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Алғы сөз 

 

        Ұлт болып ұйысып, ел болып еңсемізді тіктеген кезеңде қолға алар 

ісіміздің бірі де, бірегейі де – ұрпақ тәрбиесі. Мемлекетіміздің болашағы – 

мектепалды балаларын жаны таза, адамгершілігі мол, рухани дүниесі бай, 

өрісі жоғары, тәрбие тағлымын игерген, білімді, ел болашағын ойлайтын 

тұлға ретінде қалыптастырудың аса маңызды құралы - тіл, сөз, сөйлеу. Тілдік 

қарым-қатынас балаға білімді меңгеруге, қажетті іскерлік пен дағдыларды 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

              Тілді дер кезінде және сапалы меңгеру балада дұрыс психиканың 

қалыптасуымен және оның кейін жақсы дамуының алғашқы аса маңызды 

шарты. Дер кезі дегеніміз бала дүниеге келген алғашқы күннен бастау, 

сапалы дегеніміз тілдік материал көлемінің жеткілікті болуы және баланың 

әрбір жас кезеңіне қарай тілді меңгеруге деген мүмкіндіктерін толық 

пайдалану. Тілдік белгілерді дұрыс меңгерген бала дұрыс сөйлей алады: өз 

ойын емін-еркін жеткізіп, қарым-қатынасқа түседі. Бала тәрбиелейтін 

стихиялы қалыптасқан сөйлеу ортасы, табиғи ортасы —  сөйлеу ортасы деп 

аталады. Тіл - адам өміріндегі ең күшті құрал. Тілді мектеп жасына дейін 

және мектептің алғашқы сатысында меңгерту арқылы бала келешек өмірге 

жолдама алады,- мектепте білім алуға дайындалады. 

       Оқулық құрал мектепалды балаларының тілдік даму ерекшеліктері мен 

заңдылықтары жөнінде әдістемелік білімдермен қаруландырады. Балалардың 

тілдік дағдылары мен мектептегі оқуға даярлауға қажетті қасиеттерді 

қалыптастыруға көмектеседі. 
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Мектепалды балаларының тілін дамытудың маңызы 
 

Мектепке дейінгі мекемелерде баланы мектепке дайындау жалпы білім 

беру жүйесінің бастамасы ретінде бүгінгі күнгі өзекті мәселелердің бірі. 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 23 бабында [1] балаларды 

мектеп алдында даярлаудың міндетті екендігі және ол отбасында, мектепке 

дейінгі ұйымда немесе мектепте жалпы білім беру бағдарламаларының 

шеңберінде жүзеге асырылатыны және мемлекеттік ұйымдарда тегін 

жасалатыны атап көрсетілген. 

«Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тұжырымдамасында» [2] балаларды мектепалды даярлығымен толық 

қамтамасыз ету қажеттігі, баланың бойында оқу қызметін меңгертуге кажетті 

жеке қасиеттерін тәрбиелеуге баса көңіл аудару керектігі көрсетіліп, 

балалардың мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың бағдарламаларымен 

нашар қамтылғаны айтылған. Аталған кемшіліктерге орай Қазақстан 

Республикасының Білім туралы Заңында мектепке дейінгі баланың өзіне тән 

ерекшеліктерін ескере отырып, тұлғаға бағдарлау негізінде оны бастауыш 

мектепке бейімдеу талабы көрсетілген. 

Қазақстан Республикасы Үкіметі 1999 жылы 22 қарашадағы № 1762 

бұйрығына сәйкес «Балаларды мектеп алдындағы даярлаудың міндетті 

мәселелері» деген қаулы қабылдады [3]. Осы қаулыны жүзеге асыру үшін 

әзірленген тұжырымдамада мектепалды даярлықтың мақсаты 5-6 жасар 

балалардың ақыл-ойын, дене тәрбиесін, тілін жан-жақты, әрі сапалы 

дамытып, олардың мектепке даярлығын камтамасыз ету деп көрсетілген. 

Жоғарыда келтірілген деректерге назар аударсақ, үкімет тарапынан жарық 

көрген құжаттарда балалардың тілін дамытуға баса көңіл бөлініп отырғанын 

көреміз. 

Ғалымдар тәрбиенің негізі мектепке дейінгі кезеңде қаланады деп 

санайды. Сол тәрбиенің бір түрі - тілдік тәрбие. Тіл - адам өміріндегі ең 

күшті құрал. Тілді мектеп жасына дейін және мектептің алғашқы сатысында 

меңгерту арқылы бала келешек өмірге жолдама алады,- мектепте білім алуға 

дайындалады. Мектеп жасына дейін тілі дамымаған бала мектепте жақсы оқи 

алмайды. Ол баланың келешегіне жағымсыз әсер етеді.  

«Игі істің басы – тіл, Тәрбие басы – тіл», - деп  Махмуд Қашқари 

айтқандай ұрпақ тәрбиесі тілден басталады. Ұлттық сана сезім мен дүние 

танымдық көзқарасты қамтамасыз ететін де тіл.  

А. Жұмабаев айтқандай «Тіл ұлт үшін ең қымбат нәрсе. Тілсіз ұлт – 

тілінен айырылған ұлт, дүние ұлт болып жасай алмақ емес. Ұлттың ұлт 

болуы үшін бірінші шарт – тілі болу. Ұлттың тілі кеми бастауы, ұлттың құри 

бастағанын көрсетеді. Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмасқа тиісті. Бір 

ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмысы, мінезі айнадай көрініп 

тұрады» -демекші тіл халықтың тарихы, оның өмірі, тіршілігі, шаруашылығы 

мен мәдениеті [4,201] З. Серікқалиұлы сөздің қадірі жайлы былай дейді 

«Қазақ халқы сөз қадірін біліп, қасиетті сөзді қастерлеп, аузынан тастамай, 

өнеге ретінде данышпандығын өлең өрнектерімен өрнектеп, терең мағыналы 
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сөздермен зерелеп келе жатқан халық. Сөз зергерлерінің аузынан шыққан 

мәтелдер мен мақалдарды үздіксіз пайдаланып, үлгі етіп, ұрпақ тәрбиесіне 

парықтап пайдалану – дәстүрге айналған. Сондықтан да әсіресе, қариялар 

мақалдап, маңызды сөйлеуді – борышым деп санайды. Мақалсыз, мағынасыз 

сөйлеген қарт адамның сөзінің қадірі болмайды» [5,21]. 

 «Әдептіліктің алды – абайлап сөйлеу», деп ұққан халқымыз ертеден-ақ 

сөз өнеріне айрықша мән берген. «Сөз тапқанға қолқа жоқ», «Аталы сөзге 

арсыз тасалады», «Сөз тас жарады, тас жармаса бас жарады», «Зергердің 

қолы алтын, ақынның сөзі алтын», «Отыз тістен шыққан сөз, отыз рулы елге 

жетеді», - деп сөз қадірін білген халқымыз сөздің адамдар арасындағы 

атқаратын қызметіне, сөйлеудің парқына және қай жерде қалай сөйлей білу 

керектігіне ерекше көңіл бөлген. Таза сөйлеу де, сөз өнерінің негізгі шарты 

әрі мәдениеттіліктің ең бір биік өлшемі. «Сөйлеу мәдениеті өспейінше 

жоғары ақылы мәдениетіне жетуге болмайды» - деп Б.М. Теплов айтқандай 

бейнелі тіл саналы ойдың жемісі [4,205].  

 Асыл сөздің қоғамдағы тәрбиелік мәніне ерекше назар аударып, 

«ақылдың көзі – аталы сөз» деп ұққан ата-бабаларымыз сөйлей білуді үлкен 

өнер деп бағалаған. Сондықтан, мектепке дейінгі балаларды тартынбай 

сөйлеп, ойын түсінікті жеткізіп әлемдегі ең бай да оралымды, сұлу да 

сиқырлы, әуезді де салтанатты тіліміздің қасиетін сезіну бақытына тәрбиелеу 

басты мақсат. 

Мектепалды даярлық-үзіліссіз білім берудің алғашқы буыны. Баланың 

мектептегі оқуға жалпы және және арнайы дайындығы болады. Мектепке 

жалпы дайындығына анатомиялық-физиологиялық және психикалық жетілу 

жағдайлары жатса, ал арнайы дайындығына мектептегі оқу-білімге қажетті 

іскерлік, дағдыларды меңгеруі жатады. 

Қазіргі кезде мектепалды кезеңді дайындық кезі ретінде түсіндірмейді, 

баланың жеке дамуының міндетті кезеңі ретінде түсініп, жалпы оқу 

біліктілігі қалыптасатын кезең деп есептейді. Жалпы мектепалды білім 

жүйесі баланың сензитивтік кезеңінің психофизиологиялық ерекшеліктерін 

максималды есепке алу жағдайында (танымдық, ақыл-ой және адами 

қасиеттерінің) мектепте қалыптасып, дамуының стратегиялық ресурсы 

ретінде қарастырылады. Мектепке дейінгі жаста баланың дамуына үлес 

қосуда бұл өмір бойы өз жемісін беретін болашақтағы инвестиция. Осы 

мағынада Қазақстан Республикасында арнайы білім беру жүйесінде ерте бала 

кезден бастап мақсатты оқыту жүйесі негізделуде. 

Қазіргі кезде мектепалды балалар мекемелеріндегі педагогтардың 

балалармен жұмыс істеуді гуманизациялауы, баланы дамытуда 

педагогикалық үрдістің белгілі бағытының болуы, баланың жеке және дербес 

психофизиологиялық ерекшеліктерін ескеру принциптеріне мән берілетіні 

белгілі. 

Қоғамда жүріп жатқан әлеуметтік-саяси өзгерістер, ғылыми-

техникалық прогресс және жалпы білім беретін мектеп құрылымының 

өзгеруі жас ұрпақты сапалы тәрбиелеу ісін дамытып қалыптастыруды талап 

етеді. Қазіргі өркениетке жеткізген құрал – білім. Білімді ұрпақ қана 
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болашақтың иесі бола алады. Бұл орайда тәрбиешілер мен мұғалімдердің 

білімі мен шеберлік сапасы жоғары болуы керек. Ендеше бала тек организм 

ретінде ғана емес, жеке тұлға ретінде де дамуы тиіс. Оқу іс-әрекетімен бала 

хайуанаттар мен өсімдіктер әлемі өмірінің заңдарын, тіл және мөлшер, 

кеңістік және уақыт заңдарын танып біледі және баланың жеке тұлға ретінде 

жаңа белгілері қалыптасады [6,5б]. 

Ғылыми айналымда тіл дамыту бойынша жазылған зерттеу еңбектер 

Ресей мен Қазақстанда аз емес екені белгілі. Ол еңбектердің көпшілігі біздің 

тақырыптың кейбір тұстарын ашуға септігін тигізді. 

А.М. Бородичтің еңбегі балабақшада балалардың тілін дамытудың 

әдістемелерін көрсеткен [7]. Сонымен бірге осы автор балабақшада баланың 

сөздік қорын молайту мәселелерін талдаған [8]. 

В.В. Гербованың зерттеуінде 4-6 жастағы баланың тілін дамыту 

сабақтарына мән берген [9]. А.К. Маркова өз зерттеуінде тілді игерудің 

психологиялық жақтарын талдаған [10]. А.Г. Арушанова тіл – қарым-қатынас 

құралы деген мәселені қозғаса [11], Л.Г. Федоренко, т.б. авторлар оның 

әдістемесін көрсеткен [12]. 

Тілінде кемістігі бар балалармен тіл дамыту жұмыстары туралы да 

еңбектер де баршылық. Атап айтқанда, А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова [13], 

Т.А.Власова, М.С. Певзнер [14] еңбектерін жатқызамыз. 

И.А. Зимняя балалардың сөйлеу тілінің психологиясын сипаттаса [15], 

С.Х.Шаховская баланың тілін дамытуда әлеуметтік ортаның әсерін 

қарастырған [16]. 

О.С. Ушакова мен Е.М. Струнина мектепалды балаларының тілін 

дамыту әдісін көрсеткен [17]. Осындай мағынадағы ғылыми еңбектер 

М.Р.Львов [18], Л.Д. Мали, т.б. еңбегінде айтылған [19]. Ал В.П. Глухов 

еңбегінде мектепалды балаларының сөз байланыстарына көңіл қойған [20]. 

А.А.Леонтьев балалардың сөйлеу қабілетін зерттеген [21]. В. Андросова 

еңбектерінде бала бақшада баланы сөйлеу тіліне қалай үйрету керектігін 

талдаса [22], екінші еңбегінде жаттау әдістерін көрсетеді [23]. Е.И. Пассов 

пен Т.Ц. Кудрявцева тілді игеру деңгейін анықтап зерттеген. 

Қазақстан ғалымдары да мектепалды балаларының тілін дамыту 

мәселесімен айналысып, сүбелі еңбектер жазды, мәселен Қазақстандағы 

мектепалды балаларды тәрбиелеу туралы еңбектерінде С.А. Улитко, Л.Е. 

Румянцева жазса [24], екінші бір еңбектерінде оларды мектепке қалай 

дайындау керектігін сипаттаған [25]. Дәстүрлі педагогикалық технология 

туралы да соңғы кезде іргелі маңызы бар еңбектер шықты [26]. 

