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КІРІСПЕ 

Қaзaқcтaн Реcпубликacының Президентi Н.Ә.Нaзaрбaевтың 2018 

жылдың 10 қaңтaрындaғы Қaзaқcтaн хaлқынa aрнaлғaн «Төртiншi 

өнеркәciптiк ревoлюция жaғдaйындaғы дaмудың жaңa мүмкiндiктерi» aтты 

жoлдaуы – бiздiң елiмiздiң cтрaтегиялық дaму курcының жүзеге acуын 

лaйықты жaлғacтырудың кепiлi бoлып oтыр. Жoлдaудың жетiншi мiндетi – 

«Aдaми кaпитaл – жaңғыру негiзi» бoлып көрcетiлдi.  Бүгінгі уақыттың 

күрделілігі сол, оның үдесінен шығып, ілесе білуіміз қажет. Сонда ғана 

болашағымыз сәулелі болады. «Мәңгілік Ел» идеясы жастардың жастанып 

жатар құндылығы болуы керек. Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша 

қабілетті 50 елдің қатарына қосылуына қол жеткен нәтижелері мүмкіндік 

туғызады. Елімізде кәсіби бағдар берудің жаға жүйесін жасау, бәсекеге 

қабілетті және құзыретті  маман дайындау бүгінгі күннің талабы. Мұндай 

маман дайындау үшін білім беру процесін белсенділендіру, оқытудың жаңа 

формалары мен әдіс-тәсідерін, оқыту құралдарын жетілдіру керек. Оқу 

процесін белсенділендіру – берік те, тиянақты білім берудің жолдарын 

қарастыру, студенттердің шығармашылық ойлауына, ізденуіне мүмкіндік 

жасау, оларды келешек мамандығына қызықтыра алу, оқу үдерісін өздігінен 

жұмыс істеуге бағыттап ұйымдастыру қажет, - деп көрсеткен болатын [1,2б.].  

Бұдан білім беру саясатының келесі мәселелері – кәсіптік маман 

даярлаудың  сапасын жақсарту, біліммен қамтамасыз етудің ғылыми-

әдістемелік жүйесін түбегейлі жаңарту, оқытудың формалары мен әдістерінің  

түрлерін өзгерту, педагогикалық оқыту құралдарын жоғары деңгейде 

пайдалану, қазіргі қоғамның сұранысына жауап беретіндей білімдегі 

жаңашылдықты саралау, білімді жетілдіру үдерісіндегі үздіксіздікті 

қамтамасыз етуде оның рөлін арттыру болып табылады.                      

«Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі 

бейім болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс. Ал, 

мектепке дейінгі білім беру ісінде балалардың ерте дамуы үшін өз бетінше 

оқу машығы мен әлеуметтік дағдысын дамытатын бағдарламалардың 

бірыңғай стандарты енгізу қажет», – делінген [1,3б.]. 

Демек, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша 

заманауи тұрғыда әдістемелік жұмыстар қайта қарауды қажет етеді. 

Оқу құралында мектепке дейінгі мекемеде оқытылатын негізгі пән 

болып табылатын қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыруға 

болашақ педагогтарды даярлаудың теориялық және әдістемелік мәселелері 

қарастырылады. 

  Білім беру жүйесінде болып жатқан өзгерістер мектеп жасына дейінгі 

тәрбиеге ерекше мән беруді талап етіп отыр. Болашақ мамандарға мектеп 

жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін 



 

 

қалыптастырудың теориялық негіздері мен әдістемесін меңгертуде аталған 

пәннің маңызы зор. Қарапайым  математикалық ұғымдарды  қалыптастыру  

пәні  мамандыққа  байланысты әдістемелік  пән болып табылады. Бағдарлама   

талаптарына сай  әртүрлі  жас  топтарда оқытудың  мазмұны мен  формалары,  

балалардың  математикалық даму ережесін   көрсете білу, осыған  

байланысты өз жұмысын жоспарлай  білу, болашақ тәрбиеші үшін  ең 

маңызды  мәселенің  бірі  болып табылады[2,7б.].  

Мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  математикалық  ұғымдарын  

қалыптастыру  әдістемесі  үнемі  дамытылып, жетілденіп  және  озат  

педагогикалық  тәжірибе  ғылыми  зерттеу  нәтижелерімен  байытылып  

отырады. Қазіргі  уақытта  ғалымдармен  тәжірибешілердің  еңбектері  

арқасында  (ғылыми  тұрғыдан  негізделген)  мектеп  жасына  дейінгі  

балаларда  қарапайым  математикалық  ұғымдарды    ғылыми тұрғыдан 

негізделген жүйе  сәтті  қызмет  атқарып  және  жетілденіп келеді. 

Бұл  жүйенің негізгі  элементтері – оның  мақсаты, мазмұны, 

әдістелері, жұмыс ұйымдастырудың  құралдары  мен  кейіптері  өзара  тығыз 

байланысады  және  өзара  шартталады. 

Қарапайым  математикалық  ұғымдарды  қалыптастыру  бағдарлы  

талаптарымен  қарастырылған  білім  беру  және  игеру, ойшылдықтың  

тәсілдері  мен  әдістеріне  үйрету  мақсаты  және  ұйымдасқан  процесі. Оның  

негізгі  мақсаты-мектепте  математиканы  үздік  игеруге  дайындау  мен  

қатар – балалардың  жан-жақты  дамуы. 

Пәннің мақсаты:  Болашақ мектепке дейінгі  педагог–мамандарға 

қажетті  мектеп жасына дейінгі балаларға қарапайым математиканы оқытуды 

ұйымдастырудың әдістемесін меңгертіп кәсіби  құзыреттіліктерді 

қалыптастыру. 

Пәннің міндеттері: 

-  болашақ тәрбиешілерге мектеп жасына дейінгі   балалардың   

қарапайым  математикалық   түсініктерінің қалыптасу тарихы мен оның  

теориялық негіздері   бойынша  білімін   қалыптастыру; 

-балалардың математикалық түсініктерді қабылдау ерекшеліктеріне   

байланысты  балабақшадағы жұмыстың мазмұны  мен  әдістерімен 

таныстыру; 

- балабақшада,  отбасында  математиканың элементтерін  оқыту  

процесін ұйымдастыру; 

-ұйымдастырылған оқу қызметін   жоспарлау,  балалармен  жұмыстың 

мазмұны  және  әдістерін   іріктей  білу; 

- білімгерлердің  мектеппен, отбасымен  байланысын  ұйымдастыра 

білуге  үйрету; 

- білімгерлерге практикалық дағдылар мен шеберліктерді 

қалыптастыру; 

- білімгерлердің  танымдық  белсенділігін  арттыру, жауапкершілігі   

мен ынтасын,  шығармашылығын  дамыту [2,9б.].  

.Оқу құралы   8 бөлімнен тұрады: 



 

 

- Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық 

түсініктерін қалыптастыру әдістемесінің пәні, қалыптасуы мен даму тарихы; 

- Сан, цифр, сандық ұғым, еспетеулер және арифметикалық есеп 

туралы түсініктердің теориялық негіздері; 

- Заттың өлшемі және шама туралы түсініктердің теориялық және 

әдістемелік негіздері;  

- Геометриялық пішін мен фигура туралы түсініктердің әдістемелік 

негіздері; 

- Мектеп жасына дейінгі балаларды кеңістікте өз орынын бағдарлай 

білуге үйретудің әдістемесі;  

- Мектеп жасына дейінгі балалардың уақыт туралы түсініктерін 

қалыптастыру мен уақытты бағдарлай білуге үйрету әдістемесі  

- Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыруды 

ұйымдастыру және оның әдістемелік жетекшілігі; 

- Мектеп алды даярлық тобында («0»-сыныпта) қарапайым 

математикалық түсініктерді жаңартылған  (бірыңғай бағдарлама) бойынша 

қалыптастыру әдістемесі қарастырылады. 

Оқу құралы жоғары оқу орнында 5В010100 - «Мектепке дейінгі оқыту 

және тәрбиелеу» мамандығы бойынша білім алып жатқан студенттерге 

арналған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1-Бөлім. Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық 

түсініктерін қалыптастыру әдістемесінің пәні 

 

1.1 Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру әдістемесі 

пәнінің ғылым ретіндегі сипаттамасы 

Білім беру жүйесінде болып жатқан өзгерістер мектеп жасына дейінгі 

тәрбиеге ерекше мән беруді талап етіп отыр. Болашақ мамандарға мектеп 

жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін 

қалыптастырудың теориялық негіздері мен әдістемесін меңгертуде аталған 

пәннің маңызы зор. Қарапайым  математикалық ұғымдарды  қалыптастыру  

пәні  мамандыққа  байланысты негізгі  пән болып табылады. Бағдарлама   

талаптарына сай  әртүрлі  жас  топтарда оқытудың  мазмұны мен  формалары,  

балалардың  математикалық даму ережесін   көрсете білу, осыған  

байланысты өз жұмысын жоспарлай  білу, болашақ тәрбиеші үшін  ең 

маңызды  мәселенің  бірі  болып табылады. Қарапайым математикалық 

түсініктерді  қалыптастыру  әдістемесі  педагогикалық  ғылымдар  жүйесінде 

мектеп жасына  дейінгі балаларды мектептегі іргелі  пәндердің  бірі- 

математиканы  түсінуіне, ұғынуына, тұлғаның  жан-жақты дамуына әсер 

етеді.  

Мектепке  дейінгі педагогикадан  бөлініп, қарапайым  математикалық  

түсініктерді қалыптастыру  әдістемесі өз бетінше  ғылыми, оқыту  саласы 

болып танылды. Бұл  саланың  зерттеу  пәні – қоғамдық тәрбие  жағдайында  

қарапайым  математикалық  түсініктерді  қалыптастыру әдістеме  процесінің  

негізгі  заңдылықтарын  зерттеу  болса. Әдістеме   шұғылданатын міндеттер   

деңгейі  өте  кең, олар: 

- Әр  жастағы  балалардың  сандық, кеңістік, уақыттың т.с.с  математикалық  

түсініктерді  даму  деңгейіне  қойылатын  бағдарлы  талаптарды  ғылыми  

түрде негіздеу; 

- Балабақшада, мектепте  математикаға  балаларды  дайындауға  арналған  

нақты  материалдың  мазмұнын  анықтау; 

-Балабақша  бағдарламасындағы математикалық  ұғымдарды 

қалыптастырудың  материалдарды  жетілдіру; 

 - Әдістеменің  жалпы  міндеті-мектеп  жасына  дейінгі  балалардың  

қарапайым  математикалық  ұғымдарды  қалыптастыру процесінің 

дидактикалық негіздерін  жасау және  зерттеу[3,12б.].  

Балабақша  балаларында  қарапайым  математикалық  ұғымдарды  

қалыптастыру  әдістемесі  басқа  ғылымдармен  тығыз  байланыста, әсіресе, 

зерттеу  пәні -  тұлғаның  жан-жақты  дамуы, оны  оқыту  және  тәрбиелеу  

процесі  болып   табылатын  пәндермен  байланыста. Қарапайым  

математикалық  ұғымдарды  қалыптастыру  әдістемесі  мектепке  дейінгі  

педагогика  мен   дидактикасының, өскелен  ұрпақты  оқыту,  ақыл-ойын  



 

 

тәрбиелеу  міндеттеріне  арналған  жұмыстарына  сүйенеді. Жалпы  білім  

беру  және  кәсіби  мектептер  реформасы  барлық  жалпы  білім  беру  

пәндерімен қоса  математика  пәнін  үйретудің  сапасын  жоғарылату  

міндетін  қойып отыр. Мектепке  дейінгі  дайындықтың  жеткіліксіздігінен  

мектеп  қиындыққа  кездесетіні  баршылыққа  мәлім. Мектеп  математикасын 

оқытудың  мазмұны  мен  әдістерін  жетілдіруі  мектепке  дейінгі  

дайындыққа  жаңа  көзқарасты  қажет  етуі. Қазіргі  уақытта  мектеп  жасына  

дейінгі  балалардың математикалық  ұғынымдарын  дамыту  бағдарламасына 

едәуір  өзгерістер енгізілді. Оқытудың  жаңа  тиімді  әдістері  табылып  олар  

іс  жүзінде  тексеріліп  келеді. Қарапайым  математикалық  ұғымдарды  

қалыптастыру  әдістемесі  бір  шама  жас  педагогиканың  ғылым  болып  

табылады. Бірақ, сонымен  қатар, бұл  ғылым  саласының  терең  тарихи  

түбірлері  бар екені  шындық. Басқа  ғылымдармен  байланысу  балаларда  

математикалық  ұғынымдарды  қалыптастыру  әдістемесін  теориялық  

негіздемемен  қамтынады[4,11б.].  

Математиканың  дамуы басқа да ғылымдардың, мысалы, бес мың жыл бұрын 

Вавилонда  астрономияның  дамуына  мүмкіндік  туғызды. Yш   ғасыр бұрын 

Галилей мен Ломоносов, Ньютон физиканы, химияны, механиканы 

математикаландыра бастады. Ғылымдарды математикаландыру XXғасырдың 

бас кезінен бастап әсіресе күшейе бастады. 50-жылдардан бастап ол қауырт 

өрістеді. Tiптi таяу кезден бастап математикалық  экономика, математикалық  

лингвистика, математикалық биология, математикалық логика т. б. сиякты 

ғылымдар пайда болды. Қазіргi кезде  ғылым адамның  білімін өлшеу және 

оларды математикалық жолмен көрсете білу шеберлігін игеруге ұмтылады. 

Мысалы, жақында ғана, біздің ғасырымыздың 40-жылдарында жаңа 

математикалық   пән-информация теориясы пайда болды. Ол алуан түрлі 

хабарларда (баяндамада, лекцияда, көркем шығармада, әңгімеде т. б.) 

берілетін информацияларды сан жағынан өлшеу мүмкіндіктері мен ә дістерін 

зерттейді. Адамның білімі неғұрлым саяз болса, соғұрлым қабылданатын 

ақпараткөлемі үлкен болады. Ақпаратты сандық көрсеткішпен көрсете білуге 

үйрену өте маңызды: бұл ақыл-ой жұмысын өте ықшамдауды қамтамасыз 

етеді, «ойлағыш машиналарды» дәлірек конструкциялауға мүмкіндік 

туғызады, «ойлағыш машиналардың»:іс-әрекетін ықшамдайды. 

Экономика мен мәдениет дамыған сайын өте күрделіесептеулер жасау 

қажеттілігі артады. Көптеген ғылыми және шаруашылық міндеттерді шешуде 

есептеулер күрделі және көп еңбек етуді тілейді. Мәселен, ертеңгі күнгі ауа 

райының  қандай болатынын алдын ала болжау үшін, есептеу бюросына 

айлап жұмыс жасауы қажет болар еді. Есептеу техникасы неғұрлым аз 

жетілдірілген болса, соғұрлым қате көп кетеді. Осылайша адамның барған 

сайын қажеті арта 6epin, оның қолында бар шын мүмкіндігіне сәйкес 

болмады. Ал адамның балық сияқты жүзгісі, құс сияқты ұшқысы, алысырақ 

және тереңірек көретін көзге ие болғысы, басқа әлем дүниесімен танысқысы 

келді. Солайша, барған сайын көбейе берген жаңа қажеттіліктің туып 



 

 

отырғандығынан, адам ерте кезден-ақ әр түрлі есептеу құралдары мен 

машиналар ойлап шығара бастаған. 

Әр түрлі халықтар әр кезде есептеуге көмектесетін приборлар ойлап 

шығарған. Мысалы, Қытайда ерте кезден бастап-ақ «сван-пан» деп аталатын 

құрал жасап шығарылған, мұнықытайлықтар осы кезге дейін пайдаланады. 

Русьта есепшот («орыс есепшоты») жасалған еді, оны 6iз осы уақытқа 

дейін пайдаланамыз. Keйінірек  басқа да есептеу машиналары, мысалы, 1874 

жылы орыс инженері В.Т.Однер жасап шығарған «Феликс атты» арифмометр 

жасап шығарылды. Осы арифмометрмен белгілі  6ip мерзім ішінде 10—12 

адамқағазға сол мерзімде жасайтындай мөлшерде есептеуге болады. Орыс 

есепшотында да, қосу мен азайтуды орындай отырып, шамамен сондай 

жылдамдықпен жұмыс істеуге болады, бірақ есепшотта басқа амалдарды 

орындау, арифмометрге қарағанда, қиынырақ[5,32б.].  

 

1.2 Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру әдістемесі 

пәнінің қалыптасуы мен даму тарихы 

Қазіргі кездегідей оқулықтар ерте кезде болмаған,  ал  кездесіп   

қалатын   арифметикалық  жинақтарда   қандай  да   бір арифметикалық   

жинақтарда   қандайда  бір   арифметикалық   есептеулер  қалай  

жүргізілетінін  көрсетеді,   яғни олартаза  практикалық қажеттілікке  (отарлық   

саудаға,  алуан түрлі  есептеу   түрлеріне  және  т.б.)  жауап  береді. 

20 және  30-шы   жылдары   осы  көзқарасты  көрнекті   педагог                  

Е.И.Тихеева Е.И.  да (1865-1941) қолдады.   «Мектеп   жасына   дейінгі  

балаларды   есептеуге   үйретуге   болмайды,-деп   жазды   ол,   бірақ   дені   

сау   бала   алғашқы   ондықты   жеті  жасқа   дейін-ақ   біліп   алады.   Ол,  

осы   жасқа   лайықты,  барлық   сандық түсініктерді,  өзі   өмір   сүріп   

жүрген,  өзі   белсене   қатысып   жүрген  ортадан   алуы   керек.  Ол  ойнап   

жүріп,     жұмыс   істей   жүріп,   өмір   сүре  отырып,   егер  біздер,   

ересектер,   мұндайда  оның   елеусіз   жәрдемшісі,   оның   жетекшісі  болсақ,   

өз   бетімен   есептеуге  міндетті   түрде  үйреніп   отырады».   Сонымен  қатар  

ол   Ұйымдастырылған оқу қызметінде   қолданғанға   ойын  ұйымдастырады. 

Тихеева Е.И.  ойын -  Ұйымдастырылған оқу қызметіндер   үшін  

арнаулы   дидактикалық  материал   дайындап   берді.  Оның  пікірінше,  бала  

дамуының   бүкіл  барысы  табиғи,  күштеусіз,   қысымсыз  болуы  керек. 

Тихеева Е.И.   сандық  түсініктерді   кімнің   болса  да  меңгеруі  оңай,  

«   ешқашан  және   қандай  бір  жағдайда   да   адамды   сандық  түсініктен   

бөліп   тастауға   болмайды». 

Сонымен,  Тихеева Е.И.   өзінің   теориялық   пікірлерінде   7-жасқа   

дейін  олар   күнделікті   өмір   мен   ойын   процесінде  өз   бетімен   санауға   

үйренеді  деп   есептей   отырып ,  кішкене  балаларды   системалы   

оқытудың  барлығына   да   жау  болды   және   сөйте   тұрып,   тәрбиенің   

толық  стихиялы   болуына   қарсы   шығады[6,210 б.].  

 



 

 

1.3 Қазақстандағы мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым 

математикалық түсінігін қалыптастыру әдістемесінің дамуы 

Бұдан бес жарым, алты жыл бұрын алғашқы математикалық 

тұжырымдардың жөнінде сан және цифр, геометрия  ежелгі Египетте, екі өзен 

аралығындағы Вавилонда, ежелгі Финикияда, Қытай мен Индияға, пайда бола 

бастағаны белгілі. Бұл елдердің кейбіреуі бүгінгі қазақ халқы келіп шыққан 

арғысы скиф, ғұн, сақ бергісі түркі елдерімен шекаралас орналасқан. Оның 

үстіне бұл елдерді қосатын ұлы Жібек жолының бір бөлігі қазіргі қазақ 

даласы арқылы өтпеді емес пе? 

Осындай жағдайда бүгінгі түркі тектес ұлттардың ортақ, арғы аталары 

ғылым мен білімді дәріптеген мемлекеттер құра білді. Онда сәулетті қалалар 

Отырар, Тараз, Сығанақ, Сайрам, Аса, Құлан, Сауран, Ордакент, Хорезм, 

Самарқан, тағы басқалар қанат жайды. Бұл қалаларды ірі-ірі кітапханалар, 

аспан әлемін зерттейтін обсерваториялар болды. Орда сарайларында 

ғалымдар, ақындар өз өнерлерін көрсетті.   

ІХ–ғасырда Хорезм математигі Мұхаммед бен Мұса Әлі Хорезм өмір 

сүреді. Ол арифметикалық есептер мен теңдеулерді шешудің жалпы 

ережелері жөнінде, «Қытай ал Жебр» атты еңбегің жазды. Бұл еңбектің аты 

«алгебра» сөзінің шығуына негіз болды. Мұхаммед бен Мұса Әл Хорезм 

екінші кітабында индиялық ғалымдардың арифметика жайлы білімдерін 

жүйеледі[14,112б.].  

Бұл кітап 300 жылдан соң ғана латын тіліне аударылып қазіргі Европа 

елдерінің барлығында кең пайдаланылады. Самарқанттық ғалым-математик 

Гияседдин Дмемшид Әл-Каши дүние жүзінде бірінші болып ондық 

бөлшектерді ойлап тапты. Европада бұлмәселе бұдан кейін 200 жылдан кеін 

ғана ашылды. Хорезмиден ғалым Махмуд Әл Чагамини астрономиядан 

«Астрономияның» қысқаша баяндалуың атты оқу құралдарын жазды.  

Ғалым осы кездегі ғылым-білімнің даму деңгейіне, оны оқып 

үйретудің мәселелеріне кең тоқталған. Бірінші бұл құралдардаң көптеген 

тілдерге аударылуы оның құндылығын көрсетсе керек. Екінші араб немесе 

парсы тілдерінде жазылған еңбектердің ағылшын, латын тілдерінде одан әрі 

қарай Европа елдерінің көтеген тілдеріне, аударылып, өз отанында белгісіз 

себептермен ескерусіз қалғаны. Ал ағылшын немесе басқа тілдерінде 

аударылғандардың санының шектелуі екені және олардың уақытқа 

байланысты сирек кітаптарға айналуы аталған ғалымдардың еңбектердің 

мазмұны жөнінде терең тоқталуға кедергі болуда.  

Ғылым мен білімге ерекше ден қоюдың арқасында дамып келе жатқан 

елдер тарих заңдылыққа әлі де кездейсоқтық па Шыңғыс ханның қаhарлы 

шабуылына ұшырады.Осының салдарынан гүлдеп тұрған қалалардаң 

үйінділері ғана қалды, кітапханаларда өртелінді.  

Бұдан кейін бірнеше ғасыр бойы қоғамдық өмір басқа арнамен дами 

бастады. Бір ғана Түркілерден қазақ, өзбек, қырғыз т.б. ұлттар бөлініп 

шықты. Енді әркім өз жолымен дами бастады[15,12б.].  



 

 

Бұл кезеңге қазіргі Қазақстанды мекендеген ұлттар үшін олардың 

монғолдармен, қытайлармен, орыстармен, жоңғарлармен шекаралас болуына 

өте ауыр болды. Олар лап еткен седің алдыңғы екпініне ылғи да бірінші 

шығып отырғаны тарих бетінен белгілі. 

1720 жылдардың ортасынан бастап Қазақстанның Ресейге қосылу 

процессі басталғаны белгілі. 

Бұл процесс 150 жылдай уақытқа созылады. 1854 жылы генерал 

Чернаевтың ұлы жүз жеріне экспедициясымен аяқталғаны мәлім. 

Демек ендігі жерде Қазақстандағы кез келген әлеуметтік саяси 

экономикалық жағдайда талдағанда оның Ресейдегі сәйкес жағдайына көңіл 

аудармасқа болмайды. 

ХVII – ғасырдың басында Ресейдегі әл-ауқаттық жағдайы 

салыстырмалы түрде болмаған халыққа білім беру саласының  «шекесі 

шылқылдап тұрмаған». Бұл кезде Мәскеу университеті әлі ашылмаған елдегі 

оқу жүйесін басқаратын, бағыттайтын орын оқу министірлігінің құрылыуына 

әлі 100 жылдай уақыт бар еді. Демек ХVIIІ – ғасырда Ресейде жалпы 

көпшілік үшін қандай да білім алу орындарының жүйесі болған жоқ. 

Ресейде халыққа білім беру ісі ХІХ – ғасырдың басынан бастап елдегі 

прогрессивті күштердің ықпалымен қолға алынды. 1802 жылы оқу 

министірлігі құрылды, ал 1817 жылы қайта құрылып Дін істері және халыққа 

білім беру министірлігі деп аталады. 1824 жылы бұл министірлік тағы да 

өзгеріске ұшырады. Ғасыр басында –ақ білім беру саласында арналған бірінің 

соңынан бірі бірнеше қаулылар шықты. Бұдан ХІХ ғасырдың 60 

жылдарындағы халықтың, оның ішінде алдыңғы қатарлы орыс зиялылардың 

ұлттық санасының көтерілуі халықтың білімге ұмтылуына және 

педагогикалық ой-пікірдің екпінді дамуына жағдай жасады.  

ХVIII ғасырдың 20 жылдарынан Қазақстанның Ресейге қосылу 

процесі: басталғанымен, бұл кезеңде патша өкіметі Қазақстанға бірден 

белсенді отаршылдық саясат жүргізуде біріншіден қазақ халқын үркітіп 

алудан қорықса, екіншіден Европадағы істерден құрамын кең жоюға 

мүмкіндігі болмады.  

