, Жарайсындар балалар. 

Голос Мыстан кемпир (презентация аудио звук) : кхе кхе кхе, 

держите недастающий пазл,   (прикрепляем пазл)  вот мое еще 

задание, вы с этим не справитесь я уверенна, оно  очень сложное. 

Балалар , я уверенна у вас все получится. Правда?  

Задание на дружба 

 Байтерек. 

Собрать из блоков Дьенеша по эскизу «Байтерек». 

Из каких геометрических фигур мы будем собирать «Байтерек» 

Произносим на казахском языке. Какого цвета блоки прямоугольной 

формы? На казахском языке. 

Что у нас получилось? В каком городе расположен Байтерек ? 

Нурсултан.  

Дети помогают дрг другу , если есть затруднения. 

Жарайсындар балалар, молодцы ребята. 

За Байтереком еще один пазл мы нашли. 

Только что мы с вами собрали одну из достопримечательности  

Нурсултана- Байтерек. 

Молодцы ребята, вот мы и справились со всеми заданиями. 

Мы собрали все пазлы на нашей карте, посчитаем сколько пазл мы 

собрали. 

Теперь Алдар Косе сможет вспомнить и вернуться в Казахстан. Я 

сейчас сфотографирую и отправлю Алдару Косе. Фотографирую и 

отправляю смс. 

Вы смелые и дружные ребята, смогли помочь Алдару, теперь нам 

необходимо расколдовать Мыстан Кемпир. 

Что можно для этого сделать? Дети предлагают свои варианты. 

Может, подарим ей цветы? Тогда нам нужно и ваза. Одни делают 

цветы, другие вазу. Собираем с помощью палочек Кюизинера по 
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эскизу. 

 Замечательные у вас цветы получились. 

Голос Мыстан Кемпир ( презентация – аудио звук) : Спасибо вам 

ребята, за цветы и вазу, стало у меня на душе теплей. 

Рефлексивті – 

түзетушілік 

Рефлекторно – 

корригирующий 

 Стук в дверь заходит Алдар Косе:  

Салеметсыздер балалар, жарайсындар. 

Выручили вы меня, я прибыл в Казахстан, с вашей помощью. 

Скажите, какое задание было самым трудным? 

А было ли вам легко? За что бы вы себя похвалили? 

 Я к вам с непустыми руками. На прощание он дарит детям медальки 

шоколадные. 

Дети сказали рахмет и попрощаемся с гостями сау болыныз! 

 

 

 

 

 

 

 

Чахно Ольга Викторовна 

Воспитатель мини-центра «Солнышко» 

КГУ «Первороссийская средняя школа» 

ВКО, район Алтай 

 

Ұйымдастырылған оқу іс-әретінің технологиялық картасы 

Технологическая карта организованной учебной деятельности, 

Білім беру аймағы\Образовательные области: Познание.Творчество. 

Білім беру аймағы\Раздел:основы математики,лепка. 

Тақырыбы\Тема: «Совушка-сова». 

Мақсат\Цели: обобщить умение детей различать и называть свойства предметов - 

цвет, форма (круг, квадрат, треугольник), размер (большой, маленький, длинный, 

короткий),закрепить навыки лепки из соленого теста. 

- формировать представления о свойствах предметов: цвет, форма, величина; 

- закрепить умение различать и называть круг , квадрат, треугольник; 

 - закрепить умение различать контрастные по величине предметы, используя слова 

«большой», «маленький»; длинный- короткий; 

-способствовать развитию логического мышления, внимания, памяти, речи, 

мыслительной активности; 

-воспитывать познавательный интерес, учить работать  с тестом аккуратно, сохраняя     

эстетический вкус. 

Көрнекі құралдар/ Оборудование и материалы: раздаточный материал(картинки - 

зайчики и морковка); наглядный материал (картинки-елочки ,грибочки); игра «Подбери 

ключик»; соленое тесто. 

Қостілділік компоненті/ Билингвальный компонент: сова – жапалак. 
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Көрнекі 

құралдар/ 

Этапы 

деятельности 

 

Тәрбиешісінің іс-әрекеті/ 

Действия воспитателя 

 

Балалардың іс-

әрекеті/ 

Действия детей 

Мотивациялық

-қозғаушылық/ 

Мативационно 

–

побудительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивациялық

-қозғаушылық/ 

Организационн

о-поисковый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит фонограмма «От улыбки…» 

 

Круг приветствия: 

*В хоровод мы дружный встанем, 

  Руки дружбы мы протянем! 

-Здравствуй, день! Здравствуй друг! 

  Всех приветствуем вокруг! 

-Ребята, посмотрите направо, посмотрите налево, 

улыбнитесь друг другу! Пусть хорошее настроение 

сохранится на целый день! 

Ребята, пока вы уходили, к нам в группу залетела 

какая-то птица. Что за птица - отгадайте загадку. 

Ночью видит будто днём. 

Станет "ухать" не уснём: 

И большая голова. 

Птицу как зовут?.  

Правильно, сова. А вот и она. Здравствуй, Сова!   

А как можно ласково назвать сову? А как по 

казахски будет Сова?(Жапалак) 

 

Ребята, сова к нам не просто так прилетела, она 

принесла с собой сундучок знаний, а чтобы 

открыть этот сундучок и узнать ,что в нем – нужно 

выполнить задание. 

Игра «Подбери ключик!» 

 А задание такое: нужно назвать цвет каждого 

замочка, фигуры отверстий и подобрать к 

отверстиям ключики. 

Молодцы, ребята, правильно выполнили задание! 

А значит, мы можем открыть сундучок и 

посмотреть, что же в нем? 

Сверток? Развернем – это вопросы Совушки, 

чтобы проверить вас  на внимательность и ваши 

знания. Ответим? 

Игра «Вопрос-ответ» 

Я буду задавать вопрос, а вы отвечайте. 

- Кто больше: слон или мышка? 

- Кто больше - лошадь или собачка? 

- Сколько у тебя носиков? (один) 

-А сколько звезд на небе? (много) 

- А солнце на небе?.. (одно) 

Под музыку «От 

улыбки хмурый 

день светлей…» в 

группу заходят 

дети. Дети 

становятся в круг 

Выполняют 

движения 

соответственно 

тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сова 

 

(дети 

здороваются) 

Совушка. 

 

Повторяют-

жапалак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети подбирают к 

отверстиям в виде 

геометрических 

форм (треугольник, 
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- Сколько хвостиков у кошки? (один) 

- Сколько у тебя хвостиков? (ни одного) 

- Сколько иголок у ежа? (много) 

- Сколько у тебя рук? (две) 

- Сколько у тебя глаз? (два) 

- Сколько у тебя ног? (две) 

- Сколько у тебя лапок? (ни одной) 

- Потолок наверху, а пол… (внизу) 

- Сколько детей в группе? (много) 

-А сколько сов? (одна) 

- Молодцы! Совушке очень понравилось с вами 

играть. 

Смотрим, что еще есть в сундучке? Мешочек. Что 

в нем? Ленточки. 

Игра «Короче, длиннее» 

Ребята, Посмотрите, все ленты разной длины - 

одни короче, другие длиннее. Сравняем у ленточек 

один конец и посмотрим, какая лента длиннее. 

Какая лента длиннее? (синяя). Какая лента 

короткая? (желтая). Правильно, молодцы!  

А что же в конверте с печатью? 

Игра «Разложи по размеру зайчиков и морковку» 

- Что на этот раз приготовила для вас Совушка-

 Сова?… 

Надо разложить картинки по размеру. (Большой - 

маленький) 

Игра «Сравни елочки и грибочки» 

На рисунке 3 елочки и 2 грибочка. Сколько 

елочек? Сколько грибков? Чего больше? Чего 

меньше? Сколько нужно добавить грибочков, 

чтобы было поровну? 

Физкультминутка «Совушка-Сова». 

Совушка- Сова, большая голова. 

 

Высоко сидит. 

 

Далеко глядит. 

Крылышками хлопает. 

Лапками топает. 

За всеми наблюдает. 

 

Про всех все знает. 

Ребята, Совушке очень понравилась 

физкультминутка и то, как вы дружно живете в 

своей группе. Она загрустила, потому что в лесу 

квадрат, круг) 

ключики с такими 

же фигурами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети сравнивают 

длину лент 

(длиннее, короче) и 

называют цвет . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

раскладывают 

картинки по 

размеру. 

(Большой - 

маленький) 
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Рефлексивті-

түзетушілік/ 

Рефлексивно-

корригирую-

щий 

она живет одна. 

А давайте для нашей Совушки сделаем маленьких 

совят, что бы ей не было скучно. 

Лепка из соленого теста «Совята». 

Из куска теста скатываем между ладонями шар. У 

Совушки есть ушки, ушки на макушке. Ушки мы 

делаем методом прищипывания,  к верху 

заостряем. Глазки сделаем из золотистых 

гвоздиков, а клювики из черных семечек .Вот 

какие получились забавные совята! 

Ребята, Совушке очень понравились ваши 

подарки! Она вам тоже приготовила в подарок 

раскраску и пазлы  «Собери картинку»(каждому). 

Совушка еще у нас немножко погостит, ей так не 

хочется от вас улетать. 

А вам понравилось наше занятие? Чем 

понравилось? Чем мы сегодня занимались? Как 

приятно дарить друг другу подарки!  Правда? 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

Дети выполняют 

движения 

соответственно 

тексту. 

Руки над головой 

сомкнуты. 

Руки вверх, 

тянутся на 

носочках. 

Руками тянутся 

вперед. 

Хлопают в ладоши. 

Топают ножками. 

Проводят руками 

из стороны в 

сторону. 

Поочередно 

загибают пальцы. 

 

 

 

Дети выполняют 

работу, применяя 

навыки лепки из 

соленого теста. 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы. 

 

Күтілетін нәтиже/ Ожидаемый результат: 

Білу / Знать: названия геометрических фигур 

Істей білу керек/ Уметь: большой, маленький, вверх,вниз. 

Түсінуге тиіс/ Иметь: навыки лепки из соленого теста, лепят предметы круглой 

формы. 
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         Нұр-сұлтан қаласы әкімдігінің 

«Қиын өмір жағдайындағы балаларды қолдау орталығы» КММ 

Тәрбиешісі Ташимова Самал Жаксыкелдыевна  

 

Білім беру саласы: Шығармашылық                                                                                    

Тақырыбы: «Достарыма арналған үй»                                                                                       

Бөлімі:  Аппликация                                                                                                                       

Мақсаты: қоршаған орта және үй жануарлары тулалы білімдерін кеңейту;балаларды 

қайшымен жұмыс ітетуге үйрету                                                                                        

Қолданылған  көрнекіліктер, қажетті құрал-жабдықтар: ит пен мысықтың түрлі 

тұқымының суреті түрлі-түсті қағаздар қайшы, желім үлестірмелі матералдар                       

Сөздік жұмыс: шуақ, адал.                                                                                                       

Билингвальді компанент: ит-собака, мысық-кошка, достар-друзья, үйшік- домик. 

Оқу іс-әрекетінің 

кезеңдері 

Педагогтің іс-әрекеті Балалардың іс-

әрекеті 

Мотивациялық 

қозғаушылық 

 

Тақтаға иттің және түрлі мысықтың суретін 

ілу. 

Жұмбақ 

Ырылдайды үреді, 

Үй маңында жүреді. 

Иесін ол біледі, 

Бөтен біреу келсе егер, 

Үріп белгі береді. 

Мақал 

Ит-адамның досы 

Сөздік жұмыс:шуақ, адал. 

Иттер-ең сақ жіне адал достар. Жер бетінде ит 

тұқымының түрлері өте көп. 

Суреттерді қызыға 

қарайды. 

Жұмбақты шешеді. 

 

 

Жауабы: ит  

Ұйымдастырушы

лық-ізденістік 

Ғажайып сәт 

-Балалар, бізге ит және мысық қонаққа келеді. 

Олармен танысайық. 

Педагог жұмсақ ойыншықтар: ит және 

мысықты көрсетеді. 

Билингвальді компанент: ит- собака, мысық-

кошка, достар- друзья, үйшік домик. 

-Үйшіктің шатырын қандай пішінен жасаймыз 

-Ал негізінше 

-Үйшіктің тағы несі болады 

Балаларды қауіпсіздік техникасының жөн-

жосығымен, қайшымен қалай жұмыс жасау 

керектігімен таныстырады. 

Қонақтармен 

амандасады,қуаны

штарын білдіреді. 

 

 

Қайталайды: ит- 

собака, мысық-

кошка, достар- 

друзья, үйшік 

домик. 

 

 

-Шатыры 

үшбұрыш. 

-Негізі-шаршы 

-Терезелері-

шаршыдан 
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Рефлексияалық-

түзетушілік 

-Қараңдаршы, балалар қандай керемет үйлер 

бой көтерді. 

Балалар көілді 

күймен 

ойыншықтарды  

құшақтайды. 

 

Күтілетін нәтиже: 

Жасайды:  қайшымен жұмыс кезңнде қауіпсіздік техникасын сақтайды. 

Түсінеді: ит және мысық тұқымдарының бірнеше түрін 

Қолданады: шаршы, тіктөртбұрыш,ұшшбұрышты қолданып үйшік жасауды. 

 

 

 

 

 

 

Акмолинская область Егиндыкольский район 

 ГККП «Ясли-сад» Балбобек» 

воспитатель первой младшей группы «Почемучка» 

Мухамедиярова Мадина Далабаевна 

 

Консультация для воспитателей 

«Система Марии Монтессори как средство развития 

мелкой моторики рук» 

 

Воспитание детей всегда было и остается трудным делом. Особенно трудно приучить 

ребенка одеваться самому, шнуровать обувь, приносить игрушки, застегивать пуговицы. Для 

того чтобы помощь детям в этих трудных задачах, итальянским педиатром Марией 

Монтессори было разработана уникальная система дошкольного воспитания.  

Как врач, Мария Монтессори понимала, что для духовного развития важно, чтобы 

ребенок мог чувствовать. Свой педагогический талант Мария Монтессори раскрыла в 

обучении детей сенсорике и моторике, развитии навыков чтения, письма, счета.  

Монтессори искала такие методы и техники, которые помогали бы ребенку освоить 

навыки с минимальными затратами энергии и времени. Застегивание пуговиц, одевание, 

шнуровка обуви всегда вызывали трудности у детей маленького возраста, особенно у детей с 

нарушенным развитием, так как у таких малышей мелкая моторика развита очень слабо. 

После многих лет практики, Мария вывела закономерность: чем более развиты детские 

пальчики, т. е. моторика и сенсорика, тем быстрее ребенок начинает говорить. В связи с 

этим, многие игры для детей, разработанные Монтессори, рассчитаны именно на работу 

пальчиков.  

На сегодняшний день система Марии Монтессори – одна из самых востребованных 

методик развития ребенка. Развитие детей по системе Монтессори – это свобода и 

дисциплина, увлекательная игра и серьезная работа одновременно. Свою педагогическую 

методику Мария Монтессори называла системой самостоятельного развития ребенка в 

дидактически подготовленной среде. Системе Монтессори более 100 лет, но очень долгое 

время книги Монтессори были недоступны в нашей стране. Педагогическая система 
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Монтессори стала известна у нас только в 90-е годы. В настоящее время в России открыто 

много различных центров и детских садов, обучающих детей по методике Марии 

Монтессори. В основном, методика "охватывает" возраст от 3 до 6 лет.. Мария Монтессори 

(31.08.1870 - 06.05.1952) – первая женщина-врач в Италии, ученый, педагог и психолог. В 

1896 году, работая детским врачом в клинике, Мария обратила внимание на умственно 

отсталых детей, которые бесцельно бродили по коридорам заведения и ничто не могло их 

занять. Наблюдая за несчастными, Мария пришла к выводу, что эти дети в свое время не 

имели стимулов к развитию и что каждому ребенку, в первую очередь, нужна специальная 

развивающая среда, в которой он смог бы найти что-то интересное для себя.  