А.Д. Войнова еңбегінде мектепалды балаларының өлең айтудағы 

дыбыс ерекшелігін сипаттаған болса [27], осындай мағынадағы баланың 

дауысына байланысты еңбектерді В.А. Багадуров [28], А.А. Сергеев [29], 

С.Е. Советов [30] жазды. 

Соңғы кезде шыққан әдебиеттер ішінде баланы мектепке дайындаудың 

алғы шарттарын қалыптастырудың деңгейі анықталған [31]. 
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Р. Жумағожинаның еңбегі ауыз әдебиет үлгілерін бала-бақшада 

пайдалануды сипаттап, соңында мысалдар бергенімен құнды деп есептейміз 

[32]. 

Халық педагогикасы бойынша Ә. Табылдиевтің [33], Қ. Жарықбаев, 

С.Қалиев еңбектерін ұтымды жазылған деп санаймыз  

Сонымен бірге өз зерттеуімізде Л.С. Выготскийдің жеке тұлға туралы 

ойларын пайдаландық [34]. 

Ал А. Қожахметова еңбегі ғылыми әдіснамалық тұрғыда жазылған [35]. 

Б.Б.Баймұратова еңбегінде баланың сөздік қорын дамыту мәселесі сөз болса 

[36], автор келесі бір еңбегінде мектеп жасына дейінгі балалардың тіл 

дамыту әдістемесіне тоқталады [37]. Ә. Меңжанованың оқу құралында 

баланың мектепке дейінгі кезеңінде өсіп, дамуының заңдылықтарын, оқыту 

мен тәрбие берудің педагогикалық әдіс-тәсілдерін қарастырады [38]. 

Балалардың тілін ойын арқылы дамытып, эстетикалық тәрбие беруге 

С.Ахметовтың кітабы өз септігін тигізеді деп есептейміз [39]. Ал 

Ш.Ахметованың қазақ балалар әдебиеті жөнінде еңбегі тәрбиешілер үшін де 

маңызы зор [40]. Ө. Ақылбекованың да кітабы тәрбиешілерге баланың тілін 

дамыту бағытына көмектессе [41], аталмыш автордың жылдың төрт мезгілі 

туралы жинағы баланың тілін дамытуға едәуір көмегі бар деп санаймыз [42]. 

К.Ісламжанұлы құрастырған қазақтың отбасылық ғұрып жырларының да 

эстетикалық тәрбие үшін маңызы зор [43]. 

Қ. Матыжанов қазақтың фольклорлық балалар поэзиясын талдаса [44], 

О.А.Жумадиллаева мектепалды балалар шығармашылығын дамыту 

жолдарын көрсетуге тырысқан [45]. Өнердің ең асылы – сөз екендігін 

Ғ.Мүсірепов, М. Қаратаев, Д. Әбілов, М.Құдайқұлов, С. Әбенбаев және т.б. 

терең зерттеген [4,200]. Т. Иманбеков болса ұлттық ойын негізінде оқу-

тәрбие жұмысын дамытуды зерттеген [46]. Онда мектепке дейін өткізілетін 

барлық сабақтар түрлеріне тоқталып, сабақтардың тақырыбына, алға 

қойылған мақсатына байланысты ұлттық ойындарды пайдалану, сондай-ақ 

ересектер және мектепке даярлық топтары балаларының күн тәртібіндегі 

сабақтан тыс мезгілдерге қандай кезеңді жатқызуға болатынын анықтап 

алып, сол мезгілдерде ұлттық ойындарды тиімді пайдалану мәселелерін 

қарастырады. Автор баланы жеке тұлға етіп қалыптастыру нәрестелі шақтан 

деген қорытындысын әбден құптауға болады деп санаймыз [46, 20б]. 

Р.Ә. Нұрмұхаметова мектеп жасына дейінгі балаларға фольклор 

арқылы эстетикалық тәрбие беру мәселесін зерттеген [47]. Автор балалар 

фольклоры бойынша мектеп жасына дейінгі балалардың жас ерекшелігіне 

орай, олардың өзіндік қиял-армандарын, талап-талғамдары мен ой-пікірлерін, 

айналадағы құбылысты эстетикалық тұрғыдан қабылдау, сезіну 

мүмкіндіктерін дамытатын халқымыздың ғасырлар бойы жинаған асыл 

мұрасын көрсетеді. Балалар фольклоры бөбектердің қызыға да сүйсіне 

тыңдайтын, еліге де еліктей орындайтын, шығармашылық қасиеттерін 

арттыратын, логикалық ойлау қабілеті мен тілін дамытатын құнды жанр 

екенін айқындаған [47, 27б]. 
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Қазақстан Республикасының С.Қ.Қалиев, С.А.Ұзақбаева, 

К.Ж.Қожахметова, С. Ғаббасов, Ә.Т. Табылдиев сияқты танымал ғалымдар 

еңбектерінде мектеп және жоғары оқу орындарындағы оқу-тәрбие үрдісінде 

жастарды ұлттық құндылықтарға тәрбиелеу мәселелерін қарастырады. 

Мектепке дейінгі тәрбие мәселесі бойынша теориялық және ғылыми-

әдістемелік зерттеулер жүргізген ғалымдар В.Н.Андросова, Б.Б.Баймұратова, 

А.Қ.Меңжанова, М.Т.Тұрыскелдина, М.С.Сәтімбекова, Г.Ж.Меңлібекова, 

Ә.С.Әмірова, Ф.Н.Жұмабекова, С.Н.Жиенбаева еңбектері қазақ балабақшала-

рының оқу-тәрбие мазмұнын жаңартуға лайықты үлес қосуда. 

 

Тілдің әлеуметтік философиялық сипаты 
 

Тіл қабылданатын әлемді еселеп, алынған ақпаратты сақтауға 

мүмкіндік береді және ішкі дүниелердің әлемін жасайды. Тіл – сананың 

барлық қасиеттерінің қалыптасуы мен болуының міндетті шарты. Тіл – 

тарихи – қоғамдық тәжірибені немесе қоғамдық сананы білдіретін ерекше 

объективтік жүйе. Нақтылы бір адам  меңгеретін тіл сол адамның шынайы 

санасы болады. 

Ж.Ы.Намазбаева тілді – сөздік белгілердің жүйесі, ал белгіні – шындық 

пен болмысты білдіретін бөлшек ретінде қарастырады [48]. Осы белгілердің 

қасиеттеріне орай әр алуан іс-әрекеттер орындалып, жүзеге асады. 

Белгілердің немесе тілдің екі түрлі мәні бар. Жалпы тілдік белгілерді 

психологиялық фактор әрі құрал деуге де болады. Тілдік белгінің бірінші 

мәні – оның қоғамдық - әлеуметтік мәні. Адамзат тарихында бұл белгілер 

қоғам арқылы қабылданып, әртүрлі нәрселердің мән-жайын түсіндіреді. 

Тілдік белгілердің екінші мәні – олар арқылы адамдар бір-бірімен қарым-

қатынас жасап, пікір алысатындығы. Осыған орай да адам үшін әрбір 

белгінің мәні бар, саналы түрдегі іс-әрекетіне әсер етеді [48,178]. 

Қ.С.Сарышова қазіргі заман лингвистикасында тіл негізінен екі 

парадигмада зерттеліп жатыр дей келе, біріншісі – құрылымдық парадигма, 

екіншісі – антропоцентристік парадигма екендігін айтқан. ХХ ғасырдың 

соңғы онжылдығында дами бастаған тіл білімінің антропологиялық 

парадигмаға көшу  үрдісі «адам – тіл – мәдениет», «адам – тіл – ойлау» 

үштігі негізінде гуманитарлық зерттеулердің пәнаралық салаларының 

дамуын күшейтті. 

 Жалпы тіл білімінде, жекелеген тіл біліміндегі көптеген зерттеулерде 

антропоцентристік парадигма басымдылыққа ие болып барады. 

Лингвистикадағы антропоцентристік принцип алдымен тілді тұтынушы 

адамды, тілдің шынайы иесі – халықты, ұлтты бірінші кезекке қояды. Ал 

құрылымдық зерттеулерде сол тілдің шынайы иесі болып табылатын адам, 

ұлт, халық көбіне тыс қалады. Бұларды біз «субъект» - деп атаймыз. Тіл – 

субъектінің ең басты конститутивті белгісі. Адамның ақыл-ойы, танымы 

тілден тысқары тұрмайды. Сондықтан да әлемдік лингвистикада 

зерттеушілердің назары субъектіге ойысты [49,334]. 
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Тіл табиғаттың адамзатқа берген сыйы, ол қоғамда өмір сүретін 

адамдардың өзіне тікелей бағынбайтын күрделі процесс. Тіл ойды білдірудің, 

пікір алысудың, қатынас жасаудың кең көлемде қолданылатын жалпылама 

құралы. Сөйлеу тіл арқылы жүзеге асады. Тіл мен сөйлеу ортақ жүйенің екі 

бүтін элементі болса, коммуникация, қарым-қатынас олардың шарты. 

 Тілдің ойлаумен, сөйлеумен байланысты болатынын, оның ерекшелік 

қасиеттерін көрсететін белгілерін жинақтайтын болсақ, тіл – адамзат 

қоғамында қатынас құралы, сөйлесіп, пікір алысудың құралы ретінде қызмет 

атқаратын сыры мол, күрделі құбылыс дейміз. Өйткені, тіл адам баласы 

коллективінде қатынас жасаудың, пікір алысып, сөйлесудің құралы ретінде 

пайда болды. Ал, тарихтан мұндай коллективтердің алғашында ру, тайпа 

түрінде, кейінде ұлт, болып өмір сүргені белгілі. Соған орай, адамдар 

коллективіне – ру, тайпа, халық не ұлт болсын – осылардың бәріне де тіл 

қатынас құралы ретінде қызмет атқарады. Тілдің қоғамда мұндай қызмет 

атқаруы, оның табиғатын айқындайтын басты қасиеті. Ал тіл мен қоғамның 

өзара тығыз байланысы – екі жақты байланыс. Себебі, тілсіз, ешбір қоғам 

өмір сүре алмайтын болса, тіл қоғам бар жерде ғана өмір сүре алады. 

 Тіл коммуникативтік қызмет атқарумен қатар, бір қызметі – 

экспрессивті қызмет. Тілдің экспрессивті-эмоционалдық қызметі деп 

адамның затқа, ұғымға деген өзіндік (субъективті) қатынасын, сезімі мен 

эмоциясын білдіруін айтады [48,179]. 

 Тілдің ең басты ерекшелігі – жалпы халықтық сипатта болуы, яғни тіл 

белгілі бір топтың, жеке адамдардың мұқтажын өтеу үшін емес, қоғамдағы 

барлық топтар үшін қызмет атқарады. 

 Тіл – халықтың шежіресі, тарихы, халықтың күллі өмірінің жаңғырығы 

мен ізі, сол тілді жасаушы халықтың арман – үміті, қайғысы мен қуанышы. 

К.Д. Ушинский тілдің осы бір қасиеттері жайында былай деп жазды: «Тілде 

бүкіл халықтың, бүкіл елдің рухы көрінеді, онда халықтық рух творчествосы 

қуатымен ойға, суретке айналады, одан дауысы, физикалық құбылыстар, 

оның климаты, даласы, таулары мен жазықтары, оның ормандары мен 

өзендері, таулары мен найзағайлары көрінеді... Халық тілінің айқын да тұнық 

тереңінде туған елдің жалғыз табиғаты ғана емес, сонымен бірге халықтың 

рухани өмірінің бүкіл табиғаты сәулеленіп көрінеді » [50,23б]. 

 Тілдің осындай, халықтың ұлан ғайыр дәулетін, рухани қазынасын 

бойына мол сіңіріп, атадан балаға, ұрпақтан – ұрпаққа мәңгілік мұра етіп 

жалғастырып отыратын қасиетіне байланысты айтылған академик – жазушы 

Ғ. Мүсіреповтың сөзін келтіруге болады: «Қай халықтың болса да қоғамдық 

өсу - өркендеу жолында көтеріле алған биігі мәңгілік болып ана тілінде 

сақталып отырады. Қай халықтың болса да ақыл-ой тереңдігі, сана-сезімі, 

сергектігі көп салалармен тармақтана келіп, тағы да сол ана тілінің алтын 

қорына қосыла береді, ажарлана береді. Қай халықтың болса да, басынан 

өткен дәуірлері, қилы-қилы кезеңдері ана тілінде із қалдырмай өте алмайды. 

Ана тілі ғасырлар бойында жасала да береді, жасара да береді. Ана тілі 

дегеніміз – сол тілді жасаған, жасап келе жатқан халықтың мәңгілігінің 

мәңгілік мәселесі» [48,23б].  
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 С. Әбенбаев тілдің тіршіліктегі мәніне қазақ ежелден ерекше көңіл 

бөлген деп түйіндейді. Оны меңгерту негізінен 3 топқа бөлінеді: сөз өнері, 

шетелдік сөздер, нақыл сөздер қамтылып, тіл мәдениеті үйретіледі. Оған 

барар жолдың бастауы — сөйлей білу [4,202]. 