Дегенмен де, бірте-бірте жүргізілген өте сақ саясаттың негінде патша 

өкіметі алдымен қазақ жерін бөлшектеу үшін басқарудың хандық формасын 

жойып аға сұлтандықты енгізді. Бұл қазақ халқын әр түрлі орталықтарға 

бағынуға мәжбүр етті. Өзара қырқысуды күшейтті. Сонымен қатар қазақ 

жерін әкери бекіністермен қоршай бастады.  

Мұның өзі орыс әскеріне қазақ сұлтан, билерімен жиі-жиі істес  

болуына мәжбүр етті. Ал ол қазақ балаларынан тілмаштар даярлау 

қажеттілігін туғызады.  

Балалар ойынының қызықты да пайдалы түрлерінің бірі - жаңылтпаш. 

Халық жаңылтпаштары тақырыпқа өте бай және мазмұны жағынан әр алуан 

болып келеді. 

А.Байтұрсынов: "Жаңылтпаш деген аты жаңылтудан шыққан. 

Қатарынан қайта-қайта шапшаң айтқанда, я тіл келмейтін, я тіл басқа сөз 



 

 

ғылып бұрып кететін сөздердің басын кұрап, келістірген шығарма -

жаңылтпаш деп аталады" - дейді. Балалардың математикаға қызығушылығын 

қалыптастыру үшін жаңылтпаштарды қолдануға болады. Әрі жаңылтпаш 

түрлерін математикалық ұғым беруде қолдану арқылы баланың тілін 

ұстартуға, сөз мәнін ұғындыруға, жаттықтыруға болады[16,12б.].  

Қазақ халық педагогикасында балаларға арнап шығарылған арнау-тілек 

өлеңдері, төрт түлік туралы жырлар, тақпақтар мектеп жасына дейінгі 

балаларда қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыруда ерекше 

орын алады. 

Бала психологиясын ескерсек, олар еліктегіш, сенгіш болатынын 

білеміз. Сондықтан да басқа халықтар сияқты қазақтың халықтық 

педагогикасында да ертегінің жас ұрпаққа тәрбие беруде маңызы зор. Қазақ 

халқының ертегілері өзінің тереңдігі, шыншылдығы, тапқырлығы мен 

әлеуметтік мәні жағынан алғанда, көрнекті, көркем құбылыс болып 

табылады. 

Балалар ертегіні балабақшада да, отбасында да құмарта тыңдайды. 

Сондықтан, ертегі - балалардың математикаға қызығушылығын 

қалыптастырудың бірден-бір құралы. Ертегі байқағыштыққа, баланың 

дүниетанымын қалыпгастыруға тәрбиелейді. 

Балалар тәрбиесіндегі мақал-мәтелдер, шешеңдік өнер, нақыл сөздер - 

халыктың даналығы, тапқырлығы, бала тәрбиесіндегі өмірлік бай тәжірибесі. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың өміріндегі асыға күтетін куанышты 

оқиғалары - мерекелер мен ойын-сауықтар. Өнердің алуан түрін ұштастыра 

отырып, олар балалардың сезімі мен санасына үлкен әсер етеді. 

Қазақ "Бесік жырын" айта отырып, өз ұрпағына тәй-тәй басқаннан 

бастап-ақ қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыра бастаған. 

Демек, тәрбиені бесіктен бастаған. 

Сәндік қолданбалы өнерінің қай-қайсысы болмасын ұрпағымызға 

үйретуде халық математикалық тәсілдерді кеңінен пайдаланады. Қазақтардың 

шығу тегін зерттеуші Н.Л.Зеландтың "Жалпы қазақтар математикаға 

басқалардан гөрі жақсы үлгіреді" - деуінің бір себебі осыдан болса керек. 

Мәселен, кілем, алаша, бау тоқу процесінде олардың көлеміне қарай 

жіп сандарын керуі, өрнектеріне орай жіптерді санап топтастыру, жіп 

сандарын есептеп өрнек шығару, басқа бұйым заттарға да өрнек түсіруде 

оюдың пішінін бұзбай дәл салуы, оюлардың үндесуі - бәрі есептелініп 

отырады. Осылайша өнерге кұштар балалардың отбасында-ақ есепке 

қызығушылығы қалыптаса бастайды. Және мұндай қисынсыз жіп есептеулер, 

олардың ақыл-ой тәрбиесіне ерекше әсер етеді. 

Қазақ халқының қолөнер шебері ою-өрнектер салуда нағыз сынға 

түседі; яғни қолөнер шеберлерінің таразысы - ою-өрнек өнері. Сондықтан да, 

қазақтардың қолөнер саласын жетік меңгерген, эстетикалық талғамы жоғары, 

ісмерлігі озған адамды "өнеріне қарай - өрнегі" деп сүйсіне бағалауы тегін 

емес. 



 

 

Жоғарыдағы келтірілген теориялық талдау және мектеп жасына дейінгі 

балалардың математикаға қызығушылығын байқау, әңгімелесу т.с.с. негізінде 

біз баланың математикаға қызығушылығын былай аныктадық: баланың 

математикаға қызығушылығы — математикалык объектілерге 

интелектуалдық бағыттылығы, берілген объектімен жақынырақ танысып, оны 

уысынан шығармай тұрып сырын тереңірек біліп алу мақсатында, 

жинақталған ой-ниеті, танымдық, тыңдаушылық, эмоциялық қарым-

қатынасы. 

Қызығушылықтың жалпы анықтамалары және өзіміздің келтірген 

анықтамамызға сүйене отырып, баланың математикаға қызығушылығының 

қалыптасуының құрамдас бөліктеріне — көңіл қою, ойлау, ниеттену, тілек 

білдіру, ықылас, ерік, күш-жігер, шығармашылықты жатқыздық. 

Теориялық негіздемеге байланысты мектеп жасына дейінгі балалардың 

математикаға қызығушылығының қалыптасуының белгілері ретінде оның 

құрамдас бөліктері алынды және олардың көрсеткіштері, критерийлері 

белгіленді. 

Білімдерді пысықтау сұрақтары мен тапсырмалары: 

1. ҚМТҚ пәні нені зерттейді қандай проблемалармен шұғылданады? 

2. Л.Ф.Магницкийдің арифметиканы оқытуға қосқан үлесі. 

3. Монографиялық оқыту әдістемесін сипаттап беріңіз. 

4. Амалдарды оқып үйрену әдістемесін сипаттап беріңіз. 

5. Е.И.Тихееваның арифметиканы оқыту әдістемесін сипаттап беріңіз. 

6. Ф.Н.Блехердің арифметиканы оқыту әдістемесін сипаттап беріңіз. 

7. XVIII-XIX ғасырдағы бастауыш мектепке балаларға арифметиканы оқыту 

әдістемесін сипаттап беріңіз.  

8.Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру әдістемесінің 

қалыптасу кезеңдерін сипаттаңыз. 

6.Ой қорыту жұмыстары:Е.И.Тихееваның әдісімен балаларды отбасы мен 

балабақшажағдайында табиғи математикалық дамыту жайлы ой пікірлері. 

7. Ой қорыту жұмыстары Л.В.Глаголеваның шамаларды салыстыруды 

үйретуге бағытталған әртүрлі әдіс-тәсілдеріне сипаттап беріңіз. 

8.Практикалық жұмыс. М.Монтессори, Ф.Н.Блехердің әдістемесі негізінде 

дидактикалық ойындар  мен танымдық жаттығулары. 

9. Эссе. А.М.Леушинаның қарапайым математикалық түсініктерді 

қалыптастырудың ғылыми негізделген дидактикалық жүйесі. 

10. Эссе.Қазақстандағы мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым 

математикалық түсінігін қалыптастыру әдістемесінің дамуына үлес қосқан 

педагогтардың әдістемелері. 

 

 

 

2-Бөлім. Сан, цифр, сандық ұғым, еспетеулер және 

арифметикалық есеп туралы түсініктердің теориялық негіздері  

2.1 Сан және санаудың даму тарихы 



 

 

 

Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастырудың теориялық 

негізі ретінде натурал сандар жүйесін жекеше оқып үйренуді 

көздейді.Адамзат қоршаған әлеммен танысуын құбылыстардың  

матемтикалық модельдерін құрастыра отырып, олардың сандық қатыстылығы 

мен кеңістіктік формаларын қарастыру жайлы мәселелерді ойластырған. Осы 

оқып үйренудің алғашқы қадамы ретінде санның натурал қатарын зерттеп 

оның қалыптасу кезеңдерін қарастыраған жөн. 

Санды орыс тілінде «число» дейді, бұл сөз латынның «числяре» деген 

сөзінен алынған. Оның мағынасы ұсақ тас кесу, керту, белгі сияқты түсінікті 

береді. Сандардың дамуына әлемдегі пайда болған алфавит реттерінің әсері 

де көп болды. Алфавиттің пайда болуынан сан мен фонетика арасы бөлініп, 

әрқайсысы өз қызметін атқара бастады.Санау жүйесінің арасында әр 

халықтың заманына қарай санағы болады. Солардың ішінен тек біреу ғана әлі 

күнге дейін қолданыста. Оған 2,5 мың жыл болса да ол сандар бәріне таныс. 

Осы сандар сағаттарда, ескерткіштерде, кітап парақтарында кездеседі. Ол - 

Римдік санау жүйесі. Одан кейін римдік санау әдістері орын ауыстырды. Бұл 

сандардың пайда болуынан кейін сандарды қосуға, алуға жағдай туды. 

X+V=XV,XX-X=X.  

Сан ұғымы өте ерте заманда туған. Бұл ұғым ғасырлар бойы кеңейтіліп әрі 

жалпылана түскен. Өлшеулер     жүргізу қажеттілігі оң рационал сандарға 

әкеп соқтырды. Теңдеулерді шешу теріс сандардың шығуына алып келді.     

Теріс сандар ұзақ уақыт бойы “жалған” сандардепесептеліп, “қарыз” 

(“борыш”), “жеткіліксіздік” (“жетімсіздік”) ретінде түсіндіріліп келген. Оң 

және теріс сандарға амалдар қолдану ережесі ұзақ уақыт бойы тек қосу және 

азайту жағдайлары үшін ғана қарастырылып отырған. Мысалы, бұл ережені 

үнді математиктері  ХҮ-ғасырда былай тұжырымдаған:   “Екі мүліктің 

қосындысы мүлік болады, екі қарыздың қосындысы қарыз болады, мүлік пен 

қарыздың қосындысы бұлардың айырмасына тең болады”. Тек 17 ғасырда 

ғана Декарт  пен  Ферма  енгізген координаттар әдісі пайдаланыла 

бастағаннан бері теріс сандар оң сандар  мен  тең праволы сандар ретінде 

қабылданады. Бүтін және бөлшек сандар рационал жиынын құрайды. Бұл 

сандар есептеуге қолайлы: екі рационал санның қосындысы, айырмасы, 

көбейтіндісі және бөліндісі (бөлгіш нөлден басқа сан болғанда) рационал 

сандар болып табылады. Рационал сандардың тығыздық қасиетібар, мұның а 

рқасында кез келген к есіндісі бірлік өлшем ретінде қабылданған кесіндімен 

кез келген дәлдік дәрежесі бойынша өлшеуге және де  өлшеу нәтижесін 

рационал санмен өрнектеуге болады [18,114 б.].  

Сондықтан рационал сандар ұзақ уақыт бойы адамзаттың ісжүзінде 

қажеттіктерін толық қамтамасыз етіп келді (және де қазіргі кезге дейін 

қамтамасыз етуде). Соған қарамастан шамаларды өлшеу мәселесі жаңа сан,  

иррационал санның шығуына әкеп тіреді. Ежелгі Грецияда Пифагордың 

(біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырда) мектебінде, егер өлшеу бірлігі ретінде 

квадраттың қабырғасы алынатын болса, онда квадраттың диагоналын 



 

 

рационал санмен өрнектеуге болмайтыны дәлелденген болатын. Квадраттың 

диагоналы және оның қабырғасы секілді кесінділерді  өлшенбейтін кесінділер 

деп атаған. Бұдан кейінгі уақытта (біздіңзаманымызғадейінгі 5-4 ғасырларда) 

ежелгі грек математиктері толық квадрат болмайтынкезкелген натурал n саны 

үшін  n санының иррационалдығын дәлелдеді [16,99б.]. 

 

2.2Арифметиканы оқытудың тарихы мен әдістемесінің даму 

бағыттары 

 

Россияда  18-19 ғасырларда балаларға  математиканы   қалай  оқытты? 

Математиканы   оқыту   методтары  туралы   кейбір   түсініктерді   біз   

Леонтий   ФилипповичМагницкийдің (1669-1739)   1703  ж.  жазылып,   

тұңғыш   басылған  орыс  «Ариф-метикасын» аламыз.    Бұл   кітап   отандық   

математиканың  даму   дәуірін  жасады.   

 Л.Ф. Магницкий   өзінің   жалпы   білімі  жағынан   да,   

математикалық   білімі  жағынан   да  Россияда   Петрдің  кезіндегі  көрнекті 

адамдардың   бірі  болды.Магницкий   алғашқы   білімді   Москваның   

славян-грек-латын   академиясынан   алды. Онда   ол   грек   және   латын 

тілдерін,  содан   соң  өз   бетімен  голлан,  неміс,  итальян  тілдерін   үйренді, 

мұның   өзі  түрлі   елдердің   математика  жөніндегі   әдебиеттерімен    

танысуға   мүмкіндік   берді.   Сөйтіп,  оның  «Арифметикасында» тек  Россия  

ғана   емес,   бүкіл  Еуропадағы   математиканың  жағдайы    көрініс   тапты. 

Әрине,бұл  оқулықтың   сипаты   біздің  кезіміз   үшін  әдеттегіден    

бөлек:   мысалы,   ондағы   ойлар  кейде  өлеңдік  формада   беріледі,текст   

симфоликалық    картиналармен   және  т.б.   толықтырылған. 

 Магницкий   арифметикаға   мынадай   анықтама  берді: «Арифметика  

немесе   санау   дегеніміз    таза, тәуелсіз  және   бәріне де   түсінуге   

қолайлы,   көп   жағынан   пайдалы  және  бәріне   де түсінуге  қолайлы ,   көп  

жағынан  пайдалы  және   көп жағынан  мақтаулы,   әркезде   өмір   сүрген  ең   

жақсы  математиктер   ойлап   тауып,  баян   еткен  көркемдік   өнер».     

Магницкий  есеп шығару өнері  дегенді   еске  ала  отырып,     

арифметикаға  « көркемөнер»  ретінде   анықтама  берді.   

Бұл   кітаптың   басқа   да   ерекшеліктерін   атап   өтуге   тура   келеді.   

Мысалы,   беттегі  шрифт  пен   нөмірлеу   славянша   болды,  есептеулер    

араб   цифрымен   жазылды.    Магницкийцифр   деп   атаған  нольден   айыру  

үшін цифрларға  «белгілер»  деп   аталады.  Сандарды   ол   группаларға    

бөледі:бірден   онға  де,йінгі   сандарды   «персттер»(славянша   «саусақтар»   

де,генді   білдіреді),   ондықтар   мен   жүздіктерді  білдіретін  сандарды 

«буындар»,  дөңгелек  ондықтар   мен  жүздіктердің   аралығындағы   қалған   

барлық   сандарды,   мысалы,  12,304,468   және  басқасын  Магницкий   

«шығармалар»деп   атады.  Магницкий  бұл   терминдерді   әсіресе    саусақ   

санау  кең   қолданылған    көне  римдік  авторлардан    алды[29,54б.].  

19  ғасырдың  өзінде-ақ  монографиялық   әдістің  сыншылар   ашып   

берген   кемшіліктері  Лайдың   әдісі үшін  де   тән,  бірақ  оның  әдісінда,   



 

 

Грубедегі   сияқты,  идеалистік  философия   ерекше   айқын   көрінеді.   

Лайдың   пікірінше,   сан тұрмысты   постулаттау   ретіндегі   адам  санасына  

тән  нәрсе.   Сан   адам   санасына  берілген, туа   біткен   логикалық  

категория   ретінде    тұрмысты   ретке   келтіреді.  Сондықтан   балаларға   

есептеу   амалдарын  емес,   санды  оқыту  керек.   Осы   бастапқы   жағдай   

Лайды   адам   санасында   бар  нәрсені   дамытуға   жәрдемдесетін   

стимулдарды    іздестіруге   алып   келді   де  ол  одан  шығар жол  санға  

неғұрлым   есте   сақталатын   форма~  квадрат   формасын   беру   деген 

қорытындыға   келді. Сөйтіп,   Лай   санды   қабылдауды  формамен  

қабылдаумен  алмастырды.   Өйткені   Лайдың   эксперименттерінде   

балалар,  дөңгелектерді   санамай-ақ,   ең   бастысы  олардың   суреттерінің    

жалпы   формасын дұрыс  еске   түсіреді.  Лай  балалар   санды айқын   

елестеьеді   деп   дәлелдеді.   Балалардың   санды   бейнелеуде   де,   сондай-ақ  

оны   атауда   да   жіберген   қателіктері   де   бізге   түсінікті.Сан   есім- 

сөздерді  ретімен   атау    есептеу  амалы  болып  табылмайды,  ал   Лай   

мұны   есеп  деп   түсінді.   Баланың өзі   атаған   сан  есім  сөздерінде  

ешқандай  сандық   ұғым  болмады.   Сондықтан   баланың   сандық  

фигуладағы    үш   нүктені   де  есептей   алмағаны,  ал  бар   болғаны   өзіне   

көрсетілген   суреттің   формасын   ғана  есіне   түсіргені  табиғи   нәрсе. 

 

 

2.3 Сандық ұғымдарды қалыптастыру және санауға үйрету 

әдістемесі 

 

Ерте  жастан  бастап  балада  бірыңғай  заттардан  тұратын  жиынтық  

туралы   түсініктер  жинала  бастайды:   «Көп  қуыршақ»,  «Үш  кубик»,  

«Қолда  бес  саусақ  бар».   Бұл  алғашқы  түсініктер   алдымен  баланың  

пассив  сөзінде  бейнеле  отырып,  жинақтала  бастайды.  Мысалы,  1 жылдан 

3  ай  асқанда   бала  «кішкене  үй»  немесе  «кішкене  үйлер»  тұрғызу  

тапсырмасын  орындап,   «кішкене  вагонды»  немесе  «кішкене  вагондарды»  

әкелуді,  «гүлді»  немесе  «гүлдерді»  отырғызу  жұмыстарын  атқара 

алатынын  зерттеулер  көрсетті  (Л.  Г.  Калинина,  В. В.  Данилова  және  

басқалар). 

Нәрселердің,  құбылыстардың  жиынтығын  қабылдауға  баланың  

бүкіл  айналасы –таныс  және  таныс  емес  адамдардың  саны,  баланың  көз  

алдында  қозғалып  жатқан  нәрселер  жиыны,  біркелкі  қайталанылатын  

дыбыстар,  яғни   біркелкі  шу  мен  дыбыстар  жағдай  жасайды.  Нәрселер  

мен  құбылыстар  жиынының  әртүрлілігін  бала  әр  қилы  -есту,  көру, 

кенестетеикалық  және  басқа  анализаторлармен  қабылдайды.  Ол  өзі  

бірнеше   рет  біркелкі  қозғалыстар  жасады: Манежден  бір  ойыншықты  

бірнеше  қайтара  алып  тастады,  қасық  пен  столды  тақылдатты  және т.б.    

Біркелкі  әрекеттер  мен мәселелерді  осы  барлық  түрі  бастың  ми  

қабығында  із  қалдырып  жиналады.  Осы  мәселе  бойынша  И.  М.  Сеченов  

былай  деп  жазған  еді:  «Біркелкі  ықпал  ету  деп  аталатындардың  жиі  



 

 

қайталануы  әсердің  тұрақты  элементтеріне  сәйкес  келетін  жолдар  

жиынтығының  жекеленуіне алып  келуіне тиіс». 

Үш жастағыбалалар кез – келген заттарды  көбінесе сол зат  

шекарасында ғана  қабылдайды,олар жиынның әрбір элементін  бөлек-бөлек 

қарап отырмайды, сондықтан жиынның барлық элементін әлі анық қабылдай 

алмайды. 

Осыдан, бірінші қорытынды келіп шығады:кішкене балаларда  

құрылымдық –бүтін бірлік ретінде  жиын туралы түсінік қалыптастыру және 

жиынның  әрбір элементін көре білуге, айқын қабылдауға  үйрету керек. Бұл 

үшін үш, төрт жасқа келген балалар топтарына сандық ұғым туралы 

түсініктерді қалыптастыру мәселесі қарастырылуы керек. 

 Алайда, белгісіз жиынды қабылдаудан тұйық бүтін құрылым түріндегі 

жиынды қабылдауға көшу ұзақ процесс болып табылады. Балалар  назарының 

жиын шекараларына  қатты аударылуы,әлбетте элементтердің бүкіл құрамын 

қабылдауға көңіл қоюды әлсіретті:жиынның  шеткі элементтерінен басқа 

элементтерін балалар байқамағандай сыңай танытты.  Осыдан мынадай 

қорытынды шығады:балалар жиынның шеткі элементтері 

аралығындағылардың бәрін қабылдауы үшін ересек адам түрткі болуы қажет.  

Алайда мұны бұл бала бірден игеріп кете алмайды.     

Әдетте қатарластыра  қойылған суреттердің үстіне нәрселерді қойып 

шығу тапсырылған кезде бала әрбір нәрсені суреттің үстіне емес,  нәрселерді 

бір-біріне тақастырып  қоя отырып,  шеткілерінің аралығындағы 

карточкалардың барлық бөлігін толтыра бастайды, яғни элемент санын 

санамайды, тек екі шеткі элементтің аралығындағы жерді жай толтырады. 

Көрсету де жиын элементтерін дәл қабылдауға әрқашан көмектесе бермейді. 

Бұл жиынның сандық құрамын қабылдау  әлі де диффузиялық күйде 

болатынын дәлелдейді. 

 Зерттеулер нәтижесінде ашылған мына төменгі фактілердегі есте 

ұстаудың маңызы зор. Жиынды қабылдау кезінде балалар өз қозғалыстарын 

нүктелердің бірінен, ең алдымен жиынның ортасында орналасқан нүктеден 

бастайды. 

 Бір сызық бойында орналасқан заттар жиынын қабылдау кезінде 

балалар түймелерді оның ақырғы элементтерінің арасындағы кеңістікті 

толтыра отырып (бірақ тең мөлшерде емес ) қойып шығатыны жоғарыда 

көрсетілді. Балаларды карточкада бейнеленген жиынды дұрыс қабылдауға 

үйрету үшін, олар жиынтықтың әрбір элементін көріп әрі беттестіру әдісін 

пайдалана отырып, берілген жиынды қабылдауы қажет.Зерттеулер мен 

көптеген тәжірибелер тіпті екі-үш жастағы балаларға бір жиынтықтың 

нәрселердің екінші бір жиынтық нәрселерінің суреттеріне беттестіру әдісін 

үйретуге болатынын көз жеткізе көрсетіп берді. 

Балаларға  үш-бес  түйменің  суреті  қатарластыра  салынған  карточка  

ұсынылып,   қозғалу  жолы  солдан  оңға  қарай оң  қолмен  көрсетіледі.  

Балалар,  берілген  бағытты  тексерген  сияқты,  осы  қозғалысты  өз  

карточкасында  қайталайды.  Сонан  соң  оларға  түймелермен,  біреуін  де  



 

 

қалдырмай,  барлық  суреттерді  жауып  шығу  керек  екені  көрсетілді.  Бұл  

тәсіл үш  жасқа,  тіпті  кей  жағдайда  екіге  қараған  (1 жыл 6 ай)   балардың  

да  қолынан  келетін  болып  шықты.  Мұндайда  қол  қозғалысының  

бірізділігі  және  онымен  суреттерді  бақылап  тұратын  баланың  көздері  

негізгі  роль  атқарады.  Бұлардың  қайсысы  да   жиын  элементтерін  көруге  

жағдай  жасайды.  Осыған  ұқсас  жаттығулардың  нәтижесінде  барлық  бала 

үш  жасқа  қарай  беттестіру   тәсілін  еркін  игереді  және  жиынды  оған  

берілген  үлгіге  сәйкес  қабылдайды. 

Көпмүшеліктерді біріктірудің екінші вариантында мүлде басқа екі 

заттан тұратын екі зат топтарын алуға болады; мысалы: көкеністердің суреті  

-  бір сібіз, бір шалқан, бір қызылша, бір қияр салынған картиналар жиыны, ал 

екіншісі - жемістер суреті - бір алма, бір алмұрт, бір апельсин салынған 

картиналар. Балалардың өзіне әр жиындағы элементтердің санын тауып, 

сәйкес цифрлармен ″жазу″ тапсырылады. Сонан соң екі жиынды жемістер 

мен көкеністер тобына біріктіріп мұғалім саны қанша екенін санатады. Бұл 

тапсырманы іс жүзінде орындап, балалар не істелгенін және қалай істелгенін 

айтып беруі тиіс. ″Біз екі жиынды біріктірдік, яғни бір жиынның төрт 

элементіне екінші жиынның үш элементін біріктірдік  те, жеті элементі бар 

біріккен жиын шығарып алдық. Бүкіл жиын екі бөліктен тұрады: бір бөлігі 

көкеніс, ал екінші бөлігі жеміс″. 