М. Монтессори взялась за изучение педагогики и психологии и попробовала создать 

свои методы развития и воспитания детей. Впервые система, созданная Монтессори, была 

использована в «Доме ребенка», открытом ею 6 января 1907 года в Риме. Наблюдая за 

детьми, Мария методом проб и ошибок постепенно разработала сенсорные материалы, 

вызывающие и стимулирующие у детей интерес к познаниям.  

В уникальной системе самовоспитания и саморазвития маленьких детей основное 

внимание уделяется воспитанию самостоятельности, развитию чувств (зрения, слуха, 

обоняния, вкуса и т. д.) и мелкой моторики. В  

Сортировка  

Возьмите две миски. На стол насыпьте горох и гречку (макароны и фасоль – 

выбирайте любые крупы). Попросите ребенка отсортировать одно от другого и разложить в 

две миски.  

Слишком напоминает задание, которое мачеха придумала для Золушки? Возможно. 

Но такое задание является отличной тренировкой для маленьких детских пальчиков.  

Только не переусердствуйте. Не нужно заставлять ребенка перебирать крупы, если 

ему это надоело или он устал.  

Рисование на муке  

Насыпьте на стол муку (манку, песок, сахар). Предложите крохе порисовать на 

присыпанной поверхности. Достоинство такого рисования в том, что рисунок можно легко 

стереть и начать заново.  

Лоскутки  

Возьмите несколько кусочков тканей с различной текстурой. Шерсть, крупная вязка, 

бархат, шелк. Предложите чаду потрогать каждый и описать свои ощущения.  

Шнуровка  

Очень хорошо развивают мелкую моторику у малышей обыкновенные шнурки. 

Можно приобрести специальную рамку со шнуровкой, а можно учить кроху на примере его 

собственных ботиночек.  

Губка  

Попросите кроху перенести воду из одной миски в другую с помощью обычной губки 

для мытья посуды. При этом малыш должен стараться, чтобы на стол попало как можно 

меньше капель. Это не только хорошее упражнение для пальчиков, но и обучение 

аккуратности.  

Сборщик  

Рассыпьте по полу мелкие предметы и попросите ребенка собрать их в миску или 

сумку. Можно также просить малыша называть цвет или «имя» каждого предмета.  

Фокусник  
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Положите несколько предметов в шляпу или непрозрачный пакет. Ребенок на ощупь 

должен определить, что находится в пакете. Попросите кроху вытащить ту или иную вещь. 

Прежде чем исполнить это, ребенок будет долго изучать вещи пальчиками.  

 

Эти и многие другие упражнения и игры призваны развить у ребенка умение 

управлять собственными ручками, а также обогатить список его навыков и 

способностей, научить мыслить логически.  

Очень важно регулярно заниматься с малышом, но не докучать ему. Все занятия 

следует преподносить в игровой форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акмолинская область Егиндыкольский район 

 ГККП «Ясли-сад»Балбобек» 

Воспитатель первой младшей группы «Почемучка» 

Темертасова Тати-гуль Нурлановна 

 

Консультация для педагогов «Театр и дети» 

 

  Нам, взрослым всегда почему-то хочется вернуться в мир детства. Но мы ушли 

оттуда, и назад пути нет. Наверное, поэтому нас иногда так и тянет заглянуть туда на 

мгновение, чтобы понять не только детей, но и себя. Мир детства, внутренний мир ребенка - 

ключ ко многим волнующим проблемам нашей жизни. Заглянуть в мир детства помогает 

игра. Дети очень любят играть. Вся их жизнь наполнена игрой. В игре ребенок получает 

знания об окружающей жизни, учится воображать, творить и фантазировать. Каждый малыш 

во время игры чувствует себя свободно, естественно и непринужденно. Игра является 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Наряду с этим игра - это один из 

главных элементов театрального искусства, а одна из форм игры – театрализованные игры. 

Особенно ярко в них проявляется детское творчество. Театрально-игровая деятельность 

обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями, умениями, развивает интерес к 

литературе, активизирует словарь, связную речь, мышление, способствует нравственно-

эстетическому воспитанию каждого ребенка. 

Сказка является основным видом литературного произведения для дошкольников, она 

играет значимую роль в развитии детской фантазии, воображения, его эмоциональной 

жизни, в обогащении речи ребенка, в помощи преодолеть трудности, которые свойственны 

развитию личности. Почему средством общения с детьми мы выбираем сказку? Сказка своей 

доступностью близка и понятна детям. Выражение «сказочный мир детства» - не простые 

слова. В жизни ребенка с самого рождения присутствует сказка с добрыми героями и 

волшебными превращениями. Ребенок верит, что стоит взмахнуть волшебной палочкой, и 

случится чудо! Взрослые, говоря о «сказочном мире детства», ошибаются, думая, что у детей 
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в жизни нет ни забот, ни хлопот, ни взрослых проблем. Ребенок сам справляется с 

трудностями, потому что у него всегда присутствует вера в то, что добро обязательно 

победит зло. Слушая сказку, дети внутренне рисуют себе картины, образы, что способствует 

развитию фантазии. Вместе с тем, время от времени жизнь этих внутренних образов должна 

обогащаться за счет образов внешних. Именно эту важную функцию выполняет в детском 

саду театр. Про значение театра для детей высказывался замечательный режиссер и актер К. 

С. Станиславский: «Что такое театр? Это лучшее средство общения людей, для понимания 

их сокровенных чувств. Вы никогда не думали, как было бы хорошо начать создание театра с 

детского возраста? Ведь инстинкт игры с перевоплощением есть у каждого ребенка… » 

Как научить детей играть, брать на себя роли и действовать?                                                                               

Этому - то и поможет театр. Театр - это всегда праздник, яркие незабываемые впечатления. 

Счастливые улыбки и радостные лица малышей убедительно свидетельствуют о том, что 

дети очень любят этот вид искусства. Он привлекает их своей яркостью, красочностью и 

динамичностью. Необычность зрелища захватывает детей, переносит их в таинственный, 

увлекательный мир. Но дети приходят в театр не только развлекаться. Открытые детские 

души впитывают в себя добро и справедливость, преданность и любовь. Театральная 

деятельность близка и понятна ребенку. Она глубоко заложена в его природе и находит свое 

стихийное отражение, так как связана с игрой. Ребенок старается подражать тому, что он 

видел и, что его заинтересовало в окружающей жизни. Театр - это неисчерпаемый источник 

развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному 

богатству. В результате ребёнок познаёт мир умом и сердцем, выражая своё отношение к 

добру и злу. Он познаёт радость, связанную с преодолением трудностей общения, 

неуверенности в себе Театр для ребенка – это особый удивительный мир, где любое желание 

обязательно исполнится, и все непременно закончится хорошо. 
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Асанова Зумрат Тлеубергеновна 

учитель истории 

КГУ «школа-гимназия отдела образования  города Лисаковска»  

Управления образования акимата Костанайской области 

 

Раздел долгосрочного плана: 5.3 А           Школа: школа-гимназия 

Дата:                                                         ФИО учителя: Асанова З.Т. 

Класс:  5                                                   Количество отсутствующих: 

                                                                                       присутствующих: 

Тема урока 

 

Тасмолинская археологическая культура 

Цели 

обучения 

 

5.2.2.1 Описывать археологические памятники 

 

Цели урока  Для всех: имя первооткрывателя тасмолинской культуры и территорию её 

распространения, описание кургана с «усами» 

 

Для большинства: знать различия между тасмолинским  и ранее 

изученными погребальными комплексами 

 

Для некоторых: могут сформулировать гипотезу духовного мира 

тасмолинцев по особенностям строения кургана с «усами» 

 

Критерии 

оценки 

 

Описывает тасмолинскую культуру 

Ученики должны: 

1. Знает первооткрывателя тасмолинской культуры 

2. Знает территорию распространения тасмолинской культуры 

3.  Понимает особенности тасмолинской археологической 

культуры 

Исторически

й концепт 

Изменение и преемственность 

Языковые 

цели 

 

Предметная лексика и терминология  

курган с «усами», каменная гряда, Тасмола,  

М. К. Кадырбаев, аргиппеи, исседоны,  

аримаспы 

Серия полезных фраз для диалога/письма 

Курган с «усами» состоит из… 

Тасмолинская культура распространена в … 

В 7-3 в.в. до н.э. появились погребальные комплексы... 

 

Привитие 

ценностей 

Единство истории, культуры и языка 

Межпредмет

ные связи 

Всемирная история, познание мира 
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Ход урока 

Заплани-

рованные 

этапы 

урока 

Запланированная деятельность на 

уроке 

Ресурсы 

Начало 

урока 

10 мин 

1.Приветствие 

2.Организационный момент 

3.Создание коллаборативной среды 

приём «Мы уникальные» 

4. Актуализация знаний и выход на 

тему урока с помощью кроссворда 

5 Запись даты и темы в тетрадь 

6 Определение цели урока учениками 

Кроссворд 
 

 И Л И К Т Ы 

Б А Л Ь З А М И Р О В А Н И Е 

     С А Р К О Ф А Г 

    М Е Р З Л О Т А 

  Д Р О М О С 

М О Г И Л Ь Н И К 

   С А М А Ш Е В 

Середина 

урока 

25 минут 

Задание 1 (дифференцированное) – 

6 минут 

 Рассмотрите курганы.  

Группа 1  

Изучают по дополнительному 

материалу особенности курганов с 

«усами» Павлодарской области 

Группа 2 

 Составить рассказ по изображению 

курганов 

(даем опорные слова и фразы) 

Группа 3  

На основе текста учебника с.86 

охарактеризовать курганы «с усами» 

(по алгоритму) 

Проверить по дескрипторам 

(прием Карусель) 

 

Дескрипторы 

- Определяет время, когда строили 

курганы с «усами» 

- Называет первооткрывателя 

тасмолинской культуры 

- Правильно называет составные 

 

Изображение курганов 

Иссыкский 

Бесшатырский 

Шиликтинский 

Берельский 

материалы Свода памятников 

Павлодарской области 

учебник стр.86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварител

ьные знания 

 

Археологическая культура, погребальные комплексы, курган,  
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части кургана с «усами» 

- Знает  регионы  Казахстана 

распространения тасмолинской 

культуры 

 

 

Задание 2 – 5 минут 

«Узнай личность»  - соотнести 

личность и деятельность (археологи) 

Сделать вывод (1 от каждой группы) 

Взаимооценивание звездочками 

Физминутка  

Задание 3 – 9 мин 

Работа с картой – индивидуально 

Наносят на контурную карту 

территорию распространения 

тасмолинской культуры и племен, 

описанных Геродотом 

Взаимооценивание в парах  

 

 Сформулировать вывод, исходя из 

вопроса: Почему представители 

тасмолинской культуры строили 

курганы с дугообразными 

каменными грядами? – 4 минуты 

 

 

 

 

 

Карточки с изображением личности, 

карточки с описанием деятельности 

личности 

   
 

Контурная карта, ИКТ 

 
 

 

Конец 

урока 

10 минут 

Прием «Рюкзак»  

Тест из 5 вопросов: 

1. Время существования 

Тасмолинской культуры: 

А) V–II вв. до н. э. 

В)  VIII–II вв. до н. э. 

С)  VII–III вв. до н. э. 

2.Человека в кургане с «усами» 

хоронили в: 

А) малом кургане 

В) продолговатом кургане 

С) каменной гряде 

3.Первый памятник Тасмола 

обнаружен в: 

А) Павлодарской области 

В) Акмолинской области 

С) Восточно-Казахстанской 

4. Первооткрыватель тасмолинской 

культуры: 

ИКТ, рюкзак 
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А) Маргулан А.Х. 

В) Самашев З. 

С) Кадырбаев М. 

5. Центральный Казахстан, по 

данным Геродота, населяли: 

А) аргиппеи 

В) аримаспы 

С) исседоны 

(взаимопроверка по ключам с доски) 

Дифференцированное домашнее 

задание: 

1.Сравнительная таблица 

Курганы Тер-

рито

рия 

С 

какими 

народа

ми 

связана 

Особен-

ности 

Иссык-

ский 

   

Бесшатыр

ский 

   

Шилик-

тинский 

   

Берель-

ский 

   

Тасмолин

ский 

   

 

2.  «Дневник археолога». 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете 

оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы 

планируете поставить перед 

более способными 

учащимися? 

Оценивание – 

как Вы 

планируете 

проверить 

уровень усвоения 

материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение техники 

безопасности 

Дифференциация планируется 

через распределение ролей в 

группе, разноуровневые 

группы, 

Домашнее задание 

- ФО после 

каждого задания; 

- приемы 

«Карусель», 

«Рюкзак»; 

ВО в парах, по 

ключам. 

-Физминутка;  

-Смена видов деятельности; 

-Расстановка мебели; 

- ТБ при работе с ИКТ; 

-Режим проветривания 
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«Алтын Бала» мектепке дейінгі балалар шағын орталығы ЖШС 

Тәрбиешілер: Калиева Жансая Амансериковна 

Байғалиева Назгуль Бейбітқызы 

ШҚО, Семей қаласы 

«Мектепке  дейінгі жастағы балаларға арналған  заманауи  денсаулық сақтау 

технологиялары» 

      Бүгінде мектепке дейінгі мекемелерде денсаулық сақтау технологияларына ерекше назар 

аударылуда, өйткені тәрбиеленушілердің толыққанды дене бітімін дамыту, денсаулығын 

сақтау мен күшейту, баланың бойында салауатты өмір салтын қалыптастыру әрбір мектепке 

дейінгі білім беру ұйымының басым бағыты  болып табылады. Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты бойынша «Денсаулық» білім беру 

саласының мақсаты былай анықталады: денсаулығы мықты, дене бітімі дамыған баланы 

тәрбиелеу, тәрбиеленушілердің бойында өз денсаулығына  саналы түрде қарауды 

қалыптастыру. Әрине осы мақсатты шешуде балабақшада заманауи денсаулық сақтау 

технологияларын  кеңінен қолдану жұмыстары жүзеге асырылады.   

      Мектепке дейінгі білім беру ұйымындағы денсаулық сақтау технологиясы - баланың 

денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған алауан түрлі формалары мен тәсілдері 

бар. Осындай кешенді  іс-шаралар жалпы «Денсаулық сақтау технологиялары» деп 

аталады.  

     Денсаулық сақтау технолгиясының мақсаты:   

- Мектепке дейінгі жастағы балалардың денсаулықты сақтау қажеттілігін қамтамасыз ету.  

- Салауатты  өмір салтына байланысты бала бойында білім,білік,дағдыларын қалыптастыру.  

- Алған білімді күнделікті өмірде қолдануға үйрету.  

     Денсаулық сақтау технологияларының міндеттері:  

1. Дене шынықтыру – сауықтыру шараларын тиімді ұйымдастыру үшін балабақша 

қызметкелері мен ата-аналарының күшін біріктіру. Мектеп жасына дейінгі баланың дене 

бітімінің дамуын кешенді сүйемелдеуді қамтамасыз ету.  

2. Балаларды табиғаттағы және қаладағы төтенше жағдайларда қауіпсіз мінез-құлық 

ережелеріне үйрету. 

3. Денешынықтыру-сауықтыру шаралары арқылы мектепке дейінгі білім беру ұйымы мен 

мектеп арасындағы сабақтастықты жүзеге асыру.  

Мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі қазіргі денсаулық сақтау технологиялары 

сауықтыру-дамыту жұмыстарының екі түрін белгілейді:  

- Балаларды дене тәрбиесіне баулу 

- Сауықтыру жұмыстарының дамытушылық түрлерін қолдану. 

    Денсаулық сақтау технологиялары 3 топқа бөлінеді: 

1.Денсаулықты сақтау және ынталандыру технологиясы. 