ХІ ғасырда өмір сүрген азаматтың мәдениеті мен әдебиетінің дамуына 

аса үлес қосқан Шығыс ғалымдарының алып тұлғаларының бірі —  Қайкавус 

(Қайкаус). «Қабуснама» атты ғылыми-әдеби шығармасының "Өнердің 

абзалдығы, қадір-құрметі және өнегелі болуы туралы" бөлімінде: "Барлық 

өнерден сөз өнері жақсы екенін білгенің жөн... Адамзаттың ең абзал 

қасиетінің бірі — сөз сөйлей білу. Бұл жағдайды жете түсін де, жақсы сөйлей 

білуге үйрен: сыпайы, анық сөйлеуді әдет қылғайсың. Өйткені қандай сөзді 

айтуды әдеттенсең, тіл соны айтады. 

Сөзді өз орнымен сөйле. Орынсыз айтылған сөз жақсы болса да жаман 

көрінеді. Орынсыз айтылған артық сөз опық жегізеді. Егер сөйлеген сөзіңнен 

бір нәрсенің пайдалы исі сезіліп тұрмаса, ондай сөздің айтылмағаны жақсы. 

"Сөз бір шарап сияқты, одан бастың ауыруы да, жазылуы да мүмкін" 

депті білімдарлар. Біреу сенен бір нәрсені сұрамаса, жауап бермегейсің, ал 

сұрай калса турасын айтқын. Босқа кететін жел сөзден сақтан. 

...Жақсы сөз жан азығы, жақсы сөзге сараң болма. Жақсы сөз тыңдауға 

ынталы болмаған кісінің бар ынтасы, есі-дерті мал, дүниеге ауып кетеді. 

Дөрекі сөйлемей, сыпайы, жақсы сөз айтсаң, сен де жақсы сөз есітесің"- 

деген даналық сөзі бізге өнеге ретінде сөздің адам өміріндегі құдіретін паш 

еткендей [51,20-21] 

Сондықтан да қазақ халқы "Өнер алды қызыл тіл" дейді. Бұхар жырау 

бұл мақалдың даналылығы мен сөз өнерінің қиындығына маңыз беріп,  

"Ел бастау қиын емес – 

Қонатын жерден көл табылады;  

Қол бастау қиын емес – 

Шабатын жерден ел табылады,  

Шаршы топты сөз бастаудан  

Қиынды көргенім жоқ",-десе, атақты француз жазушысы 

Онре де   Бальзак та: "Сөз өнер  атаулының ең қиыны мен күрделісі",- деген 

екен. 

Бірде Абылай хан: "Қазына қайда?" - деп Бұхар жырауға сауал 

бергенде ол, "Басы жеткен жігіттің езуі қазына: бір езуі - алтын, бір езуі — 

күміс, аузы - қазына" - депті, деген пікір ел аузында сақталған. 

Бұхар жыраудың өзі осы қазынаны – сөз өнерін жақсы меңгергендігін 

оның бүгінде бізге жеткен жырлары мен оған деген халық сүйіспеншілігінен 

аңғарамыз. "Өз заманындағы жандар бұл кісіні көмекей әулие деседі екен", - 

деп жазады Мәшһүр Жүсіп, - қара сөз білмейді, тек сөйлесе көмейі бүлкілдеп 

жырлай бастайды екен". 

Өмір шындығына келсек, тек Бұхар жырау, немесе Асанқайғы, Абыз, 

Жиренше, Қарашаш, Орманбек, Қаз дауысты Қазыбек, Төле би, Әйтеке би, 

Мендісұлу, Сүйінбай, Сырым, Іхбасты, Қарменді секілді есімдерін құрметпен 

атап келген шешендік өнердегі ірі тұлғаларымыз ғана емес, тіпті қазақ 
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халқының табиғатында сөз өнеріне деген икемділік пен оны құрметтеу 

астасып жатқандығын аттары аңызға айналған әр ұлттың ғалымдарының 

пікірлері мен олардың ғылыми еңбектерін топ-топтап кездестіресің. Мәселен, 

«Өздерімен туыстас түріктес елдермен салыстырғанда қырғыздар да, 

қазақтар да сөзге шешендігімен ерекше көзге түседі. 

Олардың шешендігіне, шынында да, таң қаласың. Қазақтар сөйлегенде 

ешбір мүдірмей, іркілмей сөйлеп кетеді. Ойларын дәл, айқын айтып бере 

білумен қатар сөз, сөйлемдерін белгілі бір дәрежеде әдемілікке безейді, 

әңгімелесіп отырғанның өзінде жай сөйлемінде, не жайылма сөйлемінде 

болсын ырғақ анық байқалып, жиі кездеседі. Өлең шумақтарында ғана 

ұшырайтын сөйлем түрлері жәй сөздердің өзінде іркес-тіркес келіп жатады 

да, тыңдаушыға өлең тәрізді әсер береді... Сондықтан да қазақ халқы 

поэзияның дамуының жоғарғы сатысына жеткен...» (В. Радлов). «Қазақтар 

тез-тез сөйлейді, сөздері ағыл-тегіл айтылады» (Д. Иванов). «Қазақтар сөз 

өнеріне жетік келеді. Бұл жұрттың бәріне: оқыған адамдарға да, әдепті таяқ 

деп білмейтіндерге де, байға да, жарлыға да тән қасиет» (А. Брем). «Қазақ 

халқы үшін сөз өнерінен бағалы да мәнді ештеңе жоқ» (Р.Пфеннинг, т.с.с. 

(Білімдіден шыққан сөз. «Ұлт тағылымы, 2 – 99, 94-бет). 

"Ақылдың көзі — аталы сөз"- деп ұққан халқымыз сөйлей білуді үлкен 

өнер деп санаған. Оның айғағын "Жақсы сөз жарым ырыс", "Сөз сүйектен 

өтеді, таяқ еттен өтеді", "Шешеннің сөзі мерген, шебердің ісі мерген», т.с.с 

көптеген мақал-мәтелдерден байқауға болады. 

"Біздің казақ бауырларымыз аталы сөзге өте түсінетін, өте зерек халық" 

- деп Сайфи Құдаш айтпақшы, сөз қадірін түсінген ата-бабаларымыз 

шешендік өнерді құрметтеп өз жастарын жаттықтыруға жастық шақтан 

ерекше көңіл бөлген. Оның дәстүрлі жолдары түрліше болған. Халық 

аузында, ғасырлар бойы ақыл-парасаттың өлшемі ретінде аңызға 

айналған Аяз би, Алдар көсе, Тазша бала секілді көптеген ертегілердің бас 

кейіпкерлері үлгісінде жастарды ақылдылық пен парасаттылыққа, тапқырлық 

пен шешендікке тәрбиелесе, өткендегі ақылдың иелері атанған данышпан би 

- шешендерін дәріптеу, олардың шешендік қасиеттерін, нақыл сөздерін үлгі 

ету үрдісінде жүргізіп келген. "Тілдің майын тамызып, сөздің балын ағызып, 

қас шешендер сөз айтар". "Көп ішінде сөйлеген көсемдіктің белгісі, Ойға 

салмай сөйлеген шешендіктің белгісі", т.б. мақал-мәтелдер осы пікіріміздің 

дәләлі болмақ. 

А.П.Чехов: "Барлық заманда тіл байлығы мен шешендік өнер қатар 

жүріп келеді" - дегендей, бір ерекшелігі қазақ елінде ақындық пен шешендік 

өнер қатар өмір сүріп келеді. "Өнер алды - қызыл тіл" деп санаған халық 

сөзге тоқталған, оның қадір-қасиетін түсініп, оған еркіндік берген. Орынды 

жерінде сөз тауып айтқан адамды қолдап, хан демей, қара демей үлгі тұтып, 

қастерлеп, төріне отырғызған. 

Шешендік - ділмар ата-бабаларымыздың сөз сарасы, тіл маржаны, 

ақыл-ой дариясы, кір шалмас ғұмырлы өсиеті. Ол сөйлеу еркіндігі мен сөз 

бостандығының айғағы, батыл да білгір сынның үлгісі. 
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Көп алдында еркін, ашық көңілмен сұхбаттасу, ой таластыру, өнер 

жарыстыру - қазақ ауыз әдебиетінің өзіндік ерекшелігі дейміз. Олай болса 

сөз сайысында тапқырлық, салыстыру, шендестіру дәстүрі өнердің жоғары 

түріне жатқызылады. Ең бастысы - осы тәсілдерді игерген, қолдана білген 

адам үш бірдей мақсатты орындаған: тыңдаушысын дәлелмен сендіру, уәжге 

көндіру және тапқырлығымен жан-дүниені толқытып тебіренту немесе әділ 

шешімімен рахаттандырып ләззатқа бөлеу. 

"Тіл — ақылдың өлшемі" деп халқымыз текке айтпаған. Олай болса, тіл 

мәдениетіне тәрбиелеу көркем-әдеби шығармаларын көптеп оқумен 

байланысты болмақ. Себебі, әдеби-көркем туындыларын аз оқитын 

адамдардың сөздік қоры аз болады, соған орай, олардың дүние танымы 

да, сөйлеу мәдениеттілігі мен өз ойын логикалық баяндауы да төмен екендігі 

байқалады. Өйткені, ақылдың көзі ойда. Логикалық жүйемен дұрыс ойлай 

білу, дұрыс жүйемен сөйлей білу мәдениетін қалыптастырады. 

 Г. Колшанскийдің айтуынша, сөйлесу үшін адам жадындағы 

шоғырланған лексикалық және грамматикалық форманы іздеуге әрекет етеді 

[52, 33б]. 

 Қазіргі медициналық нейрофизиологиялық зерттеулердің нәтижесі 

көрсеткендей, адамның тілдік қоры оның жадында белгілі бір тәртіпке 

бағындырылған, қатталған күйде, нақты топтарға ажыратылып, іріктеліп 

тұратын көрінеді: нақты сөз, абстрактілі сөз, жалқы есімдер т.б. [53]. 

 Тіл – адам қоғамының ең негізгі қатынас құралы. Дыбысты тіл – адам 

қоғамымен бірге туып, қатар жасап келе жатқан қоғамдық құбылыс. Тіл өте 

күрделі, сан-саналы құбылыс. 

 Қазақ халқының сан ғасырлар бойы қалыптасқан тіл мен мәдениетіне  

мойын бұрып ұрпағымызға төл тәрбие, ұлттық тағылым беру – бүгінгі күннің 

басты ісі. ХІ ғасырдағы түркі ғалымы М. Қашқаридің сөздігінде әр сөзге 

талдау жасалып, мән-мағынасының ашылуы сөз өнерінің сол кезде-ақ 

зерттеле бастағанын байқаймыз [54]. 

 Тіл - ұрпақ тәрбиесінің пәрменді құралы, рухани байлықтың баға 

жетпес құдіретті қуаты, баға жетпес қайнар көзі. Ана тілі – халықтың өткен 

ұрпағы, қазіргі және келешек ұрпағы арасындағы тарихи жалғастықты жүзеге 

асыратын бірден-бір сенімді құралы [55]. 

 Ел - жұртымызды, туған жерімізді ана тіліміз арқылы танып білеміз, 

халықтың рухани байлығының сарқылмас бастауы да сонда. 

 Ана тілінде сөйлеу, оған деген көзқарас ең зор адамшылық, 

мәдениеттілік, тәрбиелік, әдептілік өлшемі болып табылады. Оның мәні: әр 

адамзаттың ана тілін Отанындай, туған халқындай, ата-бабасындай сүйіп, 

ардақтап, ол тілде сөйлеуде тәңірінің ұлы сыйындай көруінде. Сондықтан, 

білім беру мекемелерінің, оқу-тәрбие орындарының, ата-аналар мен 

қоғамдық жұртшылықтың, барша ұлтжанды азаматтарымыздың күллі күш-

жігері төл ұрпақты жөргегінен ана тілінің уызына жарытып өсіруге, ана тілін 

тезірек меңгеруіне жұмылдыруға тиіс [55,47]. 

 Тіл – ұлттық рух! Тіл – ұлттық сана, ұлттық психологиямен тамырлас. 

Дүниеге есігін ашқаннан кейін-ақ бір ұлттың өкілі болып, тіл шығып, сөйлей 
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бастағаннан «ана тілің» деген ұғым қаныңмен сіңіп бойыңа тарайды. Осы 

орайда Чили халқының ақыны Пабло Неруданың тіл тағдыры туралы «Басып 

алушылар біздің салтымызды, дәстүрімізді тіпті түрімізді де өзгертіп жіберді. 

Олар түгімізді қалдырмай, тонап кетті. Бірақ олар негізгі байлығымыз – 

тілімізді ала алған жоқ», - деген жазуында көп мағына барын көреміз. 

Өйткені, өзінің жазуы, мәдениеті, елдегі бар халық үшін тілден асқан байлық 

жоқ. Тіл – оның тіршілігінің тірегі. Тіл – оның басқа жақтармен терезесі тең 

екендігінің негізгі белгісі. Сондықтан тіл жай ғана байлық емес. Ә. Әбішев 

айтқандай, тіл – халықтық бақыт. 