Жиындармен жүргізілетін жаттығулар алуан түрлі бола алады. Олар 

алдағы уақытта арифметиканы игеруге негіз болады. 

Алдағы уақытта бөлу амалын, яғни тиісінше және тең бөліктерге 

бөлуді игеру үшін мынадай жаттығулар ұсынылады. 

Балаларға конвертке салынған он геометриялық фигурадан тұратын 

жиын беріледі. Ондағы бірдей фигураларды тауып, сыныптарға бөліп сонан 

соң бүкіл жиындағы фигуралардың жалпы саны мен әр сыныптағы заттардың 

санын санатуға және сыныптардың санын анықтауға болады.  

Балалар конвертте он геометриялық фигура болғанын фигуралардың әр 

түрінен бірдей екі фигурадан екендігін айтады. Санағанда не бары бес сынып 

болады. ″Бүкіл жиын неше элементтен құралған еді?″ ─ ″Он элементтен″. ─ 

″Жиынның әр бөлігінде неше элементтен болып шықты?″ ─ ″Бес бөліктің 

әрқайсысында екі элементтен″. 

Берілген жиынды балалар өз үстелдерінде сақтайды, ал мұғалім оларға 

он фигурадан тұратын тағы бір конвертті береді... Бірінші жағдайдағыдай 

балалар бірдей фигураларды табады, оларды әр сыныптағы саны мен барлық 

фигуралардың жалпы санын санайды. Бұл жағдайда жиынның он элементтен 

тұратынын, бірақ бөліктер екеу және әр бөлікте бес элемент бар деген 

қорытынды жасалады. Мұғалім екі жиынды салыстырады, оларға ортақ не 

барын және әр түрлі не барын айтуды тапсырады. ″Бірінші және екінші 

конвертте он-он фигурадан, бірақ бірінші конвертте әр бөлікте екі фигурадан 

не бары бес бөлік, екінші конвертте әр бөлікте бес-бес фигурадан, оның 

есесіне бөліктер не бары екеу деп″, ─ жауап береді балалар . 



 

 

2.5.Мектепке дейінгі мекемеде қарастырылатын қарапайым 

арифметикалық есеп түрлері және оларды шығаруға үйрету әдістемесі  

 

«Есеп»деп-жауабы арифметикалық амалдардың 

көмегіментұжырымдалатын сұрағы бар мәтінді айтамыз. 

Есептің шарты мен сұрағы болады, сұрақсыз есеп болмайды. Есеп бір 

амалмен шығарылса, қарапайым арифметикалық есеп деп, екі және одан да 

көп амалмен  шығарылса, құрама есеп деп аталады. 

Мектепке дейінгі сатыдағы білімнің теориялық деңгейін біршама 

көтерудің мектеп жасына дейінгі баланың танымдық дамуындағы маңызы 

зор.  

Есеп  дегеніміз-өмірде кездесетін жағдайдың сан ретіндегі 

сипаттамасын табуды талап ететін қарапайым тілде берілген сөйлем.  

Есептер балаларда жаңа білімді қалыптастыратын және бұрыннан бар 

білімдерін пайдалану жолында пысықтала түсетін нақты материал болып 

табылады. Есеп шығару арқылы, балалар танымдық және тәрбиелік тұрғыдан 

алғандағы маңызды ұғымдармен танысады. 

 Есеп шығару балалардың ақыл –ойының дамуына өте игі әсерін 

тигізеді, себебі ол нақтылау, салыстыру, жалпылау сияқты логикалық 

ойлаумен жүргізілетін кезеңді талап етеді. 

Есеп термині және оның элементтерімен балаларды айқын түрде алғаш 

таныстыруға дейінгі уақытты мазмұнды есептерді енгізудің дайындық кезеңі 

деп айтуға болады. Осы уақытта балалар бұрын игерген білім, білік және 

дағдылары толықтырыла түседі және бір жүйеге келтіріледі, сондай-ақ 

нөмірлеуді оқып үйренуге қажетті жағдайлар жасалады, әрі қарай 10 

көлеміндегі сандарды нөмірлеу қарастырылады. Бұл кезеңде мазмұнды 

арифметикалық есеп арнайы оқытылатын обьекті болып табылмайды, яғни ол 

қандай да бір құрылысы әлі де анықталмаған күрделі ұғым болғандықтан, 

мектеп жасына дейінгі балалар санасынан орын алмайды. 

Математиканы оқыту жүйесінде қарапайым арифметикалық есептер 

аса маңызды роль атқарады. Қарапайым арифметикалық есептерді шығару 

арқылы математиканын бастауыш курсының негізгі ұғымдарының бірі — 

арифметикалык, амалдар туралы ұғым, тағы баска бірқатар 

ұғымдарқалыптасады. Қарапайым арифметикалық есептерді шығара білу 

мектеп жасына дейінгі балалардың құрама есептерді шығара білуді игеруге 

дайындық басқышы болып табылады, өйткені құрама есепті шығару бірқатар 

қарапайым арифметикалық есептерді шығаруға келіп тіреледі. Қарапайым 

арифметикалық есептерді шығарғанда есеппен және оның құрамды 

бөліктерімен алғаш танысу болады. Қарапайым арифметикалық есептерді 

шығарумен байланысты балалар есепке жүргізілетін негізгі әдістерді игеретін 

болады. Сондықтан мұғалімнің қарапайым арифметикалық есептердің әр 

түрімен жұмысты қалай жүргізу керектігін білуінің манызы өте зор. 



 

 

Ең алдымен қарапайым арифметикалық есептерді классификациялауды 

қарастырамыз. 

Қарапайым арифметикалық есептердің классификациясы 

Қарапайымарифметикалықесептерді, олар шығарылатын 

арифметикалық амалдарға сәйкес топтарға бөлуге болады. 

Алайда методикалық жағынан алғанда басқа классификациялау 

ыңғайлырақ: есепті шығарғанда қалыптасатын ұғымдарға байланысты, ол 

есептерді топтарға белу. Осындай үш топты бөліп алуға болады. Олардың 

әрқайсысын сипаттайық. 

Бірінші топқа мынадай түрдегі қарапайым арифметикалық есептер 

жатады, ол есептерді шығарғанда балалар арифметикалық амалдардың 

әрқайсысының нақты мәнін ұғынатын болады, яғни балалар қандай 

арифметикалық амал жиындарға қолданылатын қандай да бір операцияға 

сәйкес болатындығын ұғынады. Бұл топта бес есеп бар: 

1)Екі санның қосындысын табу. 

Қыз бала 3 шұңғыл тәрелкені және 2 майда тәрелкені жуды. Қыз бала 

барлығы қанша тәрелке жуды? 

2)Қалдықты табу. 

Балалар 6 қара торғай ұясын жасады. Екі ұяны олар ағаш басына іліп 

қойды. Енді ілуге тиісті қанша ұя қалды? 

3)Бірдей  қосылғыштардың   косындысын   табу. 

Тірі табиғат мүйісінде, үш торда әрқайсысында 2-ден үй қояны бар еді. 

Тірі табиғат мүйісінде барлығы қанша үй қояны бар? 

Екінші топқа мына түрдегі қарапайым арифметикалық есептер 

жатады, ол есептерді шығарғанда мектеп жасына дейінгі балалар 

арифметикалық амалдардын компоненттері мен нәтижелері арасындағы 

байланысты ұғынады. Оларға белгісіз компоненттерді табуға берілген 

есептер беріледі. 

1)Берілген косынды мен екінші қосылғыш бойынша 

біріншіқосылғышты табу. 

Қыз бала бірнеше шұңғыл тәрелке және 2 майда тәрелке жуды, ал ол 

барлығы 5 тәрелке жуды. Қыз бала барлығы қанша шүңғыл тәрелке жуған? 

2)Белгілі қосынды мен бірінші қосылғыш бойынша екіншіқосылғышты 

табу. 

Қыз бала 3 шұңғыл тәрелке және бірнеше майда тәрелке жуды. Ол 

барлығы 5 үлкен тәрелке жуды. Қыз бала қанша кішкене тәрелке жуған? 

3)Белгілі  азайтқыш және айырма  бойынша азайғыштытабу. 

Балалар бірнеше қара торғай ұясын жасады. Олар 2 ұяны ағаш басына 

іліп қойғанда, оларда тағы 4 ұя қалды. Балалар қанша қара торғай ұясын 

жасаған? 

4)Белгілі азайғыш пен айырма бойынша азайтқышты табу. 

Балалар 6 қара торғай ұясын жасады. Олар бірнеше ұяныағашқа іліп 

қойғанда оларда тағы 4 ұя қалды. Балалар қанша ұяны ағаш басына іліп 

қойған? 



 

 

Үшінші топқа мына түрдегі есептер жатады, ол есептерді шығарғанда 

арифметикалық амалдардың жаңа мағыналары ашыла түседі. Оларға айырма 

ұғымымен байланысты қарапайым арифметикалық есептер (6 түрі) және 

қатынас ұғымымен байланысты қарапайым арифметикалық есептер (6 түрі ) 

жатады. 

1) Сандарды айырмалық салыстыру немесе екі санның айырмасын табу 

(I түрі). 

Бір үйді 10 аптада, ал екіншісін 8 аптада салып бітірді. Бірінші үйдің 

құрылысына қанша апта артық жұмсаған? 

2) Сандарды айырмалық салыстыру немесе екі санның айырмасын табу 

(II түрі). 

Бір үйді 10 аптада, ал екінші үйді 8 аптада салып бітірді. Екінші үйді 

салуға қанша апта кем жүмсалған? 

3)Санды бірнеше бірлікке арттыру (тура формасы). 

Бір үйді 8 аптада салып бітірді, ал екінші үйді салуға 2 апта артық 

жұмсалған. Екінші үйді салуға қанша апта жұмсаған? 

4)Санды бірнеше бірлікке арттыру (жанама формасы). 

Бір үйді салуға 8 апта уақыт кеткен, бұл екінші үйді салуғакеткен 

уақыттан 2 апта кем. Екінші үйді салуға қанша апта уақыт кеткен? 

5)Санды бірнеше бірлікке кеміту (тура формасы). 

Бір үйді салуға 10 апта уақыт кеткен, ал екіншісін одан 2 апта ерте 

салып бітірген. Екінші үйді қанша апта салған? 

6)Санды бірнеше бірлікке кеміту (жанама формасы). 

Арифметикалық амалдардың нақты мәнін ашып көрсететін есептерге 

қосындыны, қалдықты, көбейтіндіні табуға, тиесінше бөлуге және тең бөлікке 

бөлуге берілген есептер жататыны жоғарыда айтылған болатын. 

Қосынды мен қалдықты табуға берілген есептер балалар бірінші рет 

кездесетін есептер болып табылады, сондықтан олармен жұмыс істеудің 

мынадай қосымша қиыншылыктары бар: мұнда оқушылар, шындығында, 

есеппен және оның бөліктерімен танысады, сондай-ақ есептермен жұмыс 

істеудің кейбір жалпы әдістерін игеретін болады. 

Қосынды мен қалдықты табуға берілген есептер бір мезгілде енгізіледі, 

өйткені қосу және азайту амалдары бір мезгілде енгізіледі; сонымен катар, 

осыған қарама-қарсылық ретінде бұл есептерді шығару дағдысы жақсы 

қалыптасады. 

Балаларды есептің құрылымымен таныстырудың әдістемелік 

әдістері 

Балаларды есептің құрылымын драмаланған-есептер арқылы игерту ең 

ыңғайлы түрі екені жоғарыда айтылған болатын, өйткені онда балалардың өз 

іс-әрекеті көрсетіледі. Мәселен, балалар жаңа ғана екі кіші (аз) саннансан 

құрастыруды үйренген болатын. Шақырылған бала, Жалғас, бір қолына төрт 

дөңгелекшені, ал екіншісіне – бір дөңгелекшені қысып алды. Балаллар 

Жалғастың оң қолында және сол қолында бірге алғанда неше дөңгелекше 

барын табу керек. Мұндай сюжетті есепке айналдыруға болады. «Мен Жалғас 



 

 

туралы есеп құрастыра аламын», - дейді тәрбиеші. Балалар құлақтарын тігіп, 

жаңалықты естуге дайын тұрады. «Жалғас оң қолына төрт дөңгелекше, ал сол 

қолына бір дөңгелекше алды. Жалғастың екі қолында неше дөңгелекше бар?» 

Балалар былай деп жауап береді: «Бес» - «Дұрыс. Міне сендермен бірге есепті 

шығардық. Дәл мектептегі сияқты! Енді не істейтініміз жөнінде, өзіміз 

туралы есептер құрастырамыз». Тәрбиеші балалар үшін үйреншікті қандай да 

бір тапсырма беріп, оны орындайтын бір баланы шақырады. Мәселен, ол 

Алмасқа карточкаға тағылған түймелерді, оларға қарамастан санап шығуды 

ұсынады. Алмас санайды да, сегіз екенін айтады. Тәрбиеші Айданаға бұған 

бір түймені артық алуды ұсынады. Айдана тапсырманы орындайды – тоғыз 

түйме алады. «Ал мен Алмас бен Айдана туралы да есеп құрастыра аламын. 

Алмас карточкаға тағылған сегіз түймені санап шықты, ал Айдана Алмастағы 

түймелер санынан біреуі артық түймелер алды. Айдана неше түйме алды? 

Есептің сұрағына кім жауап береді?» Барлық балалар: «Тоғыз», - деп жауап 

береді. – «Айдана, сен неше түйме алдың?» - «Тоғыз түйме» (көрсетеді). – 

«Көрдіңдер ме, біз тек есеп құрастырып қоймай, оны шығардық, тіпті 

тексердік те». 

Сонан соң тәрбиеші осыған ұқсас есептер құрастыруға балалардың 

өздерін де қатыстыруына болады. Ол Дианаға бір стақанға жеті жалауша, ал 

екіншісіне – бір ғана жалауша әкеліп салып қоюды тапсырады. Диана 

тапсырманы орындайды. Тәрбиеші Диана туралы есеп құрастыруды 

балаларға ұсынады. «Диана бір стақанға жеті жалауша және екінші стақанға 

да бір жалауша, не бары сегіз жалауша салып қояды», - дейді. Дархан. 

«Дархан, Диана стақанға небары неше жалауша салып қойды деп сенен кім 

сұрады? Диананың не істегенің қайталашы». Дархан өз есебінің мазмұнын 

қайталайды, бірақ немен аяқтауды және не айтуды білмейді. «Сен Диананың 

не істегенін балаларға жақсы айтып бердің, бірақ балалар сенің есебіңнен не 

білулері тиіс: Диана салып қойған жалаушаларының түсі қандай екенін 

немесе басқадай бір нәрсені айт? – «Мен олардың Диананың екі стақанға 

неше жалауша салып қойғанын тпса екен деймін», - «Балалар, Дархан ойлап 

тапқан есептерден нені білу керектігін түсіндіңдер ме?» Балалар жауап 

береді. 

Есептеуге берілген есептерді шешу мен құрастыруға үйретуді шамамен 

осылай бастауға болады. 

Осы алғашқы кезеңде есептің әңгімеден, жұмбақтан қандай өзгешелігі 

барын балаларға көрсету, сұрақтың сипаты мен мәнін атап көрсету өте 

маңызды. Осы мақсатпен тәрбиеші әр түрлі тапсырмалар береді. 

Мәселен, ол екі қыз бала мен бір ер баланы шақырып алып, оларды 

үстелдің екі жағынан тұрғызып қояды да, басқа балаларға осы шақырылған 

балалар туралы бір нәрсе айтып беруді ұсынады. Есеп құрастыру керектігін 

білетін балалар былай деп әңгімелеп береді: «Үстелдің бір жағына сіз екі қыз 

баланы, екінші жағына бір ұл баланы тұрғызып қойдыңыз». Осы кезде 

тәрбиеші былай деп ескертеді: «Олар жөнінде не білуге болатынын сендер 

айтпадыңдар. Ендеше сендерден мен сұрайын: ол балалардың аты кім?» 



 

 

Балалар күледі: «Ол есеп емес, ол әңгіме». «Неге есеп емес, мен сұрақ 

қойдым ғой». – «Қажетті сұрақ емес»? – дейді балалар. «Онда оның есеп екені 

көрініп тұратындай етіп, өздерің сұрақ қойыңдар». 

- «Сіз үстелдің жанына неше бала шақырып алдыңыз?» «Үстелдің екі 

жағында неше баладан тұр?» - деп балалардың өздері сұрақты түрлендіреді. 

«Есептерде не жөнінде сұралып отыр? «Шығарған есептерімізді естеріңе 

түсіріңдер». – «Не бары нешеу?» немесе «Нешеу қалды?» - дейді балалар. 

«Ол дұрыс, есептерде сұрақ көбінесе қанша, нешеу деген сөзден басталады, 

бірақ қанша деген сөз тек есепте ғана кездесе ме?» Тәрбиеші 8 цифрын 

көрсетеді де, балаларға сонша дөңгелекше алып қоюды ұсынады. «Сендер 

неше дөңгелекше алып қойдыңдар?» - деп тәрбиеші балаларға қарайды. 

«Сегіз дөңгелекше». – «Неліктен?» - «Себебі сіз 8 цифрын көрсеттіңіз». – 

«Міне көрдіңдер ме, мен сендерден неше дөңгелекше алып қойғандарыңды 

сұрадым, ал сендер есеп шығардыңдар ма?» - «Жоқ, ол есеп емес, бірақ есепті 

де ойлап құрастыруға болады», - дейді балалар. «Егер «қанша?» деген сұрақ 

қойылса не сұралып отыр?» - «Жиын... Сан...» - дейді балалар. 

«Иә, есепте көбінесе сандармен өрнектелген қандай да бір жиындар 

туралы айтылады. Бұл сандарды не қосу керек немесе, егер сандардың бірін 

азайту керек болса, одан көрсетілген санды шегеру керек. Есептердегі бұл 

жиындар сандар деп аталады. Есептің сұрағы бұл сандармен амал орындау 

(қосу немесе шегеру) керектігін көрсетеді». 

Есептің әңгімеден айырмашылығын көрсету үшін тәрбиеші балаларға 

оны тыңдап алып, қайсысы әңгіме, қайсысы есеп екенін өздері табуды 

ұсынады. «Бізге ересек балалар тобынан бірнеше қыз және ер бала келді де, 

бізбен бірге ойнай бастады». Балалар мұның есеп емес, әңгіме екенін, оны 

шығаруға болмайтынын айтады, өйткені тәрбиеші топқа неше қыз бала және 

ер бала келгенін айтқан жоқ, есепке сұрақ та қойған жоқ. Тәрбиеші басқаша 

айтады: «Бізге ересек балалар тобынан үш ер бала мен бір қыз бала келді де, 

бізбен бірге ойнай бастады. Біздің топқа неше бала келді?» - «Міне, енді есеп 

болды», - деп балалар қанағаттанғандықпен айтады. 

 (Интернет, TorgaiTV т.б.сайттары) 

 

 

3- Бөлім. Заттың өлшемі және шама туралы түсініктердің 

теориялық және әдістемелік негіздері 

  

3.1 Шама  мен өлшем туралы жалпы түсінік. Шаманың негізгі 

қасиеттepi. Мектеп жасына дейінгі балалардың  заттың көлемін 

қабылдау ерекшеліктері 

 

Шама–заттардың кеңістіктегі орны мен қасиеттерін сипаттайтын   

математикалық түсінік. Заттың өлшемдері және шаманың қасиеттері: 

-өлшемдерді бір-біріне салыстыра отырып  өлшенетіндігі 

-өзгермелілігі 



 

 

-салыстырмалылығы 

Шама ұғымымен танысқанда балалардың өлшеу іс-эрекеттері 

күрделене түседі. Алты жастағы балада нәрселердің шамасы жөнінде 

түсініктерді қалыптастыруға арналған Ұйымдастырылған оқу қызметіндерды 

жүргізгенде бірқатар шарттарды орындау қажет болады. Тәрбиеші балаларды 

нәрселерді салыстыра білуге және салыстыру нәтижелерін сөзбен айта білуге 

үйреткенде, оның пайдаланатын нәрселері (ленталар, қағаз немесе картон 

жолақтары т.б.) өлшемдері жағынан ерекшеленіп, болып келу керек: 

ұзындығы, ені, жуандығы (калыңдығы), биіктігі жағынан бір-біріне үлкен 

айырмашылығы бар, бірден көзге түсетіндей болуы тиіс.  

Заттың өлшемін қабылдаудың физиологиялық механизмі оның 

формасы мен салмағын қабылдау проблемасы сенсорлық проблема болып 

табылады.  Мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудің негізгі 

мәселелерінің бірі болып саналатын сенсорлық даму. 

И.М.Сеченов балалардың нәрселерді өлшемдеріне қарап айыра білуін 

және тиісті анықтама бере білуін  қалыптастыратын тұста қабылдау процесіне 

енетін сөздің ролін атап айтқан . өлшемдерді әр түрлі нәрселерді және оның 

әр түрлі қашықтықта тұрған  бөліктерін бірнеше рет қабылдағанда осы 

қабылдауларын, нәрселердің атауымен және олардың өлшемдерін 

байланыстыра отырып,  бала оларды салыстырып, атап  үйренеді, ненің 

үлкен, ненің кіші екенін анықтайтын  болып үйренеді. Нәрселердің әр түрлі 

өлшемдері жөнінде осы аталған ұғымдары сипап сезіп  түйсіну жолымен де 

айқындалады, ал  ол түйсіктер сол ұғымдарды қабылдау процесінде  көру 

түйсігімен  ұштасып жатады.  И.М.Сеченов былай деп жазды: «Бала көру 

сфераларының, тұтас нәрсенің  және оның  бөлігінің кескінімен тор қабығы  

жабылатындай, саны арасындағы айырмашылықты таба білуді үйренді. Енді 

бала оның тор қабыққа  суреті түскен әр бөлек екі нәрсені шамасы жағынан, 

әрине, айыра алады, кескіні үлкен  орын алып жатқан нәрсе үлкен болады 

және керісінше» [38,92б.].  

Сонымен, И.М.Сеченов өлшемдерді қабылдаудың көру негізіне 

алынатын  күрделі шартты  рефлекс біртіндеп, ұзақ уақыт тәжірибе жинақтау  

жолымен қалыптасады деп түсіндіреді. Бұл тәжірибе баланың жас кезінде 

өлшемдерді қабылдағанда бала өзі ойнайтын ойыншықтар мен нәрселерден 

алған көру, сипап сезу және бұлшық ет – такт түйсіктерінің арасындағы 

байланыстармен тағайындалады. Оның қабылдау жөнінде сезімнен туған  

тәжірибесі және де өлшемдерді шамалап білуі біртіндеп қалыптаса бастайды. 

Көптеген  психологиялық зерттеулер,олар Ленинградтағы мемлекеттік 

университетте Б.Г.Ананьевтің басқаруымен, сондай-ақ мектепке дейінгі 

тәрбие жөнінен ғылыми-зерттеу институтында А.В. Запорожец пен 

Л.А.Венгердің басқаруымен, А.И.Герцен атындағы Ленинградтағы 

мемлекеттік педагогикалық институтта А.М.Леушина мен 

А.А.Люблинскаяның т.б. басқаруымен жүргізілді, өлшемдер жайлы ең 

қарапайым білімдер қалыптастыру үшін, нәрселер мен баланы айнала 

қоршаған құбылыстар туралы нақтылы ұғымдар шоғырын жинақтау қажет. 



 

 

Өлшемдер туралы, кеңістік түсініктерін айырудың (нәрселер арасындағы 

қтынастар т.б.) басқа түрі сияқты, ұғым, нәрсенің басқа  қасиеттерін айыруға 

қарағанда, едәуір күрделі процесс болып табылады; өлшемдер жөніндегі 

ұғымдар, форма жөніндегі сияқты, балалардың практикалық іс-әрекетінің 

барысында жинақталады. 

Нәрсенің өлшемдерін -шаманы әр түрлі ара қашықтықта және әр түрлі 

орналасу қалпында қабылдау қабілетін психологияда қабылдау 

тұрақтылығыдеп атайды. Нәрселердің өлшемдерін қабылдау тұрақтылығы 

тәжірибемен қоса дамитын болады. 

3.2. Мектеп жасына дейінгі балаларға заттың ені, ұзындығы, 

биіктігі бойынша салыстыру мен зерттеу тәсілдерін үйрету жолдары. 

Заттардың көлемі және өлшеу тәсілдері. Көзбен өлшеуін үйрету 

әдістемесі 

 

Заттардың ұзындығын, биіктігін, ені мен жуандығын белгілеу 

іскерлігіне үйрету. Заттарды көлеміне қарай өсу және кему ретімен 

орналастыру. Заттардың көлемдерінің бір-бірінен айырмашылықтарын 

математикалық терминдерді қолдана отырып, анықтап айту шеберлігін 

қалыптастыру. Мысалы, («Жасыл қарындаш – ең биігі, қызыл – аласалау, 

сары одан аласа, бірақ көктен биігірек, ал қызғылт сары бәрінен де аласа және 

т.б.).Шартты өлшемнің көмегімен екі заттың көлемін (ұзындығы, ені, биіктігі) 

салыстыруға үйрету. Шартты өлшеммен өлшеуде заттың бөлігін бөліп 

көрсетуге үйрету, өлшенетін нысанда шартты өлшем қанша рет 

орналасатынын анықтау қажет.Шартты өлшеуіштің көмегімен заттың 

көлемін (ұзындығын, енін, биіктігін) салыстыру дағдыларын бекіту.Арнайы 

ұйымдастырылған жағдайда заттардың ұзынырақ (қысқа), жоғары (төмен), 

кең (тар), қалың (жұқа) үлгісінде және оларға тең екендігін табу іскерлігіне 

үйрету тәрбиешіге байланысты  болып табылады. .  