Оған динамикалық үзілістер (сергіту сәттерінің кешендері, яғни тыныс алу, саусақ,  

артикуляциялық жаттығулар, көзге арналған жаттығулар және т.б.), қозғалмалы және 

спорттық ойындар, қарама-қарсы жолдар, тренажерлер жатады. 

      - Стретчинг – аптасына екі рет 30 минуттан ортаңғы топтарда спорт немесе музыка 

залында  және топ бөлмесінде  (жақсы желдетілген бөлмеде) музыкамен өткізілетін арнайы 

жаттығу. Бұл жаттығу көбінесе жалпақтабан немесе денесін тік ұстай алмайтын балаларға 

арналады. 
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      - Динамикалық үзілістер – балаларды сергіту мақсатында ұйымдастырылған оқу 

қызметі  барысында 2-5 мин. ұйымдастырылады. Бұл жаттығу шаршаудың алдын алу 

мақсатында барлық балаларға ұсынылады.  Оған көзге арналған жаттығу, тыныс алу 

жаттығуларының элменттерін, ұйымдастырылған оқу қызметінің түріне байланысты басқа да 

жаттығу түрлерін енгізуге болады. 

      - Қозғалмалы және спорттық ойындар – дене тәрбиесі бойынша ұйымдастырылған оқу 

қызметінің бір бөлігінде, серуен кезінде, топ бөлмесінде шағын, орташа, жоғары дәрежедегі 

қимыл-қозғалыс түрінде өткізуге болады. Күнделікті барлық жастағы топтардың балалары 

үшін ұсынылады.  Ойындар балалардың жас ерекшеліктеріне, өткізу уақыты мен орнына 

сәйкес таңдалады. Ал балабақшада спорттық ойындардың тек элементтері ғана 

қолданылады. 

     - Релаксация – балалардың жағдайына байланысты кез келген оңтайлы бөлмеде 

өткізіледі және де педагог технологияның өткізілу жиілігін өзі анықтайды (барлық жастағы 

топтарға арналады). Табиғаттағы дыбыстарды, бір қалыпты, әсерлі  халық күйлерін, 

жағымды классикалық музыканы пайдалануға болады. 

     - Саусақ жаттығуы – кіші жастан бастап жекелей немесе топқа бөліп күнделікті түрде 

өткізіледі. Барлық балаға, әсіресе сөйлеу тілінде қиыншылықтары бар балаларға ұсынылады.  

Кез келген уақыт аралығында өткізіледі (қолайлы уақытта). 

     - Көзге арналған жаттығу – кіші жастан бастап көзге түскен жүктеменің жиілігіне 

байланысты кез келген бос уақытта күнделікті  түрде 3-5 мин. өткізіледі. Көрнекі 

материалдарды және педагогтың өзінің көрсетіп тұруы  ұсынылады.  

     - Тыныс алу жаттығуы – денешынықтыру-сауықтыру жұмыстарының түрлі формалары 

бойынша өткізіледі. Ғимаратты  желдетуді қамтамасыз ету қажет, процедураны өткізбес 

бұрын педагог міндетті түрде  балаларға мұрын қуысының гигиенасы туралы нұсқаулықты 

айтуы  керек. 

     - Динамикалық жаттығу (сергіту)– күнделікті күндізгі ұйқыдан кейін  5-10 мин. 

жасалады. Өткізу түрі  әр түрлі: төсек үстіндегі жаттығулар, сумен жуыну; түзету 

(коррекциялық) жолдарымен жүру. 

      - Түзету (коррекциялық) жаттығулары – денешынықтыру-сауықтыру жұмыстарының 

түрлі формалары бойынша өткізіледі. Өткізу түрі қойылған мақсат-міндеттер мен 

балалардың контингентіне байланысты.   

    - Ортопедиялық  жаттығулар– денешынықтыру-сауықтыру жұмыстарының түрлі 

формалары бойынша өткізіледі. Әсіресе жалпақ табан балаларға, яғни тірек-қимыл 

ауруларының алдын алу үшін ұсынылады. 

2.Салауатты өмір салтына үйрету технологиясы: 

- Таңертеңгілік жаттығу 

- Дене тәрбиесі сабақтары 

- Бассейн 

- Нүктелі массаж 

- Спорттық ойын-сауықтар, мерекелер 

- Денсаулық күні 

- Ситуациялық шағын ойындар – рөлдік, еліктеу, имитациялық ойындар 

     -Таңертеңгілік жаттығуды өткізу – бұл жаттығу түрі балалардың бойында күнделікті 

таңертеңгі уақытта физикалық жаттығуды орындау әдетін қалыптастырады. Уақыт өте бұл 

пайдалы әдет қажеттілікке алмасып, балаларды  салауатты өмір салтына деген мәдениетке 
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баулиды. Таңертеңгілік жаттығулардың өткізілу ұзақтығы 10-12 мин құрайды. Таңертеңгілік 

жаттығулар кешені үш бөлімнен құралады: кіріспе, негізгі және қорытынды. Кіріспе бөлімде 

балалармен түрлі жүру және жүгіру түрлері орындалады,  яғни аздаған бой сергіту 

жаттығулары жасалады. Негізгі бөлімде түрлі заттармен (жалаушалар, кегли, орамалдар, 

шығыршық, доптар, шаршылар және т.б.) жалпы дамытушылық жаттығулары  жасалады. 

Қорытынды бөлімде бір қалыпты жүру және  тыныс алуды қалпына келтіруге арналған аз 

қозғалысты қажет ететін  ойындар орындалады, сондай-ақ, толыққанды физикалық дамуға 

әсер ететін денсаулық сақтау технологияларының элменттері енгізіледі: тыныс алу, саусақ, 

көзге арналған, жалпақ табанның алдын алуға арналған жаттығулар және т.б. 

     - Дене тәрбиесі бойынша ұйымдастырылған оқу қызметі – аптасына  3 рет  спорт 

залда. 

    - Проблемалық – ойын іс-әрекеті  (ойын треннингтері және   ойын терапиясы) – күннің 

екінші жартысындағы  бос уақытта. Педагогтың қойған мақсат-міндеттеріне байланысты 

өткізілу уақыты қатаң түрде белгіленбейді. Педагог ойын іс-әрекеті кезінде балаға білдірмей 

ұйымдастырып жіберуіне де болады.  

    - Коммуникативтік ойындар – ересек жастан бастап ұйымдастырылады. Бұл сабақ 

белгілі бір схема бойынша құрылып, бірнеше бөлімнен тұрады. Оған әңгімелесу, этюдтер, 

түрлі деңгейдегі қозғалмалы ойындар, сурет салу, жапсыру және т.б. сабақтар кіреді. 

Таңертеңгілік сағаттарда нүктелі өзіне-өзі массаж жасау өткізіледі. Бұл технология әсіресе 

күзгі және көктемгі жұқпалы аурулар кезеңінде күннің кез келген уақытында  және де   қатаң 

түрде арнайы әдістеме бойынша өткізіледі.  Суық тиіп және тыныс алу жолдары 

ауруларымен жиі ауыратын балалармен өткізу ұсынылады. Көрнекілік материалдарды 

қолдануға болады   (арнайы модульдар). 

3.Түзету технологиясы:  

 - Арт-терапия,  

- Музыкалық ықпал ету технологиясы,  

- Ертегі терапиясы, т 

- Түспен ықпал ету технологиясы,  

- Мінез-құлықты түзету технологиясы,  

- Психикалық гимнастика,  

- Фонетикалық және логопедиялық ритмика 

     -Арт-терапия- Шығармашылық әрекетте баланың өз-өзін тануға мүмкіндік береді, өзінің 

қарым-қатынасын, бүкіл әлемге және айналасындағы адамдарға танытады.Бала 

шығармашылығы ол оның шынайы өмір көрінісі. Өзі туралы айтуға тырысатын өзінің 

сезімдерін қуанышы мен мұңын білдіретін өзіндік «тілі». 

   - Музыкалық әсер ету технологиясы өзге де технологиялардың бір бөлігі ретінде 

көмекші құрал ретінде қолданылады.  Мәселен, қобалжуды басу үшін,  эмоционалдық көңіл-

күйді көтеру үшін және т.б. 

     - Ертегі терапиясы – ересек жастағы балалармен айына 2-4 рет ұйымдастырылған оқу 

қызметі барысында  өткізілу ұзақтығы:   30 мин. Бұл технология психологиялық-емдеу және 

дамытушылық жұмыстар үшін қолданылады.  Ертегіні ересек адам айтуы мүмкін   немесе 

топтық әңгімелеу түрінде болып, яғни бір ғана адам әңгімелемей, балалардың бір тобы 

ертегіні айтып, қалған балалар ертегі айтушылардан кейін қажетті қимыл-қозғалыстарды 

қайталайды.    
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     - Түспен әсер ету технологиясы – топ интерьерінің дұрыс таңдалған түстері де баланың 

қобалжуын жойып, стрессті жеңілдетіп, бейімделуін оңайлатып, эмоционалдық  көңіл-күйін 

көтереді.  

     Мінез-құлықты түзету технологиясы. 

     Мектепке дейінгі жастағы баланың физикалық денсаулығын нығайтуға, тіршілік іс-

әрекетінің қауіпсіздік ережесін сақтауға, қозғалыс дағдыларын меңгертуге, түрлі оқиғаларға 

қатысты өзінің эмоциялық күйін білдіруге, денсаулық сақтау негіздері мен жеке бас 

гигиенасының дағдыларын меңгеруге мүмкіндік туғызатын, ата-аналар мен балаларды 

денсаулық мәдениетіне тәрбиелейтін педагогтың алдымен   дені сау, валеологиялық білімі 

бар болуы керек, кәсіптік іс-әрекетіне байланысты өзінің жетістіктері мен кемшіліктерін 

объективті түрде бағалай білуі қажет. 

     Нәтижесінде кешенді түрде қолданылатын денсаулық сақтау технологиялары  баланың 

салауатты өмір салтына деген нақты  ынтасын қалыптастырады.   

      Артикуляциялық жаттығулар 

Артикуляциялық жаттығу ерін, тіл және мимикалық бұлшық еттер қосылатын  баламен 

жүргізілетін әрекетті айтамыз. Артикуляциялық жаттығуды жүргізудің басты мақсаты 

баланы артикуляциялық аппарат ағзаларын дұрыс қимылдатуға үйрету болып табылады. 

Ұзақ әрекеттің қорытындысы дыбыстарды анық айту болып табылады.   Артикуляциялық 

жаттығу  баланы кейін жазу дағдыларына үйренудінде үлкен орын алады. 

       Қopытынды: 

 Денсаулық сақтау технологияларын осылай бөлу шартты емес,себебі олардың арасындағы 

шекаралар нақты көрінбейді. Мысалы алсақ, түзету 

технологиясы коммуникативтік ойындардан басталып, релаксациямен аяқталуы мүмкін. Ал 

ертегі баланың ерте сәбилік шағынан бастап сүйемелдесе, классикалық музыка баланың 

құрасу ішіндегі кезінен қабылданады.Динамикалық үзілістік де әртүрлі гимнастика түрлері 

енуі мүмкін – көзге арналған, тыныс алу, т.б. Тіпті бөлмені безендірілуінің түстері баланың 

көңіл-күйіне арнайы іс-әрекетсіз-ақ әсерін тигізеді.Осы сипатталған әртүрлі педагогикалық 

әсерлердің сауықтыру, білім беру және түзету құзіреттіліктері бар.Мектепке дейінгі 

мекемеде баланың денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған алауан түрлі 

формалары мен тәсілдері бар. Осындай кешенді  іс-шаралар жалпы «Денсаулық сақтау 

технологиялары» деп аталады. 

Баланы тәрбиелеу және оқыту этаптарындағы денсаулығын нығайту және сақтауды 

қалыптастыруға бағытталған  бар білім салаларымен өзара байланысты және өзара 

әрекеттеседі. Мектеп жасына дейінгі балалардың дене тәрбиесін сапалы дәрежеге келтіру 

қазіргі Қазақстанның білім беру саласындағы өзекті мәселенің бірі болып табылады. Осы 

маңызды жұмысын іске асыру барысында тарихи ел арасында қалыптасқан ойын түрлері 

баланың денесін шынықтыру барысында ұтымды пайдалануды 

зерттеу маңызды сала болып табылады, себебі халық арасында таралған ойындар баланың 

сүйіп ойнайтын және оның күш - жігерін жетілдіретін әсерімен ерекшеленеді. Соңғы 

жылдарда зерттелген көптеген ғылыми еңбектердің негізгі тұжырымдамасы бойынша осы 

мектеп жасына дейінгі балалардың дене шынықтырудың нақты бір мақсатты бағытпен 

дамытқанда ғана денсаулығы нығайып, жұмыс жасау қабілеті дамып жеке тұлға болып 

қалыптасуына тікелей әсері бар екендігі дәлелденді.«10 жылдығын ойлаған тал өсіреді, 100 

жылдығын ойлаған бала өсіреді»-  деп, ертеде шығыс ғұламалары айтқандай, 

осындай  жұмыстардың жүйелі жүргізілуінің барысында жасөспірімдердің денсаулығы жан-
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жақты дамыған, салауатты өмірді насихаттаушы,ән ұранымызды шырқатып, көк байрақты 

желбірететін салауатты өмір салтына лайық,талабы мен жүрегінде  оты бар  балалардың 

үмітіне дәнекер  болып жатсақ қана, Егеменді еліміздің ертеңі болар жас ұрпақ  тәрбиелей 

аламыз. 
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      Алматы облысы, Жамбыл 

ауданы 

Қарғалы ауылы, Әсет Бейсеуов атындағы 

орта мектеп КММ математика пән мұғалімі 

Өтеш Назерке Әбибуллақызы 

 

Ұзақ мерзімді жоспардың 

тарауы: Қатынастар және 

пропорциялар 

Мектеп: Әсет Бейсеуов атындағы орта мектеп КММ 

 

Күні:     Мұғалімнің аты-жөні: Өтеш Назерке Әбибуллақызы 

Сынып: 6 Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:  

Сабақтың тақырыбы Масштаб (1-сабақ) 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу  

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына  сілтеме) 

6.1.1.5  масштаб ұғымын меңгеру; 

6.5.1.3  картамен, сызбамен, жоспармен жұмыс барысында 

масштабты қолдану; 

 Сабақтың мақсаты  

 

- масштаб ұғымын меңгеру 

- масштабы берілген есептерде арақашықтықты таба алу 

- картамен, сызбамен берілген күрделі есептерді шығара алу 

Бағалау критерийі Оқушы:  

- масштаб ұғымын меңгереді 

-берілген өлшемдер бойынша масштабты немесе арақашықтықты 

таба алады. 

Тілдік мақсаттар 

 

Оқушылар есептер шығару барысында масштабты табу ережесін 

қалай қолданғанын түсіндіре алады.  

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: 

Масштаб 

Жер бетіндегі арақашықтық 

Сызбадағы арақашықтық  

Пропорция 

Пропорцияның негізгі қасиеті 

Диалог құруға / шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер: 

Пропорцияның негізгі қасиеті бойынша…. 

Жер бетіндегі арақашықтықты табу үшін…. 

Сызбадағы арақашықтықты табу үшін...... 

Масштабты табу үшін...... 

Құндылықтарға баулу «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясының құндылығы: Қазақстанның 

Тәуелсіздігі және Астана. Қазақстандық патриотизм және азаматтық 

жауапкершілік  

Пәнаралық байланыс Жаратылыстану  

Тақырып бойынша 

алдыңғы білім 

Екі санның қатынасы, пропорция, пропорцияның белгісіз мүшесін 

табу 

АКТ қолдану дағдылары bilimland.kz сайты  

Сабақ барысы 

Сабақтың 

жоспарланған 

кезеңдері 

Сабақтағы жоспарланған жаттығу түрлері Ресурстар 

 

Сабақтың басы 

0-2 минут 

Сынып оқушыларымен амандасу, сабаққа қатысуын түгелдеу.  