 Аса көрнекті орыс педагогі К.Д. Ушинскийдің «балаларды 11-12 жасқа 

дейін тек ана тілінде оқыту керек» деген концепциясы – адамның 

физиологиялық, интеллектуалдық ерекшеліктерін жан-жақты зерттеуден 

туған ғылыми қағида [50, 30]. К.Д. Ушинский бұл арада басқа тілдерді еркін 

меңгеру үшін балалардың әуелі өз ана тілінің бар байлығын жеткілікті 

дәрежеде игеріп алу қажеттігін айтады. Бір тілді меңгеріп алмаған сәбиге 

екінші тілді тықпалау, оның бойында тілдік қана емес, рухани тежеу 

туғызатыны белгілі, баланың интеллектуалдық дамуы баяулап, ойлау жүйесі 

тоқырап, кейде тіпті тілі де дұрыс шықпайды. 

 Ана тілінде оқыту – халықтың ғасырлар бойы жинаған асыл мұрасын, 

бай қазынасын, қарым-қатынасы этикасын, дәстүр-өнегесін, даналығын 

ұрпақтан-ұрпаққа жалғастырып келе жатқан халық тәрбиесін сақтаудың түп 

қазығы.  

 Шығыстың екінші ұстазы Әл-Фараби (870-950) өзінің педагогикалық 

ілімін тәрбие, білім беру мәселелерін философиямен байланыстыра 

түсіндірген. Ол арабтың философиясы мен педагогикасын, математикасын, 

астрономия, музыкасын, т.б. құмарта зерттеген. Түркі, араб, парсы, грек 

тілдерін еркін меңгеріп, ғылыми деректерді оқып, талдау жасаған. Оның 

«Жан туралы», «Көпшілік және бірлік жөнінде», «Ақыл мен ұғым» сияқты 

еңбектерінің психологиялық-педагогикалық маңызы зор. 

 Әл-Фарабидің «Жақсылық қаласы тұрғындарының көзқарастары 

жөнінде», «Жұлдыздар туралы түсініктеме» сияқты еңбектерінде өзі өмір 

сүрген қоғамның саяси, моральдық, педагогикалық мәселелерін көтерген. 

«Музыканың ұлы кітабы» еңбегінде музыка теориясы, физиканың 

музыкалық акустика саласы, теория мен практиканың өзара қатынасын, 

музыкалық дәстүрлердің шығу себептерін ашып көрсеткен [56]. 

 Ғұлама балаларды жүйелі оқытуды ұсына отырып, ең алдымен тіл мен 

логиканы, поэтика мен арифметиканы білу абзал, бұлар адамның ақыл-

парасатына, мінез-құлқына игі әсер етеді, тәжірибелік іс-әрекетіне пайдалы 

екеніне көңіл бөлген. Ол математикалық ғалымдарды педагогикалық 

ғылымдар қатарына қосқан. 

 ХІ ғасырдағы түркі ғалымы М. Қашқари «Тәрбие басы – тіл» десе, 

заманымыздың белгілі ақыны О. Сүлейменов: «Адам тағдырын тәрбие 

шешеді, тәрбие құралы – сөз» - дейді [57,58]. Ана тілін ойдағыдай меңгерген 

балада ұлттық сана-сезімінің қалыптасатыны сөзсіз. В.А.Сухомлинский 

«Тәрбие өнері дегеніміз – ең алдымен сөйлей білу, адам жүрегіне жол табуда 
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теңдесі жоқ құрал» деген [58]. Педагог ғылымның бұл сөзінде шын мәнісінде 

үлкен шындық жатыр. Өмірдің өзі дәлелдеп отырғандай, интернационализм – 

шын мәнінде нағыз достық тек қана өзара тең дәрежедегі қатынас, әрбір 

ұлттың тіліне, тарихи мәдениетіне деген құрмет арқасында ғана жүзеге асуы 

мүмкін. 

 Өмір шындығы көрсетіп отырғандай, тілді оқып үйрену, әрбір ұлт пен 

ұлыстың мәдениеті мен әдебиетіне, тарихы мен дәстүр-ғұрпына, салтына 

деген үлкен құрметпен тығыз байланысты. Бұл ұлтаралық қатынастарды 

жетілдірудің, дамытудың, биік адамгершілікке тәрбиелеудің аса маңызды 

құралы. Осыдан барып өзге тілдермен қоса ұлттық тілді, республика атын 

берген халықтың ана тілін жергілікті тұрғындардың ғана емес, өзге ұлт  

өкілдерінің де білу қажеттілігі туады. Мұның өзі қазақ халқына деген құрмет 

қана емес, ұлтаралық қатынастың өсіп-өркендеуіне, мәдениетіміздің дамуына 

қосылған айрықша үлес [59]. Ұлтаралық қатынастың әлеуметтік-

психологиялық қыры өзара ұғыныстық пен теңдік жағдайында ғана жемісті 

бола алады. Осыдан барып қазақ мектептері мен балабақшаларында қос 

тілдікті жүзеге асыру проблемасы туады. Тілді таңдау еркіндігін сақтай 

отырып, республикада тұратын әрбір азамат қазақ тілін білу қажеттілігін 

іштей толық түсіну, соны мойындауы керек.  

Тіл білген ғана ұлттық сезімге, ұлттық тәрбиеге бой ұра алады. Әрине, 

ол күрделі процесс. Оның жан-жақты мәселелері тек педагогика мамандарын 

ғана емес, басқа адамдарды да қызықтыруда [11,18]. Тіл дамыту 

қамқорлықты қажет етеді. Оны меңгеру үшін нақты іс-шаралар қажет.  

Сөз өнерінің зергері Мағжан Жұмабаевтың ой-пікіріне қарағанда 

толыққанды тұлға – бұл «өз ұлтын сүйген адам, ол өз ұлтының бақыты үшін 

өз бақытын құрбан қылады...» [60,15]. Демек тілді білген адам ұлтжанды 

болады, ал ондай азаматтарды тәрбиелеу мектепалды жасынан басталады. 

 

Тілдік қарым-қатынастың психофизиологиялық негізі 

 

 Тілдің тіл болуы үшін ең қажетті фактор – ойлау, пайымдау екені 

белгілі. Адамның ми қабатында жинақталған ой тіл арқылы сыртқа шығады, 

сөйлеу арқылы бейнеленеді, көрініс табады. Адамның ойы тілдік элемент 

арқылы неше мәрте айтылса да, белгілі бір сөйлеу жүйесіне бағынбаса, 

түсініксіз болады. Ой тілге әсер етеді, сөзден пайда болады. 

 Сөз сөйлеу, тіл – бас ми қабығының ең жоғарғы функциясы, адамдарға 

ғана тән қарым-қатынас құралы. А.В. Петровский мен М.Г.Ярошевскийдің 

айтулары бойынша, тіл әрекет барысында қалыптасқан тарихи құбылыс. 

Сөздің, тілдің атқаратын функциялары: коммуникативті, интерактивті, 

перцептивті [61]. 

Т.М. Әбдікәрімова сөйлеуді – адам психикасының шығармашылық 

қасиеті деп тұжырымдаған. Бірақ психиканың шығармашылық қызметі 

белгілі бір анатомиялық – физиологиялық негізде ғана дами алады. Тілді 

жүйелі дамыту, даму-ойлау аппаратының құрылымдары, сөзді айту 
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механизмдері әбден толық қалыптасып болғаннан кейін ғана қолға алуға 

болатын процесс [62,23]  

 Сөз ойлаудың құралы: - сана мен естің, ақпараттың тасымалдаушысы; 

өзінің және басқа адамдардың қылықтарын реттеу мен басқару құралы. Тіл 

мен ойлау ажырамас бірлікте. Ойлау процесін іске асыру үшін ең алдымен 

физиологиялық процестер анализаторлардың мидағы ұштарының арасында 

туып жатқан уақытша жүйелік байланыстардың (шартты рефлекстердің) 

маңызы өте зор. Шартты рефлекстер екінші сигналдардың әсерінен 

туындайды. «Сөйлеу органдарынан ми қыртысына баратын кинестезиялық 

тітіркендіргіштер (қозғалыс) екінші сигнал болып табылатын сигналдардың 

сигналы» (И.П. Павлов). Адам сөзінің түсініктілігі мен мағыналылығы сөздік 

органдағы қалыптасқан қозғалыстардың нақтылығы мен автономдылығына 

(шапшаңдылығы мен жылдамдығы) байланысты [63]. 

 Сөз бір-бірімен тығыз байланысқан тілдік аппараттардың: орталық 

тілдік аппарат пен перифериялық (орындаушы) тілдік аппараттар 

негіздерінде жүзеге асады. Орталық тілдік ақпарат бас мида орналасқан. 

Оған бас ми қыртысы (сол жақ бөліктері), қабықасты түйіндері, өткізуші 

жолдар, ми бағанасы мен ядролары (сопақша мидағы) және жүйке жолдары 

(афферентті-эфферентті) жатады. Сөз жоғарғы жүйке жүйесінің басқа 

көріністері сияқты рефлекстер негізінде дамиды. Сөздік рефлекстер мидың 

барлық бөліктерімен тығыз байланысты [64]. 

 Перифериялық тілдік аппаратқа тыныс алу органдары, дауыс бөлімі, 

артикуляциялық органдар жатады. Сөз тыныс алумен тығыз байланысты, 

тыныс шығару фазасында сөз жүзеге асады.  

 Сөздің жасалуына бас ми қыртысының барлық бөліктері қатысады. 

Әсіресе доминанттық бөлікте орналасқан ми қабықасты аймақтары: көру, 

есту, қозғалыс. Сол жартышардың самай тұсында дыбыстық 

тітіркендіргіштерді қабылдау (Вернике орталығы) мен дифференциялау 

аймағы бар. Самай аймағында өте күрделі процесс – сөзді түсіну жүзеге 

асады. Маңдай иірілімдерінің төменгі тұсында сөздің қозғалыс аймағы 

(Брока орталығы) орналасқан және сөздік айтылулардың бағдарламасы мен 

әр адамның ауызша сөзін жүзеге асыратын функциялар орналасқан. Ал бас 

мидың желке тұсы – көру аймақтары, жазбаша сөзге қатысты графикалық 

бейленеулерді тану мен қабылдау функцияларын атқарады. Сөздік әрекетте 

бас мидың төбе аймақтары өте маңызды: орталық жүйке жүйесінен келген 

сөздің қозғалыс импульстарын талдайды және қабылдайды. Орталық жүйке 

жүйесінен келген сөздің қозғалыс импульстары сөздік кинестезия деп 

аталады. Олар кері афферентті байланыстарды тудырады.Кері афферентті 

байланыстар – тілдік бұлшықеттердегі артикуляциялық органдардың 

қозғалыс импульстарын жоғарғы жүйке жүйесіне тасымалдаушы 

функциясын атқарады. Осы кері байланыстарсыз тілдің дамуы мүмкін емес, 

себебі: тілдік бұлшықеттердің қозғалыстарын меңгеретін дағдылар 

мүмкіншіліктері – тілдік праксис қалыптасып дамымайды. Тілдік праксис 

дегеніміз – қалыптасқан тілдік қозғалыстардың автоматты орындалуы [64]. 
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 Тіл дегеніміз – сөздік белгілердің жүйесі. Ал белгі шындық пен 

болмысты білдіретін бөлшек. Ақыл – ой жетістігі болып табылатын ақиқат, 

өмірдің бейнелеуін қамтамасыз ететін ең жоғарғы таным-түсінік адамға ғана 

тән және ол сөйлеу актісімен тікелей байланысты форма. Адамның 

басқалармен және қоршаған ортамен байланысын былайша: 

 

Нысан  іс-әрекет  ой  Тіл 

 

көрсетуге болады әрі қарым-қатынастың өзге түрінен сипаты бөлек. Дамудың 

ең жоғарғы сатысы ойлауға қол жеткізген биологиялық түр ретінде адам 

ойдағысын, таным-түсінігін тіл арқылы жеткізеді, жарыққа шығарады, 

әлемнің санадағы бейнесін қалыптастырады. Яғни адамдар бұл бейнелерді 

қалыптастыруда тілді пайдаланады, бір – бірімен қарым – қатынасқа тіл 

арқылы түсіп, бейненің бар болмысын суреттеу үшін, бір – біріне жеткізу 

үшін тілдік блоктарды түзеді [65].  

Тіл мен сөйлеу жайындағы ғылымдардың пікіріне келсек, ерекше 

концепция Ф.де Соссюрдің тұжырымы. Ф.де Соссюрдің пікірінше, тіл 

дыбыстың өзі, дыбысталу. Яғни, тіл – барлық дыбыстық таңбалардың 

жиынтығы болса, сөйлеу – дыбысталудың жиынтығы. Ғалым «Язык – это 

система знаков и правил их комбинирования; речь же это использование 

нашей языковой системы в целях общения» - деген пікірінде [66,57]. 

Ф.Соссюр тіл мен сөйлеуді ажырата келіп, олардың әрқайсысына тән 

айырмашылықтарды нақтылап көрсетеді. 

Тіл әлеуметтік, ал сөйлеу – жеке құбылыс (язык – социален, а речь 

индивидуален). Тіл – тұрақты және ұзақ өмір сүретін процесс, ал сөйлеу – 

тұрақсыз және жиі өзгеріп отырады. Тіл адамның миымен, санасымен бірге 

өзі қалыптасатын процесс, ал сөйлеу әркімнің өзі дамытып отыратын 

процесс. Тіл адам қарым-қатынасының негізі және бәріне ортақ, ал сөйлеуде 

автордың өзі қолтаңбасы болады. Тіл – психикалық құбылыс, ал сөйлеу – 

психифизиологиялық құбылыс. 