Шартты өлшем - өлшеу құралы ретінде қолданылатын зат. Сонымен қатар ол 

өлшем бірлігі ретінде болады. Лента, жіп, таяқша, қадам арқылы бақшадағы 

жолдың ұзындығы өлшенуі мүмкін. Қасық, банка, стакан арқылы сұйық 

немесе борпылдақ (сусымалы) заттар өлшенеді. 

Шартты өлшемдерді қолдану өлшеуді жеңілдеткенмен оның мазмұнын 

өзгертпейді, яғни өлшем бірліктерін. Шартты өлшем өлшенетін объектінің 

ерекшеліктерін ескере отырып алынады. Сонымен бірге бала жетерліктей, 

бірақ шексіз емес таңдау еркі беріледі. 

Сонымен бала бақшада өлшеу қызметі қарапайым түрде болады. Сәби 

алдымен заттарды шартты өлшемдермен өлшеуге үйренеді. Ал нағыз 

өлшемдердің бастамасы болады. 

Ересектердің практикалық және шаруашылық қызметтерін бақылай 

отырып, балалар әртүрлі өлшемдермен жиі кездеседі. Оларға жалпы 

дүкендегі сатушы, оның өлшемге байланысты атқаратын жұмыстары таныс. 

Балалар киім немесе аяқ киім алуда өлшем жайында кейбір түсініктерді 

сақтайды. Осылайша, бірте-бірте өлшем жайындағы түсініктер қалыптасады. 



 

 

Сонымен, балалардың практиклық және ойындық қызметтері, 

ересектердің шаруашылықтағы әрекеттері әртүрлі қарапайым өлшеу 

тәсілдерімен жанасудың негізі. 

Өлшемге үйрету одан арғы қоршаған орта жайындағы толық 

ұсыныстарды меңгеруге, таным әрекеттерінің жетілуіне, сезім мүшелерінің 

дамуына алып келеді. Балалар ұзындықты, енді, биіктік, көлемді жақсы 

дифференциялайды, яғни кеңістіктегі заттардың қасиеттерін. 

Өлшеу практикасы себеп-салдар ойлауын ынталандырады. 

Практикалық және теоретикалық қызметтерді араластыра отырып, өлшеу 

мектепке дейінгілердің көрнекі - әрекетін, көрнекі – образдық және 

логикалық ойлауын ынталандырады. Өлшеудің тәсілдері мен нәтижелері, 

белгіленген байланыстармен қатынастар тілдік формада болады. 

Өлшеудің қарапайым тәсілдері мектепке дейінгілердің оқу 

әрекеттеріне әсер етеді. Олар қызметтің мақсатын, оған жетудің жолдарын, 

практикалық және оқу жаттығуларды шешу, өлшеу барысында өзін-өзі 

бақылауға үйренеді. Балаларда сонымен бірге нақтылық пен ұқыптылық 

қалыптасады. 

Өлшеу әрекеттерін қарапайым түрде балалар санауды үйренбей тұрып 

енгізу ұсынылған. Бірақ өлшеу барысы өлшем мөлшерін санауды қажет етеді. 

Сондықтан сәби алдымен санауды үйренеді, ал содан кейін сан жайындағы 

тәжірибелері қолданылатын жаңа қызметтер енгізіледі. Сол себептен өлшеу 

әрекеттері негізінен, ересектер тобында үйретіледі 

Көзбен өлшеуін үйрету әдістемесі. Мұнда әрбір заттың көлемін немесе 

өлшемін анықтауда балалардың өзіндік тапсырмалар орындау негізінде 

көзбен анықтау тәсілі деген сөз. Заттардың кеңістікте орналасу жағдайына 

тәуелсіз өлшемін көру қабілетінің ерекшеліктері.Берілген өлшемнің 

көмегімен әртүрлі көлемдегі өлшемін өлшеу туралы түсініктері. Санмен 

өлшем арасындағы байланыстық қызмет.  

Мектеп жасына дейінгі үш-жеті жасар балалар өздеріне таныс көптеген 

нәрселердің өлшемдерің айыра алады.Үш-төрт жасар балалар үлкен допты не 

болмаса ұзын таяқты әкел дегенді дұрыс түсінеді. Олар бұл сөздерді ашық 

айтпағанымен, іштей біледі, сондай-ақ ұзындық параметрлерінің 

айырмашылығы жөнінде де түсініг болады. Балалар ересек адаммен баланың 

фигурасын алыстан-ақ ажырата алады. Міне,  осының барлығы өздері көптен 

тәжірибе жасап жүрген нәрселердің өлшемдерін қабылдау тұрақтылығы 

жөнінде әңгімелейді. Кішкене балаларда өлшемдер туралы ұғымның шағын 

сипатты болатындығың ескере отырып, олардың тәжірибесінде өлшемдері 

алуан түрлі болып келетін бірдей нәрселер ғана ұшырауын қамтамасыз ету 

қажет. 

И.М.Сеченов көрсеткендей-ақ, нәрсенің өлшемдерін қабылдаудан 

нәрсе ұзындығының қандай бір белгісін білдіретін сөздің атқарар рөлі үлкен. 

Мектеп жасына дейінгі балалар үшін үлкен-кіші деген сөздер қабылданатын 

өлшемнің толық анықтамасы болмақ. Нәрсенің ұзыны не ені, биіктігі не 

қалыңдығы өзгере ме немесе бірден бірнеше өлшемі өзгере ме – бұлардың 



 

 

барлығын да балалар үлкен-кіші, артық-кем деп қана түсінеді. Төрт жасар 

балалардың іштей айтатын сөзінде өлшем деген сөз мәнісінің түсінігі 

болмайды. Көріп тұрған лентаның, мұнараның, кітаптың өлшемі қандай деген 

сұраққа төрт жасар балалардың көпшілігі жауап қайыра алмаған. Олар: 

«Өлшем дегені қалай?» - деп таңырқап сұрапты. «Мен оны түсінбеймін», - 

депті. Сұраққа жауап бере отырып, олар өздеріне көрсеткен нәрселердің 

түсін, олардың санын атаған, бірақ өлшемін атамаған. 

Алайда ұзындық өлшемінің қай түрінің болмасын дәл атауын (ұзын-

қысқа, кең-тар, биік-аласа т.б.) айта білмесе де мектеп жасына дейінгі балалар 

оларды тәжірибе жүзінде айыра біледі. Солай бола тұра, сөйлеудің, дәл сөздің 

ролінің, психологиялық зерттеулер (Б.А.Ананьев, Л.А.Венгер, 

А.А.Люблинская т.б), көрсетіп отырғандай – ақ, қабылдау процесіне көрсетер 

ықпалы зор. Сөз болса, бірлі – жарымның ішінен көпке ортақты бөліп көрсете 

алады.   Сөз – белгілі бір ұғымға ие. Сондықтан «қабылдаудың даму 

барысында  сөйлеу рөлі  сөздің өрнектейтін логикалық компоненттерді 

қабылдау процесіне енгізу ретінде байқалады, - деп жазады Л.А.Венгер; - 

ойлау операцияларының және категорияларының перцепциялық іс – әрекет 

пен оның нәтижелеріне әсері ретінде байқалады» [33,47б.].  

Балалардың ұзындықтың алуан түрлерімен таныстырғанда 

тәрбиешілер өзінің айтып тұрған сөзінің дәл мәнісін ескере бермейді және 

ұзындық параметрлерінің дәл атауының орнына үлкен-кіші (биік деудің 

орнына үлкен шырша,ұзын не жуан деудің орнына үлкен қарындаш, биік 

деудің орнына үлкен үстел т.с.) деп жиі айтып жүреді. 

 

3.3. Берілген өлшемнің көмегімен әртүрлі көлемдегі өлшемін өлшеу 

туралы түсініктері. Санмен өлшем арасындағы байланыстық қызмет  

 

          Мектепке дейінгі балаларға өлшем мен көлем  ұғымдарын  үйрету 

кезінде өлшем мен көлем ұғымдарын үйретудегі қолданылатын әдіс –тәсілдер 

ретінде мынадай әдіс –тәсілдерді көрсетуге болады. Заттардың көлемі, 

өлшеміне қарай өсуі бойынша реттеу тәсілдері. Заттардың көлемін анықтауда 

оның өлшемі және өсу ретіне аса мән беріледі.Ол үшін тек жазу немесе 

үйрету арқылы ғана емес, сонымен қатаар көз бен өлшеу әдістемесі де 

маңызды болып табылады. 

Өлшеу қызметі әлдеқайда күрделі. Ол өзіндік икемділікті, шамалар 

жүйесімен таныстықты өлшеу құралдарын қолдануды талап етеді. Өлшеу 

құралдарын қолдану сәбилерге өлшеуді жеңілдетеді. 

Ұйымдастырылған оқу қызметінде заттардың ұзындығын анықтауға 

немесе арақашықтықты өлшеуге көмектесетін әртүрлі өлшеу құралдарын 

көрсету қажет. 

- Сантиметрлік өлшейтін лента, сызғыш, құрылысшы рулеткалары бір-

біріне өте ұқсас. Олар бөліктерге бөлінген. Егер сантиметрлік таспаға 

қарасақ, оның кішкентай бөліктерге – сантиметрлерге бөлінгенін көреміз. 

Әрбір сантиметрді одан да кіші бөліктер – миллиметрлерге бөлуге болады. 



 

 

Бір сантиметрге 10 миллиметр орналасады.  Мектеп жасына дейінгі балаларға 

дәптердегікесінділерді сантиметрмен өлшеген ыңғайлы, ал дүкенге барғанда 

матаны метрмен өлшейді.  

Біз саяхатқа шықсақ, онда арақашықтықты неғұрлым үлкен бірлік – 

километрмен өлшейміз. Автобустың, машинаның, ұшақтың, пойыздың 

жылдамдығын сағатпен, километрмен анықтайды, яғни, көлік құралы 1 

сағатта қанша километр жүріп өтетіндігі анықталады. 

Келіңдер, бірнеше кесінділер мен заттардың ұзындықтарын өлшеп 

көрейік. Егер біз денеміздің ұзындығын өлшейтін болсақ, онда бой 

өлшегіштің жанына барып тұрамыз. Бой дегеніміз – біздің денеміздің 

ұзындығы. Әрқайсымыз бойымызды өлшейік. 

Егер сөз құдық, шұңқыр туралы болатын болса, онда біз олардың 

тереңдігі туралы айтар едік. Ол кезде біз тағы да сол құралдарды қолданамыз. 

Шеңбердің де, мысалы ағаш діңгегінің ұзындығын өлшеуге болады. Келіңдер, 

иілмелі сантиметрді қолдана отырып өлшеп көрейік.  

Ұзындықтың қандай бірліктермен өлшенетіндігін қайталайық: ол метр, 

сантиметр, километр. Ал ұзындықты немен өлшейміз? Сызғышпен, 

сантиметрмен, рулеткамен, бой өлшегішпен... осы өлшеу құралдарын – 

сандық сызыққа ұқсас қылатын, ортақ бір жері бар: белгілерінің жанына 

сандар қойылған сызық. Мұндай сызық шкала деп аталады. Өлшеу 

құралдарының барлығында да шкала бар.  

Мүмкін болса, «33 тотықұс» мультфильмін көрсетуге болады.  

Бұл сабақты өткізу үшін 0,25; 0,5; 1; 2; 3 литрлік шыны банкілер, 1 

және 0,25 л шырын немесе сүт қорапшаларын, көлемі 0,25; 0,5; 1 және 2 л су 

бөтелкелерін, бөліктерге бөлінген стақан немесе мензурка, балалар тағамына 

арналған бөтелкені алдын ала дайындап қою қажет. 

 

3.4.Сұйық және сусымалы денелердің көлемін шартты өлшеуішпен 

анықтау жолдары  

 

Сұйық және сусығыш тағамдарды ұзындықпен өлшей алмаймыз. 

Олардың көлемі – кеңістікте қанша орын алатындығын білуге болады. 

Әдеттегі көлемді өлшеу бірлігі – литр. Міне сендердің алдарыңда бір литр 

шырын, сүт, су бөтелкесі, литрлік шыны банкі тұр. Бір ыдыстан екінші 

ыдысқа құйғанда, олардың әрқайсысына бірдей көлемдегі су сыятынан 

көреміз, ал ыдыстан  ыдысқа құйғанда оның мөлшері өзгермейді.  

Мына үлкен шыны банкіге 1 литр сыя ма, әлде одан көп? (Көрсетіледі). 

Ал мына кішкентай қаймақтың ыдысына қанша сыяды? (Көрсетіледі). 

Кейде мүлдем кішкентай мөлшерді өлшеуге тура келеді. Мысалы, 

дәрілерді миллилитрмен өлшейді. Шприцте олар өте кішкентай бөліктерге 

бөлінген. (Көрсетіледі). 

Мөлшерді өлшеу үшін арнайы өлшеуіш стақандар қолданылады – 

менде ондай стақан бар. Ол судың, майдың, сүттің, сондай-ақ ұнның, қант 

ұнтағының көлемін өлшеуге мүмкіндік береді. Мен рецепт бойынша қамыр 



 

 

илегенде оны қолданамын. Көрдіңдер ме: стақанның қабырғасына – 

сандармен белгіленген бөліктері бар шкала салынған. Жаңа туған сәбилер 

сүтті, балалар тағамдарын осындай бөліктері бар бөтелкелерден ішеді. 

Егер мүмкіндік болса, балалармен бірге дайын рецепт бойынша, 

қажетті тағамдар мөлшерін өлшей отырып, қамыр дайындауға болады.  

Сұйық және сусымалы тағамдарды да өлшеуге болады. Көлемі 

жағынан бірдей су мен құмның салмағы әртүрлі болуы мүмкін.  

Санау материалдарын әр баланың өзімен жеке таңдаңыз. Сабақ 

өткізуге материалдың 20 данасы қажет. Ол мынадай болуы тиіс: 

● бір балада бірыңғай (20дананың барлығы – теңіз тастары немесе 

барлық 20 – жаңғақтар, талшындар, қандыағаш бүршіктері); 

● әр балада әрқилы (біреуінде – тастар, екіншісінде – жаңғақтар); 

● ол қолданатын балаға ұнауы керек; 

● көлемі үлкен болмауы тиіс; 

● төзімді болуы керек; 

● тапсырмаларда айтылатын затар мен жан-жануарлардың орнына 

қолдана алатындай неғұрлым абстрактілі болғаны жақсы, ал ол болса, 

балалардың қиялдауы мен абстрактілі ойлауын дамытады; 

● сенсорлық тартымды ұстағанда (осы себептен де табиғи 

материалдарды қолданған абзал, өндірістік орыннан шыққан есептеу 

таяқшалары, түр-түсі мен пішіні сан алуан, жылтыр және салқын теңіз 

тастарымен салыстырғанда біркелкі болып келеді). 

  

Білімдерді пысықтау сұрақтары мен тапсырмалары: 

1.Заттың өлшемі –шаманың қасиеттерін сипаттаныз. 

1.Шама  мен өлшем туралы жалпы түсінік және оның  негізгі қасиеттepi. 

3.Екінші сәби және ортаңғы топта заттың ені, ұзындығы, биіктігі бойынша 

салыстыру әрекеттерін үйымдастыру әдістемесін зерделеңіз.  

4Заттардың өлшемі және оларды өлшеу тәсілдері Көзбен өлшеуін үйрету 

әдістемесіайтыңыз. 

5.Шартты өлшемнің көмегімен әртүрлі заттардың шамасын өлшеу туралы 

түсініктерді сипаттап олардың өлшеу жүйеліріндегі өлшем бірліктерімен 

байланысын қалай үғынғаныңызды бағалаңыз. 

6.Практикалық тапсырма: Шартты өлшеммен сұйық және сусымалы 

денелердің көлемін анықтау жолдары. 

7. Практикалық тапсырма.Көзбен өлшеуді үйрету әдістемесі бойынша 

ересектер тобына  арналған ұйымдастырылған оқу қызметінің технологиялық 

картасын құрастырыңыз. 

7. Әдістемелік ұсыныстар.Заттың өлшемі жайлымультимедиалық  

материалдар жинақтап, оларды қай топта, қалай пайдалану керектігі жайлы  

үлгі нұсқа жасаңыз. 

8.2-Сәби тобында заттың өлшемі туралы түсініктерге сипттама беріп, олар туралы 

бағдарламалық талаптарға сай диагностикалық таблица-карта құрастырыңыз 



 

 

9.Ортаңғы топта заттың өлшемі туралы түсініктерге сипттама беріп, олар туралы 

бағдарламалық талаптарға сай диагностикалық таблица-карта құрастырыңыз 

10.Ересектер заттың өлшемі туралы түсініктерге сипттама беріп, олар туралы 

бағдарламалық талаптарға сай диагностикалық таблица-карта құрастырыңыз 

 

4–Бөлім. Геометриялық пішін мен фигура туралы түсініктердің 

әдістемелік негіздері 

 

 4.1.Мектеп жасына дейінгі балалардың геометриялық түсініктері. 

Қарапайым геометриялық пішін туралы түсініктер қалыптастыру 

әдістемесі 

Нәрселердің формасын тани білуде геометриялық фигураның 

атқаратын орны зор. Ол фигуралармен өмірде кездесіп жүрген нәрселерді 

салыстырады. Сондықтан балаларды негізгі геометриялық фигуралармен 

таныстыру оларды бір-бірімен айра білу,  өлшемдерінің шамасына 

байланысты атай білуге үйрету.  

Сурет өнерінің атасы саналатын геометриялық пішіндер әлемі жайлы 

бүлдіршіндерімізді хабардар етіп, түсініктерін қалыптастырып, өмірде сол 

пішіндерді (тор) сантүрлі қырынан пайдаланып, күнделікті ойындарына 

айналдырсақ, тәрбиешілер мен ата-аналар баланы оқыту мен тәрбиелеуде 

алға қойған басты мақсатына жеткен болар еді. Өйткені, геометриялық 

пішіндер әлемінің сыйқырлы сырларын жан-жақты меңгерген баланың ақыл-

ойы, қабілеттілігі, шығармашылығы, әуестігі, еңбекқорлығы, есеп-қисапқа 

бейімділігі қиялы жан-жақты дамиды.Бұл әдісті балалар үшін таптырмас 

ойын құралы деп қарастырған жоқ, әрі оны көркем шығармалармен 

байланыстыра жүргізгенде баланың тілін, яғни, ойлау және сөйлеу қабілетін 

байытады. Аралас жастағы балалар тәрбиеленетін отбасы мен шағын 

құрамды бала-бақшаларда осы ойын түрін жүргізуде үлкен жетістіктерге 

жетуге болады:  

1) жастары аралас балалар бірін-бірі тәрбиелейді — пішіндер аттарын 

тез жаттанды, түстерді ажырата білуде жетістіктерге жетеді, есептер 

құрастыруға, оларды шешуде шапшаңдық танытады, бінің білмегенін  

екіншісі айтып береді, көрсетіп береді, олай емес былай қойсаң әдемі болады 

деп бірін-бірі әдемілікке, әсемдікке, сонымен қатар бауырмашылдыққа, 

көпшіл болуға, ұжымдық еңбекке тәрбиелейді. 

2)үлгілер бойынша құрастырып отырған балалар бірте-бірте өз 

варианттарын ұсынады, яғни шығармашылық қабілеттері күшейеді. Сол 

нұсқаларына сәйкес пішіндер түстері, сандары өзгереді, ендеше есеп, есеп 

құрастыру, оны есептеп шығару жұмыстарында да балалар әжептеуір ақыл-

ойларын жұмсап еңбектенеді. Осы пішіндер арқылы геометриялық 

денелермен танысады (шар, куб, эллипс параллелепипед, конус) жазады, 

оқиды. Әрбір ата-ана, әрбір тәрбиеші ойын арқылы тәрбиелеу әдісін өз қиялы 

мен шығармашылық деңгейіне сәйкес түрлендіре беруіне болады. Аралас 

жастағы балалар үшін де, құрдас, жастары қатар балалар үшін де пішіндер 



 

 

әлемін игерудің маңызы өте зор.Балабақшада балаларды қарапайым 

геометриялық ұғымдармен таныстыруды: сызықтар (түзу, қисық), нүкте, 

сәуле, бұрыш, көпбұрыш, тіктөртбұрыш, шаршы, шеңбер, дөңгелек, т.б. 

оқытылады. 

Геометриялық пішіндер − заттардың немесе олардың бөліктерінің 

пішіндерін анықтауға болатын үлгі-нұсқа. Пішін де көлем сияқты қоршаған 

заттардың маңызды қасиеті болып табылады; ол геометриялық пішіндерде өз 

бейнесін тапқан. 

 Мектепалды даярлық тобындағы педагог-тәрбиешінің негізгі міндеті − 

балаларға таныс геометриялық пішіндердің белгілері және ерекшеліктерімен 

заттарды пішіні бойынша салыстыру үшін үлгі-нұсқа ретінде тереңірек 

таныстыру болып табылады. Мектепалды даярлық  жастағы балалар 

дөңгелекті, шаршыны, үшбұрышты, тікбұрышты ажыратып қана қоймай, 

сонымен қатар оларды атай алады, жазық пішіндердің түрлі көлемді және 

түрлі түсте болатынын біледі. Олар шар, текше және цилиндр секілді көлемді 

денелерді де біледі. «Балбөбек» бағдарламасында балаларды 

көпбұрыштармен, ал көлемді денелерден − пирамидамен (конуспен) 

таныстыру міндеті қойылады. Бұл пішіндер балаларды қоршаған ортада көп 

заттарда кездеседі, оларды дұрыс атауға үйрету керек. 

Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру 

ұйымдастырылған оқу іс-қызметінде балаларды пішіндері ұқсас (дөңгелекті 

жұмырдан) үлгілерді ажыратуға, қабылданатын пішіндерге қарапайым талдау 

жасауға, олардың кейбіреуінің қасиетін анықтап, суреттей білуге үйрету. 

Үшбұрыш, жұмыр пішіндердің әр түрімен таныстыру, пішіндегі өзгерістерді 

байқауға, ұқсас пішіндерді табуға үйрету. Мектепалды даярлық балаларды 

заттардың пішінін бірізділікпен зерттеуге және сипаттауға, оларды 

геометриялық үлгімен ұқсастықтары мен айырмашылықтарын табуға үйрету. 

Балаларға пішіні түрлі бояудағы, түрлі мөлшердегі және жақтары 

әртүрлі арақатынасты, әр түрлі материалдан (қағаз, қатырма қағаз, жұқа 

тақтай, ермексаз және т.б.) жасалған үлгілер беріледі. Сондықтан барлық 

жұмысты геометриялық пішіндер үлгісін салыстыру және қарсы қойып 

салыстыру негізінде құрастырады. Пішіндер үлгісінің ұқсастықтары мен 

айырмашылықтарын анықтау үшін алдымен екі-екіден (дөңгелек және жұмыр 

пішінді, шаршы және тікбұрыш), содан соң бірден 3-5 пішін салыстырылады. 

Балаларды бір түрдегі пішіндермен таныстыру мақсатында берілген пішінді 5 

пішінмен салыстырады: жақтары әртүрлі тікбұрыш пен үшбұрышты, осьтері 

әртүрлі жұмырмен шектелген пішіндерді салыстырады. Педагог-тәрбиеші 

«Жұбын тап», «Пішініне қарай таңдап ал» дидактикалық ойындарын қолдана 

отырып, балаларды ұқсас пішіндерді табуға үйретеді. Әрбір геометриялық 

пішінге тән қасиеттер бояуы, көлемі, материалымен ерекшеленетін 4-5 үлгіні 

салыстыру жолымен анықталады. Педагог-тәрбиеші балаларға пішіндерді 



 

 

қалай топтастыруға болатынын, қанша топ пайда болғаны туралы болжам 

жасауға үйретеді. Болжамдарын айтып болған соң, олар пішіндерді 

топтастырады. 

 Мектепалды даярлық тобындағы балаларды белгілеріне қарай таныс 

пішіндерді жалпылауға үйретуге болады. Мысалы, балаларға таныс түрлі 

көлемді және түрлі түсті пішіндерді (дөңгелек, жұмыр пішін, үшбұрыштың әр 

түрі, шаршы, тікбұрыш) ұқсас белгілері бойынша топтастыру: 

- екі топқа бөлу: дөңгелек және бұрышты пішіндер; 

- үш топқа бөлу: дөңгелек пішіндер, төрт төбесі, бұрыштары және төрт 

жағы бар пішіндер, үш төбесі, үш бұрышы және үш жағы бар пішіндер, ал 

әрқайсысының ішіне пішіндерді көлемдері бойынша өсу және кему ретімен 

орналастыру; 

- пішіндерді үш топқа бөлу (түрі мен түстеріне байланысты емес): ірі, 

орта және кіші мөлшердегі; 

- пішіндерді түрі мен мөлшеріне қарамастан түстеріне қарай 

орналастыру. 