 «Жұбыңмен бөліс» әдісі арқылы үй жұмысын тексеру.  
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3-5 минут 

 

 

 

 

5-9 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үй жұмысының дұрыс жауаптары интерактивті тақтада 

көрсетіледі, оқушылар бір-бірімен дәптер алмастырып «Плюс-

минус» әдісі арқылы бірін-бірі бағалайды. 

Оқушыларды топтарға біріктіру. Оқушыларға түрлі-түсті 

қағаздарға жазылған «Қызылорда», «Алматы», «Нұр-Сұлтан» 

сөздерін таңдау арқылы аталған топтарға бірігеді. Әр қала атауы 

жазылған үлестірменің біреуіне «топ басшысы» сөзі жазылып, топ 

басшысы кездейсоқтық тәсілі арқылы белгіленеді. Топ басшысы 

бағалау парағы беріледі. Әр жұмыс сайын өзінің тобындағы 

оқушылардың қанша ұпай жинағанын жазып отырады. 

Жаңа сабақтың тақырыбын және мақсатын анықтау. 

«Миға шабуыл» әдісі  

WordWall тақтасында «Сөздерді тап» ойынын «Ашық микрофон» 

әдісі арқылы ойнату арқылы жаңа сабақтың тақырыбын және 

мақсатын анықтау. 

https://wordwall.net/ru/resource/8067529/%d0%bc%d0%b0%d1%81%

d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1 

Оқушылар интербелсенді тақтадан көрсетілген ресурс бойынша 

кестедегі сөздердің ішінен сөздерді табады. Жасырылған сөздер: 

қатынас, пропорция, теңдік, сызба, карта, өлшем, масштаб. 

Осы сөздердің ішінен өтілген тақырыпта қолданылған 

терминдерді ажыратады және оған анықтама беріп өтеді.  

Мұғалім сұрақтарға дұрыс жауап берген оқушыларды «мадақтау» 

тәсілі арқылы бағалайды.  

Ойын соңында мұғалім осы сөздердің ішінен жаңа терминдерді 

атай отырып, жаңа сабақтың тақырыбын хабарлайды.  

 

Үлестірме 

қағаздар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wor

dwall.net/ru

/resource/8

067529/%d

0%bc%d0

%b0%d1%

81%d1%88

%d1%82%

d0%b0%d0

%b1 

 

Сабақтың 

ортасы 

 9-12 минут 

 

 

 

 

 

 

12-16 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жеке жұмыс. 

«Түртіп алу» стратегиясы бойынша оқушылар жеке жұмыс 

жасайды.  

Оқушыларға өз беттерінше оқулықтан «Масштаб» тақырыбын 

оқып, ақпаратпен танысу ұсынылады. Қажет деген жерлерін 

дәптерге түсіріп жазып алады.  

Топтық жұмыс 

 «Ойлан, жұптас,бөліс» әдісі 

Жаңа тақырып бойынша bilimland.kz сайтынан ақпарат көрсету. 

https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-

11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe 

Оқушылар оқулықтан өз бетінше алған білімдері мен bilimland.kz 

сайтынан алған ақпарттарын топтаса отырып талқылап, 

тақырыпты түсінеді. Содан соң «Ақиқат не Жалған» тапсырмасын 

орындайды. Тапсырмаларда үлкейтілген немесе кішірейтілген 

өлшемдерде суреттер беріліп олардың масштабы жазылады. 

Оқушылар суреттің масштабпен сәйкестігін анықтап, ақиқат-

жалғандығын анықтау қажет. 

Топтар берілген тапсырманы орындап, жұмыстарын сағат тілі 

бойынша алмастырады.  

Мұғалім топтардың қалай жұмыс жасағанын сырттай бақылап, 

«мадақтау» тәсілі арқылы ынталандырады. Тапсырма бойынша 

топтар бірін-бірі «Бағдаршам» әдісі арқылы бағалайды. 

6-сынып 

Математик

а 1-бөлім,  

А.Е.Әбілқа

сымова, 

Т.П.Кучер, 

З.Ә.Жұмағ

ұлова  

Мектеп 

2018ж 

49-50 бет 

 

https://bili

mland.kz/k

k/subject/m

atematika/6

-

synyp/mass

htab-

11440?mid

=ec75dc75-

9ee4-11e9-

a361-

https://wordwall.net/ru/resource/8067529/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1
https://wordwall.net/ru/resource/8067529/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1
https://wordwall.net/ru/resource/8067529/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1
https://wordwall.net/ru/resource/8067529/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1
https://wordwall.net/ru/resource/8067529/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1
https://wordwall.net/ru/resource/8067529/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1
https://wordwall.net/ru/resource/8067529/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1
https://wordwall.net/ru/resource/8067529/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1
https://wordwall.net/ru/resource/8067529/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1
https://wordwall.net/ru/resource/8067529/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1
https://wordwall.net/ru/resource/8067529/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1
https://wordwall.net/ru/resource/8067529/%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%88%d1%82%d0%b0%d0%b1
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
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16-20 минут  

 

 

20-24 минут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-31 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бір сөйлеммен түйіндеу» әдісі 

Бейнежазбада көрсетілген мәліметтерді әр топ бір сөйлеммен 

қалай түйіндеуге болатынын айтып береді. 

Жұптық жұмыс. Зерттеу жұмысы 

Оқушылар жұптаса отырып зерттеу жұмысын жүргізеді.  

Оқушыларға Қазақстан қалалары бейнеленген 1:150 000 

өлшемдегі карта таратылады. Әр топ оқушылары өз атаулары 

болатын қаладан басқа екі қалаға дейінгі арақашықтықты сызғыш 

арқылы өлшейді. 

Оқулықтан өздері оқыған материалдан түсінгендерін қорыта 

отырып,  Қалалардың жер бетіндегі арақашықтығын табу үшін 

қандай қадамдар жасау керектігін қорытады.  

 Жұптар бірін-бірі «Сен маған, мен саған» әдісі арқылы 

дәптерлерін алмастырып, «+,-» әдісімен  бағалайды.  

Топтық жұмыс. Деңгейлік тапсырмалар 

«Джигсо әдісі» 

 Оқушыларға оқулықтағы №223, №224, №230, №231, №233 

есептер беріледі. Топ оқушылары берілген тапсырманы 

мүмкіндіктері бойынша бөліп алады. Өз беттерінше ойланып, 

тапсырманы орындайды. Содан соң, әр оқушының алған 

тапсырмалары бойынша қайтадан жаңа сарапшы топ құрылады: 

яғни, №223 есепті алған оқушылар өзара бір топ құрады, №224 

есепті алған оқушылар бірігіп бір топ болады. Осылай жаңадан 5 

сарапшы топ құрылады. Жаңадан құрылған топ оқушылары бір-

бірімен пікірлесіп, орындаған тапсырмаларын талдайды, өзара 

түсініседі. Осыдан кейін қайтадан бастапқы топқа оралып, 

«Ойлан, жұптас, бөліс» әдісі арқылы әр оқушы өз есептерін 

түсіндіреді. Осылайша топта барлық есеп талқыланып, оқушылар 

түсініседі. 

№223.Масштабы 1:1 000 000 болатын картада көрсетілген екі 

елдімекеннің арақашықтығы 2,5см. Олардың жер бетіндегі 

арақашықтығын табыңдар. 

№224. Теміржол магистралінің ұзындығы 2750 км. Масштаб 

 1: 2 500 000 болса, осы магистральды бейнелейтін кесіндінің 

ұзындығы қандай болады? 

№230. Ұзындығы 2,5см болатын картадағы кесіндіге жер бетіндегі 

100 км сәйкес келеді. Картадағы екі қаланың арақашықтығы 8 см 

болса, осы екі қаланың нақты арақашықтығы қандай? 

№231. Масштабы 1:4500 болатын картада көрсетілген екі қаланың 

арақашықтығы 10 см. Масштабы 1:125 000 болатын картада осы 

екі қаланың арақашықтығы қандай? 

№233. Бөлменің өлшемдері 30м және 24м. Сызбада кіші қабырға 6 

см. Планда бөлменің үлкен қабырғасын беретін кесіндінің 

ұзындығын табыңдар. Картаның масштабын көрсетіңдер.  

 Дескриптор: 

-өлшем бірліктерді дұрыс ауыстырады.   

-пропорцияны дұрыс құрастырады.  

-белгісіз шаманы табады. 

Топ басшылары топ жұмысын «Бір медаль, бір миссия» әдісі 

1f1ed251dc

fe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-сынып 

Математик

а 1-бөлім,  

А.Е.Әбілқа

сымова, 

Т.П.Кучер, 

З.Ә.Жұмағ

ұлова  

Мектеп 

2018ж 

51-52 бет 

https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
https://bilimland.kz/kk/subject/matematika/6-synyp/masshtab-11440?mid=ec75dc75-9ee4-11e9-a361-1f1ed251dcfe
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31-36 минут 

арқылы бағалайды.  

Жеке жұмыс ( Kahoot). «Кім жылдам» 

Масштаб туралы түсінгендерін анықтау үшін  – Kahoot ойынын 

ұсынамын. 

 «Kahoot» бағдарламасындағы сұрақтардың шарттары: 

1. Картаның масштабы 1:100000. Егер жер бетіндегі арақашықтық 

13 км болса, онда картадағы арақашықтықты анықтаңдар. 

1) 13 см  2) 26 см   3) 13 мм   4) басқа жауап 

2. Картаның масштабы 1:1000000. Егер картадағы арақашықтық 6 

мм болса, онда жер бетіндегі арақашықтық неге тең. 

1) 6000 км  2) 6 км   3) 600 км   4) басқа жауап 

3. Деталдың ұзындығы сызбада 1:3 масштабпен   

12 см-ге тең. Осы деталдың ұзындығы  

1:4 масштабпен жасалғанда неше сантиметрге тең болады? 

1) 8 см  2) 7 см  3) 12 см  4) басқа жауап. 

4. Картаның масштабы 1:1000000. Егер картадағы арақашықтық 41 

мм болса, онда жер бетіндегі арақашықтық неге тең. 

1) 6000 км  2) 6 км   3) 600 км   4) басқа жауап 

5. Егер дененің нақты өлшемі сызбада 100 есе кемісе, сызбаның 

масштабы неге тең? 

1) 1:100    2) 100:1   3) 1:10     4) 1:1000 

Бағдарлама құрастырылған әрбір тапсырма бойынша 

оқушылардың жауаптарының дұрыс не қате екендігін анықтап, 

бізге дайын бағалау жүргізіп береді.  

Сабақтың соңы 

36 - 40 

Топ басшылары сабақ бойында жазып отырған бағалау парағының 

қорытындысын шығарады. Жоғарғы балл жинаған оқушыларды 

мұғалім мадақтап, қошеметтейді, ал төмен жинаған оқушыларға 

қолдау көрсетіп ынталандырады. 

Үй тапсырмасы:№229есеп 

Рефлексия. 

 «Плюс, минус, қызықты» әдісі 

«Плюс» - 

(оң әсер еткен 

фактілерді, сабақта 

алған ой-түйін) 

 

«Минус»- 

(«Қолымнан келмей 

жатыр» немесе 

«түсініксіз болып 

тұр» )  

«Қызықты»  

(сабақта не қызықты 

болды немесе не 

жайында көбірек 

білгісі келеді) 

   

 

 

Қосымша ақпараттар 

Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек 

қолдау көрсетпексіз? Сіз басқаларға 

қарағанда қабілетті оқушыларға қандай 

тапсырмалар бересіз? 

Бағалау – Сіз оқушылардың 

материалды игеру деңгейін 

қалай тексеруді жоспарлап 

отырсыз? 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасын 

сақтау 

Ресурстық саралау, Диалог және қолдау 

көрсету, тапсырма арқылы саралау, қарқын 

әдісі 

«Бағдаршам» әдісі, 

«Сен маған, мен саған» 

«Бір медаль, бір миссия» 

«+,-» 

Оқушылардың 

тақтаға қарап 

дұрыс отыруы, 

интерактивті 

тақтадан тым 
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алыс және тым 

жақын 

отырмауын 

қадағалау.  

Сабақ бойынша  рефлексия 

Сабақ мақсаттары немесе оқу мақсаттары 

шынайы,қолжетімді болдыма? 

Барлық оқушылар оқу мақсатына қол 

жеткізді ме? Егер оқушылар оқу 

мақсатына жетпеген болса, неліктен деп 

ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс 

жүргізілді ме? Сабақ кезеңдерінде уақытты 

тиімді 

пайдаландыңыз ба? Сабақ жоспарынан 

ауытқулар болды мА  және неліктен? 

Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау үшін 

пайдаланыңыз. 

Сол бағандағы өзіңіз маңызды деп санайтын 

сұрақтарға жауап беріңіз. 

 

Жалпы бағалау 

Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1: 

2: 

Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)? 

1: 

2: 

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың 

жетістіктері/ қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге 

назар аудару қажет? 

 

 

 

 

 

Ткалич  Лариса Анатольевна  

заведующая массовым отделом 

Образовательно - досугового комплекса  «Кайнар» 

 г. Экибастуз 

 

Рекомендации по проведению творческих конкурсов и мероприятий 

         Творчество характеризуется как высшая форма деятельности личности, требующая 

длительной подготовки, эрудиции и интеллектуальных способностей. 

          Конкурсная деятельность имеет определенные преимущества перед другими 

способами личностной самореализации. Подготовка и участие в художественном конкурсе 

интенсивно расширяет опыт жизненных и эстетических отношений, помогает конкурсантам 

через активные личные переживания совершить переход к более глубокому познанию 

искусства, к постижению серьезного художественного творчества. В процессе музыкального, 

изобразительного, литературного или театрального творчества воспитанники учреждений 

дополнительного образования развивают свое воображение, расширяется, обогащается и 

углубляется сфера эмоциональных переживаний. Любое творческое мероприятие содержит в 
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себе потенциальные возможности для саморазвития, качественного совершенствования 

личности. 

      Конкурсная практика характеризуется целым комплексом целей. Одна из них — развитие 

учащихся, в процессе которого выступление на конкурсе становится итогом определенного 

этапа совместной работы ученика и преподавателя, весьма ценным показателем ее качества. 

Таким образом, создавая условия для формирования у подрастающего поколения активной 

жизненной позиции, творческие мероприятия, конкурсы и фестивали выполняют 

важнейшую функцию развития и социализации детей и подростков.  

Памятка №1 

Подготовка и проведение творческих конкурсов и мероприятий  

1. Совещание оргкомитета 

2. Подготовить пресс релиз 

3. Написать положение или правила проведения конкурса, мероприятия  

4. Ознакомить с правилами участников мероприятия  

5.  Написать сценарий 

6. Подготовить план подготовки 

7. Подготовить план проведения мероприятия  

8. Составить списки участников (постоянная связь с ними) 

9. Уточнить число, дату, время и место проведения 

10. Продумать тематическое оформление  

11. Разработать дипломы и распечатать их 

12.  Пригласить жюри, ведущих, статистов (при необходимости) 

13. Организовать дежурство в зале и за кулисами 

14. Провести генеральную репетицию 

15. Разместить материал проведения мероприятия в социальных сетях 

16. Подготовить акме мероприятия   

 

Памятка №2 

Работа по организационному плану при подготовке мероприятий 

 

№ Направление 

(раздел по 

плану) 

№ На что необходимо обратить внимание 

1 Музыкальная 

аппаратура и 

видео 

аппаратура 

1 Предварительная проверка аппаратуры 

  2 Проверить все подключения 

  3 Продумать место расположения аппаратуры 

  4 По возможности собрать на один электронный носитель весь 

музыкальный ряд заранее 

  5 Назначить отдельно ответственного за сбор электронных 

носителей для звукооператора  

  6 Назначить ответственного за работу с микрофонами и 

стойками для микрофонов  ( передвижение стоек, 
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регулирование  по росту выступающего). За кулисами должен 

быть один ответственный за радиомикрофоны. 