Осылайша, тіл мен сөйлеудің ара жігін ажырата келіп, олардың өзара 

тығыз байланысты екенін де атап өтеді: «Язык и речь – тесно связаны между 

собой и предполагают друг дурга: язык необходим, чтобы речь была понятна 

и тем самым была эффективна; речь в свою очередь необходима для  того, 

чтобы сложился язык» [66,120]. 

Қазақ лингвистикасында тіл мен сөйлеуге қатысты мәселелерді 

анықтап, олардың айырмашылықтарын көрсетуге тырысқан тілші – 

Т.Р.Қордабаев. Ол: «Сөйлеу дегеніміз – тілдік қатынас жасау процесінде өз 

ойын  басқаларға білдіру, басқаның ойын білу мақсатында қолдану деген 

сөз», - дей келіп, - «сөйлеу тілдік материалдар арқылы болады және тілдік заң 

– ережелерге, тілдік нормаға бағынады. Тіл мен сөйлеу бір бірінен ажырамас 

бірлікте», деп көрсетеді [67,18]. 

Егер тілді функциялық жағынан анықтағымыз келсе, оны қатынас 

құралы, адамдардың бір-бірімен пікір алысып, өзара түсінуінің құралы 

дейміз. Егер тілді ой мен санаға қатынасы жағынан анықтамақ болсақ, онда 
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тілді ойды қалыптастыратынын, оны жарыққа шығаратын құрал, ойлау 

құралы дейміз. Тіл құрылымы жағынан қатынас жасауға қажетті 

материалдардың жиынтығы. Ең негізгісі – тілдің функциясына қарай 

берілген анықтама. Тілдің тіршілігі, дамуы оның қатынас құралы болуы 

қызметіне байланысты. Тілдің бұл қызметі коммуникативтік функция деп 

аталады. Тілді адам өзіне қоршаған қауымнан, өмірден үйренеді [68]. 

Алдымен «коммуникация» термині қандай мағынаны білдіретінін айта 

кететін болсақ, бұл терминнің тілдің қызметіне байланысты білдіретін 

мағынасы С. Кеңесбаев пен Т. Жанұзақовтың «Лингвистикалық 

терминдердің орысша-қазақша сөздігінде» анық айтылған [68]. 

«Коммуникативная функция языка – тілдің коммуникативтік 

функциясы. Тілдің қатынас құралы. Тіл адамдардың бір-бірімен сөйлесіп, 

пікір алысатын қатынас құралы» [68]. Коммуникативті қызметі тілдің ерекше 

инттелектуалдық қызметін көрсетеді. Тілді (сөйлеуді) қызмет ретінде тануды 

ғылымда Л.С.Выготский, А.Р.Лурия, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев 

дәлелдеген. Қызмет теориясының негізгі ұғымдары: қызмет (функция), 

әрекет (деятельность) және операциялар. 

Тілдік коммуникация тіл арқылы байланыс, сөйлеу тілі арқылы қарым-

қатынас жасау, қоғамдық, ұлттық тіл арқылы ұғынысу, түсінісу дегенді 

нақтылай келіп, жай ғана қарым-қатынас дегеннен гөрі тамыры тереңге 

кеткен, өмірде өзіндік орны бар, қоғамның дамуы үшін ең қажетті қоғамдық-

әлеуметтік информациялардың жиынтығы арқылы адамдардың бір-бірімен 

пікір алмасуы қатынастың түп қазығы дегенді білдіреді. 

Өмірде адамдар тек тілмен сөйлесу арқылы ғана бір-бірімен 

түсініспейді, кейде әр түрлі жағдайларға байланысты олар бірін-бірі тілсіз-ақ 

ұғып, соған қарай іс-әрекет жасайды. Алайда тілдік қарым-қатынас – тілсіз 

түсінісуден әлдеқайда күрделі және бөлек процесс. 

Тілдік коммуникация процесін ғалымдар бағалай келіп, әр түрлі 

қырынан анықтайды. Мәселен, Г.В. Колшанский «Языковая коммуникация – 

это прежде всего общение с помощью языка в целях установления 

взаимопонимания» деп тілдік коммуникацияны өзара түсінісудің тіл арқылы 

жүзеге асуы деп бағаласа [52,29], И.М. Кобозева оны ойдың тіл арқылы 

берілу тәсілі дей отырып, бұл процесті сөйлеуге қатысты қарым-қатынаспен 

байланыстырады. 

Тілдік коммуникация мәселесін жан-жақты қарастырған ғалымдардың 

бірі – Э.П. Шубин тілді дыбыстық және графикалық таңбалардың 

универсалды жүйесі деп қарап, тілдік коммуникацияға негіз болатын 

адамның ойлау қабілеті, осы ерекшелігімен ол тілсіз коммуникациядан 

ажыратылады деген көзқараста болған. 

Дегенмен, ойлау тілдік коммуникацияның тірегі, базасы ғана емес, ол 

бүкіл сөйлеу процесімен қатар өмір сүретін адамзаттың болмысы. Ойлау мен 

сана, тіл  мен сөйлеу бір-бірінен ажырамас жүйелі құбылыстар. 

Мектепке дейінгі балалардың жан-жақты, әрі үйлесімді дамып 

қалыптасуы қазіргі әлемдік білім беру кеңістігіне бағыт алғанда өте маңызды 

және жалпы халықтық іс болып отыр. Білім беру парадигмасы өзгереді, білім 
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берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, басқаша қарым-қатынас, өзгеше 

менталитет пайда болуда. Жеке адамның дамуы өз халқының мәдениетін 

меңгерудегі күрделі де ұзақ үрдіс. Ал халықтар мәдениетінің бір бөлігі 

байланыс құралы тән болғандықтан, тілдің дамуы мен тілдік мәдениет жеке 

адамның қалыптасыуының ең негізгі қажеттілігінің бірі [55]. 

Тілдік қарым-қатынас негізінде баланың қоршаған әлем туралы түсінігі 

айқындалып, толықтырыла түседі, сонымен қатар тілдік және оның 

мағыналық бөлігі – сөздің танымдық үрдістер де дамиды. Ана тілі қоршаған 

өмірді сол өз күйінде өмірдегі заттар мен құбылыстардың байланыс пен 

қарым-қатынасын сезінуге көмектеседі. Сөз араласпаса бала өмірді 

түсінбейді. Қоршаған орта туралы білім адамның санасына ауызша түрде 

сөзбен жетеді. 

Сөздің мәніне, сөздердің көрсететін шындығына бағдар ұстаумен қатар 

мектепке дейінгі (әсіресе алты жасар) балалар сөз мәнінің қандай екендігіне 

қарамастан, сөздің дыбыстық түріне ынта қоятындығы байқалады. Тілдің 

дыбыстық жағы балаларда әрекетінің мазмұнына айналады. Сөзді 

жетерліктей терең ұғына білу тек арнаулы оқыту жағдайларында 

қалыптасады. Балалардың тілін дамыту өсіп келе жатқан ұрпақтың 

парасаттылық пен сезімталдық, еріктік қасиеттерін қалыптастыруда аса 

маңызды орын алады. Ж. Пиаже мен В.В. Давыдов сөйлеу тілін дамытудың 

психологиялық негіздерін, сөйлеу механизмдерін терең зерттеген [70] 

Ана тілі баланың жан-жақты тәрбиесінің құралына айналады. Тілдік 

дамудың жан-жақты, парасатты, қабілетті және ерік-жігерді қалыптастыруда 

ықпалды – тілдің құдіретінде, тілдің табиғатында. Ана тілін үйренудің 

заңдылығы танымдық қабілеттердің даму үрдісінде ішкі сезім арқылы жүзеге 

асырылады. Әрбір сөйлеу дағдысы белгілі бір танымдық қасиеттерді (сезіну, 

есте сақтау, қиялдау) қалыптастырады. 

Тіл үйрену үрдісі – сөйлеу органының: мидың, артикуляциялық және 

тыныс алу аппаратының жұмысы. Үйренушінің жеке басының күш-

жігерінсіз және әлдекімнің үйретуінсіз тіл үйрену мүмкін емес. Үйретушінің 

оқыту іс-әрекеті үйренуші баланың сөйлеу қимылын жандандыруға, оны 

өзін-өзі үйретуге мәжбүр етуге, яғни күш сала және интеллектуалды жұмыс 

істеуге бағытталады. 

Ана тіліне оқытудың әдістері мен тәсілдерін ойластыра отырып 

тәрбиеші баланың тыңдайтындығына, жұмыс істеуіне ықпал етеді. 

Танымдық инстинкт, туа біткен білуге құмарлық адамға ғана тән. Іс-

әрекетке, жаңаны білуге, игеруге, табысқа жетуге құлшандырады. Л.Божович 

сәби шақтан бастап адамда танымдық инстинкті қажетсіну, жаңа әсерлерді 

қажетсіну пайда болады деген қызықты пікір айтқан [70]. Бұл қажетсіну 

шексіз, сондықтан ол психикалық даму үрдісінің – түйсік өткіргі дамуының, 

интеллекті қалыптасуының, эмоция ізгілігінің, ерік жігер тиімділігінің ішкі 

мазмұнын ынталандырады және анықтайды. 

Әрбір ата-ана, мұғалім, тәрбиеші осы қажетсіну қанағаттандырылатын 

жағдайды балаға қамтамасыз етуі керек. Адамның өмірімен танысуы оның 

қоршаған ортаны көруінен басталады, бала осының бәрін сөзбен аталған 
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кезде біледі (түсінеді). Бірақ, сөз әр уақытта грамматикалық формада болады. 

Ана тілі балаға қоршаған өмірдегі заттар мен құбылыстардың байланыс пен 

қарым-қатынасын сезінуге көмектеседі. 

Баланың сөзі сыртқы байланысты үш түрлі қызмет атқарады: қарым-

қатынастық, танымдық, реттеушілік. Ана тілін үйренудің заңдылығы 

қабілеттердің дамуы үрдісінде ішкі сезім арқылы жүзеге асырылады: 

 сөйлеу органын бұлшық еттерін адамның жұмыс істете білу қабілеті, 

сөздің дыбысын артикуляциялау, интонация элементтерін модульдеу және 

оларды есту; 

 дыбыс интонацияларын тілден тыс шындықпен салыстыру қабілеті, яғни 

оларды сөйлеу элементінің мағынасы ретінде түсіну; 

 сөздің мағыналық элементін өз сөзімен салыстыра білу қабілеті, яғни 

оларды бағалау; 

 сөздің мағыналық үйлесімділік дәстүрлерін және бағалау элементін сақтау 

қабілеті. 

Ақыл – ой тәрбиесінің жетекші қозғаушы күші саналатын бала тілінің 

дамып жетілуінің маңызы зор. Бала мектепке жақсы тілдік дайындықпен 

баруы тиіс. Бұл бағыттағы жұмыстарды жетілдіре түсу үшін тәрбиешілер 

тиісті әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, балалардың тілдік даму деңгейлерін 

жүйелі түрде бақылап, тексеру жүргізіп отыру қажет. 

Тіл дамыту жұмыстарын тиімді ұйымдастыру үшін тәрбиеші топтағы 

барлық балалардың тілдік даму деңгейін жақсы білу қажет. Мектепалды 

даярлық бағдарамасы тіл дамыту бөлімінде көрсетілген міндеттерді негізге 

ала отырып, психодиагностикалық әдістер арқылы тілдік даму деңгейін 

анықтауға болады. 

Мектепке дейінгі балалар тілін дамыту жұмысының негізгі мазмұны – 

сөздің жалпы ұғым беретін жағын меңгеруге көңіл бөліп, ойлау қабілеттерін 

дамыту, өз ойын еркін жеткізуін, қоршаған орта мен айналасындағы 

адамдармен еркін қарым-қатынасқа түсу, сөйлеу қабілеттерін қалыптастыру. 

Өздігінен қорытынды жасап, талдай білу дағдыларын жетілдіру, бұрыннан 

меңгерген, лексикасында бар сөздерді қажетіне қарай қолдана білуге үйрету, 

әсіресе сын есім, етістік, синоним, антоним сөздерді меңгеру, сөз тудыру 

тәсілдеріне жаттықтыру, белсенді сөздік қорын жетілдіру [71]. 

Тілді, тіл мәдениетін игеру – баланың сәби шағынан іске аса 

бастайтын, біртіндеп жетілдіретін үрдіс. Бастапқы сатыда ана тілін зерделеу 

үрдісінде мектепке дейін қалыптасқан ауызекі сөйлеу дағдылары әрі қарай 

жетілдіріледі, ойын жеткізе білуі қалыптасып дамиды. Сөйлеу дағдыларының 

дамуы баланың ойлау әрекетін жетілдіреді. Ұлт болып ұйысып, ел болып 

еңсемізді тіктеген кезеңде қолға алар ісіміздің бірі де, бірегейі де – ұрпақ 

тәрбиесі. Сондықтан да халыққа білім беру саласында істеліп жатқанның бәрі 

сайып келгенде, бала үшін емес, мемлекет үшін деп қарап, баланың білімді 

сапалы меңгерудің маңызы зор. Осы мәселелер төңірегіннен қарайтын 

болсақ, мемлекетіміздің болашағы – жас ұрпақтың жан-жақты дамыған, 

білімді, сауатты болуына; балаларды шығармашыл, білімді өз бетімен ой 

жүгіртіп, меңгеруге үйрету; - имандылыққа, жоғары адамгершілік 
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қасиеттерін тәрбиелеуге баса көңіл бөліп, бар күшімізді салуды қажет етеді 

[72], [73]. 