Мектепалды даярлық тобындағы балалар үшін үлгілерді қолмен ұстап, 

қозғалтып көру арқылы зерттеу тәсілдері қолданылады. Педагог-тәрбиеші 

балаларға пішіндердің шетін саусақпен жүргізіп көріп, оларға саусақ 

қимылын байқауды ұсынады. Пішіндердің бір-бірінен ерекшеліктерін 

анықтау үшін жанына және үстіне қою тәсілдерін қолдануды жалғастырады. 

Балалар пішіннің элементтерін санайды, бір түрдегі, түрлі-түсті немесе түрлі 

мөлшердегі пішіндердің жақтары мен бұрыштарын, сонымен қатар шаршы 

мен үшбұрыштың, тікбұрыш пен үшбұрыштың жақтары мен бұрыштарын 

салыстырады. Осылайша, балалардың элементтерді дұрыс көрсету 

дағдыларын қалыптастыру маңызды. Төбе – бұл нүкте. Балалар пішін 

жақтарының қосылу нүктесін нақты көрсете білуі керек. Көпбұрыштың 

жақтары – кесінді. Балалар бір төбеден келесі төбеге дейін кесінді бойымен 

саусақпен жүргізе білуі керек. Бұрыш – екі сәуленің (жақтардың) арасындағы 

бір нүктеден шыққан (төбеден) жазықтықтың бөлігі. Педагог-тәрбиеші 

бұрышты көрсете отырып, таяқшаны бір жағына қойып, екінші жағына 

түйіскенше бұрады. Балалар пішіннің бір жағынан екінші жағына дейін 

қолдарымен жүргізе отырып, бұрышты көрсетеді. 

Пішіндер туралы түсініктерін балалар әртүрлі тәсілдермен теңдей 

бөліктерге бөледі, бөліктерден бүтін пішін құрастырады. Бір пішіннен екінші 

пішін құрастырады, ұзындықтары бірдей таяқшалардан жақтарының ара 

қатынасы әртүрлі бірдей пішіндерді құрастырады, ермексаздан іші қуыс 

пішіндерді (куб, шар, цилиндр) мүсіндейді. Балаларды бірдей пішіндерден 

түрлі композиция құрастыруға, геометриялық пішіндерді біріктіруге 

жаттықтыру маңызды. Бұл балаларды кез келген заттың түрлі бөлігінің 



 

 

пішінін көре білуге, құрастыру барысында техникалық суретті оқи білуге 

үйретеді. Геометриялық пішіндерден шынайы заттар құрастыруға болады. 

Мектепалды даярлық тобында бала пішіндердің бірізділікпен 

орналасуын анықтап және суреттеп қана қоймай, сонымен қатар үлгі 

бойынша және сипаттау арқылы өрнектерді таба білуді, көру арқылы 

қабылданатын үлгіні және педагог-тәрбиешінің көрсетуімен жаңғыртуды 

үйренуі тиіс. Пішіндердің орналасу орнын анықтауға жаттықтыруда 

дидактикалық ойындар («Не өзгерді?», «Осындай өрнекті тап» және т.б.) 

өткізіледі. 

Пішін туралы түсінікті қарапайым математикалық ұғымдарды 

қалыптастыру арнайы ұйымдастырылған оқу іс-қызметінде дамытып қана 

қоймайды. Дидактикалық ойындарды қолдану балалардың пішін туралы 

түсініктерін айқындап және бекітіп қана қоймай, сонымен қатар оларды 

молайтуға мүмкіндік береді. Мысалы, «Ғажайып қапшық» ойыны заттардың 

геометриялық пішіндерін тексеру білігін дамытуға мүмкіндік туғызады. 

«Қандай нәрсеге ұқсайды?» ойыны белгілі пішіндегі заттарды табуға 

үйретеді, геометриялық пішін туралы түсініктерін бекітуге көмектеседі. 

«Геометриялық мозаика» ойыны қиялды дамытады, бөліктердің орналасу 

жолдарын талдауға, пішіндер құрастыруға, үлгіге қарап бағдарлана білуге 

үйретеді. Дидактикалық ойындар мен көрнекіліктерді кеңінен қолдану 

балалардың геометриялық пішіндер туралы жалпылама түсініктерін 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

 

4.2.Форма туралы түсініктерді қалыптастырудағы және қабылдаудағы 

сөздің орны. Әртүрлі белгілеріне байланысты геометриялық пішіндерді 

топтастыру әдістемесі 

 

 Бағдарламалық мақсаттарды осы топта шешу үшін қарапайым жалпақ әр 

түрлі түсті және өлшемі әртүрлі геометриялық фигуралардың ішінде 

(дөңгелек,шаршы,үшбұрыш) пайдаланылады. 

Алғашқы ұйымдастырылған оқу қызметінде тәрбиеші геометриялық 

фигуралардың ерекшеліктерін сипап-сезу және қозғалыс жолдарымен 

түсіндіруге тырысады.Тәрбиеші әртүрлі фигураларды алып сол фигураларды 

балаларғада беріп осы фигуралармен әртүрлі әрекеттер жасатуға тырысады. 

Мысалы:дөңгелекті домалату,шаршының бұрыштарын сезіндіру,әртүрлі 

жерге қою және оларды сандық және сапалық қасиеттері бойынша 

салыстыру.  

 Тәрбиеші келесі ұйымдастырылған оқу қызметінде геометриялық 

фигураларды дұрыс атап және ажырата білуге байланысты бекіту 

жаттығуларын ұйымдастырады: 



 

 

а)берілген үлгі бойынша ұқсас пішінді тауып және оны әртүрлі жерге 

орналастыру,көрсету тағы сол сияқты жаттығулар.Үлгілер әртүрлі болуы 

қажет,бірақ үлгілердің тек қана пішініне зейін аударуға тырысқан 

жөн.Пішіндердің түсіне,өлшеміне көңіл бөлмеуге тырысу қажет сол себепті 

бірдей түсті фигуралар таңдап алған дұрыс; 

ә)фигураны «көрсет,алып кел,орналастыр,жина дөңгелекті» т.с.с. 

тапсырмаларды белгілі бір түсті және өлшемі бірдей фигураларды таңдау 

арқылы ұйымдастыру; 

б)дидактикалық және қозғалмалы ойындар арқылы жаттығулар 

жасату. Мысалы: «Бұл не?», «Алтын сандық», «Не жетпейді?», «Өз үйіңді 

тап» т.б. 

Ортаңғы топ 

4.3.Қазақтың тұрмыс салт-дәстүрлері арқылы зат туралы түсінігін 

қалыптастыру. Қазақ халқының ұлттық қолданбалы заттардың 

геометриялық пішіндері туралы түсінігін қалыптастыру 

 

Қазақтың ұлттық ою-өрнегі — қазақ жерін мекендеген көшпелі 

тайпалар өнері әсерімен ғасырлар бойы қалыптасып, белгілі бір жүйеге 

келген ою-өрнек түрлері. 

Қазақтың алғашқы ою-өрнек үлгілері Андронов мәдениеті мен 

байырғы сақ, гұн, ұйсін өнері мұраларынан геометриялық, зооморфтық (жан-

жануарлардың табиғи және фантастикалық бейнерлері), көгеріс өрнек пен 

қиял-ғажайып ою-өрнектер (аспанның, жердің символы) ретінде кездеседі. 

Олар негізінен малгершілік, саятшылық, әдет-ғүрып, үй іші 

жабдықтары мен сән-салтанат бұйымдарын, батырлық қару-құралдарын 

әсемдеуге қолданылған. Тартымды жасалып, биязы көркемделген өнердің 

көне мұралары (алтын тәтілер, ағаштан қыштан, өнделген теріден жасалған 

ыдыстар, түкті кілемдер мен кестелі заттар т.б.) 

Қазақ оюы, қазақтың ою-өрнегі — үй-жиһаздарын, сәндік, тұрмыстық 

бұйымдар мен киімдерді нақыштап безендіруге қолданылатын өрнектер. 

Жаппай дамыған кезеңінде (19 ғасырдан кейін) қазақтардың үй жиһаздарын 

әшекейлеуге кең көлемде қолданған ою-өрнектерді, негізінен: зооморфтық, 

өсімдік сипатты, геометриялық, космогониялық түрлерге жіктеуге болады.  

Үй жиһаздарында кең пайдаланылатын Қазақ оюының келесі бір түрі –

 өсімдік сипатты ою-өрнектер. Олар тұрмыстағы ағаш бұйымдарда жиі 

кездеседі. Жалпы өсімдік өрнегінің жапырақ, гүл, сабақша, өткізбе, 

шиыршық, тамыр түрінде және жаңадан ашылып келе жатқан жауқазын 

бейнесінде ұшырасады. Өсімдік сипатты ою-өрнек, көбінесе, кебеже мен 

жүкаяқтардың, әбдірелердің беттерінде тігінен де, көлденеңінен де 

бедерленеді. Ал асадалдарда бұл ою-өрнектер бір-бірімен Ұйымдастырылған 

оқу қызметіндесып, тұтасқан түрінде беріліп отырады. Өсімдіктер ағаш 

бұйымдарда шебердің талғамына қарай әр қилы көрініс табады. Шебер оны 

өз талғамына орай жеке де, топтастырып та пайдаланған. Сондай-ақ, ағаш 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D2%B1%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%B0%D0%B9%D1%81%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA_%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%8E-%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%8E-%D3%A9%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1


 

 

бұйымдарда өсімдік белгілері Ұйымдастырылған оқу қызметіндестырылған, 

шиыршықталған күйінде немесе шеңбер түрінде бедерленген. Бұл ою-

өрнектің арасындағы бүгінде кең таралғаны ағаш сұлбасының абстракциялық 

түрдегі бейнесі. Аталған ою-өрнектің арасындағы келесі кең таралғаны – 

жапырақ тектес түрі. Жапырақтың, әсіресе, дара және топтасқан бейнелері 

көп қолданыс тапқан[45,36 б.].  

Үй жиһаздарында геометриялық ою-өрнек түрі жиі кездеседі. Ол 

барлық дерлік бұйымдарда орын алады, көбінесе, жалпы композиция құру 

барысында негізгі күрделі ою-өрнектерді жалғастырушы, толықтырушы 

рөлін атқарады. Кейде әр қилы орындалған сызықшалар 40 – 50 көлбеу 

орналасса, бір тұстарда қосарласа тартылады. Ол үй жиһазының жиектеріне, 

бүйірлеріне, қапталдарына нақышталады. Көбінесе, кебеже, әбдіренің орта 

тұсында шеңбер, сызық түрінде бедерленеді. Қазақ жиhаздарында 

космогониялық ою-өрнек те кең таралған. Ол кебеже мен әбдіре бетінің дәл 

ортасында, көбінесе, күн бейнесінде бейнеленіп, айналасына ұсақ 

жұлдызшалар, бұлт, толқын салынады. 20 ғ-дың 60–80-

жылдары Маңғыстаушеберлерінің қолынан шыққан кейбір үй жиһаздарында 

жұлдыз, балға мен орақ көп кездеседі.  

Ағаш бұйымдарда космогониялық ою-өрнектердің “жұлдыз”, 

“шұғыла”, “төртқұлақ”, “бітпес”, “шимай” деп аталатын түрлері кеңінен 

қолданған. Аталған ою-өрнектер, негізінен, ағаш бұйымдарында бірнеше рет 

қайталанып, ырғақ заңдылығымен орындалады. Космогониялық ою-өрнектер 

үй жиһаздарының орта тұсында және жиектерінде бедерленген. Мәселен, күн 

бейнесі, оның шұғыласы ағаш бұйымдарының ортасында шеңбер түрінде 

бедерленсе, ай бейнесі көбінесе қыз жасауларында жаңа ай күйінде 

өрнектеледі. Ал, толқын тәріздес шумақталған бұлт бейнесінің сыртқы пішіні 

бұйымдардың жиектерінде беріледі. Ағаш бұйымдарында көрініс тапқан ою-

өрнек түрлері мен олардың мазмұны қазақтар арасында ағаш оймыштаудың 

біршама жақсы дамығандығын аңғартады. 

Ою-өрнектердің түрлері. Өрнектердің түстері мен бояулары. Ою-өрнек 

ісі тым ерте заманнан бастап-ақ қолөнерінің барлық түріне бірдей ортақ 

әсемдеп әшекейлеудің негізі болып келді. Ою деген сөзбен өрнек деген сөздің 

мағынасы бір. Бұл сөздің ұғымында бір нәрсені ойып, кесіп алып жасау 

немесе екі затты оя кесіп қиюластырып жасау, бір нәрсенің бетіне ойып бедер 

түсіру деген мағына жатады. Ал өрнек дегеніміз әр түрлі ою, бедер, бейненің, 

күйдіріп, жалатып, бояп, батырып, қалыптап істеген көркемдік түрлердің, 

әшекейлердің ортаң атауы іспеттес. Сондықтан көбінесе ою-өрнек деп 

қосарланып айтыла береді. Ертедегі қазақ оюларын мазмұны жағынан 

іріктесек, негізінен 3 түрлі ұғымды бейнелейді. Олар: біріншіден, мал өсіру 

мен аңшылықты, екіншіден, жер-су, көшіп-қону көріністерін, үшіншіден, 

күнделікті өмірде кездесетін әр түрлі заттардың сыртқы бейнесін береді.  

Ою-өрнектерде геометриялық фигураларды тану жаттығуларымен 

бірге әртүрлі формадағы заттарды кішігірім топтарға бөлу жұмыстарын 

жекеше тапсырма беру арқылы ойын тапсырмалары арқылы 
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Ұйымдастырылған оқу қызметін тыс мерзімде жүргізуге болады. Келесі 

мақсат-балаларды тегіс геометриялық фигураларды әртүрлі фигуралармен 

ауыстыру арқылы құруға үйрету.Мысалы:екі үшбұрыштан шаршы құруға,ал 

басқа үшбұрыштан тікбұрыш құруға болады. Кейін екі-үш шаршыдан, 

әртүрлі әдіспен жаңа фигуралар алуға болады(үшбұрыш,тікбұрыш,кішкене 

шаршы). 

Бұл тапсырма пішіндерді бөліктерге бөлу жаттығуларымен тығыз 

байланысты.Мысалы: балаларға екі және төрт бөлікке бөлінетін үлкен 

дөңгелек,шаршы,тікбұрыш беріледі[45,74б.].  

Конструкторлық тапсырмада таяқшалардан пішіндер құрастыру және 

бір пішінді ауыстыру арқылы әртүрлі жолмен таяқшаларды жоюға арналған 

жаттығу тәсілдері берілген: 

1)жеті таяқшадан екі шаршы құрастыру; 

2)жеті таяқшадан үш үшбұрыш құрастыру; 

3)алты таяқшадан тікбұрыш құрастыру; 

4)бес таяқшадан екі әртүрлі үшбұрыш құрастыру; 

5)тоғыз таяқшадан түрлі төрт тең үшбұрыш құрастыру; 

6)он таяқшадан үш тең шаршы құрастыру; 

7)бір таяқшадан үстелге үшбұрыш құрастыруға болама? 

8)екі таяқшадан үстелге шаршы құрастыруға болама? 

Бұл жаттығулар балаларды есте сақтауға,зейінін қалыптастыруға 

үйретеді. Мейлінше қиынырақ тапсырмалар даярлық топтарында 

қолданылады[38,52б.].  

Геометриялық пішіндер арқылы нонструкциялық тапсырмалардың   

үлгі- нұсқалары: 

«Үйдің есігін жабайық»  

Ойынның мақсаты: заттарды өлшемі бойынша салыстыруға, жуан және 

жіңішке заттарды ажыратуға жаттықтыру. Ойлау қабілетін дамыту.  

Ойынның құрал-жабдықтары: үйдің, есіктің суреттері.  

Ойынның мазмұны: қағаздан қиылған, есігі жоқ үйдің суретін 

балаларға тарату. Жуан және жіңішке есіктерді үйдің өлшеміне сай келтіріп 

салуды ұсыну.  

«Вагондарға дөңгелек таңдау»  

Ойынның мақсаты: геометриялық пішіндерді ажыратуға, қасиеттерін 

білуге жаттықтыру, ойлау қабілетін дамыту.  

Ойынның құрал-жабдықтары: қағазға салынған вагондар, әртүрлі 

геометриялық пішіндер. 

Ойынның мазмұны: Балалар вагондарға лайық дөңгелектерді әртүрлі 

пішіндердің ішінен табады.  

«Үй құрылысының ретін көрсет»  

Мақсаты: түстерді ажыратуға жаттықтыру; ойлау қабілеттерін, 

қабылдау, ес, зейін процесстерін дамыту.  



 

 

4.4.Заттарды формасы бойынша жіктеудегі дидактикалық 

ойындар мен жаттығулар 

 

Геометриялық пішіндердің атауларымен балаларды ойында кезінде 

және күнделікті өмірде бірте – бірте таныстырып отыру керек. Тәрбиешінің 

өзі бұл пішіндерді қалай атайтынын балалардың естігені жөн. Айталық 

балалар бір нәрсе құрастырмақшы болсын, сонда тәрбиеші оларға 

цилиндрлерді немесе кубтарды пайдалануды ұсынады. Мұны 

кішкентайлардың екінші тобының өзінде – ақ жасау керек, сонда балалар 

өздеріне таныс емес ойыншықтардың, құрылыс материалдары бөлшектерінің 

т. с. с. атауларын естуге бірте – бірте үйренеді. Ойындар процесінде шар мен 

цилиндрдің оңай домалайтынына, ал кубтың домаламайтынына балалардың 

назарын аударуға болады. Неліктен? Сұрақ балаларды ойландырады, олар 

бірден жауап та бермеуі мүмкін; ол уақа емес. «Шар мен цилиндр неге 

домалайды, ал куб домаламайды?» - деп тәрбиеші өз сұрағын тағы да 

қайталайды. Ол осы пішіндерді сипалап олардың формасын саусағымен 

айналдыра көрсетіп шығуды балаларға ұсынады: «Куб қырлы, ал шарик теп – 

тегіс», - дейді балалар. «Неге куб қырлы?» - «Оның бұрыштары мынадай». – 

«Ал цилиндр мен шардың бұрыштары бар ма?». Балалар кубтың бұрыштары 

көп, ал шар мен цилиндрдің бұрыштары жоқ екенін аңғарады. 

Бұдан кейін тәрбиеші шар мен цилиндрді салыстырып, бұл 

пішіндердің қайсысы орнықты, ал қайсысы орнықсыз екенін айтқызады. 

Балалар шар мен цилиндрді түрліше қойып көреді де цилиндрді тұрғызып 

қоюға, домалатуға болатынын, ал шар «домалай беретінін» байқайды. «Неге 

цилиндр орнығып тұра алады?». Балалар затты қарап шығып, цилиндрдің 

«едені мен төбесі» бар, ал бүйірлері дөңгеленіп келген, «ал шардың барлық 

жері дөңгеленіп келген», - дейді. Өздерінің ойыншықтарының ішінде бар 

геометриялық денелердің өзіндік қасиеттерін балалар осылайша байқайды.   

Математикада геометриялық пішіндер суреттері бірінде көп, 

басқаларында аз салынған түрлі карточкаларды пайдаланып, балалар олардың 

атауларымен танысады. Бұл пішіндер, сондай – ақ, санау үшін қажетті 

үлестіру материалдары да геометриялық мозаикада берліген, төрт жастағы 

балалар әдетте пішіндерді ажырата да, атай да алады. 

Бес жасқа қараған балалар тобында негізгі міндет балаларды осы 

фигуралардың негізгі қасиеттерімен таныстыру болады. 

«Мынадай өрнекті тап» ойыны 

Бұл ойын үшін бірнеше жұп (бес, жеті) қорап дайындау керек. Оның 

бетіне шаршы, дөңгелек, үшбұрыш, тіктөртбұрыш, овал (сопақша) секілді 



 

 

геометриялық пішіндерді әр түрлі бағытта орналастыру немесе олардың 

суретін салу қажет. Мұндай қораптың бір жиынтығы сіздің, екінші жиынтығы 

баланың қолында болуға тиіс. Сіз қолыңыздағы қорапқа қарап, оның 

геометриялық пішіндерінің қалай орналасқанын айтасыз. Мысалы 

карточканың ортасына шаршы, жоғарғы жағына үш дөңгелек, одан соң бір 

үшбұрыш және тағы да үш дөңгелек салынған. Бала өзіндегі жиынтықтан 

осындай қорапты тауып, ондағыпішіндердің қалай орналасқанын айтып 

береді. 

Осындай тапсырмалар беруді көздейтін ойындарды күрделендіруге 

болады. Ол үшін балаға қорапты анықтап қарап, ондағы әрбір пішіннің орнын 

көрсетуді, одан соң есінде сақтауы бойынша өз қорабында осындай пішінді 

тауып беруді ұсыну қажет. 

Осындай жұмыстан кейін баланы заттың пішінін көзбен байқап, оған 

ауызша сипаттама беруге дағдыландыру қажет. Ол үшін «Менің суретімде не 

бейнеленген?» ойынын пайдалануға болады. 

Ойыншықтар, түрлі гүлдер, жануарлар және басқа да құрылысы едәуір 

күрделі заттар бейнеленген картиналар дайындалу қажет. Ойын үшін 

«Жабайы және асыранды жануарлар», «Гүлдер», «Ыдыс – аяқтар» сияқты 

лото жиынтықтарының суретін пайдалануға болады. 

Балаға да, ересек адамға да бірдей сурет беріледі. Үлкендер өзіндегі 

суреттердің біріне қарап, былай дейді: «Менің қолымдағы суретте гүл 

бейнеленген. Оның ортасы дөңгелекке ұқсас. Ол сары түсті. Бұл дөңгелектің 

жиегіне көптеген сопақша гүлдер орналасқан. Менің қолымдағы суретте не 

бейнеленген?». 

Біз баладан күрделі пішінді анықтап қарап, оның жекелеген  бөліктерін 

бөліп көрсетуді, оларды үлгімен салыстырып, ауызша сипаттап беруді талап 

еткенімізде, бұл ойын ерекше маңызды болды.  

«Көрмей, ұстап тап?!» ойыны  

Бұл ойын арқылы баланың затты көрмей ұстап табу қабілеті дами 

түседі. ойын басталар алдында әкесі немесе апасы баласына қапшықтың 

ішінде ойыншықтар барын айтады. Қапшыққа қарамастан, ішіне қол сұғып, 

ондағы заттың біреуін сипалау арқылы атын атау керек. Одан соң бұл затты 

қапшықтан шығарып, анықтап қарайды да, оның қандай таныс геометриялық 

пішін екенін айтады. 

Ойынды ересек адамның бастауына да болады. Ол қапшыққа қолын 

сұғып, айталық қалақшаны ұстағанын айтады. Қалақшаны қапшықтан 

шығарып, оған сипаттама береді, бөліктерін атап, геометриялық пішіндермен 

салыстырады: «Қалақша тұтқасы және ұштығы деп аталатын екі бөліммен 



 

 

тұрады. Тұтқасы жіңішке цилиндрге, ал ұштығы сәл иілген шаршыға 

ұқсайды. Шаршының төменгі бұрыштары жұмыр». Сипалап білетін заттарға 

толық сипаттама берілгенше ойынды қайталап өткізуге болады.  

Ойынды біраз өзгертуге де болады; бала айтылған сипаттама бойынша 

белгілі бір затты табу үшін қолын қапшыққа сұғады. Балаға өзіне таныс 

геометриялық пішіннен құрастырылған затты табуға тапсырма беріледі. 

Мысалы, «Т» әрпі секілді байланысқан, ұзындығы әр түрлі екі 

цилиндрден тұратын затты баланың табуы керек. 

«Түсті мозаикадан құрастырылған пішіндер» ойыны  

 

5  - Бөлім. Мектеп жасына дейінгі балаларды кеңістікте өз орынын 

бағдарлай білуге үйретудің әдістемесі  

5.1.Кеңістікті бағдарлау туралы түсінік. Балалардың кеңістікті 

бағдарлау генезисі 

 

Адамның  кеңістікте  бағдарлануу  мәселесі  әрі кең, әрі көп  қырлы.   

Оған  шама мен  форма  туралы  түсінікпен  қатар   кеңістік айыру  да,  

кеңістікті  қабылдау да, алуан түрлі кеңістік қатынастарын  түсіну де  енеді. 

Педагог-психологтық  зертеулер кеңістік  айыру өте ерте басталады  деп 

көрсетіп  отыр, алайда  ол нәрсенің  сапасын айырудан гөрі  анағұрлым  

күрделі процесс. 

Кеңістік  түсініктерді және кеңістікте  бағдарлану тәсілдерін 

қалыптастыруда алуан түрлі анализаторлар  қатысады (кинестиетикалық, 

сипап сезу, көріп білу есту,  иіс сезу). Алайда ішкене  балаларда  

кинестетикалық және көру  анализаторларының  атқаратын  ролі ерекше. 

Кеңістік  бағдарлау  тікелей  кеңістік  қабылдау  негізінде және  де 

кеңістік  категорияларын (орын қалпы, қашықтығы, нәрселер арасындағы 

қатынастары) сөзбен  өрнектеп  айту  арқылы   жүзеге  асады. 

Кеңістікті  бағдарлау ұғымына қашықтықтарды,  өлшемдерді,  

форманы, нәрселердің  өзара  орналасуын және  олардың  бағдарланушы  

денеге  қарағандағы орнын  бағалау  енеді. 