  7 Должен быть связной между сценой и оператором 

2 Оформление 1 Оформление должно соответствовать теме мероприятия 

  2 Эстетичность оформления 

  3 Не более 3 цвета должно присутствовать в оформлении сцены 

  4 Проверить практичность крепления всех элементов 

оформления 

  5 Оформление не должно мешать выступающим 

3 Ведущие 

мероприятия 

1 Внешний вид продумывается в соответствии с темой 

мероприятия 

  2 Внешний вид показывается заранее 

  3 Волосы должны быть собранными 

  4 Колготки и обувь ведущих должны быть классическими 

(колготки-телесного цвета, обувь – туфли) 

  5 Ведущие в парах – подбор по росту и стилю одежды 

  6 Исключить дефекты речи у ведущих 

  7 Проверка ведущих постоянная 

  8 Ведущие должны слышать друг друга и владеть залом 

  9 Сценарий проигрывается заранее не менее 2-ух раз 

  10 В сценарии делаются ремарки для ведущих 

  11 Ведущие должны знать все свои передвижения по сцене 

  12 Этикет ведущих 

  13 Умение держать планшет 

  14 Ведущих выходит только с улыбкой 

  15 Не допускать пауз на сцене 

  16 Чёткий выход 

 

  17 Постоянная работа со сценарием, как предварительная, так и 

во время проведения мероприятия 

  18 С ведущим должен работать один человек 

  19 К ведущим никого не подпускать во время проведения 

мероприятия 

4 Дежурство на 

мероприятии 

1 Чёткость в организации дежурства 

У всех дежурных должен быть сценарный ход 

  2 Дежурство на сцене и на выходах 

  3 Ответственный за коллективы за кулисами их своевременный 

выход на сцену 

  4 Ответственный за своевременное прибытие коллектива за 

кулисы из места ожидания 

  5 Дежурные в зале по периметру. Следить чтобы не было 

передвижения перед сценой 

  6 Дежурство на розетках питания (по необходимости) 

  7 Отдельный связной между ответственными за аппаратуру, за 
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сценарный ход и ведущих 

  8 Если коллектив не явился поднимается ряд музыкальных 

номеров без промедления 

  9 Дежурные поверяют состояние зала до мероприятия и по 

окончанию мероприятия 

  10 С  дежурными руководителем проводится чёткий инструктаж 

 

Памятка№3 

Этапы написания сценария 

 

1.Должна быть потребность в этом мероприятии. 

 2.Определить события во имя чего будет ставиться мероприятие (определение темы и идеи). 

3.Определить сценическую площадку (то место, где будет происходить мероприятие). 

4.Сориентировать сценарий на конкретную аудиторию (класс, возраст). 

5.Определить, какие технические средства будут необходимы (комплект звука, 

видеопроектор, прожектора и т.д.) 

6.Определить, какие костюмы есть в наличии, какие надо изготовить. 

7.Подбор творческих сил для воплощения сценария 

8.Непосредственное написание сценария. Написание сценария, после учета всех 

вычисленных факторов, начинается с рождения замысла. А замысел сценария начинается с 

выбора и определения темы. Тема-это круг жизненных явлений, которые затрагивает автор. 

Чтобы определить тему, нужно поставить для себя следующие вопросы: О чем это 

мероприятие? О чем этот сценарий? О чем говорит сценарист? Таким образом, определив 

тему будущего мероприятия, мы определяем его содержание.  

9. Выбрать форму мероприятия  (это «одежда» мероприятия). Форма –дискотека, вечер, 

концерт, акция, театрализованное представление, диспут... 

10. Необходимо обязательно определить идею будущего мероприятия. Идея –это главная 

мысль, главный вывод из всего содержания. Если тема сценария понимается как проблема, 

то идея –это пути решения этой проблемы. Идея всегда главная мысль автора. Чтобы 

определить идею следует задать следующие вопросы: Что я хочу сказать в данном 

мероприятии? К чему я призываю?  

11. Помимо определения темы и замысла, одним из важных этапов написания сценария 

является подбор материала. Материал бывает художественный и документальный. К 

документальному подбору относятся зафиксированные на бумаге кино, фото, различные 

факты реальной жизни. Это могут быть документальное кино, журнальные и газетные 

статьи, очерки, дневники, письма. Художественный материал –это готовые художественные 

материалы профессионального или художественного характера, к ним относятся стихи, 

музыка, хоровые и вокальные произведения, репродукция с картин, фрагменты из 

художественных фильмов, пьес т.д.  

 Художественные материалы можно найти в библиотеках, фонотеках. Иногда выпускаются 

специальные тематические сборники, где по определенной теме печатают песни, стихи, 

отрывки из пьес, постановка танцев, ноты, т.е. все то, что можно использовать в 

предстоящем мероприятии.  

12. Композиционные элементы сценария Композиция –это построение произведения, 

соотношение его отдельных частей образующие единое целое.  
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Композиция написания сценария состоит из следующих элементов: 

 Экспозиция –это вступительная исходная часть сценария, которая дает необходимые 

сведения о предстоящем действии, его героях, жизненных обстоятельствах. 

Экспозиция сообщает повод для проведения мероприятия, иногда и состав его 

участников.  

- Например: на проводы зимы приглашают скоморохи; читают афишу и   

мы получаем приглашение –все это экспозиция. 

 Пролог –это увертюра всего мероприятия, его визитная карточка. Пролог решается 

так, чтобы все присутствующие поняли характер, но не содержание начинающегося 

мероприятия, настроились на определенную волну. (Например: здороваются, 

знакомят с программой). 

 Завязка –это начало борьбы, событие, с которого начинается действие в сценарии, 

влекущее за собой все существенные последующие события. Завязка –это начало 

конфликта. 

 Конфликт (в переводе с латинского означает столкновение, борьба, на котором 

строится развитие сюжета). Это всегда противоречие двух борющихся сил. 

 Развитие действия –это самый основной кусок в вашем мероприятии. Он самый 

большой по временному разграничению, занимает 60% времени от общего 

количества. Развитие действия должно происходить по нарастающей. (Например, 

одна серия должна быть интереснее другой). Эта нарастающая линия должна 

выстраиваться по принципу контрастности –это в концертных программах. 

Контрастная расцветка –белое и черное, веселое и грустное. 

 Кульминация –это наивысшая эмоциональная точка, момент борьбы или 

решающегося столкновения борющихся сил, перелом развития действия. Т.е. здесь 

заостряется идея всего мероприятия, это может быть самый сильный по 

эмоциональному воздействию художественный фрагмент или документальный 

материал, на конец -яркое церемониальное действие. (Например: вынос знамени, 

обращение с призывами, клятва молодежи и т.д.) 

 Развязка –очень часто сливается с кульминацией и тяготеет к финалу. Это исход 

борьбы, разрешение противоречий, здесь обнаруживается замысел автора и 

открывается идея. Развязка помогает понять идейное  

содержание мероприятия и окончательно определить отношение зрителя к нему. 

 Финал –это смысловая точка мероприятия, заключительный аккорд, и поэтому финал 

должен превратиться в общее коллективное действие, окончательно разрушить 

деление аудитории на зрителей и участников. Финалом может стать хоровое 

исполнение песни, скандирование (совместное произношение одного текста, 

коллективное подписание призыва или обращения, шествие к памятнику и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 



Республикалық www.orleu.kz порталы 

79 
 

Титаренко Виктория Александровна 

воспитатель мини-центра «Қарлығаш» 

При КГУ «Общеобразовательная школа с. Каменка» 

Сандыктауский район, Акмолинская область. 

Внедрение  3 способов игр в организационную учебную деятельность. 

 Пройдя курсы по обновлённой программе, я как педагог сделала выводы: что игра является 

неотъемлемой частью в  жизни каждого ребенка. В игре ребенок раскрывается как 

маленький цветок. Ведь научить ребенка в игре намного легче и интересней.  

 Игра – это важная деятельность в жизни ребенка, позволяющая адаптироваться в реальной 

жизни. В свою организационную учебную деятельность, я внесла три способа организации 

игр, потому что в процессе игр,  дети  учатся  самостоятельно принимать решения, 

договариваться и помогать друг другу. В процессе игр развиваются навыки модели 4К, 

познавательные, интеллектуальные и творческие способности. В традиционной учебной 

деятельности, главную роль выполнял педагог, где  у детей нет возможности 

самореализовываться. При организации игр под руководством педагога, структурированных 

и свободных игр, я формулировала все  цели в формате SMART,они ориентированы на 

ребенка, методы дифференциации для индивидуального подхода к каждому ребёнку, "Голос 

ребёнка" для учёта интереса ребенка. Игры, организованные с учётом указанных аспектов 

смогли удовлетворить потребности детей, дети приняли положительно, так как это 

отражалось в их эмоциях радости и ожидания чего-то нового. 

  В  практике  с детьми  в образовательной области  «Познание» организованная  учебная 

деятельность Формирование элементарных математических представлений  цель в 

форматеSMART: Все дети смогут посчитать в прямом порядке счет до пяти в обратном 

порядке.  В формате SMART потому что они четкие, достижимые  и ориентированы на 

результат. 

 Игра под руководством педагога  именно в этой игре дается возможность мне как 

педагогу руководит процессом  и дает возможность детям  обучиться новым  знаниям, где 

дети играют в игру под названием «Сколько у белки грибочков?» именно это игра 

способствует достижению цели  в организационной учебной деятельности. 

Внедрила именно структурированную игру потому что этот способ дает выполнят 

предоставленные задания по правилам, применяя предыдущий опыт  но в это же время 

ребенок сам аргументирует  свои умозаключения, но я как педагог непосредственно 

наблюдаю за работой детей. 

 Внедрила свободную игру, дает детям возможность самореализоваться, где  важно учесть 

его  интересы и «Голос ребенка», дети сами выбирают  ресурсы, чтобы играть по интересу,                                       

  Я внедрила игру под руководством  педагога «Сколько у белки грибочков?»   В данной 

игре сгруппировала детей на группы с разным уровнем мышления, так как  в моей группе 

есть дети с разными индивидуальными способностями. Одни просто положили и посчитали 

все грибочки, вторые вырезали, выстроили в ряд и потом посчитали, третьи вырезали и 

приклеивали, создавали сюжет и потом считали грибочки. В данную игру я внесла способы 

дифференциации через ресурсы и группирование, где учитывала возрастные особенности 

детей, задавала  вопросы  простого  и сложного порядка. Например: «Ребята, почему в 

корзинке именно пять грибочков?» или просто «Сколько грибочков?». 

Эффективность этой игры было то, что я применила метод дифференциации  по уровню 

мышления. Дети смогли создать сюжетную композицию,  в результате чего, работы 
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получились креативными, я  как педагог  своевременно оказала   помощь, поэтому   все 

дети  смогли  посчитать,  т.е. достичь цели.  

 Была и слабая сторона,  где оказалось то, что не все дети прислушивались к ответам 

других, действовали на эмоциях, поэтому не до конца достигли поставленной цели,  так как в 

одной группе оказались гиперактивные дети, т.к. отвлекали, шумели, мешали    в 

выполнении  задания.  

Ребята вырезали грибочки,  раскладывали их, приклеивали здесь развивался навык модель 

4к-работа в команде, критическое мышление и мелкая моторика рук .  

Я как педагог руководила детьми и направляла к  достижению цели.  Внедрив 

Структурированную  игру  «Орешки для белочки» разделила детей на пары по гендерному 

принципу, что позволило предложить задание в соответствии с ролью. Мальчики выполняли 

задание по шаблону, а девочки  самостоятельно ориентируясь на цифру, подбирали  

количество орешков, вырезали и приклеивали в домик. Эффективностью данной игры было 

то, что я применила способ дифференциации группирование  по гендерному  признаку. 

Ребята работали в парах.  

Сильной стороной было то, что дети самостоятельно выполняли правила игры тем самым, 

повторяя пройденный материал, договаривались для достижения результата, что 

способствовало  навыку работы в команде. 

Слабой стороной  послужило то, что некоторые из детей  не успели сделать свои работы, 

потому что в моей группе есть дети с индивидуальными возрастными особенностями и  не 

успели сделать свои работы в определенное время,  я как педагог не применила метод 

дифференциации на темп. 

В  данной игре отрабатывается навык работы в паре, развивается логическое мышление, 

мелкая моторика рук  потому что дети размышляли, брали в руки приклеивали  нужное 

количество орешков. Я как педагог непосредственно направляла детей к поставленной цели.  

  Свободная игра «Научи белочку играть» был представлены следующие предметы - 

счетные палочки, прищепки, где дети по интересу выкладывали пять разных геометрических 

фигур, первая группа просто выкладывали геометрические фигуры,  считая их по порядку, 

другие, посчитав пять фигур выстраивали  изображения домика и елочки.  Для достижения 

цели игры применены метод дифференциации через ресурсы. В процессе игры дети 

самостоятельно создавали из палочек объекты, что развивало критическое мышление, 

креативность Ребята проявляли свою фантазию и творческие способности, так работы были 

не похожи. Эффективность данной игры было то что я применила метод дифференциации 

через ресурсы Предоставленные мною ресурсы помогли детям   по интересу работать с 

счетными палочками, прищепками для выкладывания  геометрических фигур. 

 Менее успешным оказалось то, что не всегда дети могли договориться и за этого случались  

небольшие конфликты.  

Дети самостоятельно выкладывали геометрические фигуры, применяя свою  креативность,  

поэтому работы детей получились неординарные. В данной игре отрабатывался навык 

креативного  мышления и коммуникативный навык. 

Моя роль как педагога заключалась в том, что я услышала «Голос ребенка», своевременно 

удовлетворила его потребность, а затем  косвенно наблюдала за детьми.                                        

Выводы по внедрению игр в организационной учебной деятельности. В нем я отвечу на 

вопросы, которые встали передо мной  как улучшить  организацию игр.  Мне как педагогу 

необходимо  преподносить цели, которые будут четкие и достижимые для моих 
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воспитанников ориентированные на ожидаемый результат  ТУП, необходимо давать детям 

хорошую обратную связь. Необходимо улучшить разнообразие ресурсов для проведения игр. 

В будущем я буду применять все три способа организации игр, в процессе которых будут 

развивать навыки модели 4к-критическое. Больше применять различные методы 

дифференциации для того что бы учитывать индивидуальные и возрастные особенности 

детей. Буду использовать наблюдения для того чтобы анализировать развитие навыков. Буду 

прислушиваться к «Голосу ребенка» чтобы удовлетворить потребности детей.  Применять  

основные ключевые идеи обновлённой программы и кардинально поменять свое 

мировоззрение для улучшения педагогического мастерства 

 

 

 

 

 

Деревяшкина Светлана Ивановна 

Сурмач Наталья Викторовна 

воспитатели ТОО «Aniretake» 

Детский сад «Болашақ» 

г. Костанай  

 

Здоровье наших детей. 

  Второй год журналы, газеты и электронные средства массовой информации каждый день с 

тревогой сообщают о том, что наряду с известными смертельными болезнями на планете 

появилась очень агрессивная вирусная инфекция -  Коронавирус 19, которая с ужасающей 

быстротой распространяется по всей планете. Современные условия жизни не перестают 

предъявлять высокие требования к организму человека, его здоровью. Поэтому необходимо 

с особым удвоенным взаимодействием всех взрослых страны (родителей, педагогов, 

медицинских организаций, средствам массовой информации) усилить развитие 

гигиенического воспитания детей, воздействуя не только на их санитарную, но и общую 

культуру. Успех этой работы зависит от желания ребенка применять полученные знания на 

практике не под воздействием давления взрослого, а само собой разумеющее действие, как 

необходимость сна и питания. 