Тіл – біздің мәдениет деп атайтын дүниенің мәңгілік ажырамас 

бөлшегі. Тіл – уақыттан да биік тұр. Алайда ол біздің қанымызбен, 

жанымызбен біте қайнасып кеткен. Тіл өмір сүре алмай тұра алмайды, ол әр 

кез адамды ғана емес, бүкіл қоғамды алға жылжыта алады. 

Ұлт болашағы тілге байланысты екендігі баршаға аян. Өйткені тіл 

игеру арқылы бала айналасындағы дүниені таниды, оның әдет-

дағдыларының рухани толысуы да, сол – ана тілі. Ана тілі дегенде, тек ана 

тілі пәнімен шектелмейміз. Оның кең ауқымды тілі – баланың 

дүниетанымының, рухани интеллектуалдық жағынан қалыптасып, дамуының 

көздерінен сусындап, оны бүкіл жан дүниесімен түсініп, қанына сіңуінің, 

сонымен біте қайнасып, өзі соның бір парасатты білікті өкілі болып өсуінің 

әмбебап құралы деп түсінуіміз керек.  

Мектепке дейінгі балалардың тіл мәселесіне келгенде екі мәселені 

тұғыр ету керек: біріншіден тіл – дүниетанудың негізі, екіншіден, 

дүниетаным ұлттық дамуды белгілейді. Сондықтан тіл үйреткенде, бала өз 

тілінде еркін сөйлей алса болды дегенді қанағат етпей, тілді баланың бүкіл 

мүмкінділігін, қабілетін ашатындай дәрежеде оқыту керек [74].  

Тілді үйрету мектепке дейінгі баланың тілге деген ерекше 

белсенділігімен анықталады. Бұл кезде баланың тіл құбылыстарына деген аса 

сергектігі, ынта қоюшылығы байқалады. Баланың күрделене түсетін 

әрекетіне тілдің дамуы ықпалын тигізеді, ойлаудың негізгі құралына 

айналады.  

Мектепке дейінгі балалардың тілін дамытуды жан-жақты зерттеген 

Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова өз 

зерттеулерінде тілдік дамудың үш бағытына көңіл бөлген:  

- құрылымдық (фонетикалық, лексикалық, грамматикалық) 

- функционалдық (тілдік дағдылардың қалыптасуы, байланыстырып сөйлеу, 

сөздік қарым-қатынас) 

- когнитивтілік, танымдық (қарапайым тіл құбылыстарын түсіну қабілетін 

қалыптастыру). 

Мектепке дейінгі кезеңде дамитын тілдің негізгі қызметтерінің бірі  - 

қарым–қатынас жасау. Қарым-қатынасқа түсе отырып баланың танымдық 

қызметі оянады. Балаларды әр түрлі әрекеттерге баули отырып, ойын түрінде 

қарым–қатынасқа қызықтыру үлкендердің міндеті. Әсіресе, ойынның алатын 

орны ерекше. Ойын арқылы қарым–қатынасқа түсе отырып, бала тіл арқылы 

өзінің мінез–құлқын бағыттау мен реттеуді үйренеді.  

Сөйлеудің көмегімен үлкендер баланың іс-әрекетіне басшылық 

жасайды, танымдық міндеттер қояды, оларды шешудің тәсілдерін үйретеді. 

Бала неғұрлым көп сөз біліп, қолдана алса, соғұрлым ойлауы, түсінігі кең. 

Бірақ балаларда бір түсініктер өздігінен ұғымдарға айнала алмайды. 

Ұғымдарды қалыптастыру үшін түсініктерді пайдалануға болады [37,21б.]. 

Ұғымдарға негізделген ойлаудың логикалық формаларын, ғылыми білімдер 



 21 

негіздерін игеруде баланың дарындылық қасиеттері, танымдық әрекеті 

ерекшеленеді. Дарындылық немесе интеллект дамуы тек сөз, тіл негізінде 

ғана қалыптасады.  

Мектепке дейінгі баламен жүйелі жүргізілетін оқу–тәрбие 

жұмыстары, әсіресе тіл дамыту, айналамен таныстыру, қарапайым 

математикалық түсініктерді қалыптастыру және күнделікті ойын әрекетінде 

сөздік қорын молайтып, сөзді жетерліктей терең ұғына білуіне ықпалын 

тигізеді. Тіл ерекшеліктері біртіндеп дамиды, сөзді жетерліктей терең ұғына 

білу мектепке дейінгі балаларда арнаулы оқыту жағдайларында 

дарындылықты қалыптастырады. Ойлау мен сана, тіл мен сөйлеу – бір 

бірімен ажырамас жүйелі құбылыстар.  

А.М.Леушина, А.А. Пеньевская, Л.П. Федоренко, Г.А. Фомичева, В.К. 

Лотарев мектепке дейінгі балалардың тілдік сезімін дамытуға көңіл бөлген. 

Ғалымдар сөздің эмоциялық бояуын балалар жалпы тілді үйренгеннен бастап 

сезіне бастауының, оларға әсіресе ырғақтың мәнерлігі түсінікті және әлі бір 

сөзді түсінбей тұрып, бала үлкендердің сөзінен еркелету, құптау, ашулану 

ырғақтарын ажыратып, жауап беретінін атайды. 

А.П.Федоренко баланың тілді үйренуі тілді сезінуінің дамуына 

байланысты екендігін көрсетті [9]. Ғалым, егер балада тілдік дыбыстардың 

қолданылуы сөйлеу барысында есте сақтау қабілеті пайда болса, олардың 

үйлесімділігін (синтагматика), бірінің бірі орын алмастыратын 

(парадигматика) мүмкіндігін және әртүрлі сөйлеу жағдайында (стилистика) 

орынды қолдануын есте сақтаса, бала ана тілін жақсы үйренеді деп 

бағалаған. Ғалымның пікіріне сүйе отырып, адамның есте сақтау қабілеті, 

әдетте әдеби сөздердің үйлесімділігі – морфемалар, сөздер, сөз тіркестері 

ретінде пайдаланылады, оны тіл сезімі немесе тілдік сезімталдық деп 

атаймыз.Тіл құрал ретінде көркемдік эстетикалық даму мен әлеуметтенудің 

негізі. 

«Өнер алды -  қызыл тіл» - деген біздің қазақ. Ең алдымен тіл өнері, 

өзінің эстетикалық ғажайыптылығымен, пәлсапалық терең байсалдылығымен 

мазмұндалады. Өнерге патша болған әдебиет өн бойына ақыл-ой даналығы 

мен көркем тіл кестесін жарастырған. Сыртын жібек сөзбен есілтіп, астарын 

ақиқатпен әдіптеген. Бүкіл өмірлік мақсатын, даналық мұратын қазақ халқы 

сөз өнеріне сыйғыза білген. Сөз сырына түсінген адам ғана ой тұңғиығына 

бойлайды, ақыл нұрына шомылады. Дүниені ақыл көзімен тануы, сөз өнері 

арқылы оянған. 

Тіл адамдардың өзара түсіну, қатынас құралы болуымен қатар, ол 

қоғам мен табиғат құбылыстарының, адамның рухани өмірінің айнасы. 

Қоғам белгілі бір даму сатысында нақты шешуге тиісті мәселелерге 

кездесіп отырады. Бұл заңдылық қазіргі кезде ұлттық санаға, өз халқының 

мәдениеті мен тарихын білуге тілін дамытуға қажеттіліктер туғызады [60]. 

Ұлттық мәдениеттің негізгі өлшеушісі, көрсеткіші – тілдің дамуы. Халық тілі 

– бай қазына. Ол ешқашан таусылмайтын, сарқылуды білмейтін шикізат 

іспетті. Тілді жасаушы–халықтың өзі, сондықтан ол бүтіндей халыққа қызмет 

етеді. Ана тілін қадірлемеген адамның дәрежесі күмәнді. 
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Мектепалды балалары тілдік дамуының  

педагогикалық-психологиялық негізі 
 

Мектепалды даярлық тобының балалары 5-6 жасты қамтиды. Бұл 

кезең балалардың танымдық және тұлғалық дамуы, қоршаған ортамен  өзара 

байланыс жасауы, өзін-өзі бағалауы, жетекші әрекеттерінің дамуымен 

сипатталады. Бұл кезең психикалық және әлеуметтік даму үшін өте қажетті, 

себебі баланың әлеуметтік статусы түбегейлі өзгереді - біртіндеп оқушыға 

айналады. Әлеуметтік жағдайының өзгеруіне байланысты жаңа әлеуметтік 

міндеттері туады, жетекші әрекеті ойыннан танымдық бағытталған әрекетке 

біртіндеп ауысады. Баланың психикалық (көрнекті бейнелі және 

абстрактылы-логикалық ойлау, ырықты ес) дамуында да өзгерістер 

байқалды.                                                                                                                                                                                                                                                

Көптеген көрнекті психологтар: Ж.Пиаже, П.Я.Гальперин, 

Л.С.Выготский,  т.б. ой  мен  тілдің байланысына ерекше  көңіл  бөлген. 

Сөйлеу мен ойлаудың дамуы әсіресе балалық шақтағы ойлаудың жоғары 

формаларының дамуы – қиын  да күрделі  мәселе. Мектепке дейінгі балалар 

суретті сипаттағанда жеке заттарды атайды, соған байланысты: мектепке 

дейінгі әлемді жеке нәрселер мен заттар жүйесі деп ойлайды деген 

қорытынды жасалады. 

Алдымен бала заттарды, әрекеттерді, сонан соң қатынастарды - яғни 

заттардың байланысын қабылдайды. Ол тек заттар мен нәрселерді ғана емес, 

заттардың ең майда қасиеттері мен сапаларын да қабылдауы тиіс, өйткені 

заттың өзі - жекелеген белгілер мен қатынастардың күрделі байланысы.  

Баланың алдымен байланысқан тұтастық ретінде ойлауы - синкретизм 

деп аталады [75]. Синкретизм – оны жіктемей және бір затты екіншісінен 

бөлмей баланың тұтастай ойлауына мүмкіндік беретін бала ойлауының 

ерекшелігі. Бала ойлауының синкреттік сипаты, яғни тұтастай 

жағдаяттармен, тұтастай байланысты бөліктермен ойлауы соншалықты 

күшті, ол тіпті баланың сөз арқылы ойлауында да жалғаса береді және 

мектепке дейінгі баланың ойлауын  түрлендіретін  формасы  болып 

табылады.  

Синкретизм ойлаудың байланыссыз байланыстылығында, яғни 

субъективті байланыстың тікелей әсерден алған объективті  байланыстан 

үстемділігінде, осы жерден объективті байланыссыздық  және субъективті 

жалпылай байланыстылық шығады. Баланың қабылдауында   барлығы өзара   

байланысты.  Бала  әсерлердің  байланысы болатындығын заттар  байланысы 

деп қабылдайды. И.П.Павловтың иррадиация туралы іліміне сүйене отырып, 

қозудың  бастапқы  шашыраған,  диффузиялы кезеңі, -  ол  алғашқы   әсерлер  

кезінде  болады,  осы   әсерлермен байланысты   тұтас  кешендер пайда   

болатынын аңғарамыз [75].  

Л. Волкова, Л.В. Осарина баланың  ойлауы,  сөйлеу  дамуынан  басқа  

да бірқатар  функциялар  сияқты, сөйлеу  дамуынан бұрын қалыптаса 
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бастайды деген тұжырымда.  Бала  өмірінің  бірінші   жылдарында   ойлау  

дамуы   азды – көпті  дербес  дамиды,  бірақ белгілі   деңгейде  сөйлеу  

дамуына  сәйкес   болады;  тіпті   ересек  адамда  да   ойлау  функциясы  

белгілі  деңгейде   сөйлеуден  тәуелсіз  және  онымен  байланыссыз  болып 

қала береді [76].  

В.Т. Каменская, А.А. Реан өз зерттеулерінде сөйлеудің дамуы 

ойлауды өзгертіп, жаңа формаларға ауыстыратынын атайды. Бала суретті 

сипаттауда жеке заттарды айтып шыққанда, әлі де ойлауды өзгертпейді; 

дегенмен бұл жердегі ең маңызды факт-сөйлеу арқылы ойлаудың 

қалыптасуының негізі - тәciлдің  жаcaлa бacтаyы. Бaлaның жеке заттарды 

атауы биологиялық тұрғысынан аса маңызды болып табылады. Бала 

әсерлердің бірігіп кеткен байланыссыз жиынтығын жіктей бастайды, ол 

синкреттік әсерлерді бөліп алып, оның  жеке бөліктерінің арасында  қандай 

да бір объективті  байланыс құру үшін, жіктеу қажет болғандықтан - 

жіктейді. Бірақ сөйлеу арқылы ойлай отырып, бала тұтас суреттемені  көреді,  

соның  негізінде  ол өмірдегі   жағдайды  тұтастай,  синкретті түрде көреді 

деп болжамдауға негіз бар. Біp затты екіншісінен ажырататын сөз синкретті 

байланасты бөлу және жіктеудің жалғыз құралы болады [76].  