Кеңістікті бағдарлау  өрнектемесін  тар  мағынада  ұсынсақ ,  оны  жер  

бетінде  бағдарлану  деп  түсінеміз.  Бұл  мағынада  алғанда  кеңістікте  

бағдарлану  дегеніміз: а)”тұрған нүктесін” анықтау,  яғни өзін  қоршаған 

объектілерге  қарағандағы  субъектінің тұрған  орны, мысалы: Мен үйдің оң 

жақ  жанында  тұрмын т.с.с.  б) кеңістікте  бағдарланушы  адамға  

қарағандағы айнала  қоршаған  объектілердің  локализациясы, мысалы: шкаф 

оң жақта тұр,  ал есік- менің сол  жағымда.  в)  кеңістіктегі нәрселердің  бір-

біріне қарағандағы орнын  анықтау, яғни  олардың  арасындағы  кеңістік  

қатынасиарды, мысалы: Қуыршақтың  оң  жақ  жанында  қонжық отыр, ал сол 

жақ  жанында доп  жатыр. 



 

 

Кіші  жастағы  балалардың  кеңістік  қабылдауының даму  

ерекшеліктерін  зерттеулеріне  қарағанда,  кеңістік  қабылдау  қабілеті  төрт-

бес  аптада –ақ  білінеді: нәресте 1-1,5  м жердегі нәрсеге  көз тоқтатып 

қарайды. Қозғалып  бара  жаткан нәрседен  көзін  айырмай  қарайтын кез  әр 

түрлі  балада  үш айдан бес айға  дейін кездеседі. 

Көз тоқтату  механизмінің даму  барысында бастың,  дене  тұлғасының  

дифференциады  қозғалысы  қалыптасады,  баланың  кеңістіктегі орны  да  

өзгереді. “бұл  жаста  нәрсенің қозғалысына  қарап бала  көзін  де қозғай  

бастайды”- деп  жазды Д.Б. Эльконин. Алайда  олар нәрсені не іздестірі, не 

іздеу дегенді  білмейді. Нәрсені кейінірек,  оның  кеңістіктегі қозғалысына  

көз  салғанда  іздейтін  болады. Сондықтан көз салып  қарау  мен  іздестіруді  

кей-кейде айыру  мүмкін болмай  қалды.  Сенсомоторлық  тәжірибені  

жинақтау  процесінде кеңістікте  объектілерді  айыра  білу қабілеті  өседі, ара 

қашықтықтар  дифференциясы артады. Сөйтіп  үш айлық  балдырған 4-7 м 

қашықтықта нәрсені байқап  отырса,  ал  тоғыз айда айнала  қозғалып жүрген  

нәрсені  байқап отырса, ал тоғыз  айда  айнала  қозғалып жүрген  нәрсені  

бақылап отыратын  болады. Қозғалыстағы  нәрсені әр түрлі  қашықтықтан  

осылайша  байқау  процесі бала бір  жастың ішінде  кеңістік  тереңдігін түсіне  

бастайтындығын білдіреді.  Сонымен, баланың өзі  нәрсеге  қарай ұмтылып 

қозғалудан  бұрын объект  қозғалысы  сенсорлық  функциялардың көзі  

болып  табылады. 

Сірә  да,  кеңістікті бала  жіктеліп  бөлінбетін  үздіксіз  деп  

қабылдайтын  болар. Қозғалыс  болса, нәрсені  айнала  қоршаған  кеңістік  

ішінен бөліп әкетеді.  Ең  алдымен  көзін  қадап  қарауы, одан  кейін мойнын  

бұруы, қолын қимылдатуы тағы  басқалары қозғалыстағы нәрсе  баланың  

назарына түскен объект екендігін  білдіреді, бұл оның өзінің ұмтыла 

қозғалуына себепші  болады. 

Нәрсенің  кеңістіктегі  қозғалысын байқау былайша  өрістейді: оны  

алдымен  алдымен бала өзінен ілгері  қарай горизонталь бағытта  

қабылдайды, одан кейін  жаттығулар нәтижесінде бала  нәрсенің вертикаль  

бағыттағы қозғалысын  да бақылап  үйренеді, мұның өзі оның  өрісін 

кеңейтеді, оның нәрсеге өзінің ұмтылуына себепші болады. Біртіндеп барып 

объектініңжәне баланың өзінің қозғалысы  бірлесе  отырып сенсорлық  

механизмдерді дамыта  бастайды. 

Дененің  вертикаль қалпы  дами келе  және  өзі қозғала   

бастағаннанкейін бала  кеңістікті  іс  жүзінде  игеруі  едәуір  кеңейді.  Өзі  

қозғала  отырып,  бала  бір  нәрседен екіншіге  дейінгі   ара  қашықтықты 

игереді, ара қашықтықты  тіпті  өлшемек болып әрекет те  жасайды. Мысалы,  

кереуеттің шабағын  бір  қолымен ұстап  тұрып,  диванға бармақшы  болып 

қозғалып келе  жатқанда аяғын  басқан  кезде қолын  диванға  қарай соза  

береді, ара қашықтықты  өлшемек  болғандай және  ең  қысқа жолды  

тапқандай-ақ  кереуеттен қолды  босатып, диванды жағалап  қозғала  

бастайды.  Жүре бастағаннан кейін  кеңістікті  игерудің жаңа  түйсіктері  



 

 

пайда  болады, олар- тепе-теңдік  түйсігі, қозғалысын  күшейту  немесе 

бәсеңдету, бұлар  көру  түйсігімен ұштасып  жатады. 

Баланың  кеңістікті іс жүзінде осылайша  игеруі оның  кеңістікте 

бағдарлануының  бүкіл  структкрасын  функционал  түрде өзгередтеді. 

Кеңістікті қабылдау  дамуының,  сыртқы  өмір  нәрселерінің   кеңістік  

белгілері  мен  қатынастарының  жаңа  кезеңі  басталады.   

Кеңістік  игерудің  практикалық  тәжірибесін жинақтай  келе,  сол  

тәжірибені  қорытындылайтын  сөздің  өзін  де  біртіндеп  игеретін  болады.  

Алайда  мектепке  дейінгі ерте  және  кіші  жаста  кеңістік  қатынастарды  

танып  білуге  және  түсініктерді  қалыптастыруда  тікелей  өмір  тәжірибесі  

жетекші  роль  атқарады.  Ол болса,  мектеп  жасына  дейінгі  балаларда    

олардың  алуан  түрлі  әрекеттерінде  (қозғалыс  және  құбылыс  ойындары,  

сурет  салу  әрекеті , қыдырып   жүрген  кездегі байқағандары  т.с.с.)  

жинақталады.  Кеңістікті  қабылдаудың  жүйелік  механизімін   

қалыптастыруда  қозғаушы  күшті  жинақтай  келе   сөздің  атқарар  ролі    

арта  бермек. 

 

5.2.Кеңістікті бағдарлаудың сезімдік негіздері. Keңістікті 

бағдарлау және қабылдаудағы сөздің ролі. Кеңістікті бағдарлауды 

қалыптастыру міндеттері 

 

Мектеп жасына дейінгі балаларды жан-жақты кеңістікті бағдарлауын 

ұйымдастыруда, кеңістік жайлы түсініктерін қалыптастырудың теориялық-

әдістемелік негіздерін айқындауда зерттеу жұмыстарының нәтижелері 

төмендегідей тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді. 

Кеңістік түсініктерді және кеңістікте бағдарлану тәсілдерін 

қалыптастыруда алуан түрлі анализаторлар қатысады. (сипап сезу, 

кинестетикалық, көріп білу, есту, иіс сезу). Алайда кішкене балаларда 

кинестиетикалық және көру анализаторларының атқаратын рөлі ерекше. 

Кеңістікті бағдарлау ұғымына қашықтықтарды, өлшемдерді, форманы 

нәрселердің өзара орналасуын және олардың бағдарланушы денеге 

қарағандағы орнын бағалау енеді. 

Балалардың кеңістік бағдарларын зерттеу олардың бағдарлай білуінің 

негізі өз дене мүшелерін айыра білуі екендігін көрсетті. Осы ерекшелікті 

ескере отырып, балаларды өз дене мүшелерін, олардың аталуын айқын түрде 

айыра білуге үйрету және соларға сүйеніп балаларды кеңістік бағыттарымен 

таныстыру өте маңызды. Оң қолы мен сол қолын және денесінің оң жағы мен 

сол жағын айыра білудің ерекше мәні бар. 

Кеңістікті бағдарлауының дамуымен бірге қабылданатын кеңістіктің 

бейнелену сипаты да жетім түседі. Сыртқы дүниені қабылдау кеңістікте 

жіктеліп бөлінген деп көрсетті И.М.Сеченов. Осылайша жіктелу кеңістік 

объективті қасиеті – оның үш өлшемді болу себепті біздің қабылдауымызға 

«жүктеліп» отыр. 



 

 

Алғашқы кезде бала өзінің алдыңғы жағында, артқы жағында, оң 

жағында, сол жағында орналасқан объект деп оның өз денесіне тиіп тұрған 

немесе аса жақын тұрған нәрселерді айтады. Олай болса, бала бағдарланатын 

алаң бас кезінде тым шектеулі болады. 

Оқу-тәрбие процесі жүйесіндегі мектеп  жасына дейінгі балалардың 

танымдық іс-әрекетін дамытып, білімді меңгертуге негіздеу, балабақшадағы 

арнайы ұйымдастырылған оқу-тәрбие процесінде балалардың ойлау қабілетін 

қарапайым математика оқытуда  кеңістікті  жайлы түсініктерін  және еңбек 

баулу іс-әрекетерін Ұйымдастырылған оқу қызметіндестыра отырып 

дамытуға байланысты балалардың кеңістікті қабылдау әрекеттерінің даму 

генезисінің зерттелуін талдалынып, 

- балалардың ойлау  процестерінің қалыптасуына  математика пәнінің 

ықпалын анықталды; 

- балалардың ойлау түрлерінің ішінде практикалық ойлауы болып 

табылатын  құрылымдық ойлауды қалыптастыруға кеңістікті  қабылдай 

білуін  анықталды; 

- балалардың құрылымдық ойлауын дамыту бағытында жүргізілген 

эксперимент нәтижелерін талдалынды. 

 

5.3.Қоршаған ортада өзінен және заттардан бағдарлана білуі, 

заттардың бip-бipiнен қатынастағы орнын анықтау. Балалардың 

қоршаған кеңіcтіктi бағдарлауды меңгеруі 

 

Ең кішкентай балалардың  кеңістікте бағдарлай білуі ең алдымен өз 

денелерін атап, өз денелерінің бағытын ажырату арқылы кеңістікте бағдарлай 

бастайды: алда – мұнда, бетім алға қарап тұрған жақ, артта – арқам бар, оң 

жақ – оң қолым тұрған  жақ, сол жақ сол қолым тұрған жақ, т.б. 

 «Өз денесі» бойынша бағдарлау нәтижесінде заттардың орнын 

анықтай бастайды. Жоғары топ балаларын кеңістікте бағдарлану қабілеттері 

қалыптаса бастаған соң жол жүру ережесін меңгерте бастаудың маңызы бар: 

тротуардың қай жолымен жүрген дұрыс, жолдан қалай өту керек, тұрған 

көлікті қалай айналып өту керек. Бұл ережелерді, яғни алгоритмдерді меңгеру 

ең алдымен «оң» және «сол» ұғымдарын дифференциялаумен тығыз 

байланысты. 

Оқыту процесі кезінде балалар кеңістік қатынастарды білдіретін 

ұғымдармен тереңірек таныса бастайды. Сөз таптарын дұрыс қолдануды 

меңгереді, осының нәтижесінде бала өзінің сезімдік тәжірибесін ұғына 

бастайды. Баланы үш өлшемді жазықтықта ғана емес, тегіс бетте, екі өлшемді 

жазықтықта бағдарлануға да дағдыландыру қажет. Мектепалды даярлық 

кезінде баланың ақ қағаз бетінде бағдарлана білуіне мән берілуі керек, 

өйткені қағаз бетінде кеңістікті ажырату бала үшін қиынға соғады. Көп 

балалар кейін мектепке келгеннің өзінде қағаздың оң жағы кәне, сол жағы 

кәне, жоғарғысы не төмені қайсы екенін ажырата білмей жатады. Бұл 



 

 

жағдайды баланы сабақ барысында көп жаттықтырған жөн. Ең алдымен 

басты кеңістік ұғымдар болып табылатын ортасы, нақ ортасы, оң жағы, сол 

жағы, жаны жоғарғы бұрышы, шекті т.б. ұғымдармен таныстырып, оның 

мәнін ашып айту керек. Тиімді әдістердің бірі «көру диктанты» болып 

саналады. Бастапқы кезеңде бала өрнектің дайын композициясын қарап, оны 

тексеріп, жадында сақтап, үлгі бойынша есте сақтап, қайтадан құрастыруды 

үйрене бастайды, немесе ауызша нұсқау бергенімен, үлгі ретінде ешнәрсе де 

көрсетпейді. Мысалы: ақ қағаздың ортасына сегізбұрыш салуы қажет. Кейін, 

балалар алған тәжірибесі бойынша өз бетінше геометриялық  фигуралардан 

өрнек құруды игере бастайды. Сондай-ақ, цифрлардың көмегімен де ақ қағаз 

бетінде кеңістікпен таныстыруға болады: қағаздың ортасына 5 цифрын, оның 

оң жағына 6, сол жағына 2 цифрын, оның үстіне 4, төменгі жағына 1 цифрын 

қоюды ұсынуға болады. Дидактикалық ойындардың көмегімен де қағаз 

кеңістігін меңгертуге болады. Геометриялық фигуралар және кеңістік 

ұғымдарды тиянақты меңгере бастайды. 

 

5.4.Қазақ халқының кеңістікті бағдарлауда қолданған ұғымдарын 

мектепке дейінгі балалардың психологиялық ерекшелегіне қарай 

меңгерту әдістемесі 

 

Балалардың математикаға қызығушылығын қалыптастыруда қазақ 

халқының ауызша есептерінің маңызы зор.Ауызша есептердің мазмұны қазақ 

халқының әр дәуірдегі әлеуметтік-тұрмыстық жағдайларымен, мал 

шаруашылығымен, аң аулау кәсіпшілік істермен байланысты болып 

келеді.Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, осы күнге дейін жетіп отырған халықтың 

ауызша есептерінің балалардың математикалық қызығушылығын 

қалыптастырудағы математикалық білім берудің өзгеше бір құралы ретінде 

маңызы зор.Есептің шешуін іздеу барысында бала ойланады, іздейді, 

сұрайды. Бұл оның дүниетанымын, логикалық ой-өрісін дамытып, 

математикалық білім түсінігін молайта түседі. 

Балалардың  математикалық қызығушылығын қалыптастыруда ауыз 

әдебиетінің елеулі туындысының бірі – жұмбақ. Жұмбақтар сөз түрінде де, 

өлең түрінде де, айтыс түрінде де кездеседі.Жұмбақ қай адамның болмасын ( 

үлкен, кіші ) ой-өрісін, білім қорын кеңейтуге,дүниетанымдық  эстетикалық 

көзқарасын, талғамын қалыптастыруға көмектеседі.Өз бетімен ізденушілікке, 

тапқырлыққа баулиды. Аристотель жұмбақтарды « жан-жақты жымдасқан 

метафора»-дейді.Яғни затты бейнелеп, баламалап сипаттау арқылы ұқсас 

заттардың қасиеттері мен түріне, аумағына, көлеміне зер салып жұмбақты 

шешуші жұмбақты шешеді, әр заттарды салыстыра көз алдына елестетіп, 

дүниетанымдық қабілетін дамытады. 

 Қазақтың жұмбақтарының көпшілігі сандармен байланысты болып 

келеді, оларда қандай да бір затты немесе құбылысты оның сандық 



 

 

сипаттамасын тұспалдай отырып, жұмбақтау жиі кездеседі. Жұмбақ көбіне 

онға дейінгі сандар, кейде аса үлкен сандар мен шексіздік ұғымын қамтып 

келеді. 

 Кеңістікті  бағдарлану  үшін  болмысын  санақ  системасымен  

пайдалана  білу  қажет.  Алғашқы  кезеңде  бала  кеңістікте  түйсіктік  санақ 

системасы  дегеннің негізінде,  яғны  өз  денесінің  жан-жағына  қарай ,  

бағдарлайды. 

Мектеп  жасына  дейін  бала  негізгі кеңістік  бағыттары  бойынша  

сөзбен  айтылған  системаны  игереді:ілгері-кейін,  жоғары-төмен,  оңға-

солға.  Мектепте  оқып  жүргенде балалар  жаңа  санақ  системасын  игереді 

ол-горизонт  жақтарына    қарап:  солтүстік, оңтүстік,  батыс,  шығыс.   

Әрбір  санақ  системасын игеру  алдында алған  білімге  негізделетіні  

тағайындалған .   

Солтүстік, мысалы, алдымен  балалардың  кеңістіктегі  жоғары  

бағытымен  ұштасады, оңтүстік- кеңісиіктегі  төмен  бағытымен, батыс-сол  

жақ  бағытымен  және  шығыс-оң  жақ  бағытымен  ұштасады.  Кішкене  

баланың негізгі   кеңістік  бағыттарын  дифференциялауы  баланың “өзіне  

қарай  ”  бағдарлау  деңгейімен  олардың  “өз  денесінің  схемасын” игеру  

дәрежесіне  байланысты  келеді, ал  мұның  өзі шындығында    “түйсіктік  

санақ  системасы”  болып  табылады.  

 Кейінірек  оған  өзге  санақ  системасы – сөзбен  айту-  қосылады.  

Бұл-  баланың  бағытарды  түйсіктік  айыруға  қатысты  атауларды: жоғары, 

төмен,  ілгері,  кейін,  оңға,  солға- бекіту  нәтижесінде  пайда  болады.  

Сонымен,  мектепке  дейінгі  жас- негізгі кеңістік  бағыттар  бойынша   

сөздік  санақ  системасын  игеру  кезеңі.  Бала  оны  қалайша  игереді ? 

Зерттеулердің  көрсетулеріне  қарағанда, айырылаты  бағыттарды,  

бала  ең  алдымен өз  бойындағы  белгілі  бір  мүшемен  байланыстырады.   

Мына  сияқты  байланыстарды  осылайша  реттейді: жоғары-басы  жағында,  

ал  төмен-  аяғы  жағында,  ілгері- беті  жағында,  ал кейін – арқасы  жағында,  

оңға – оң  қол  жағында, ал солға-сол  қол  жағында.  Өз  денесіне  қарай  

бағдарлану  баланың  кеңістік  бағыттарын  игеру  негізі  болмақ. 

Адам  денесінің  әр  түрлі  осьтеріне  сәйкес   келетін  негізгі   

бағыттардың  (фронталь, вертикаль, сагитталь) үш  пар  тобының  ішінен  ең  

алдымен  жоғары  бағыт  белгілі  болады,  мұның  себебі,  сірә да,  бала  

денесінің  вертикаль  қалыпта  болуымен  байланыста  болар.  Ал  төменгі  

бағыттың,  вертикаль  осьтің  қарама- қарсы  жағы  ретінде ,  бағыттардың  

пар топтарының дифференциясы  ретінде  бұның  өзі  горизонталь  

жазықтыққа  ғана  тән  (ілгері-кейін және  оңға  солға)  дараланып  

қалыптасып  кейінірек  өтеді.  Горизонталь  жазықтыққа оған  және  бағыттар  

тобына   сәйкес  түрде  бағдарлану  дәлдігі  мектеп  жасына  дейінгі  балалар  

үшін,  әрине,  үш  өлшемді  кеңістіктің  әр  түрлі  жазықтықтарын (вертикаль 

және  горизонталь)  дифференциялаудан  анағұрлым  күрделі  мәселе  екендігі  

айқын.   

Білімдерді пысықтау сұрақтары мен тапсырмалары: 



 

 

1.Мектеп жасына дейінгі балалардың кеңістікті бағдарлау ерекшеліктері.    

2. Балалардың кеңістікті бағдарлау генезисі.  

3.Кеңістікті бағдарлаудың сезімдік негіздері.  

4.Keңістікті бағдарлау және қабылдаудағы сөздің ролі.  

5.Қоршаған ортада өзінен және заттардан бағдарлана білуі, заттардың 

бip-бipiнен қатынастағы орнын анықтау.  

6. Заттардың арасында кеңістікті қабылдау мен ой-пікірлер мектепке 

дейінгі жастағы балаларда қалай қалыптасады? 

7.Қоршаған кеңіcтіктi бағдарлауды меңгеруі.  

8.Мектеп жасына дейінгі балалардың нәрселердің өзінен әрмен және 

объектіден кеңістікте орналасуын қалыптастыруға байланысты 

ұйымдастырылған оқу қызиетінің технологиялық картасын құрастыру. 

9. Ортаңғы топта баланың кеңістікте өз орнын бағдарлай білу бойынша 

ұйымдастырылған оқу қызметінің үлгі нұсқасы. 

10. Ересектер тобына арналған бағдарламалық материал. 

 

 

6-Бөлім. Мектеп жасына дейінгі балалардың уақыт туралы 

түсініктерін қалыптастыру мен уақытты бағдарлай білуге үйрету 

әдістемесі  

6.1Уақыт және оның өлшемі. Мектеп жасына дейінгі балалардың 

уақытгы қабылдауы 

 

1.Уақыт обьективті  түрде, біздің  санамыздан  тыс  және әрі  одан  

тәуелсіз  түрде  бар  болады. Оны  қабылдау әрі  танып  білу- нақты  

уақыттың біздің  санамызда  бейнелеуі  ғана. 

Уақыт және оның ерекшеліктері. 

Уақыттың  сипатты ерекшеліктері  болып  табылатындар: 

- оның  озып өтуі; 

- уақыт қозғалыспен байланысты; 

- оның қайтымсыздығы; 

- көрнекі  формалардың  болмауы, «ол көрінбейді  де, естілмейді  де». 

Орыс  тілінде  время (уақыт) ежелгі орыстың  веремя  деген сөзінен  

шыққан, ол  айналу  деген мағынаны  береді. Өткен, келер  және осы шақтар; 

олар  алмаса  алмайтындай  болып, өзара  байланысқан. Уақыттың  

қайтымсыз  болу  қасиеті, уақыттың  бір  бағытпен  өтуі  табиғат  пен  

қоғамның  жоғары  өрлеу  сызығы  бойымен  мәңгі  даму, ескіден  жаңаға  өту  

белгісі. 

Түйсіктік қабылдау   деген  уақытты  қабылдаудың негізі  болмақ. 

Алуан  түрлі  анализаторлар  комплексі уақыттың  баяу  өтетіндігін  түйсікпен  

қабылдауға  септігін  тигізеді, алайда  И.М.Сеченов  есіту  және   бұлшық  



 

 

еттер түйсіктеріне  ерекше  мән  берген. «Тек дыбыс  пен  бұлшық  еттер  

түйсігі  ғана  адамға  уақыт  жөнінде  түсінік  береді, онымен  бірге  өзінің  

бар  мән-мағынасымен  емес, бір  жағынан  ғана, дыбыстың  созылыңқы  және  

бұлшық  еттер  түйсігін  И.М.Сеченов  уақыт  пен  кеңістіктің  жарым-

жартылай  анализаторы  деп  атаған. 

И.П.Павлов  уақыт  санағы  нерв  жүйесінің  әрбір  элементіне, әрбір  

клеткасына  тән деп  көрсетті  және  де  ол  анализатордың  қай-қайсысы да  

«уақытты  санай»  алатындығын  эксперимент  жүзінде  дәлелдеп  берген.  

И.И.Павлов уақыт  қабылдаудың  физиологиялық негізі  болып  

табылатын  қозу  мен  тежелудің  алмасып  отыруы,  осының  өзі  «уақыт  

санауға»  мүмкіндік  береді  де  деген-ді. Бұл  пікір  бірқатар зерттеулермен  

дәлелденген; екінші сигналдық системада салыстырмалы түрде қозғыш 

процесі басымырақ болғанда уақыт кемдеу бағаланады да, тежелу процесі 

басымырақ болғанда артығымен бағаланады. Сөйтіп, уақыт аралықтарын дәл 

бағалау сайып келгенде қозу мен тежелу процесі динамикасымен 

анықталады. Ал уақыт аралықтарын дифференциялау уақытқа деген шартты 

рефлекстер нәтижесі болып табылады[31,22б.].  

Адам уақытты қабылдаудан бұрын жануарлар дүниесінің бүкіл даму 

жолын өтіп отыр. Алайда тіпті сол  психологиялық жоғары сатыдағы 

жануарлардың уақытты қабылдауы-уақытты адамның қабылдауынан сана 

жағынан өзгеше таза биологиялық құбылыс. Адамның уақытты саналы түрде 

қабылдауы әлеуметтік-өндірістік практика  жүзінде  қалыптасқан. Уақыт 

өлшеудің алуан түрлі құрал-жабдықтары, эмоция, уақыт ұғымдары, 

қоңдырғылар бұның бәрі жануарларда атымен болмайды т.б. 

Уақыт жөнін адам бағдарлағанда уақыт бейнесінің өзара бірін-бірі 

толықтыратын әртүрлі екі формасы болады.  

Олардың бірі- уақыт ұзақтығын тікелей түйсіну, бұл висцераль сезумен 

шарттасып жатады, мұның негізінде шартты рефлекстер пайда болады. 