   В этой статье мы познакомим читателей с приемами, помогающими оживить работу по 

теме «Береги свое здоровье смолоду», стимулировать развитие познавательного интереса, 

способствовать лучшему усвоению практических умений и навыков. 

    Говоря о гигиене тела, важно затронуть разговор ни только о чистоте лица, рук. 

Необходимо провести цикл занятий о гигиене полости рта. Познакомив на первых этапах со 

строением ротовой полости. На последующих этапах научить способам ухода за зубами, 

языком. Интерес детей к необходимости гигиенических процедур можно вызвать по 

средствам демонстрации простейших наглядных опытов. Например, на расческу (имитация 

зубов человека) нанизать вату (имитация частичек пищи, застрявших между зубов). Вата не 

удалится, если зубной щеткой производить только горизонтальные движения. Но она легко 

снимется с помощью круговых и вертикальных движений. Демонстрация видео о болезни 

зубов закрепит желание чистить зубы регулярно. Чтобы предотвратить заражение 

вирусными инфекциями нужно научить детей профилактическим мерам. Для этого 
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необходимо познакомить детей не только с основами рационального питания, укрепляющего 

иммунитет, но и научить правильно пользоваться защитными средствами – маской, 

антисептиками для рук. В этом призваны помочь наглядные пособия правил использования 

маски и дезинфицирующего средства. После использования таких наглядных агитационных 

брошюр, таблиц, ярких картинок, размещенных в местах легко доступных детям, отпадает 

необходимость в постоянном напоминании и контроле. 

     Для осознанного проявления заботы о своем здоровье необходимо научить ребенка 

мыслить. Пословицы, поговорки, сказки, всё то, что окружает ребенка, как только он 

начинает понимать речь, главные помощники в этом процессе. Попросите ребенка подумать 

над смыслом пословиц, поговорок, касающихся здоровья человека: «Здоровые зубы 

здоровью любы», «Здоровье дороже золота», «Болен - лечись, а здоров - берегись», «Чистая 

вода для хвори беда». Объясняя своими словами, делая простейшие умозаключения на 

основе народной мудрости ребенок развивает не только свою речь, но и получает понимание 

того, почему это необходимо делать так, а не иначе. 

     С целью приобретения новых знаний, закрепления теоретических понятий необходимо 

использовать различные виды игр. Игра «Один и много» поможет понять почему, если 

заболевший медвежонок, помещенный в отдельный обруч, не сможет заразить другие 

игрушки, которые находятся в другом обруче. В игре «Сложи картинку» можно познакомить 

ребенка с изображением вируса и его разрушением при применении дезинфицирующих 

средств. Игра с ситечком, поможет ребенку наглядно убедиться в необходимости ношении 

маски при эпидемических ситуациях. Сравнив, как легко попадают мелкие предметы в 

ведерко, не защищенное ситечком и как, они же, не могут упасть в то же ведерко, если его 

перекрыть ситечком, делают простейшее умозаключение о необходимости ношения маски.  

 Дети от природы очень подвижны. Но иногда, чтобы ребенок какое-то время посидел 

спокойно, взрослый идет на хитрость, подсовывая ребенку гаджет. Дети быстро учатся 

разбираться в современных электронных устройствах и часами просиживают за 

увлекательными электронными играми в ущерб своему здоровью. Такой ребенок становится 

зависим от виртуальных игр, его здоровье ослабевает, физические показатели снижаются. 

Наблюдается раздражительность и прогрессирует капризность. Он теряет интерес к 

совместным подвижным играм и совсем отказывается от прогулок. Чтобы ваш ребенок не 

стал заложником гаджетов, компьютера и не сделал заложником своего настроения 

окружающих взрослых необходимо как можно чаще гулять с ребенком и играть с ним в 

различные подвижные игры. Знакомство ребят с правилами различных подвижных игр, 

способствует развитию их физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, 

гибкости и, тем самым, укрепляют здоровье. Чтобы игры на воздухе стали еще более 

увлекательными в современном мире существует огромное разнообразие предметов для 

зимних и летних развлечений на воздухе. Некоторые из них придуманы еще задолго до 

рождения наших бабушек (санки, свистульки, мячи и т.д.), другие созданы совсем недавно 

(бластеры для снежков, снежкоделы, тюбинги и др.) но все они призваны развить физически 

ребенка и укрепить его здоровье. «В здоровом теле – здоровый дух» гласит народная 

мудрость. Здоровый дух, значит, нет место унынью, плаксивости и капризам.  

    Желаем Вам подружиться с физкультурой и неукоснительно выполнять правила здорового 

образа жизни. И тогда дети будут расти здоровыми и крепкими, их мамы и папы будут 

красивыми и подтянутыми, а бабушки и дедушки останутся молодыми на долгие-долгие 

годы. 
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Титаренко Виктория Александровна 

Яковлева Наталья Николаевна 

воспитатели мини-центра «Қарлығаш» 

При КГУ «Общеобразовательная школа с. Каменка» 

Сандыктауский район, Акмолинская область. 

СОВРЕМЕНННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дошкольное детство – очень короткий отрезок в жизни человека, но он имеет непреходящее 

значение, это самый сложный с точки зрения психического развития этап раннего 

онтогенеза. В современных системах образования большинства развитых стран 

дошкольному образованию в последнее время придается большое значение. Ведь в 

дошкольном возрасте закладываются все основные параметры и особенности личности, во 

многом определяются направление и качество дальнейшего развития его интеллектуальных, 

эмоциональных и физических способностей, интересов и возможностей. Игнорирование 

особенностей развития ребенка в этом возрасте чревато серьезными проблемами. В этой 

связи актуальным является изучение современных форм организации образовательной 

деятельности дошкольников. 

Меняются формы организации образовательного процесса – обеспечение активности, 

инициативы, самостоятельности и творчества. Знания, умения и навыки в контексте ГОСО  

ДО становятся вторичны – рамочный подход к содержанию образования. Модель 

образовательного процесса предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

          В соответствии с требованиями современных нормативных документов в области 

содержания дошкольного образования необходимо каждой образовательной организации 

определить стратегические принципы описания модели образовательного процесса, 

конкретные методические рекомендации, определяющие тактику образовательного процесса 

в контексте направлений ГОСО ДО. Основная цель каждой дошкольной образовательной 

организации направлена на поиск форм и методов организации образовательной процесса, 

позволяющих реализовать основную задачу дошкольного образования по созданию условий 

для «возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

с  взрослыми и сверстниками и соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности». 

Современным детям необходимы такие качества, как самостоятельность, инициативность, 

творчество, саморегуляция, стремление к познанию нового. Именно эти качества позволят 

ребенку в будущем критически мыслить, осуществлять выбор, ставить и решать проблемы, 

быть успешным членом общества. 

В настоящее время образование испытывает дефицит современных технологий, 

развивающих социальные навыки у детей дошкольного возраста. 

Качественная реализация Стандарта ДО предполагает, что детский сад должен стать 

уникальным местом, где дети смогут проявлять свою самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность и научаться взаимодействовать с детьми разного возраста в различных 

видах деятельности. Это требует использования новых форм работы, педагогических 

технологий, развивающих произвольность поведения, которые сместят акценты с ЗУН на 

развитие личности ребенка. 
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В современном детском саду образовательный процесс не должен сводиться только к 

организованной  образовательной деятельности, он растянут в режиме всего дня. 

Современные методы взаимодействия взрослых и детей: 

При обучении дошкольников широко используются наглядные методы и приемы обучения: 

 Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, замечать 

происходящие изменения, устанавливать их причины. 

 Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, слайдов, 

видеозаписей, компьютерных программ). 

Широко применяются словесные методы и приемы обучения: 

 Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из детского опыта, 

творческие рассказы). 

 Беседа: познавательные (со средней группы) и этические беседы (в старшем дошкольном 

возрасте). 

 Чтение художественной литературы. 

Используются приемы: вопросы; указание; пояснение; объяснение; педагогическая оценка. 

Практические методы обучения подразумевают использование упражнений, элементарных 

опытов, экспериментирования, моделирования. 

Игровые методы и приемы обучения являются приоритетными при обучении детей 

дошкольного возраста. Рассматривая игры по видам деятельности можно выделить 

следующие группы: 

Художественные игры, предполагающие обыгрывание сюжетов, событий, образов, 

воплощенных в импровизированной форме. Правила являются достаточно гибкими и 

позволяют широко варьировать «ходы» игроков. Художественная игра создает 

эмоциональное напряжение, поскольку результат всегда является неожиданным и 

удивительным для детей и создает условия для непреднамеренного создания выразительной 

формы. 

Спортивные игры, сущностью которых является двигательная активность по определенным 

правилам. Структура спортивных игр для детей – это череда развлечений, установленных 

правил, общения и полезных движений. 

Познавательные игры, активизирующие познавательную деятельность детей и включающие 

вопросы и задания, связанные с различными областями знаний: викторины, конкурсы; 

загадки, головоломки; ребусы, шарады и т. п. Выигрыш или проигрыш стимулирует 

познавательную деятельность детей, желание узнавать новое, расширять свой кругозор. В 

этих играх могут присутствовать задания соревновательного и конкурсного характера. 

Интеллектуальные игры, направленные на развитие психических процессов и умственных 

способностей, игры, развивающие память; внимание; наблюдательность; логическое 

мышление; воображение. Сущность игры состоит в обязательном применении игроками 

своих умственных способностей и умений. 

Психологические игры – это игры, направленные на: осознание самого себя, самопознание; 

доверие, взаимопонимание; умение слушать; достижение согласия и разрешение 

конфликтов. В структуру психологической игры входит: настрой на игру вне игрового 

пространства; погружение в игровое пространство (разогрев); игровое действие; проживание 

сделанных выборов или результата полученного опыта; анализ игры: от реагирование 

эмоций, деролинг; анализ полученного опыта вне игрового пространства. 
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Организаторские игры. Сущность игры представляет собой имитацию какой-то реальной 

деятельностной ситуации, ограниченную во времени и пространстве игры. 

Трудовые игры, позволяющие участникам реализовать себя в реальной или 

смоделированной трудовой деятельности. Содержание игры является постепенное введение 

в трудовую деятельность, игру в труд. Через игровую активность ребенок получает 

удовлетворение и радость от достижения успеха в своей деятельности; и это очень важно, 

потому что основное психологическое значение трудовой деятельности для человека 

заключается в чувстве удовлетворения и радости от затраченных усилий на пути к 

достижению поставленной цели. В этом — основной смысл труда. 

Дидактические игры — это занимательная для субъекта учебная деятельность в условных 

ситуациях, которая направлена на формирование знаний, умений и навыков. Это активная 

деятельность по имитационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. 

Для дидактических игр характерно наличие обучающей задачи. Существенный признак 

дидактической игры – устойчивая структура, которая отличает ее от всякой другой 

деятельности. 

Все вышеуказанные методы и приемы работы с дошкольниками не возможны без участия 

взрослых: педагогов и родителей. Именно взрослые создают условия для развития ребенка.  

Родители помогают организовать развивающую среду. Совместно с воспитателем создают 

своими руками: настольные театры, пальчиковые театры, дорожки здоровья, массажные 

перчатки, настольные игры, лэпбуки, круги Луллия, сенсорные игры и много другое, что 

способствует плодотворному взаимодействию взрослых и детей  

В среднем дошкольном возрасте детей начинают привлекать коллективные формы 

деятельности. Они пытаются соотносить свое поведение с поведением товарищей, оценивать 

свои возможности. Развивается связная речь, дети овладевают средствами эмоциональной 

выразительности. Особое значение на данном возрастном этапе приобретает совместная 

сюжетно-ролевая игра. Она обуславливает дальнейшие изменения в психике ребенка. 

Проблемные ситуации, грамотно подобранные воспитателем с использованием игрового 

материала и предметов заместителей, помогают подвести детей к самостоятельному 

применению игрового опыта. В организации сюжетно-ролевой игры тоже большую роль 

педагогов и родителей, это совместные игры, создание предметов для игр, маркеров 

игрового пространства, атрибутов для ряженья.  

Старшие дошкольники уже умеют самостоятельно организовать игру: выбрать тему, создать 

игровую среду, выполнять правила. Совершенствуется умение творчески развивать игру. 

Применительно к старшим дошкольникам, комплексный метод руководства игрой 

приобретает не обучающий, а активизирующий характер. 

При обучении дошкольников эффективен исследовательский метод обучения. Для детей 

организуется и проводится исследование. Первоначально исследовательская деятельность 

появляется спонтанно и связана с собственной активностью ребенка. Случайные его 

действия со знакомым объектом могут вызвать необычное явление или изменение свойств 

объекта, у ребенка возникает интерес к происходящему, он связывает свои действия с 

полученным результатом и многократно производит их. Исследовательская работа 

направляется педагогом, при этом это делается не навязчиво, а так чтобы ребенок 

чувствовал, что вывод он сделал самостоятельно. Очень важными являются методы 

проблемного обучения. Проблемная ситуация – состояние умственного затруднения детей, 

вызванное недостаточностью ранее усвоенных ими знаний и способов деятельности для 
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решения познавательной задачи, задания или учебной проблемы. Такие ситуации создаются 

воспитателем. Проблемный метод может быть использован в начале занятий в виде 

постановки вопроса или в середине его. 

Создавая проблемные ситуации, взрослые побуждают детей выдвигать гипотезы, делать 

выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Как считает А.М. Матюшкин, боязнь 

допустить ошибку сковывает инициативу ребенка в постановке и решении 

интеллектуальных проблем. Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению 

новых, неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

Одним из современных методов обучения в ДО является проектная деятельность – 

дидактическое средство активизации познавательного и творческого развития ребенка и 

одновременно формирование определенных личностных качеств. В основе любого проекта 

лежит проблема, для решения которой требуется исследовательский поиск. Обязательными 

составляющими проекта являются: детская самостоятельность (при поддержке педагога), 

сотворчество ребят и взрослых, развитие коммуникативных способностей детей, 

познавательных и творческих навыков, применение дошкольниками полученных знаний на 

практике. 

Проектная деятельность способствует развитию мышления, воображения и речи детей 

только тогда, когда педагог стремится удержать проблемную ситуацию. Именно этим 

проектная деятельность отличается от продуктивных видов деятельности, в которых 

проблемная ситуация снимается максимально быстро. В этой работе так же помогают и 

родители, они участвуют в защите проектов своих детей, а так  же в организации предметно-

пространственной среды. 

Обучение и развитие ребенка осуществляется в игре, а не в учебной деятельности, к детям не 

предъявляются жесткие требования к результатам освоения образовательной программы. 

Вместо стандартных учебных занятий у детей дошкольного возраста используется 

организованная образовательная деятельность (ОУД), которая реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности, а также их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы. 

При обучении дошкольников используются наглядные, словесные, практические методы и 

приемы обучения, эффективным является проблемный и исследовательский метод. Но 

приоритетными при обучении детей дошкольного возраста являются игровые методы и 

приемы обучения. У детей необходимо пробуждать интерес к новым знаниям и желание 

применять их на практике, обогащать детей игровыми умениями. 

В настоящее время приоритет отдается индивидуально - ориентированному обучению. Детей 

дошкольного возраста обучают в ходе совместной деятельности ребенка и взрослого, 

самостоятельной игровой деятельности. Основные формы обучения детей дошкольного 

возраста: фронтальная, индивидуальная, групповая, подгрупповая игровая деятельность. 

Главным показателем качества обучения является прогресс в развитии ребенка. 
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Азимахунова Райкуль Джумагалиевна  

 

«Балауса»  балабақшасының тәрбиешісі  

Алматы қаласы 

 

 

 

 

Мектепке дейінгі жастағы балаларды экология 

негіздерімен таныстыра отырып отансүйгіштікке тәрбиелеу 

 

 

«Жас қазақстандық азамат дегеніміз – бұл тек құқық қана емес, бірінші кезекте өзі, 

өзінің отбасы және біздің Отанымыз үшін ұлы жауапкершілік екенін есте ұстаулары 

тиіс».  