Бала ойлауының дамуы сөйлеу әсерінен қалай іске асырылады және 

ең маңыздысы неде?  Сөз жеке заттарды бөліп алады,  синкретті байланысты 

жіктейді, сөз әлемді талдайды, сөз - талдаудың бірінші құралы; затты сөзбен 

атау - бала үшін әрекет ететін жиынтық ішінен біреуін бөліп алу. Бала 

ұғымдарының дамуы сөздің әсерінен қалыптасады. Ұғымдар  қалыптасуында   

дамудың  екі  жолы   болады: табиғи және жасанды. Ойлаудың натуралды 

формасында да ұғымдар жиілеу қайталанатын жеке белгілерді араластырудан 

құрылмайды; ұғымдар бейненің қозғалыс кезінде немесе мағыналы 

композиция кезеңінде, яғни кейбір маңызды белгілерді іріктеу барысында 

жүретін күрделі өзгерістер арқылы жасалады; осының бәрі жеке бейнелердің 

элементтерін жай ғана араластыру арқылы жүрмейді. 

Н. Ханина, Л.Д. Мали, С.А. Климова, В.П. Глухов сынды ғалымдар 

мектепке дейінгі балалардың тілді үйренуі–тілге деген ерекше 

белсенділіктерімен анықталатындығына көңіл бөлген[17]. Бұл белсенділіктер 

жоғары жүйке жүйесінің қызметімен тығыз байланысты – сөз рефлекстері 

негізінде қалыптасады. Сөз, тіл – бас ми сыңарларының жоғарғы функциясы. 

Сөз, тіл ойлаумен тығыз байланысты. Тілсіз ойлау мүмкін емес, тіл мен 

ойлау ажырамас бірлікте. Тіл ойдың материалдандырылған түрі. Тілсіз ой 

(сана), ойсыз тіл де жоқ. Тіл ойдың мазмұны, тікелей шындығы. Сөздің мәні 

ойдан көрінеді. Ой тіл арқылы жеткізіледі, айтылады, сөз арқылы 

безендіріледі. Әрбір ой міндетті түрде белгілі сөздік материалда пайда 

болады. Сөз – материалдық болмыстың баламасы. Ой пайда болса, ол белгілі 

нақты сөздік формада білінеді, көрінеді. Тіл мен ойлау – адам миының үлкен 

жарты шарларының қабығында үздіксіз өтіп жататын анализдеу және 

синтездеу әрекеті [77,31] Сөйлеу мен тілдің дамуы танымдық іс - әрекет 

негізі.  
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Ж. Пиаже интеллектінің болуы, яғни сыртқы ортаны есте сақтау, көзге 

елестету, қиялдау, ойлау көмегімен тану, сондай – ақ сөйлеу – адамның 

жануардан басты өзгешелігі деп көрсеткен. Адамда интеллекті де, сөйлеу де 

ерте балалық шақта пайда болып, мектепке дейінгі, бастауыш мектеп 

жасында және жас өспірімдік шақтарда қарқынды түрде жетіледі. Бірақ 

организм өскендіктен ғана емес, адам сөйлеуді игергенде ғана балада 

интеллекті пайда болып, жеткіншектік пен жас өспірімдік шақтарда жетіле 

түседі.  

Егер баланың айналасындағы ересектер оны сәби кезінен дұрыс 

сөйлеуге үйретсе, онда бала қалыпты дамиды: көзге елестету қабілеті, содан 

соң ойлау мен қиялдау қабілеттері пайда болады, жасына қарай даму 

сатысында бұл қабілеттер жетіле түседі. Балада интеллектінің дамуымен 

қатар сезімталдық – еріктік сфера да дамып, жетіле түседі. 

Тілдік қарым-қатынассыз, яғни әлеуметтік (қоғамдық) ортасыз адам 

баласы жан-жақты жетілген адам бола алмайтындығы жөнінде көптеген 

дәлелдер бар[48]. Әлдебір қайғылы жағдайларға байланысты балалар сәби 

шағында аңдардың (қасқырдың, қабыланның, иттің) үңгіріне тап болып, 

оларды аңдардың асырағаны тарихта белгілі. Мұндай балаларды адамдар үш 

жастан асқаннан кейін тауып, адам қоғамына әкелгенде, олар әрдайым өзін 

асыраған аңдардың қылығын сақтап қалған және адамды аңнан ерекшелейтін 

психиканың элементтерінен мүлдем хабарсыз болып шыққан: оларда ойлау 

жүйесі қалыптаспаған, жоғары сезімі жоқ, оларды сөйлеуге үйрету мүмкін 

болмаған. Ересек адамдардың қараңғылығы арқасында аса қайғылы болмаса 

да көптеген өкінішті оқиғалар да белгілі: балалар психикалық жағынан 

жетілмеген, сөйлеуді нашар меңгерген (мектепте әзер оқыған), өйткені ата-

аналары сәбилік, балалық және мектепке дейінгі шақтарында олардың тілін 

дамытуымен айналыспаған. 

Өз зерттеулерінде А.А. Реан [75], В.Г. Каменская [76] тіл өсіп келе 

жатқан адам психикасының жоғарғы бөлігін дамыту құралы екендігіне 

ерекше мән берген. Баланы ана тіліне үйрете отырып, оның интеллектісі мен 

жоғарғы эмоциясының бірдей дамуына көмектеседі де, мектепте жақсы 

оқуына, еңбекте творчестволық белсенділік көрсетуіне жағдай жасайды. 

Алғашқы даму сатысында кенже қалған тілдің орнын кейін толтыру мүмкін 

емес.  

Тілді дер кезінде және сапалы меңгеру балада дұрыс психиканың 

қалыптасуымен және оның кейін жақсы дамуының алғашқы аса маңызды 

шарты. Дер кезі дегеніміз бала дүниеге келген алғашқы күннен бастау, 

сапалы дегеніміз тілдік материал көлемінің жеткілікті болуы және баланың 

әрбір жас кезеңіне қарай тілді меңгеруге деген мүмкіндіктерін толық 

пайдалану.  

Алғашқы жас сатысында баланың тілін дамытуға назар аудару ерекше 

маңызды, өйткені осы кезде баланың миы жедел өсіп, оның қызметі 

қалыптасады. Орталық жүйке жүйесінің қызметі оның табиғи қалыптасуы 

кезеңінде жаттықтыруға оңай бейімделетіндігі физиологтарға белгілі. 

Жаттықтырусыз бұл қызметінің дамуы тежеліп, тіпті мәні тоқтап та қалады. 
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"Тіл үшін, - деп жазады профессор М.М. Кольцова, - дамудың мұндай 

"қиын-қыстау" кезеңі бала өмірінің алғашқы үш жылы болып табылады: осы 

кезге қарай негізінен мидағы сөйлеу желісінің жетілуі аяқталады, бала ана 

тілінің басты грамматикалық формаларын меңгереді, мол сөз қорын 

жинайды. Егер алғашқы үш жылында сәбидің тіліне тиісті назар 

аударылмаса, кейін олқылықтың орнын толықтыру үшін қыруар күш-жігер 

жұмсауға тура келеді" [12]. 

Адамның сөйлеу қызметі - ең алдымен мидың көптеген салаларының 

үйлескен қызметінің нәтижесі. Мида "естіген сөзді ұғынатын, дыбыстар мен 

тілдік дыбыстар тіркесінің артикуляциялануы үшін қажетті қозғалыс 

программасы қалыптасып, осы жерден сөйлеу бұлшық еттеріне бұйрық 

жолданады". Атап айтқанда, сөйлеу мүшелері (ауыз қуысы және мұрын, тіс, 

ерін, тіл, көмей, өкпе), сөйлеу механизмінің атқару мүшелері: ми дамығанда 

баланың сөйлеу мүшелерінің бұлшық еттері де дамиды. Алғашында сөйлеу 

мүшелерінің бұлшық еттері балаға көнбейді, ана тілінің дыбыстарын 

қиналып айтады. Ми сөйлеу дамыған сайын, балада сөйлеу мүшелерінің 

бұлшық еттерін еркін меңгеру қабілеті дамиды. 

Бірақ тәрбиеші кері байланысты да есте ұстауға тиіс: егер тілдік 

қарым-қатынас процесінде бала өзінің сөйлеу аппаратының - бұлшық еттерін 

жаттықтырса, яғни баламен сөйлесіп, оны тыңдаса, ми дамиды (интеллекті 

механизмі жетіле түседі). Бала дыбыстарды неғұрлым ертерек, шапшаң және 

дұрыс дыбыстауды үйренсе және дұрыс ырғағын дұрыс үндестірсе, ол 

соғұрлым ертерек іштей, тілді анағұрлым жоғары түрде меңгеруге қабілетті 

болады, өйткені іштей сөйлеу - сөйлеу қозғалысы, сөйлеу мүшелері бұлшық 

еттерінің жұмысы. 

Тілдің, баланың интеллектісінің дамуы мен сөйлеу бұлшық еттерінің 

дамуы арасында немесе айтылып жүргендей артикуляция, айтылу 

дағдыларын дамыту арасында тікелей байланыс бар. 

Тіл еліктеу процесінде дамиды. Физиологтардың мәліметі бойынша, 

адамның еліктеуі - шартсыз рефлекс - инстинкт, (яғни тыныс алу, ему, жүту, 

және т.б. сияқты) үйретуді қажет етпейтін, туа біткен қасиет. 

Бала алғашында өзімен сөйлескен адамның (анасы, тәрбиеші) бет -

жүзінен көрген артикуляцияға, сөйлеу қозғалысына еліктейді. Еліктеу -

баланың мәдени дамуының негізгі жолдарының бірі; мінез-құлықтың бұрын 

өндірілген формасын бірінен екіншісіне механикалық ауыстыру, бұл -

дағдының қалыптасу процесі [75,91]. 

Сөздік қарым-қатынастың барлық негізгі формалары психологиялық 

фукцияларға айналады. Мәдени дамудың жалпы генетикалық заңын былайша 

тұжырымдай аламыз: баланың мәдени дамуындағы кез-келген функция екі 

категория ретінде көрінеді: 

 алғашында әлеуметтік - адамдар арасындағы интерпсихикалық категория; 

 кейіннен психологиялық - баланың ішкі дүниесінде интерпсихикалық. 

Бұл ырықты зейінге де, логикалық еске де, ұғымдардың қалыптасуына 

да, еріктің дамуына да бірдей қатысты. Сыртқының ішкіге айналуы процестің 
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өзін де трансформациялайды, оның құрылымы мен функцияларын да 

өзгертеді [76,107]. 

Барлық жоғары психологиялық функциялар - әлеуметтік ретіндегі 

интериоризацияланған қатынастар, жеке тұлғаның элеуметтік құрылымының 

негізі. Олардың құрамы, генетикалық кұрылымы әрекет ету тәсілі, табиғаты - 

барлығы, әлеуметтік, тіпті психологиялық процестерге айналуының өзі де 

квазиәлеуметтік болып байқала береді. 

Ауызша сөйлеудің дамуы баланың мәдени тәжірибесі жинақталуының 

негізінде жатқан, мәдени мінез-құлқының маңызды қалыптасу тарихын 

көрсету болып табылады. Бала сөйлеуінің бірте-бірте дамуын монография 

түрінде жазуды алғаш мақсат еткен Ш. Бюлер 40 астам баланы жүйелі түрде 

бақылаған және сөйлеу дамуының барлық кезеңдерін бірізділікте көрсеткен. 

Балада дауыс реакциясының пайда болуына байланысты сөйлеу көмегімен 

жүретін әлеуметтік байланыс реакциялары жасала бастайтынын көрсетті. 

Дауыс реакциясы сыртқы әсерлермен байланысты болғандықтан, құрамына 

кіретін ретсіз бүтіннен бірте-бірте дербес дауыс реакциясы бөліне бастайды. 

Құрамына дауыс реакциясы да кіретін көптеген ретсіз қозғалыстардан келе-

келе жіктелген дербес дауыс реакциясы бөлінеді. Дауыс реакциясы баланың 

қоршаған ортамен тепе-теңдігінің немесе оның бұзылғанын айқындайтын 

жалпы эмоциялы реакциясының белгісі. Дауыс реакциясының функциялары: 

 эмоциялылығы 

 әлеуметтік байланыс функциясы 

Бала өмірінің алғашқы жылында сөйлеуі толығымен негізінен 

инстинкті және эмоциялы шартсыз рефлекстер жүйесіне негізделген, олардан 

шартты дауыс реакциясы қалыптасады. Бала сөйлеуінің алғашқы фазасы бала 

ойының дамуымен ешқандай байланыспайды [76,130]. 

Бала алдымен белгі мен мағына арасындағы сыртқы байланысты 

меңгереді және бұл шартты рефлекстің даму заңы бойынша, екі 

тітіркендіргіш арасындағы қарапайым байланыс арқылы жүреді. Сондықтан 

да алдымен затты ашу мен оны ұғыну жүреді, содан соң оның функциясы 

қалыптасады деуге болмайды. Іс жүзінде функцияны тікелей меңгеру өтеді 

де, тек соның негізінде ғана кейінірек затты уғыну жүреді. 