Екіншісі – уақыттың өзін қабылдау, анағұрлым күрделі әрі жетілген  

бейнелеу формасы бұл болса, жалпылама органикалық  негізде дами келе 

екінші  сигналдық системаның қорытындылау функциясымен тығыз 

байланыста  болады. Уақыт ұзақтығын  тікелей  қабылдау болса, ол біздің 

оны сезіну қабілетіміз, ешқандай көмекші құралсыз-ақ уақыты бойынша 

бағдарлау және тікелей  бағалау арқылы білінеді.  Осы қабілет «уақытты 

сезіну»  не темпті сезу  ретінде, не ритмді сезу ретінде, не жылдамдықты  сезу  

ретінде  білінеді. Осы сезімді қалыптастыруда көптеген анализатор әрекеті 

негізінде уақытты  дифференциялау тәжірибесі белгілі бір роль атқарады. 

Мысалы, «уақытты сезу» дегенге сезіп қабылдаумен қатар логикалық 

компоненттер  де енеді, олар: уақыт өлшеуіштерін білу. Сонымен, «уақытты 

сезу» деген  бірінші және екінші сигналдық системалардың өзара 

әрекеттесуіне негізделеді.  

 



 

 

6.2. Балалардың уақыт сезімін қалыптастыру әдістемесі. Тәулік 

ұғымы мен оның бөліктерін ажырату, олардың кезектесуін анықтау 

ерекшеліктері 

 

Уақыт жөнінде түсінік қалыптастыруда сөздің атқарар ролі үлкен:  

ұзақтығы әртүрлі уақыт  аралықтары  сөз арқылы абстракцияланады және 

қорытындыланады: секунд, минут, сағат, тәулік, апта, ай, жыл т.б. Осы  

арнаулы атаулармен балалардың пайдалану дәлдігі уақыт эталондарынын  

әрқайсысының нақты  мазмұны қандай, ол қандай негізгі белгілермен 

сипатталады- соған байланысты. Алайда қандай  уақыт аралықтарын  болса 

да сипаттайтын уақыттылы белгілер аса шектеулі  келеді, өйткені олар адам 

өмірінің тұрмыстық, экономикалық  және географиялық шарттарымен 

айқындалады. Күн дегенде-ол әр уақытта да, қай жерде де  жарық және 

халықтың еңбек етуі деп, ал түн    болса – қараңғы және  халық ұйықтайды 

деп сипаттала бермейді. Сондықтан, тәуліктермен жыл мезгілдерінің т.с.с. 

алмасу  тәуелділігін айырып көрсететіндей, көрнекі құралдарды табу аса 

маңызды. Қай эталонды болсын түсіну үшін  ортақ белгілерді табу қажет. 

Мәселен, кеше, бүгін, ертең т.б. сөздердің мәнісін  айқындау үшін, ең 

алдымен тәуліктердің    өтіп жататын және алмасып  отыратынын  түсіну 

қажет. Әдетте   бір  тәуліктің  екіншісімен  алмасу  белгісі  деп  кішкене  

балалар  Москва  куранттарының  соғысын  біледі. «Тәулік айналып тұрады» 

дейді төрт- бес жасар балалар «Тәулік» эталоның  оның құрамын (ертеңгілік, 

күн, кешкілік, түн), оларды ұзақтығын және алмасуын үш-төрт жасар балалар 

ересек адамдар дұрыс  басшылық беріп отырған жағдайда саналы түрде  

түсіне алады. Балалар уақыт бағдарлау 4-кезеңге бөлінеді: таңертең, түс, кеш 

түн. 

Тәуліктің алмасып отыруын түсіну балаларды уақыттың басқа 

эталондарының (апта күндері, айлар мен маусымдар, жылдар т.б.) мәнісімен 

таныстырғанда  негізге  алынады, бұлардың әрқайсысын  балалар өзінше 

бірнақтылы белгілермен байланыстырады.  

Мәселен, уақытты балалар реал өмірлік процестердіңи сипаты ретінде 

түсінеді:  ол процестердің ұзақтығын,  шапшаңдығын, өтуретін, темпімен 

ритмін сипаттайды.  

Мектеп жасына дейінгі балалар алты-жеті жасар балалар, уақыт 

үстеулерін орынды қолданатын көрінеді.  Бірақ уақыт категорияларының  

бірдей  бірден саналы түрде түсіне бермейді  әрі дұрыс айта да  бермейді. 

Уақиғаларды  уақыт жөніне шектейтін және шапшаңдығын  өрнектейтін 

үстеу сөздерді тез игерсе,  ұзақтығымен  ретін өрнектейтін үстеу сөздерді 

баяу игереді. Алайда  балалар қиын  ұғынатын уақыт үстеулерін ашып 

түсіндіру жөнінен бірнеше сабақ өткізсе, олардың  түсінігін нықтай түсер еді. 

Бұдан  шығатын қорытынды: алты-сегіз  жасар балалардың уақыт ұғымдары  

сөйлеу процесінің  үздіксіз өсу  стадиясында  болады. Бұлайша  даму баланың  

алты-жеті жасар  аралығында, егер  ол   процесті  біреу  басқарып  отырса, 

әсіресе  қаулап  өседі. Алайда  уақыт  қатынастарының  мектеп  жасына  дейін  



 

 

аса  нәзік  дифференциациясы  аса  баяу  қалыптасады  және де   жалпылама  

баланың  ақыл-ой  әрі  сөйлеу  қабілетіне  тікелей  байланысты. Баланы  

оқыту  мен  тәрбиелеу- оларды  басқарудың  құдіретті  құралдарының  бірі. 

«Уақытты  сезу» әртүрлі даму басқышында болуы  мүмкін. Ерте кезде 

уақыт эталондарын  білмей тұрып  та  бай сезім тәжірибесіне сүйеніп 

қалыптасады. Нәресте дыбыс береді, өйткені  тамақтанатын мерзім жетті. 

Нәресте тойымды-ол тыныш, жымиып жата береді, ұйықтайды. Оның әзір 

«уақытты сезу» дегені жоқ, ондай сезім нақты  әрекетпен байланысты  ғана 

қалыптасқан, яғни оның қолданылу сферасы аса тар. Уақыт бірліктерін 

игергеннен кейін және оларды қолдана келе, «уақытты сезу» кеңінен 

пайдаланылатын болады. 

«Уақытты сезу» адамның практикалық іс-әрекетінде арнайы  

ұйымдастырылған жаттығулар және де уақытты бағалау әдістерін игеру 

нәтижесінде  дамиды  әрі жетіледі. Мұндай жағдай да ол іс-әрекетті реттеуші 

ролін атқара бастайды.  

Балаларды 1,3,10 минут ұзақтығымен таныстыруды төрт  кезеңмен 

орындау қажет: 

- І кезең. құмсағат арқылы әрекеттің орындалуының аяқталу мерзімін 

анықтауды үйрету керек.(тапсыррманы 1 минут ішінде орындап, уақытты 

минуттық құмсағатпен бақылау). Бұл балаларды өлшемдерді пайдалану 

тәжірбиесін молайту қамтамасыз етеді; 

- ІІ кезең. әрекет үрдісіндегі уақыт аралықтарының ұзақтығының 

ұсынысын бағалауды үйрету қажет. Тәрбиеші балалардың әрекет ұзақтығына 

дәл баға берілуін назарында ұстайды.   

- ІІІ кезең:Әрекет ұзақтығы туралы түсінікті негізге ала отырып, оны 

алдын-ала берілген уақыт бөлігінде әрекет көлемін жоспарлауды үйрету 

керек. Берілген уақытта орындалатын жұмыс жоспарының көлемі құмсағат 

көмегімен тексеріледі. 

- VІ кезең: өмір бөлігіндегі уақыт ұзақтығын бағалауға үйрету                  

(тұрмыста,, сабақта, ойында). 

Сонымен, уақытты қабылдау, бір жағынан, сезім негізіне келіп тірелсе, 

ал екінші жағынан- уақытты бағалаудың көпшілік  қабылдаған эталондарын 

игеруге келіп  тіреледі, уақытты сезіп қабылдауға септігін тигізетіндер 

өзіміздің органикалық өміріміздің  қатаң  периодты болып келетін барлық 

негізгі процестері болмақ ( дем алыс ритмі, жүрек соғысы т.б.) адамның 

күнделікті өмірінің  ритмі де дәл сол сияқты уақытқа  деген шартты 

рефлекстер тәрбиелеуге септігін  тигізеді. 

Психологиялық  зерттеулердің көрсетуінше, екінші  сигналдық система 

уақыт  жөнінде түсінік  қалыптастыруда, уақыт аралықтарын бағалау да зор 

роль атқарады. Ал сөзбен қабылданған өлшеу  бірліктері есебімен әртүрлі  

уақыт мөлшерін айтамыз,  процестердің темпін, ритмін, олардың алмасуын 

және периодтылығын  өрнектеп айтамыз.  



 

 

Уақытты  қабылдау негізі деп, басқа да қабылдау сияқты, бейне түзетін 

перспективтік амалдар системасын айтады (Б.Г.Ананьев). Уақыт  болса, осы 

процестердің ритмімен темп бойынша, реті бойынша т.с.с. ерекше өту сипаты 

іспетті, ал бұл-көпшілік қауымдағы эталондар көмегімен өлшенеді. 

Зерттеулердің  айтуынша, уақыт аралығын сөзбен бағалау ең аз 

дәлдікпен сипатталады. Уақытты ең дәл қабылдау  уақытты  қайыра 

бейнелеген де байқалады. Мұның себебі сол, егер қабылданатын уақыт 

аралығын қабылдағанда және  өлшегенде есте  сақталған белгілі эталонмен 

іштей салыстыру қажет болса, ал демонстрациялап көрсетілген уақыт 

аралығын қайыра бейнелегенде оны эталонмен іштей салыстырумен қатар, ол 

аралықты іс жүзінде әлгінде   демонстрацияланған эталонмен салғастыру 

керек болады. Аталған уақыт аралығын  өлшегенде  туатын  қиындық сол, ол 

аралықты бағалау керек, одан кейін өлшнуге  көшеді, мұның  өзі  бірқатар  

анализаторлар  көмегімен  орындалады – сөз   қозғалыстары, қозғалыс, көру- 

барлығы  байланысқан  түрінде, өйткені  барлығынан  да  тәуір  саналатын  

уақыт  анализаторы  жоқ. Уақыттың  алуан  түрлі  қасиеттері  анализатор  

комплексі  жәрдемімен  білінеді. 

Сонымен, психологиялық  зерттеулердің  барлығы  да  сөздің  ерекше  

ролін  және  де  уақыттың  әр  жағын  қабылдауда әрі  бағалауда  қоғамда   

қалыптасып  қалған  эталондардың  ролін  ерекше  атап  көосетеді. 

 

7–Бөлім.Қарапайым математикалық түсініктерді 

қалыптастыруды ұйымдастыру, бала әрекетін оқыту процесінде 

басқарумен әдістемелік жетекшілік жұмыстары 

7.1Математиканы оқытуға қойылатын жаңа талаптарға сай 

оқытудың дидактикалық принциптері 

Қазақстандық педагогтар мен психологтар еңбектеріне талдау жасай 

отырып, мектепалды даярлықта балалардың ақыл-ой белсенділіктері, 

баланың оқуға құштарлығы, әртүрлі нәрселерді тез түсінуі, кез-келген нәрсені 

әп-сәтте қабылдап алатыны, олардың мінезін қалыптастыруда педагогтардың 

үнемі бақылау, мадақтау, әдістерін дұрыс қолданып отыруын, төзімділік, 

табандылық, шешімділік, т.б. қасиеттердің ойын іс-әрекеті үстінде белсенді 

дамитыны, әрі жетіле түсетіндігі ғылыми-теориялық және әдістемелік 

тұрғыда дәлелденгендігіне көз жеткіздік. 

ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқыту бөлімі бес білім беру саласын қамтыды және 

мектепте білім алуға бағытталған баланың әлеуеттік мүмкіндігін ашуды 

көздеді. 

Әр саланың мазмұны төмендегідей құзыреттіліктерді қалыптастыруға 

бағытталған: денсаулық сақтау; коммуникативтік-тілдік;танымдық; 

шығармашылық; әлеуметтік. 



 

 

 Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту ісі білім беріп, іскерліктер 

мен дағдыларды қалыптастырып қана қоймай, ақыл- ой қабілеттерін, танып – 

білуге қызуғышылығын (оқуға ынтасын, жаңа біткеннің барлығын білуге 

құмарту) дамыту жөні де, яғни баланың жеке басын дамытуды да ескеріп 

отыр. 

Математикалық білімдерді оқыту методикасының негізінде жалпы 

дидактикалық принциптер жатыр: дамыта (тәрбиелей) оқыту приципі; 

ғылымның және өмірмен байланыс принципі; оқытудың ашық болу принципі; 

білімнің жүйелі, бірізді және берік игеру принципі; жеке ықпал принципі; 

балалардың білімді саналы түрде және белсенді түрде игеру принципі. 

Қарапайым  математикалық білімдерге оқытуда бұл принциптер 

қалайша нақтыланады? 

Дамыта (тәрбиелеп) оқыту принципі. Оқыту процесінде бала белгілі 

бір білімге ие болады. Алайда оқыту деген ересек адамның басынан білімді 

алып, баланың басына аудара салу емес. Керегі сол, игеру процесінде 

баланың ақыл – ой дамуы тиіс, білімге қызығатын, белгілі бір қарым- қатынас 

қалыптасуы тиіс. 

Тәрбиелей оқыту тұтасынан баланың жеке басын дамыту жағына 

бағытталған. 

Кішкене баларды элементар математикалық білімдерге тәрбиелей 

оқыту принципі ең алдымен балаларды сандық; кеңістік және уақыт 

қатынастарын тануға әкеледі. Әлем балаға жаңа байланыстар мен қарым- 

қатынастар тұрғысынан ашылады. Ал жаңа көрініс болса, тіпті жақсы таныс 

нәрселердің де, балалардың оларға жаңа қатынасын қалыптастырады, 

олардың танымдық қызығушылығына себеп болады, білуге құмартады.  

Мысалы, бұрыннан таныс ағаштың биік те жуан дінін одан таралған 

шамасы мен формасы әртүрлі бұталарының (жуан, жіңішке, ұзын, қысқа, 

түзу, қисық, сынық) соншама көптігін көріп ол таң қалады. Ағаштарды 

салыстыра келе балалар олардың қайсысы биік қайсысы аласа екенін 

анықтайды; ол ағаштардың жапырақтарын қарастыра келе олардың 

формалары шамалары (өлшемі) әртүрлі екнін көреді т.б. жаңа көрініс айнала 

қоршаған нәрселерді қабылдауды күшейте түседі. 

Оқытудыңөмірмен байланыстылық ғылыми принципі.  

Ғылыми принципі деген көздеген тәрбиелеу мен оқытудың мақсаты 

мен мәселелеріне, сондай- ақ балалардың жас ерекшеліктерін сәйкестендіре 

отырып оқу материалын сұрыптау және оқыту методтарын іріктеу болмақ. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың алдына ең алдымен барлық 

формаларымен, бояуымен қоса, көптеген байланыстармен қоса бүкіл әлемді 

жайып салу керек[21,77б.].  

Кішкене балаға математикалық білім беру мақсаты дегеніміз ғылыми 

білім жүйесін бер емес, өздерін айнала қоршаған шындық дүниені сандық, 

кеңістік және уақыт қатынастарында көре білуге үйрету. Бұл білімдер жан- 

жақты байланыстарды (сандық, форма, өлшемдік т. б.) ашып көрсететіндей 

жүйелі болуы тиіс және де ол білімдер нақтылы, өмірдің өзінен лаынған 



 

 

материал арқылы берілуі тиіс. Сонымен бірге олар математиканың, баланың  

және педагогикалық психологияның ғылыми негізіне сүйенетін болуы тиіс. 

Мәселен, балаларды сандық қатынастармен таныстыру негізіне жиын 

жайындағы және сан жайындағы ілім алынады. Нақтылы жиындармен 

орындалатын алуан түрлі операциялар (бірігу, ену, толықтыру, қиылысу, 

салыстыру т. б.) өлшеу тәсілдеріне; өмірле кездесетін нәрселердің алуан түрлі 

формаларымен танысу – геометриялық фигуралар мен олардың қарапайым 

қасиеттерін білгенде ғана мүмкін болады т. с. с. 

7.2 Мектепке дейінгі мекемеде қарапайым математиканы 

дидактикалық ойындар арқылы  оқыту технологиясы 

Дидактикалық ойындар өзімен көп жоспарлы, күрделі педагогикалық 

құбылыстарды ұсынады: ол мектепке дейінгі жастағы балаларды оқытудың 

ойын әдісі және оқыту түрі, өзбетінше ойын әрекеті және баланың жеке тұлға 

болып жан – жақты тәрбиеленуінің құралы болып табылады. Дидактикалық 

ойындар оқытудың ойын әдісі ретінде екі түрде қарастырылады: ойын –

сабақтар және дидактикалық және автодидактикалық ойындар. Бірінші 

жағдайда жүргізуші рөлі тәрбиешіге тиесілі, өиткені балалардың сабаққа 

қызығушылығын көтеру үшін әртүрлі ойын тәсілдерін қолданады, ойын 

жағдайын жасайды, жарыс элементтерін енгізеді және т.б. Ойын әрекетінің 

әртүрлі компоненттерін сұрақтармен, нұсқаулармен, түсіндірулермен, 

көрсетулермен сәйкес қолдану. Ойын – сабақтар көмегімен тәрбиеші тек қана 

белгілі білімді бермейді, көріністерді қалыптастырады, сонымен бірге 

балаларды ойнауға үйретеді. Балаларға арналған ойындар негізі ойын 

барысын құрайтын қалыптасқан көріністері, заттармен жасалатын әртүрлі 

ойын қозғалыстары болып табылады. Содан кейін бұл білімдер мен 

көріністерді өздігінен шығармашылық ойындарына тасымалдауға жағдайлар 

жасау маңызды. Дидактикалық ойындар балаларды қарапайым 

математикалық түсініктерді, ана тілін, қоршаған орта және айналамен 

таныстыру, сенсорлық мәдениетті дамытуды оқытуда қолданылады. 

Дидактикалық ойындар балаларды оқытудың түрі ретінде екі: оқулық 

(танымдық) және ойындық (қызық) негізден тұрады. Тәрбиеші бір мезгілде 

оқытушы және қатысушы болып табылады. Ол үйретеді және оқытады, ал 

балалар ойнап жүріп, үйренеді. Егер сабақта балалардың білімі кеңейеді және 

тереңдетілетін болса, ал дидактикалық ойындарда (ойын – сабақтарда, 

дидактикалық ойындардың өзінде) балаларға тапсырмалар жұмбақ, 

сөйлемдер, сұрақтар түрінде ұсынылады. Дидактикалық ойындар өзбетінше 

ойын әрекеті ретінде осы үдерісті түсінуге негізделген. Өздігінен ойын 

әрекеті,мынадай жағдайларда: егер балалар ойынға қызығушылық 

көрсеткенде, оның ережелері және қозғалыстарына, егер оның ережелері 

өздерімен игерілген болса жүзеге асады. Баланы ойын қалай ұзақ қызықтыра 

алады, егер оның ережесі мен мазмұны оған таныс болғанда ма? Балалар 

өздеріне таныс ойындарды жақсы көреді, оларды рахаттанып ойнайды. 

Дидактикалық ойындар, әсіресе ерте жастағы топтарда балаларға сюжеттік – 

рөлдік ойындарын үйрету,өзіне белгілі рөлді ала білу, ойын ережелерін 



 

 

орындау, оның сюжетін ашу мектепке дейінгі педагогиканың әдісі ретінде 

қарастырылады. Мысалы, «Әлди,әлди ақ бөпем» дидактикалық ойынында 

тәрбиеші кіші топтардың балаларына қуыршақты шешіндіруде қимылдардың 

реттілін – орындыққа киімдерді ұқыпты жинауды, қуыршаққа қамқор 

болуды, оны жатқызуды, бесік жырын айтуды үйретеді. Ойын ережесіне 

сәйкес, балалар заттардың ішінен ұйықтауға қажеттілерін таңдайды. Мұндай 

ойындар кіші топтарда бірнеше рет өткізіледі: «Айгүл қуыршақтың туған 

күні», «Айгүлді серуендеуге киіндіреміз», «Айгүл түскі аста», «Айгүлді 

жуындыру». Қуыршақтармен ойындар балаларды өздігінен шығармашылық 

сюжеттік – рөлдік ойындарға үйретудің тиімді тәсілі болып табылады. 

Дидактикалық ойындар – баланы жеке тұлға етіп жан-жақты тәрбиелеудің 

Қажетті құралдары болып табылады.7 Ақыл-ой тәрбиесі. Дидактикалық 

ойындардың мазмұны балаларда қоғамдық өмір құбылыстарымен, қоршаған 

орта заттарымен дұрыс қарым- қатынасты қалыптастырады, Отан, әскер, 

мамандықтар,еңбек әрекеті туралы білімдерін жүйелейді және тереңдетеді 

Қоршаған өмір туралы білімдер белгілі жүйе бойынша беріледі. Сонымен, 

балаларды еңбекпен таныстыру мынадай реттілікпен жүргізіледі: балаларды 

алдымен нақты еңбек түрі мазмұнымен таныстырады, сосын еңбекті 

жеңілдететін,оларды адамдардың еңбегінде жәрдем беретін мәшинелермен, 

қажетті заттарды, азық-түліктерді жасаудағы өндіріс кезеңдерімен, содан соң 

кез келген еңбек түрлерінің мәнін ашады. Дидактикалық ойындар балалардың 

сенсорлық қабілеттіліктерін дамытады. Сезім және қабылдау үдерістері 

баламен қоршаған ортаны тану негізіне жатады. Мектепке дейінгілерді 

заттың түсімен, пішінімен, көлемімен таныстыру, сенсорлық тәрбие бойынша 

баламен заттардың сипаттамалық белгілерін қабылдауды жетілдіруге 

бағытталған дидактикалық ойындар мен жаттығулар жүйесін құру.  

Барлық дидактикалық ойындарды үш негізгі топқа бөлуге болады:  

1. Заттық дидактикалық ойындар (ойыншықтармен, табиғи заттармен); 

2. Үстел үстінде ойналатын дидактикалық ойындар;  

3. Сөздік дидактикалық ойындар. Заттық дидактикалық ойындар 

Заттық дидактикалық ойындарда ойыншықтар мен нақты заттар 

қолданылады. Олармен ойнап, балалар салыстыруды үйренеді, заттардың 

ұқсастығы мен айырмашылығын белгілейді. Бұл ойындардың құндылығы 

сонда, балалар олардың көмегімен заттардың қасиеттерімен, олардың 

белгілерімен: түсі, көлемі, пішіні, сапасымен танысады. Ойындарда 

салыстыруға, классификациялауға тапсырмаларды шешеді, тапсырмаларды 

шешуде реттілікті белгілейді. Балалармен заттық орта туралы жаңа білімді 

меңгеру шамасы бойынша ойындарда тапсырмалар күрделенеді: балалар 

қандай да бір қасиетімен затты анықтауға жаттығады, дерексіз, логикалық 

ойлауды дамыту үшін маңызды, заттарды осы қасиеті бойынша (түсі, пішіні, 

сапасы, міндеті және т. б.) біріктіреді. Дидактикалық ойындарда әртүрлі 

ойыншықтар кеңінен қолданылады. Олардың түсі, пішіні, міндеті, көлемі, 

жасалған материалы ашық көрсетіледі. Бұл балаларға белгілі дидактикалық 

тапсырмаларды шешуге, мысалы ағаштан жасалған заттарды (темір, 



 

 

пластмасса, қыш) немесе әртүрлі шығармашылық ойындарына қажетті 

ойыншықтар: отбасы, құрылыс, дүкен және т. б. жинақтауды жаттықтыруға 

ерік береді. Осы сияқты мазмұндағы ойындарды қолдану, тәрбиешінің 

таңдалған ойыншықтардың көмегімен ойынның мәнін айтып беруге, 

өзбетінше ойынға қызығушылық танытуға мүмкіндік береді. Тәрбиеші табиғи 

материалдарды (өсімдіктердің тұқымдары, жапырақтары, гүлдері, тастар, 

бақалшықтар және т.б.) мынадай ойындар: «Бұл ненің тұқымы?», «Бұл 

қандай ағаштың жапырағы?», «Күзгі жапырақтардан гүл шоғын жина» және 

т.б. өткізуде қолданады. Тәрбиеші бұл ойындарды табиғатпен жанасып 

серуен мезгілінде ұйымдастырады. Үстел үстінде ойналатын дидактикалық 

ойындар Үстел үстінде ойналатын дидактикалық ойындар – балаларға 

арналған қызық сабақ. Түрлері бойынша олар әртүрлі: сыңар суреттер, лото, 

домино. Ойындарды ойнаған кезде шешілетін тапсырмалар да әртүрлі. 

Суреттер сыңарын табу ойындары. Мұндай ойындағы ең қарапайым 

тапсырма – алуан түрлі суреттерден бірдей сыңарларын: түстері, үлгілері 

және т. б. бірдейлерін табу. Содан соң тапсырма күрделенеді: бала суреттерді 

тек қана сыртқы белгілерімен ғана емес, сонымен бірге мағынасы бойынша да 

біріктіреді, мысалы: барлық суреттердің ішінен екі ұшақты табу. Суретте 

бейнеленген ұшақтар, түсі, пішіні бойынша әртүрлі болуы мүмкін, бірақ 

оларды ұқсатып заттардың бір түріне жатқызып, біріктіреді. Жалпы белгісі 

бойынша суреттерді таңдау ойындары. Мұнда кейбір жалпылау, заттардың 

арасындағы байланысты белгілеу талап етіледі. Мысалы,9 «Бақта (орманда, 

қалада) не өседі?» ойынында суреттердегі бейнеленген өсімдіктерге сәйкес, 

олардың өсетін жерлеріне қатысты, суреттердің бір белгісі бойынша 

біріктіріп, таңдайды. Немесе «Сосын не болды?» ойынында, балалар қандай 

да бір ертегі сюжетінің реттілігіне сәйкес, иллюстрацияларды таңдайды. 