Н.Ә.Назарбаев 

 

Отанды сүю ұғымы мектепке дейінгі балалардың түсінігінде не жақын, не алыс мағынасында 

қалыптастады. Туған жерінің, туған елінің сұлулығын, асқақтығын, қайталанбастығын, 

даралығын ұғынған, сол ата-бабалар салған жолды жалғастырып, өзіне сүрлеу салған 

адамдардың болмысын бағалай білу, туған қаласын, ауылын, өзін бала кезден қоршаған 

ортаны сүйе білу, аялай білуді бала бойына сіңіру – бүгінгі тәрбиеші мен ұстаздың басты 

міндеті болып отыр.  

Отансүйгіш Қазақстандықты тәрбиелеудің тиімді әрі пайдалы жолы – Отанына деген, туған 

жеріне деген махаббатты оята отырып сол арқылы жеткізу деп санаймын. Отансүйгіштік 

жан-жақты, көп мағыналы, көп қырлы ұғым. Сондықтан оны бір сөзбен жеткізу мүмкін емес. 

Ол біртіндеп алынған қоршаған орта жайлы жүйелі білім мен дағдының арқасында 

қалыптасады. Оның туған үйі мен туған-туыстарын қадірлеуі, туған ауылын сүюі, әр түп 

ағашқа жаны ашып, аялауы да осы күрделі жұмыстың бастамасы болып табылады.  

Осы бағытта жұмыс жасауда біздің балабақшаның тәрбиешілері көптеген жұмыстар 

атқаруда. Ол жұмыстың негізгі механизмі әрине педагогтар қауымы, бала, және отбасы 

екенін ұмытпаған жөн. Баланың бойында жалпы адамгершілік қасиеттерді тәрбиелей 

отырып, аймақтық мәдениетке, туған жер табиғатының түрлілігі мен тарихын білуге, көмек 

беруге дайын болу дағдысына, табиғаттың бір бөлігі, Қазақстан атты алып мемлекеттің бір 

бөлшегі, болашағы ретінде сезінуге тәрбиелеу болып табылады.   

Осы аталған әрекеттерді негізге ала отырып біздің «Балауса» балабақшамызда келесі 

ұйғарымға келдік. Отансүйгіштікке тәрбиелеуде басты түрткі бала үшін бұл – жақсы іс-

әрекет жасауға, жақсылыққа баулу, кішіпейілділікке, өзінен үлкенді тыңдап, кішіні қорғай 

білуге баулу деп біледі.  Білмегенді білуге құмарлық, жаңашылдыққа жақындық, тапқырлық, 

аяушылық таныта білуде күрделі дүниенің күрмеуі.  

Отансүйгішітікке тәрбиелеу жұмыстары аясында сонымен қатар келесі міндеттер жүзеге 

асып жатыр: 

 Туған өлкеге деген қатысымды түсіну, рухани-адамгершілік қасиеттердің 

қалыптасуы; 
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 Өскелең ұрпақтың бойында белсенді өмірлік бағыттың қалыптасуы. 

Мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыру үшін тәрбиешілер өзара байланысты және өзара 

шарттас педагогикалық шарттарды негізге алады: 

 Туған өлкенің табиғатымен таныстыру, оның өзіне тән ерекшеліктерін атау; 

 Әр жыл мезгілінде мақсатты түрде бақылаулар ұйымдастыру. Бақылау нысаны 

ретінде бір ғимарат алу. 

 Егіншілік және бақшашылық жұмыстарына бақылау: гүл отырғызу, көкөністер 

отырғызу, бұтақтар отырғызу, ағаштар егу.  

 Әр түрлі жыл мезгіліндегі жануарлар әлеміне саяхат. Жан-жануарларға, адамдарға 

қамқорлық жасауға тәрбиелеу. Олардың барлығын ойын арқылы таныту.  

 Тәрбиеленушілердің ата-анасымен тығыз қарым-қатынас орнату. 

Отансүйгіштікке тәрбиелеудегі жұмысты оңтайландыру үшін біздің «Балауса» 

балабақшамызда келесі дамыту орталықтары ұйымдастырылған: 

 Экологиялық орталық – бөлме ішінде бөлме өсімдіктері, гүл тұқымдары, тастар, 

кептірілген гүлдер жинағы бар, сонымен қатар табиғи материалдар, жер шары 

карталары, макеттер, тірі балықтары бар құтылар және күтім көрсететін құрал –

жабдықтар орналасқан.  

 Мектепке дейінгі балалардың зерттеушілік қызметіне арналған құрал-жабдықтар 

орналасқан орталық; 

 әр топта табиғат бұрышында өз өлкесі туралы, табиғаты туралы суреттер, кітаптар, 

бейне баяндар жинақталған. Барлық жиналған материалдар ата-аналар, балалар және 

тәрбиешілердің еңбегінің жемісі.  

 «Күншуақ» экологиялық театрының көріністерін қоюға арналған бетперделер, 

костюмдер.  

 «Жасыл арал» атты бұрыш, онда ата-аналар мен тәрбиешілер бірлесіп  жасаған 

көрмеге арнайы жұмыстар қойылады. 

 Балабақша ауласы: балалардың еркін ойнауына арналған кең алаңқайлар, ағаштар мен 

бұтақтардың 10-нан аса түрі, бақша, гүлдер алқабы, жемістер, дем алу орындарымен 

толықтырылған.  

Балалармен бірігіп табиғатты қорғау акциялары жиі өткізіліп тұрады. Балалардың жас 

ерекшеліктеріне сәйкес өздерінің қарауына ағаштар мен бұтақтар беріледі. Олар оны жылдар 

бойы баптап өсіруге құштар болады.  

Биылғы оқу жылынан бастап  «Сыйлық» атты акцияны өткізуді жөн көрдік. Әр топтың 

табиғат бұрышына ата-аналар өз тарапынан сыйлықтар жасайды. Әр сыйлық туған өлкенің 

табиғатынан бір бөлшек түрінде алынады.  

Қазан айында біздің балабақшамызда «Ғажайып орман» экологиялық акциясы 

ұйымдастырылып отырады. Осы акция аясында балалар саңырауқұлақтар, жемістер, 

өсімдіктер туралы мәліметтер алады. Олар аталған табиғат бөлшектерінің әр жыл 

мезгіліндегі өзгерістері жайлы ақпарат алып, салыстырып экологиялық саяхатқа шығады.  

«Таза аула» тазалық акциясына да біздің балабақшамыздың ересек жастағы бөбектері 

белсене қатысады. Олар ата-аналарымен бірлесе отырып қоқыстардың тазалыққа, табиғатқа 

келтіретін зияндарын жарыса жазады. Буклеттер жасайды. Суреттер салады. Экскурсия 

ұйымдастыру бойынша біздің балабақшамызда маңызды жұмыстар атқарылып жатыр.  
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Экскурсия негізінде балалар  балабақша  маңындағы тегіс алаңқайларға шығады. Олардың 

санасында табиғат туралы түсініктері қалыптасады. Өсімдіктер, ағаш түрлері жайлы 

білімдері беки түседі.  

Сонымен қатар балабақшада өз өлкеміздің атақты тұлғаларын таныстыру мақсатында ересек  

тобының балаларымен танымдық сабақтар өткізіледі.  

Отан, табиғат тақырыптары баланың бойында шығармашылық, белсенділік, өз-өзіне деген 

сенімділікті тудырудың таптырмас тақырыбы болып табылады.  

 Отансүйгіштікке тәрбилеу жұмысы тиімділігін арттыратын бірегей факторлардың бірі және 

көш ілгерісі – ата –аналармен жұмыс болып танылады. Ата-ана тарапынан қолдау тапқан 

әрбір бастау алған іс жемісін берері анық. Себебі, балабақшада алынған білім отбасы 

мүшелері арасында да талқыланса, баланың санасына жазылары хақ нәрсе. Біздің 

балабақшадағы осы отансүйгіштікке тәрбиелеу жүйелі жұмысына біздің балабақша 

тәрбиеленушілерінің ата-аналары белсене қатысады. Балабақшаның өткізетін әрбір 

шарасына: акциялар, саяхаттар, кештер, ертеңгіліктер, зерттеулерге қызығушылық танытып, 

баласының қатысуына ат салысады. Ат-аналармен жұмыс барысында үй тапсырмасын 

қолданамыз. Балалар өз ата-аналарымен бірлесе отырып құстарға арналған жылы ұяшықтар, 

жем салғыш үйшіктер жасайды. «Біздің елді мекен табиғаты» атты қызықты сөзжұмбақтар 

сайысына да белсене қатысты. «Балақай және табиғат» атты ата-аналарға арналған топ 

отырыстарына көптеген ата-аналар құлшыныспен қатысып жүр.  

Отансүйгіштікке тәрбиелеу жан-жақты, көп тармақты, салалы тақырып. Ақ қағаз сияқты жас 

сәбидің санасына осындай күрделі ұғымды сыйдыр, ұғындыру аз уақытта, сұйық сөзбен 

жеткізу мүмкін емес. Сондықтан алғашқы баспалдақ тәріздес осы тақырыпты алудың да 

бірнеше себептері бар: табиғатты сүю, оны аялай білу баланың бойында туған жерге деген 

берік байланысты тудырады. Табиғаттың сұлулығын, қайталанбастығын сездіру бала 

бойында адамгершілік қасиеттерін баулуға таптырмас құрал ретінде танылады.  

Біз балаларымызды, болашақ Қазақстан Республикасының азаматтарын табиғат дегеніміз – 

отбасы, ошақ қасы туралы ғылым деп тәрбилейміз. Отан отбасыңнан басталады. Ал отбасың 

табиғат-ананың бір бөлігі. Отбасыңды сүйсең, туған еліңді сүйсең – Отаныңды сүйгенің, 

қадірлегенің. Табиғатқа аяушылық танытқаның, көмек қолын созғаның – оның гүлденуіне, 

өркендеуіне қосқан үлесің деген қағиданы әрқашан үлгі етіп алып отырамыз.  
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Целищева Надежда Васильевна 

воспитатель ГККП «Детский сад «Айгөлек» отдела образования 

акимата района Беимбета Майлина» 

 

Освоение регионального компонента в воспитательной работе 

дошкольной организации в условиях реализации Программы «Рухани 

жаңғыру» 

 

Особое отношение к родной земле – это 

важнейшая черта патриотизма. 

Н. Назарбаев 

 

  Освоение регионального компонента реализуется воспитателями по «Программе 

реализации языков» и направлено на изучение культуры, истории казахского народа. 

Воспитатели планируют содержания воспитательной работы по реализации регионального 

компонента в рамках Программы «Рухани жаңғыру». Запланированы в циклограммах 

компоненты национальных и социокультурных условий развития детей дошкольного 

возраста через ознакомление с малой Родиной – село Тарановское,  ныне  с. Айет.  

   Программа «Рухани жаңғыру», направленная на развитие патриотичной и проактивной 

личности единой нации, как фундамента успешного будущего, требует от педагогов 

определённых задач по: 

 вовлечению родительской общественности, в реализацию Программы «Рухани 

жаңғыру»; 

 внедрению IT — платформы для эффективного управления условиями активного 

участия родителей в реализации проектов и мероприятий; 

 развитию коммуникаций для информационного сопровождения Программы «Рухани 

жаңғыру» и обеспечения эффективной «обратной связи» через СМИ, в т.ч. 

социальные сети; 

 инициированию, планированию, реализации проектов и мероприятий, направленных 

на реализацию Программы «Рухани жаңғыру» 

Решение, названных задач по реализации Программы «Рухани жаңғыру» затрагивает все 

образовательные области и осуществляется через все формы работы с воспитателей с детьми 

и родителями: 

 в образовательной деятельности (занятия); 

 в игре; 

 в совместной деятельности педагога с детьми; 

 в культурно – досуговой деятельности; 

 в самостоятельной деятельности детей; 

 в совместной деятельности с родителями воспитанников; 

 в работе с социумом. 

  Понятие “Родина” начинается со знания истории места: села или города, в котором живет 

человек. Он должен если не почитать, то хотя бы знать и уважать традиции родных мест. 

Только знание своего исторического прошлого может укрепить в нас почитание традиций и 

непреходящих человеческих ценностей – любви к родине, доброты и справедливости, 
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уважение к ближнему, почтение старших. Программа «Рухани жанғыру» определяет 

патриотическое направление, выраженное в любви к родной земле, ее культуре, обычаям и 

традициям казахского народа. Чтобы наша Республика стала процветающей, 

конкурентоспособной страной, мы должны привить подрастающему поколению – уважение 

к историческим традициям, культуре родной земли, духовной культуре. 

  В нашей группе  мы стараемся разнообразить формы работы по патриотическому 

воспитанию: занятия по всем образовательным областям, экскурсии на территории родного 

села, досуги, проведение патриотических праздников, выставки детских работ, спортивные 

праздники, детские проекты «Я - патриот»,  «Люби и знай, свой край» «Я помню, я горжусь» 

участие в конкурсах, театрализованных  представлениях. 

    С целью оптимизации управленческих процессов по достижению результатов в 

реализации Программы «Рухани жаңғыру» педагоги дошкольной организации учат детей и 

их родителей делать упор на национально-культурные корни казахстанцев. 

Построение педагогического процесса в условиях реализации Программы «Рухани жаңғыру» 

предполагает внедрение инновационных проектов и программ. 

Проект «Люби и знай, родной свой край»,  где ребята узнали много нового о своей малой 

Родине, Тарановском  крае, в гостях у ребят побывали знатные люди села, на которых можно 

равняться. Познакомились с местными поэтами, В личной библиотеке группы появились 

книги местных поэтов. Посещали ветеранов войны. Также от Совета Ветеранов,  получили в 

подарок: книги памяти  о ветеранах нашего края, которые воевали в ВОВ, и вернулись 

домой, также книга памяти погибших земляков.  

   Разработана программа вариативного компонента на учебный год «Люби и знай, родной 

свой край», где на протяжении  всего учебного года, ребята, узнавали  о своем родном крае - 

о его прошлом и настоящем.  

В нашей группе  был организован мини музей. Где отражалась вся работа  по ознакомлению 

с родным краем. Работа постоянно пополнялась новыми материалами.  Неоднократно 

посещали Районный музей, где знакомились с природой нашего края, полезными 

ископаемыми, рассматривали строение юрты. Очень понравилось ребятам знакомство  с 

проектом «Целина» 

 Разработан альбом «Мое село» с красочными иллюстрациями улиц и 

достопримечательностей села, собраны фотографии растений и животных нашего региона, 

альбом национальных костюмов, и с национальным орнаментом.  

   Воспитатели привлекают детей и родителей для участия в очных и заочных конкурсах, как 

интеллектуальных, исследовательских так и в творческих 

Так родители принимали участие в проектах «История елочной игрушки», акции «Поможем 

птицам», конкурсах рисунках « Мой Казахстан» и  «К нам идет Наурыз» 

Проект «Играя, познаем мир», «О национальных орнаментах», «О проведении праздника 

Наурыз в семье» к празднику Наурыз, разработанные с учётом казахской национальной 

культуры, как средство этнокультурного развития детей дошкольного возраста в условиях 

реализации программы «Рухани жаңғыру». Проекты предполагают использование народных 

игр в работе с детьми, позволяют донести до детей нравственные ценности, колорит 

обычаев, своеобразие казахского языка, формировать интерес к национальной культуре, 

традициям. 

  Проектная деятельность помогает  реализовать актуальные в настоящее время цели 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста. Особенность проектов в том, что 
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они  содействует сохранению духовного здоровья детей, знакомит их с народными 

традиционными праздниками родного края. 