Суреттердің құрамын, санын, орналасуын есте сақтау ойындары. Мысалы, 

«Тапшы,қандай суретті жасырдық?» ойынында балалар суреттердің 

мазмұнын есте сақтауы керек, ал содан соң қай суреттің жоқ екенін анықтау 

керек. Мұндай ойындардың дидактикалық тапсырмалары: балаларда 

заттардың санын және реттілік есебі туралы, үстел үстіндегі суреттердің 

кеңістікте орналасуы туралы, суреттермен болған өзгерістерге байланысты 

айта білу, олардың мазмұндары туралы білімін бекіту болып табылады. 

Ересектер топтарында тапсырмалардың шешілуі күрделірек: кейбір балалар 

суреттегі салынған қимылдарды бейнелейді, басқалары суретте кім 

салынғанын, онда адамдардың не істейтінін, мысалы өрт сөндірушілер отты 

сөндіреді, теңізшілер теңізде жүзеді, құрылысшылар үй салады және т.б. 

табады. Мұндай ойындарда жеке тұлғаның осындай құнды қасиеттері: қайта 

түрленуге қабілеттілігі, қажетті бейнені жасаудағы шығармашылық 

ізденушілігі қалыптасады. Сөздік ойындар Сөздік ойындар ойнаушылардың 

сөздері мен әрекетінен тұрады. Мұндай ойындарда балалар заттар туралы 

түсініктеріне сүйеніп, олар туралы білімдерін тереңдетіп үйренеді. Балалар 

өздігінен түрлі ойлау тапсырмаларын шешеді: олардың сипаттамалық 

қасиеттерін бөліп, заттарды суреттейді; суреттеу бойынша табады; ұқсастық 



 

 

және айырмашылық белгілерін табады; әртүрлі қасиеттері, белгілері бойынша 

заттарды топтайды. Бұл дидактикалық ойындар барлық жастағы топтарда 

өткізіледі, әсіресе балаларды мектепке дайындауға мүмкіндік беретін, 

мектепке дейінгі ересек жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқытуда ерекше 

маңызды: педагогты мұқият тыңдай білуді дамытады, қойылған сұраққа 

жылдам жауап табады, өз ойын дәл және анық тұжырымдайды, қойылған 

тапсырмаға сәйкес білімді қолданады. Сөздік ойындарды педагогикалық 

үдерісте қолдануға қолайлы болу үшін төрт топқа біріктіруге 

болады.Олардың біріншісіне заттар мен құбылыстардың маңызды белгілерін 

бөліп қалыптастыра білуде көмектесетін ойындар : «Тапшы?», «Дүкен», «Иә 

– жоқ» және басқалар кіреді. Екінші топты балалардың салыстыру, 

беттестіру, дұрыс ақыл қорытындысын жасауын дамытуда қолданылатын: 

«Ұқсайды – ұқсамайды», «Кім өтірікті көбірек аңғарады?» және т. б. ойындар 

құрайды. Үшінші топқа әртүрлі белгілері бойынша заттарды жалпылау және 

топтастыра білуді дамытатын « Кімге не керек?», «Үш затты ата», «Бір сөзбен 

ата» және басқа ойындар біріктірілген. Ерекше төртінші топқа зейінді, 

аңғарымпаздықты, ой ұшқырлығын, байсалдылықты, әзіл оспақты түсіне 

білуін дамытатын: «Бұзылған телефон», «Түстер», «Ұшады – ұшпайды» және 

басқа ойындар жатады[17,92б.].  

Дидактикалық ойындардың құрылымдары негізгі бес бөлімнен: 

дидактикалық мақсат, ойын мақсаты, ойын әрекеттері, ойын ережесі, 

нәтижеден (қорытынды шығару) тұрады. Дидактикалық мақсат педагогпен 

құрылады және оқыту мақсатын көздейді. Дегенмен ғылыми негізделген және 

әдістемелік салыстыра тексерілген дидактикалық мақсаттың анықтамасы 

балаларға ереже ретінде қызық емес. Сондықтан дидактикалық міндет – ойын 

мақсатына балалардың алдына қойылатын және олардың сабақтағы ойын 

әрекетін дәлелдейтін мақсатқа ауыстырылады. Мысалы, дидактикалық мақсат 

зат есім туралы мәліметті жалпылау және жүйелеу болса оны ойын 

мақсатына ауыстырғанда келесі түрде болуы мүмкін: топта кім зат есімнің 

жақсы білгірі екенін анықтау. Сонымен, дидактикалық мақсат балаларға 

жұмбақ. Баланың барлық зейіні ойын әрекетін жүзеге асыруға бағытталған, ал 

оқыту мақсатын олар қабылдамайды. Балалар білім, білік және дағды 

кешендерін еріксіз меңгергенде, бұл ойынды оқытудың өте сирек түріне 

айналдырады. Ойын әрекеттері – бұл ойын қызметінің бөлек элементтері. 

Ойын әрекеттері неғұрлым әртүрлі болса, соғұрлым ойын балаларға қызықты 

болады. Мысалы, ойын барысында балалар әртүрлі рөлдерді «ойнайды», 

жұмбақтар шешеді, қарсыластарына тапсырмалар ойлап табады және т.б. 

Ойын әрекеттері ойынның түпкі ойын жүзеге асырады және дидактикалық 

міндеттерді шешу қажеттігін анықтайды. Дидактикалық ойынның ережесі тек 

қана ойын қызметін (күнделікті ойындағыдай) басқару қажеттілігін емес, 

сонымен бірге дидактикалық міндетті, сондай-ақ баланың жеке тұлғасының 

қалыптасуындағы жалпы міндеттерді қамтамасыз етеді. Қорытынды шығару 

ойынның соңында болады және оның міндетті компоненті болып табылады. 

Мысалы, алынған ұпайлар санын есептеу, ойын тапсырмаларын барлығынан 



 

 

артық орындаған балаларды айқындау. Қорытынды шығаруда әрбір баланың 

жетістігін, артта қалған балалардың табыстарын айрықша баса айту қажет. 

Дидактикалық ойынның барлық құрылымдық компоненттері өзара 

байланысты, олардың кез келгенінің болмауы немесе тиімсіз жүзеге асуы 

барлық технологияның нәтижесіне сөззіз жағымсыз әсерін тигізеді. 

7.3 Балабақша мен мектептің математика пәні бағдарламасының 

сабақтастығы 

Сабақтастық  дегеніміз,  біріншіден екі буын  арасындағы  ортақ  

мақсат –міндеттер,  ортақ  мазмұндық  жүйе, баланы  жүйелі  сатылы  

дамыту,  бір  буыннан  екінші  буынға  неғұрлым  сәтті  өтуге  бағыттау,  

екіншіден  білім берудің  әдістемелік  жүйесінің  әрбір  компанентінің  

үйлесімділігі. 

Балабақша  мен  мектеп арасындағы  байланыс  формаларының  

сабақтастығын  екі  өзара  байланысты  аспектіге  бөлуге  болады:  

ақпараттық-ағартушылық  және  практикалық. 

Бірінші  аспект  мұғалімдер мен  тәрбиешілердің  оқу  тәрбие  

жұмысының  өзара  танысуын,  балабақшаның  жоғарғы  топтарымен   

мектептің  бірінші  сыныбы  бағдарламалар  мазмұнын  зерттеуді  болжайды.  

Осы  мақсатқа  байланысты мынадай формалары  мұғалімдер  мен  

тәрбиешілердің біріккен  педагогикалық  кеңестерінде  балалардың  мектепке  

дайындығы  мәселесі бойынша  қатысуы,  дәрістермен  өзара  алмасуы  және  

т. б.  жұмыстарды  жүзеге  асыру  керек. 

Екінші,  тәжірибелік аспект –бір  жағынан  мұғалімдердің  

балабақшада  өздерінің болашақ  оқушыларымен  алдын-ала  танысу,  екінші  

жағынан  тәрбиешілердің  бұрынғы тәрбиеленушілерді  бақылап отырумен  

бейнеленеді.  Берілген  мазмұнды  жүзеге  асырру  формалары.  

Мұғалімдердің  болашақ  оқушыларымен  танысу  үшін  балабақшадағы  

дайындық  топтарға  жүйелі  қатысуы,  олардың  іс-әрекетіне  бақылау,  

балалардың  диагностикаларының  нәтижелерімен  және  мінездемелерімен  

танысу.   

7.5Мектепке дейінгі ұйымдарда, баланың математикалық 

ұғымдар деңгейін есепке алуда компетентті даму индикаторлары 

диагностика құралы ретінде 

 

Диагностика - дидактикалық процестің нәтижесін анықтау үшін 

қолданылады.  

«Диагноз» термині грек тілінен (diagnosis) аударғанда «тану» дегенді 

білдіреді. Психологиялық диагноз - жеке адамның даралық - психологиялық 

ерекшеліктерінің мәнін сипаттап, анықтауға бағытталған әрекетінің түпкілікті 

нәтижесі; бұл ерекшеліктердің белгілі бір уақыт үшін мәнді жай-күйін 

бағамдау, одан әрі дамуын болжау, психодиагностикалық қараудың 

міндеттеріне, орайлап нұсқамалар белгілеу мақсатымен жүргізіледі. 

Педагогикалық диагноз - оқушының қабілетін, мінезіндегі 

ауытқуларды, оқу барысында кездесуі мүмкін қиындықтарын анықтау. 



 

 

 Педагогикалық диагноз оқушының мектеп бағдарламасын игеруі 

туралы мәліметтер негізінде, оның оқу іс-әрекеттерін бақылау және 

нәтижелерін талдау және т.б. арқылы қойылады. 

Мектепке дейінгі математика біліміндегі диагностика екі түрден тұруы 

мүмкін: экспресс -.диагностика және жүйелік диагностика. Диагностиканың 

осы түрлерінің әрқайсысы өзінің функцияларына ие. 

Диагноздың мақсаты: математикалық көріністердің қалыптасу 

деңгейін жоғары мектепке дейінгі жастағы балалар арасында бағдарлама 

талаптарынасәйкестендіру. 

Экспресс диагностика - бұл бір жолғы емтихан, әдетте педагогикалық 

процестен автономды түрде жүргізіледі. Диагностиканың осы түрінің 

функциялары бүгінгі күні баланың математикалық даму деңгейі, сондай-ақ 

«проксимальды даму аймағы» туралы жеткілікті ағымдық бейнені беру болып 

табылады. Экспресс диагностика ішкі психикалық және экологиялық 

факторлар кешенін анықтайды. Экспресс диагностиканың тағы бір 

функциясы - бірінші сыныпқа түсетін баланың математикалық дамуының 

нақты деңгейін анықтау. 

Жүйелік диагностика - бұл жүйелі жұмыс барысында тәрбиешінің 

жүйелі түрде «қадағалауы». Жүйелік диагностиканың мүмкіндіктері, оның 

нәтижелеріне негізделген, баланың математикалық қабілеттерін дамытудың 

перспективалық болжамын жасау. Сондай-ақ математикалық дамуға және 

баланың жақын даму аймағын болжауға арналған жеке «жылдамдықты» 

қадағалау функциясы. Жүйелік диагностика - бұл баланы оқыту мен 

дамытудың ажырамас бөлігі. Балалармен жүйелі тәрбие жұмыстарын жүргізу 

барысында дамудың барлық принциптері (интеллектуалдық, эмоционалдық, 

әлеуметтік, физикалық және т.б.) дамудың барлық бағыттары тұрақты түрде 

оқытушы мен психологтың назарында болады. Баланың математикалық 

дамуын қадағалау функциясы түзету және дамудың өтемақысын қамтамасыз 

ету үшін және әрі қарай мектептегі кемшіліктерді болдырмау үшін қажетті 

көмекті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Педагогикалық диагностика - жеке тұлғаның жеке қасиеттерін және 

даму перспективаларын анықтау механизмі. Педагогикалық диагностика 

көмегімен білім беру үрдісі талданады және баланың да, тәрбиешінің де 

қызметінің нәтижелері анықталады. 

Диагноз міндеті балаларды дамытудың жеке сипаттамалары туралы 

толығырақ ақпарат алу болып табылады, оның негізінде балаларды мектепке 

даярлауға және бастауыш жалпы білім беру сатысында қосымша білім 

берудің оңтайлы формаларын таңдауда педагогтар, психологтар, ата-аналар 

үшін ұсыныстар жасалуы мүмкін. 

Диагностика функциялары: 

аналитикалық - білім беру үдерісіндегі жағдайлар мен оқу нәтижесі 

арасындағы себеп-салдарлық байланыстарды анықтайды; 



 

 

шын мәнінде диагностика - баланың білім деңгейін, баланы тәрбиелеу 

мен дамыту деңгейін, сондай-ақ тәрбиешінің кәсіби құзыреттілік деңгейін 

зерттеуге ықпал етеді; 

бағалау - педагогикалық процестің қатысушыларының қызметін 

сапалы және сандық бағалауды қамтиды; 

түзету - оқытудың теріс салдарын жою үшін тәрбиеші мен баланың 

әрекеттерін түзетуге (өзгертуге) бағытталған; 

- оқытудың жағымсыз салдарын болдырмауды және жаңа мақсаттарды 

анықтауды қамтамасыз етеді; 

ақпараттық - педагогикалық процестің қатысушыларына 

педагогикалық диагностиканың оң нәтижелері туралы үнемі хабарлауға 

бағытталған. 

 

8– Бөлім. Мектеп алды даярлық тобында қарапайым 

математикалық түсініктерді  бірыңғай бағдарлама бойынша 

қалыптастыру әдістемесі.  

8.1.Алты жастағы балалардың математикалық түсініктерді 

қалыптастырудың ерекшеліктері 

Алты жастағы балаларды мектепте оқыту мәселелері одақ көлемінде 

психологиялық В.В.Давыдов, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин, 

Н.А.Менчинская, А.И.Люблинская педагогикалық әдістемелік А.П.Усова, 

А.И.Воскресенская, С.П.Редозуб және  т.б. ғалымдардың еңбектерін 

басшылыққа ала отырып, жүргізілген эксперименттік байқау – бақылау 

жұмыстарының нәтижесіне сүйене отырып, біз «субъект» етіп алып отырған 

«6 жасар бала кім?» деген сұрақ туады. 

Баланың даму процесін психологиялық тұрғыдан талдасақ, бала 

дамуының екінші шыңы алты жастан басталатын көрінеді. Ондай болса алты 

жасар бала – алғыр бала. Ол шапшаң қабылдағыш елгезек, зерек бала. Бірақ 

есте сақтау қабілеті төмен болғандықтан олар ұшытшақ келеді. Зейіннің 

тұрақсыздығынан қабылдаған ақпарат олардың талап – тілегін 

қанағаттандыратындай, екшеленген, іріктелген болмаса, субъект тез 

жалығады одан бас тартады. 

Сондықтан берілетін түсінік, мағлұматтар олардың жас және 

психофизиологиялық ерекшеліктеріне қарай мөлшерленіп, өлшемі дәл 

анықталғаны абзал. 

Ақпаратты беруші тәрбиеші тілі, үні балаға жағымды , түсінікті болып, 

оның жанына, жүрегіне жол таба біліп, қабылдаушының жүйке жүйесін 

шаршатпаған жөн. Ақпарат қысқа әрі нұсқа, түйінді, балаға қажетті болғанда 

ғана оны субъект бар жан-тәнімен сүйіп тыңдап, қабылдайды. 

Ойын баласын оқытатын болсақ, онда оқытудың басты жолы «ойын 

әдісі». Баланы оқыту барысында оның берілген ақпаратты қабылдауда 

ыждағатты төзімі 20 минуттан аспайды. Сондықтан ойын баласына еркіндік 

берілуі тиіс. Баланың ойын әрекетні белгілі бір жүйемен оқу әрекетіне 



 

 

айналдырудың сан қилы жолдары қарастырылуы тиіс. Оған балаларда белгілі 

бір жағыдайда қалыптасқан ойын жүйесін, таңдалып алынған ұлттық 

ойындарды, тәжірибеде кеңінен қолданып жүрген дидактикалық ойындарды 

қай жерде қалай таңдап, қалай пайдалану тәрбиешілерден үлкен 

шығармашылық ізденісті талап етеді. 

Ұйымдастырылған оқу іс әрекетінде ойын баласы тез шаршап 

жалықпайтындай, оның денсаулығына жүйкесіне нұқсан келмейтіндей етіп 

оның қуанышына айналыдыратындай ұйымдастыру да тәрбиешінің білім 

деңгейіне, шеберлігіне байланысты. 

Ойын әдісін Ұйымдастырылған оқу қызметіндең кез - келген кезеңінде 

тиімді пайдалануға болады. Ойын – оқытудың әдісі, тәсілі, құралы, әрі 

сабақты ұйымдастыру формасына айналғанда ғана алты жасар бала үшін 

мектеп «қуаныш мектебіне» айналмақ. 

Алты жасар баланың қолының бұлшық еттері мен саусақтарының 

әлсіздігі, олардың арасындағы моторикасы (қарым – қатынас үйлесімділігі, 

оралымдылығы мен қимылының шапшаңдығы) жоғарғы деңгейде дамыған.  

Әр бес саусақ адамның негізгі бес ішкі органның қызметіне қатысы барлығын 

ескерсек, (басбармақ-бастың, шынашақ –жүректің, сұқ саусақ – асқазанның, 

ортан қол бауырдың, жоқ саусақ-ішектің саусақтар қызметі арқылы баланың 

шаршағанын бәсеңдетіп, негізгі органдар жұмысын жақсартуға болады. 

Сондықтан 6 жасар баланы оқыту барысында мәсекерлеу әдісін 

пайдаланудың мәні зор. Бала кез - келген нәрсені көзімен көріп, өолымен 

ұстап саусақтары арқылы сезініп (қаттылығын жұмсақтығын, тығыздығын, 

пішіні, т.с.с)өнбойынан өткізгені абзал. 

Математикалық қарапайым ұғымдарды : «жоғары – төмен, оң жағында, 

сол жағында», - деген заттардың кеңістіктегі орны жайлы түсінік бергенде 

бала алғаш рет тор көзбен  танысады. Сол тор көзден жоғары тор көзді көк 

түспен, төменгі тор көзді жасыл түспен боя», - деген тапсырманы орындау 

барысында «жоғарғысын, төменгісін» - деп сол жолды толтырғанша бірнеше 

рет қайталап бояй береді. Енді осы екі тапсырманы біріктіріп орындағанда 

«тор көздің жоғарғы жағын көкпен, төменгісін жасылмен, оң жағын сары, сол 

жағындағы тор көзді қызылмен боя»,-деген жаңа тапсырма беріледі. Бұл 

тапсырмаларды орындауда бала сурет салып бояй отырып өзінің 

математикалық ұғымдарды қалай игергенін өзіде білмей қалады. Әрі бұл 

тапсырманы орындау нәтижесінде ұлттық таңба «бестаңбаны» қалай 

салғанын да аңғармайды. Сонымен балаға берілген қандай да болмасын 

тапсырма белгілі бір мақсатта нақты болғаны жөн. 

Алты жастағы баланың есте сақтау қабілетінің төмендігін ескерсек, 

әрбәр берілетін ұғым оның санасына сіңіп орнығуы үшін сол ұғымды әртүрлі 

әдіспен бірнеше рет қайталатқан дұрыс. 

Сонымен алты жастағы баланың жас және психофизиологиялық 

ерекшелігін ескеруде ата – бабамызда мұра болып қалған еркіндік, 

сүйіспеншілік, шындық ұстанымдарын басшылаққа алған жөн.  

 



 

 

8.2 Мектепалды даярлықта балалардың қарапайым 

математикалық түсініктерін қалыптастыру әдістемесі 

Мектепалды даярлық топтарындағы балалардың қарапайым 

математикалық түсініктерін қалыптастыру ҚР МЖМББС МДОжТ бекітілген 

"Біз мектепке барамыз" 5-6 жас аралықтарын қамтитын балаларға арналған 

бағдарламасы бойынша жүреді. Мектепалды даярлық топтарындағы 

балалардың қарапайым математикалық түсініктерін қалыптастыру кіші білім 

беру саласы стандарт бойынша «таным» білім беру саласына қатысты болып 

отыр. Мұндағы қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру кіші 

білім беру саласының  мақсаты: мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың 

көңілін заттардың саны мен қоршаған орта құбылыстарына аударту негізінде 

математикалық ойлауын қалыптастыру деп көрсетілген. Осы мақсатқа сәйкес 

математикалық ойлауын қалыптастыру барысында оқытудың мынадай 

дамытушылық қызметтері белгіленген:  

1) зейін, ес, түйсік, шығармашылық қабілеттерін, қиялын, ойлау 

вариативтілігі сияқты танымдық үдерістерін дамыту;  

2) танымдық қызығушылықтарын дамыту барысында белсенді оқу іс-

әрекетін қалыптастыру;  

3) ақыл-ой әрекетінің тәсілдерін үйрету; мектеп жасына дейінгі 

балаладың сөздік қорына математикалық атауларды енгізу, 

Ұйымдастырылған оқу қызметінде алған білімдері мен іскерліктерін 

күнделікті өмірде қолдану;  

4) заттардың әртүрлі топтарын санау мен оның саны, сапасын анықтау 

дағдысын үйрету, олардың бір – бірімен арақатынасын анықтау;  

5) кеңістікті, уақытты қағаз бетінде бағдарлау дағдыларын дамыту;  

6) геометриялық пішіндер мен денелер, өлшемдер туралы түсініктерін 

қалыптастыру 

«Таным» білім беру саласының мақсаты танымдық іс-әрекет 

дағдыларын меңгерген, қоршаған ортаны тұтастай түсінетін және ақпаратты 

өмірлік маңызды мәселелерді шешу үшін қолдана білетін мектепке дейінгі 

мекемеде мектепалды даярлық топ жастағы балалардың жеке тұлғасын 

қалыптастыру болып табылады.  

Мектепалды даярлықтағы балаларда қарапайым математикалық 

ұғымдарды қалыптастырудың маңыздылығы бірқатар себептерге 

байланысты: ақпараттың молдығы, компьютерге зейіннің жоғарылауы, оқыту 

процесінің қарқынын жоғарылату; ата-аналардың өз балаларына цифрларды 

тану, санау, есептер шығаруға үйретуді ерте бастауға ұмтылуы. 

 Мектепалды даярлық топта қарапайым математикалық ұғымдарды 

қалыптастыру бойынша ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті енжар баланың 

белсенділігін арттыратындай болу керек. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің 

түрін берілген тапсырмаларға байланысты өзгертіп отырған жөн. Оны 



 

 

өткізудің түрлі нұсқаларын іздестіру қажет. Жаңа материалды оқып-үйрену 

өткен материалды қайталаудан бастайды. Қайталау ойын жаттығулары 

түрінде ұйымдастырылады және 2-5 минут уақытты алады. Білімдерді 

бекітуге арналған ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін де ойын жаттығуларынан 

бастайды. 

Педагог-тәрбиешібалалардың қарапайым математикалық ұғымдарын 

қалыптастыра отырып, көрнекілік, ауызша және практикалық әдіс-тәсілдерді 

кешенді түрде қолданады. Педагог-тәрбиешінің осы жастағы балалардың 

танымдық сипаттағы тапсырмаларын түсінуге және олардың нұсқауларына 

сай әрекет жасауға мүмкіндіктері бар. Қойылған міндеттер балалардың 

танымдық белсенділігін оятуға мүмкіндік туғызады, сондықтан  мектепалды 

даярлық тобындағы балалардың ақыл-ой операцияларын (талдау, жинақтау, 

салыстыру, жалпылау) дамытуға көп көңіл бөлінеді. Балалар аталған 

операцияларды көрнекіліктерге сүйене отырып орындайды. 

Мектепалды даярлық тобында көрнекі құралдардың түрлері көбейеді 

және сипаты біршама өзгереді. Иллюстративті материалдар ретінде 

ойыншықтар мен заттарды қолдану жалғастырылады. Қазір суреттермен, 

түрлі-түсті және бейнелі заттармен жұмыс жасау үлкен орын алады, 

заттардың суреттері сызба түрінде болуы да мүмкін. 

Мектепалды даярлық тобындағы балалардың қарапайым 

математикалық ұғымдарын қалыптастыруда оқытудың ауызша әдістерінің 

рөлі арта түседі. Педагог-тәрбиешінің нұсқауы мен түсініктемесі балалардың 

іс-әрекетін бағыттайды және жоспарлайды. Педагог нұсқау бергенде 

балалардың білім-біліктерін ескере отырып, жаңа тәсілдерді де қолданады. 

Түсіндіру барысында балалардың алдына шешілетін мәселені қою дербестік 

пен ұғымталдықтың пайда болуына және «Тағы қалай жасауға болады? 

Тексеру керек пе? Айту керек пе?» деген сұраулардың жауабын іздеуге 

ынталандырады. 
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