Объясняем детям и их родителям, что каждый казахстанец должен понимать — образование 

— самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи, 

образование должно стоять первым номером. Если в системе ценностей образованность 

станет главной ценностью, то нацию ждет успех. Переход на латиницу имеет свою глубокую 

историческую логику. Это и особенности современной технологической среды, и 

особенности коммуникаций в современном мире, и особенности научно-образовательного 

процесса в XXI веке. Это целевой подход, чтобы отечественная культура зазвучала на шести 

языках ООН: английском, русском, китайском, испанском, арабском, французском. И, как 

результат работы в этом направлении, проект «Что такое алфавит?». В процессе проекта дети 

познакомились с понятием алфавит. Узнали, что каждая страна имеет свой алфавит. Усвоили 

необходимость перехода нашей страны на новый алфавит. Поняли, что переход на латиницу 

имеет свою глубокую историческую логику. 

В процессе праздников, развлечений и утренников детско-родительское общество усвоило, 

что культурно – географический пояс святынь Казахстана – это символическая защита и 

источник гордости, который незримо несет нас через века. 

Доносим детям и их родителям в игровой, занимательной форме, что важно знать не только 

историю Казахстана, но и примеры современности. Направляем внимание детско-

родительского общества на современность, на историю наших современников. 

  Проводим  консультации по привитию детям интереса к изучению родного края, 

приобретение ими знаний и навыков по реализации краеведческих проектов и формирование 

активной позиции к развитию малой родины. Участвуем в творческих и профессиональных 

конкурсах по созданию условий, способствующих самореализации каждой личности с 

активной жизненной стратегией на основе общечеловеческих ценностей, готовой к 

принятию и преодолению вызовов окружающего мира и удовлетворенной качеством своей 

жизни. Мы стараемся активизировать «моду на чтение» у детей и взрослых. Принимаем 

участие в педагогических чтениях. Дети и родители участвовали   в акциях   «Читающая 

нация» и  в Проекте «Познаем мир сказкой». Ребята знакомятся со сказками разных народов, 

уделяя внимание казахским народным сказкам.  Сказки и пересказывают, инсценируют, 

используя разные виды театров. 

  В группе мы читаем с детьми художественные произведения, разучиваем поговорки и 

пословицы о Родине, знакомим с национальной одеждой казахов. Вместе с родителями 

устраивали литературные чтения  стихов И.Алтынсарина, Абая. 

Используем в воспитательной работе ИКТ, технологии исследования, игровые технологии. 

Наша работа  направлена на реализацию регионального компонента, затрагиваем все 

образовательные области, осуществляем через все формы работы с детьми и все культурные 

практики. 

Вовлекаем родителей в воспитательный процесс: индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок совместных поделок детей и родителей, участие родителей на детских концертах и 

праздниках. 

Всё это является условиями для положительной динамики по освоению регионального 

компонента в воспитательной работе в условиях реализации Программы «Рухани жаңғыру». 
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Закирина Айгуль Негметжановна 

воспитатель ГККП «Детский сад Мерей» города Кокшетау 

при отделе образования по городу Кокшетау 

управления образования Акмолинской области 

 

Конспект по основам математики для  средней коррекционной группы 

«Знакомство с треугольником» 

 

Интегрирование образовательных областей: познание, здоровье 

Форма организации: совместная деятельность педагога и группы детей. 

Материалы и оборудование: 

Наглядный материал: плоские картонные и объемные игрушки: круг, квадрат и 

треугольник (плоскостной дом, медвежонок, узкая и широкая тропинки). 

Раздаточный материал: однополосные карточки с наклеенными на них домиками-

квадратами красного цвета и контурными изображениями крыш-треугольников (на карточке 

по 3 домика); на подносах - треугольники (по 3 шт. для каждого ребенка, соответствующие 

по размеру контурным изображениям на карточках). 

Мультимедийные устройства: телевизор, USB-флешка с музыкальным видеоклипом и 

картинками. 

Цель: создание условий для знакомства с треугольником, для закрепления величины.  

Задачи:   

 формировать на предметной основе представления о квадрате, круге, треугольнике, 

умение распознавать геометрические фигуры, в предметах окружающей обстановки; 

 формировать представление, что треугольники могут быть разного размера; 

 развивать   вариативное мышление и творческие способности ребенка; 

 воспитывать  желание  думать, стремление узнать что-то новое. 

Ход занятия 

1. Сюрпризный момент. 

Дети сидят на стульчиках. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что мне принес медвежонок! Это волшебный мешочек, а 

в нем что-то лежит. Хотите посмотреть? 

Дети: Да! 

Воспитатель достает с начало круг ,и спрашивает у детей, как называется эта геометрическая 

фигура, и каким она цветом, а затем квадрат. 

Дети отвечают: Круг, квадрат. (Шеңбер төртбұрыш) 

Воспитатель: Правильно, это круг и квадрат. Давайте их внимательно рассмотрим. Чем 

отличаются круг и квадрат? (подвести ответы детей к тому, что у круга нет углов, а у 

квадрата есть, что у круга ножки, ручки, глаза, носик и ротик круглые, а у квадрата – 

квадратные). 

Воспитатель: А теперь послушайте сказку. 

Однажды две фигуры вышли погулять. Гуляют круг и квадрат, а навстречу им кто-то идет 

(показать треугольник). Изумился круг: «Ой, кто это такой странный, на нас не похожий?» А 

квадрат спрашивает: «Кто ты?» «Я – треугольник. У меня есть 3 угла и 3 стороны, поэтому я 

так и называюсь». Давайте все вместе посчитаем углы и стороны у треугольника и поучимся 

его правильно называть. 

Воспитатель предлагает детям хором повторить название фигуры, некоторым детям показать 

ее стороны и углы. 

Показ видеоролика 

2. Игровое упражнение «Найди такую же фигуру» 

Перед детьми на столе разложены геометрические фигуры – круг, квадрат, треугольник. 

(Үшбұрыш) 
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Медвежонок по очереди «показывает» фигуры, дети находят у себя такие же, и называют их. 

Игра повторяется несколько раз. 

Воспитатель: Ребята, давайте теперь сядем за столы. У каждого из вас есть счетные 

палочки, давайте выложим треугольник по образцу. 

3. Игра «Построй домик» (на магнитной доске) 

Воспитатель: Ребята, а квадрат и треугольник могут играть в строительство. Как можно 

сделать из них домик, кто хочет попробовать? (По очереди выходят двое детей и пробуют 

составить 2 домика на магнитной доске). 

- Молодцы, замечательные домики получились, крыши – треугольники, стены – квадраты. 

- Посмотрите, чего-то в наших домиках не хватает. 

Ответы детей (Окон). 

Воспитатель: Давайте сделаем окна из кругов. (Дети выполняют) Молодцы! 

Воспитатель: Но у наших домиков не хватает крыш. Давайте сделаем их. Какая фигура нам 

понадобится? 

Дети: Треугольник! ( Үшбұрыш) 

(Дети самостоятельно выполняют задание). 

Внимание на экран 

4. Гимнастика для глаз    

5. Игра "Помоги Медвежонку попасть домой" 

В: Ребята, а посмотрите, что-то наш медвежонок загрустил. Давайте спросим у него, что 

случилось. (Спрашивает) Ребята, медвежонок гулял по лесу и заблудился, из двух тропинок 

он не может выбрать нужную. Давайте ему поможем. 

Посмотрите внимательно на тропинки. Какие они? Какого цвета? (Красного). А по ширине 

какие они? (Широкая и узкая). 

Далее дети строят две тропинки и выясняют, что медвежонку нужно идти по широкой. 

6.А теперь ребята мы с Вами отдохнем. Прошу всех на волшебный ковер. Наша задача 

расставить геометрические фигуры по местам. 

7.А сейчас у нас задание на мелкую моторику рук и пальцев. Перед вами мелкие фигурки из 

бумаги, нужно их наклеить на листок и вы увидите, что же у нас получилось. 

 Итог: 

– Ребята, вспомните, о чем мы говорили на занятии? Ответы детей.                           

     – С  какой геометрической фигурой сегодня мы познакомились? Ответы детей. 

– Молодцы! 

 

Рефлексивный момент: 

– Ребята вам понравилось наше занятие? 

Молодцы! Ребята сегодня мы с Вами проделали большую работу!   

Ответы детей. Воспитатель и медвежонок поощряют детей за аккуратно выполненные 

задания, дружную и слаженную работу. 

 

Список используемой литературы 
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   Ақмола облысы 

                                                                              Целиноград ауданы 

                                                         Жаңаесіл ауылы 

                                                       «Ақ көгершін» жеке балабақшасы 

                                                                              Китанова А.М тәрбиешісі 

Білім беру саласы:Қатынас. 

Әлуметтік орта.Шығармашылық.(Коммуникативтік)  

Бөлімі:Көркем әдебиет.  

Тобы: кіші топ 

Тақырыбы: «Қыс».  

SMART-мақсаты: балалардың көпшілігі табиғаттағы өзгерістер туралы түсіне алады; 

балалардың көпшілігі жұмбақтың жауабын шеше алады. 

Күтілетін нәтиже: барлық балалар қысқы заттарды атап және ажыратады алады; 

балалардың көпшілігі қойылған сұрақтарға жауап бере алады. 

Көрнекіліктер: Қыс мезгіліне байланысты суреттер.  

Билингвалды компонент: қыс-зима-winter, ақ-белый-white  

Мотивациялық-қозғаушылық: 

Тәрбиеші: Балалар, бүгін бізде ерекше күн, бізге қонақтар келіпті, қәне олай болса 

қонақтармен амандасайықшы.  

Тәрбиеші: Жарайсындар, балалар, қәне енді бүгінгі күнімізді шаттық шеңберімізден 

бастайықшы.  

Шаттық шеңбер: 

Күндей жадырап, 

Жұлдыздай жарқырап, 

Судай мөлдір таза көңілмен, 

Бүгінгі күнімізді бастайық. 

Тосын сәт: (Есік қағылып, Аққала қонаққа келеді). 

 Тәрбиеші: Балалар, қарандаршы бізге кім келді?  

Балалар: Бізге Аққала келді.  

Тәрбиеші: Қараңдаршы, өзі көңілсіз сияқты.  

Аққала: Иә, балалар, сендерге жақсы көп достарың бар, ал мен болсам жалғызбын сол 

себепті мен көңілсізбін. 

 Тәрбиеші: Уайымдама, аққала, кел сенде бізбен бірге дос бол. (Аққала қуана келіседі) Олай 

болса, балалар, орындарыңа жайғасыңдар, кел, аққала сенде отыр. Балалар, мен сендерге 

жұмбақ жасырғым келіп тұр.  

Ұйымдастыру кезеңі 

Жұмбақ:  

Шана зырғып  желетін.  
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Шаңғы коньки тебетін,  

Аққала жасап ойнайтын.  

Бұл қай кез деп ойлайсың.  

Балалар: Қыс.  

Тәрбиеші: Дұрыс қыс яғни, қазір қай жыл мезгілі? (Үстел үстіндегі суретті жапсырып 

отырып жауап береді. Тәрбиеші балаларды үш топқа бөледі. 1-2 -топ сурет бойынша жұмыс. 

3-топ суретті құрастыру.  

Балалар: Қазір қыс мезгілі.  

Тәрбиеші: Ал қыс мезгілінде қандай өзгерістер болады.  

1-бала: қыс  мезгілінде қар жауады. 

 2-бала: Қыс мезгілінде мұз қатады. 

 3-бала: Балалар жыл киінеді.  

 4-бала; Балалар, шаңғы, шана, коньки тебеді.  

5-бала: Балалар –қардан Аққала жасайды. 

Тәрбиеші: Жақсы, жарайсыңдар, балалар. Енді осы сурет бойынша шағын әңгіме 

құрастырайық. Осы әңгімемізге тақырып қояйық.  

Балалар: «Көңілді қыс».  

Д/о. «Жасырылған суретті тап»  

Мақсаты: ойын арқылы балалардың ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту; кезекпен топтық 

жұмыс жасай алуға дағдыландыру, реттілікті сақтай отырып тапсырманы дүрыс орындауға 

тәрбиелеу.  

Тәрбиеші: Жарайсыңдар, балалар, өте керемет құрастырдыңдар. Енді мен сендерге 

Н.Аманжолованың өлең жолдарын оқып берем, ал сендер мұқият тыңдаңдар!    

Аппақ күміс бар әлем,  

Зымыраймыз шанамен.  

Тоғайлар тоң  киеді,  

Аяз беттен сүйеді.  

Жиналып ап бар бала 

 Тұрғызымыз аққала.  

Тәрбиеші; Балалар, өлеңде қай жыл мезгілі туралы айтылған, қалай ойлайсындар?  

Балалар: Өлеңде қыс мезгілі туралы айтылған.  

Тәрбиеші: Дұрыс айтасыңдар, бұл Н.Аманжолованың «Қыс» деген өлеңі.  

-Өлең жолдарында бар әлем қандай екен?  

Балалар: Аппақ күміс бар әлем.  

Тәрбиеші: Зымырап немен сырғанаймыз?  

Балалар: шанамен.  

Тәрбиеші: Тоғайлар не киеді деп айтылған? 

 Балалар: Тоғайлар тон киеді.  
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Тәрбиеші: Жиналып алып бар бала қардан не жасаймыз? 

 Балалар: Жиналып алып бар бала тұрғызымыз аққала.  

Тәрбиеші: Жақсы, ал енді, балалар өлең жолдарын айтып, бір бойымызды сергітіп алсақ 

қайтеді?  

Сергіту сәті: 

Қар жауады, оң жақтан,  

Қар жауады, сол жақтан 

 Қар лақтырып ойнасақ  

Су болады қолғаптар.  

Тәрбиеші: Жарайсындар балалар, енді мен сендерге мына суреттерді пайдалана отырып тағы 

оқып беремін, ал енді сендер мұқият тындап жаттап алуға тырысыңдар. (тәрбиеші мәнерлеп 

оқу)   Ал енді кім бізге айтып беремін дейді. (Балалар өз еріктерімен айтады). Балаларды 

мақтап, мадақтау. Балалар, енді біздің аққалаға да көмектесетін уақытта келген сияқты. Ол 

жалғыз ғой, оған көп достар салып берейік пе?  

Балалар: Иә.  

Тәрбиеші: Олай болса өз шеберханамызға аттанайық. Балалар, аладарыңдағы қағазға назар 

аударайық. Бұл сиқырлы ақ қағазды тасбояумен боясақ бір ғажайып бейне шығады. Балалар 

өз жұмыстарын орындайды.  

Тәрбиеші: Балалар ненің бейнесі шықты?  

Балалар: Аққаланың бейнесі.  

Тәрбиеші: Аққала, міне саған біздің балалар көп достар тауып берді, енді сенде әрқашан 

көңілді болып жүресің. 

 Аққала: Ой, рахмет сендерге балалар, барлықтарының салған суреттерің өте әдемі екен.  

Тәрбиеші: Балалар, біз аққалаға көп достар тауып бердік пе?  

Балалар: Иә.  

Аққала: Алақай, рахмет балалар.  

Тәрбиеші: Ендеше бізде аққаламен бірге қуанайықшы.  

Балалар: Алақай! Алақай! Алақай! 

Аққала: Сау болыңдар, балалар! 

 Рефлексиялық-түзетушілік:  

-Балалар, бүгін біз қай жыл мезгілі туралы әңгімелестік?  

-Біз Н.Аманжолованың қай мезгіл туралы өлеңін жаттадық?  

-Сендерге бүгінгі тақырып ұнадыма?  

Әркім өз қалауы бойынша смайликтарды тақтаға іліп, қонақтармен қоштасамыз.  

-Қол ұстасып тұрайық,  

Шеңберді біз құрайық.  

Көріскенше күн жақсы. 

Сау саламат болайық. 
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