Ауызша сөйлеудің дамуымен қатар, жазбаша сөйлеуге тоқталсақ. 

Психология ғылымы қарапайым жазуды күрделі техникалық дағды, қолдың 

ұсақ бұлшық еттерінің өсуі, ұзын және қысқа сызықшалар мәселесі т.б. 

түрінде қарастырады. Бала үшін жазбаша тілді меңгеру - белгілердің ерекше 

және аса күрделі символикалық белгілер жүйесін меңгеру болып табылады. 

Жазбаша тіл өз кезегінде шынайы заттар мен қатынастардың белгілері болып 

табылатын, ауызша сөйлеудің сөздері мен дыбыстарының шартты күрделі 

белгілер жүйесінен тұрады. Біртіндеп аралық байланыс, әсіресе ауызша 

сөйлеу жойылып, жазбаша тіл белгілі заттарды тікелей және оның 

арасындағы байланыстарды білдіретін белгілер жүйесіне айналады. Жазбаша 

тілді меңгерту, мектептегі дағдыландырудан тыс болса да, бала әрекетінің 

жоғары функциялары дамуының жемісі екені белгілі. Жазбаша сөйлеуге 

үйретуді тарихи тұрғыдан қарау арқылы, баланың мәдени дамуының бүкіл 



 27 

тарихымен байланыстырамыз. Жазба тілінің дамуы алғашқы - анық мәдени 

даму жолымен байланысты, жазба тілі болуы үшін дамудың күрделі процесі 

қажет [75,144]. 

Жазудың даму тарихи баладағы алғашқы көру белгілерінің пайда 

болуынан басталады да, белгілер туындауының табиғи тарихына нагізделеді. 

Ал ым (жест) баланың болашақ жазуының діңгегі ретіндегі алғашқы көру 

белгісі болып табылады. Ым (ишара) ауадағы жазу болып табылады, ол жазу 

белгісі - ыммен жай бекіген нәрсе. 

Алғашқы жазу символдары сөздің мағынасын білдіреді. Жазба тілді 

түсіну ауызша тіл арқылы өтеді, бірақ бұл жол бірте-бірте қысқарып, ауызша 

сөйлеу түріндегі аралық бөлім түсіп қалып, жазба тілі тікелей символизмге 

айналады да, ауызша сөйлеу сияқты қабылданады. Жазба тілді меңгеру, оқу 

арқылы баланың барлық мәдени дамуында үлкен өзгеріс болады. 

Жазуға үйретуді дағдыға айналдыру - баланың мәдени дамуы емес, 

саусақтарға жаттығу жасау, жазуды табиғи түрде үйретуге талап. Іс-әрекеттің 

моторлық жағы баланың табиғи ойлау процесімен байланысты. Әріп бала 

өміріндегі сөйлеу секілді маңызды элемент болуы керек. Балалар өздері 

сөйлеуге үйренген сияқты, оқумен жазуға да өздері үйренуі керек. Оқумен 

жазуға үйретудің табиғи тәсілі баланың қоршаған жағдайына әсерінен 

тұрады. Оқу мен жазу балаға ойын кезінде қажет болу керек. 

 

Тілді үйрету заңдылықтары 
 

Ақын Ілияс Жансүгіров тәрбие мәселесін бесікте жатқан 

бүлдіршіндерге өлеңмен, әнмен жеткізуді шарт етіп қойған. Баланың көңіл-

күйі мен ойын, эстетикалық сезімін тезірек жетілуіне, дұрыс өсуіне жәрдем 

ететіндігіне мән берген. Ақынның «Бөбек бөлу» өлеңінде зор үмітпен үлкен 

мақсат бар. «Малта», «Шәркей» - атты суретті кітапшаларын балалардың 

психикалық ерекшеліктерін ескере отырып жазған. 1930 жылы Қызылордада 

шыққан «Жұмбақ суреттің шешуімен» - атты кітабында жұмбақтар арқылы 

баланың дүниетанымын, білімділігін жетілдіре түсетіндігін көрсеткен [81]. 

Ал Ы. Алтынсариннің «Тіл сезімін дамыту – оқушының мектеп 

қабырғасына келгендігі сөз қорын әрі қарай байыту ... болып табылады» - 

деген тұжырымы мектепалды даярлық тобында жеке тұлғаны жан-жақты 

дамыту үшін ең алдымен, оның тілін дамыту міндеті тұрғанын көрсетеді [82]. 

И.И. Павловтың анықтауынша, бір сөз үш түрде кездеседі екен: 

көрінетін, естілетін, айтылатын. Бұл мағынасында біз әріпті, дыбысты, 

сөйлеу тілінің қозғалыстарын айта аламыз. Бұл үш сигналдың бірінен 

екіншісіне өтетін процестер болатынын және процестер жүйелі түрде 

болатынын Т.М. Әбдікәрімова жан-жақты зерттеген [62,24]. 

Ғылыми зерттеулерді талдау барысында мектепалды балаларының 

тілін дамыту мәселесінің әр қырынан анықталғандығын байқадық [83]. 

Мысалы, Б. Баймұратова ересектер тобында (5-6 жас) тіл дамыту сабақтарын 

ұйымдастыру формаларын, ана тілі сабақтарының жылдық жоспарын, 

әңгімелесу, сұрақ-жауап, әңгімелеп беру т.б. әдістерді сөйлеуге үйретуде 
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пайдалану жолдарын көрсеткен [7,10]. Қоршаған дүниемен таныстыру 

арқылы балалардың байланыстырып сөйлеуін қалыптастыруды (5-7 жас) 

зерттеген К. Матербаев қоршаған дүниені танып – білу арқылы баланың 

сөздік қоры молайып, сөзбен әрекет жасау үрдісінде ана тілінің 

заңдылықтарын меңгеруі; тіл нақтылы педагогикалық жағдаяттардан жан-

жақты күнделікті қарым-қатынас құралына айналып баланың 

байланыстырып сөйлеуі дамиды дейді. 

Ғалымдар Л. Выготский, А. Леонтьев, П. Гальперин, А. Лурия, 

С.Рубинштейн, Н. Жинкин, Д. Эльконин, А. Любинская балада дұрыс 

психика қалыптастырудың бір кілті тіл дамытумен байланысты екеніне 

ерекше мән берген. Өмірден білігі төмен мектепке дейінгі балалардың заттар, 

табиғат құбылыстары, өзін қоршаған объективті шындық, адамдардың 

әлеуметтік қарым-қатынасы – осының бәрін көркем сөзбен суреттейтін 

көркем шығармаларда, оның көркем бейнелері, көркем әдебиет, сауат ашу 

арқылы жүзеге асады. 

К.Д. Ушинский ана тілін оқыту – ең негізгі мәселе, ол басқа 

білімдерінің барлық нәтижесін өзіне жиып алған деп санаған себебі «Ана 

тілі» түрлі біліктің алғашқы есігін ашушы [50]. 

Бала тәрбиелейтін стихиялы қалыптасқан сөйлеу ортасы, табиғи 

ортасы —  сөйлеу ортасы деп аталады. Табиғи сөйлеу ортасы сөйлеу үшін, 

демек жалпы психиканың дамуы үшін қолайлы (егер баламен дұрыс 

сөйлесетін адамдар қарым-қатынас жасаса, егер олар оның «тіліне» үнемі 

назар аударса, сәби шағында оның сөйлеуге талпынысын құптап, кейінірек 

сұрақтарына жауап берсе және т.б.) және қолайсыз (баламен қарым-қатынас 

тамақтандырумен ғана шектелсе, егер онымен сөйлеспесе, яғни оның 

«тіліне» назар аударылмаса, сондай-ақ баланың айналасындағы адамдар 

дұрыс сөйлемесе, дауыс ырғағы нашар, немесе кекештенетін, ысылдайтын 

кемшілігі болатын болса және т.б.) орта болуы мүмкін. 

О.С. Ушакова бала өсіп отырған сәйлесу ортасының даму мүмкіндігі 

сөйлесу ортасының даму потенциалы деп аталатындығын ашқан [17]. Табиғи 

сөйлеу ортасының даму потенциалы ішкі себептерінің әсерінен қалыптасады, 

реттелмейді. 
Балаларды мектепке дайындауда оқу қызметін меңгеруге қажетті жеке 

қасиеттерді тәрбиелеу және баланың толыққанды қалыптасуы үшін тілдік 

даму  ортасының өзіндік маңызы зор. 
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Тілдік даму   ортасы 

1 сурет 

 
 

Суреттегі «Тілдік даму ортасы» негізінде тұлғаның жан-жақты және 

гормониялы үйлесімді дамуын  қамтамасыз ететін мектепке дейінгі білім 

беру мекемесі баланың тұлғасын дамытуда оның жеке басының ерекшелік 

мүмкіншіліктерін ашып, тілдік белсенділігі арқылы адами сезімін 

қалыптастыру мақсатында мынандай міндеттерді шешуі шарт: 

 баланың ішкі белсенділігін дамытуға арналған қажетті мүмкіндіктер 

жасау; 

 әр  балаға  оның  жеке  дара  қасиеттері  мен  қабілеттерін  ашып,  өмір 

сүруге   қажетті сапаларға орнығуына  мүмкіндік көрсету; 

 әр  баланың  тұлғасына деген  құрмет пен  сүйіспеншілікті қамтамасыз 

ететін қарым-қатынасты орнату; 

 әр   баланың   тұлғалық   ерекшеліктерін   ашып   көрсетуде    және    оны 

дамытуда көмегін тигізетін жаңа жолдарды іздестіру; 

 тұлғаға әсер етудегі белсенді әдістерге бағдар жасау. 

Мектепке дайындық барысында балалар оқу ісіне машықтануға, 

қимыл-әрекеттерінің ықтиярлы басқарылу қабілеттерін, ақыл-ой 

мақсаткерлік дағдысын қалыптастыруы тиіс. Бала мектепте оқудың жаңа 

жағдайларына ене алатындай дайындықтан өтеді. Мектепалды балаларын 

жаны таза, адамгершілігі мол, рухани дүниесі бай, өрісі жоғары, тәрбие 

тағлымын игерген, білімді, ел болашағын ойлайтын тұлға ретінде 

қалыптастырудың аса маңызды құралы - тіл, сөз, сөйлеу. Тілдік қарым-

қатынас балаға білімді меңгеруге, қажетті іскерлік пен дағдыларды 

қалыптастыруға мүмкіндік береді [73]. 

Мектепалды балаларының тілін сапалы дамыту мәселесі 

Б.Б.Баймұратованың «Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту 



 30 

методикасы», О.С.Ушакованың «Развитие речи дошкольников», 

А.Г.Арушанованың «Речь и речевое общение детей», М.М.Алексееваның, 

В.И.Ящинаның және тағы басқа ғалымдардың еңбектерінде, «Балбөбек», 

«Мектепалды даярлық бағдарламасында» қарастырылған. 

Мектепке дейінгі балалардың тілін дамытудың ғылыми-теориялық 

негізін жасауда Ф.А. Сохин, Л.В. Ворошинина, Г.Я. Кудрина, 

А.А.Зрожевская, Е.М. Струнина, Г. Тамбовцева, Н.А. Костандян, 

Г.А.Тумакова және т.б. үлкен үлес қосты [29]. Ғалымдар мектепке дейінгі 

балалардың тілін дамытуда, әсіресе сөздің, дыбыстың, лексикалық және 

грамматикалық жақтарын қалыптастыруда ауызекі байланыстырып сөйлеу 

дағдысы ең маңызды шарты болатынына ерекше мән береді.  

Л.В. Ворошнина, Г.Я. Кудрина, А.А. Запорожец байланыстырып 

сөйлеуді жетілдірудің жолдарын зерттесе, Е.М. Струнина бала тілін 

дамытуда сөздің мағыналық жағына көңіл бөлген. 

А.Г. Томбовцева балалардың сөз құрастыру қабілетін белсендіру 

құралы ретінде атап өтсе, Н.А. Костандян тілдік грамматикалық дағдыларды 

қалыптастыруды ұсынған. Г.А. Тумакова сөздің дыбыстық мәдениетіне 

бағдарлау жалпы тілдің дамуына сапалы әсерін тигізетінін ұсынады. 

Мектепке дейінгі балалардың тілдік даму ерекшеліктеріне ден қойып 

зерттеген А.Н. Гвоздев, К.И. Чуковский, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, С.Н. 

Цейтлин, Л.Е. Журова, В.С. Мухина [13] балалар лексиканы игерумен, әр 

түрлі синоним, бейнелеу сөздерін және зат есімді, сын есімді, етістікті 

түрлендіріп қолданады деп көрсеткен. Мысалы: аю, қонжық, ақ аю, қара аю, 

қоңыр аю, т.б. Заттардың түсін, көлемін және басқа белгілерін де тауып айта 

алады, күрделі анықтауыш сөздерді де пайдаланады, әсіресе адамдардың 

қарым-қатынасын, жұмысын бейнелейтін етістіктерді көп пайдаланады. 

Дамуы жақсы балалар күрделі қолданыстарды пайдаланса, тілінің дамуы 

шектеулі балалар жеке іс-әрекеттерді білдіретін етістіктерді пайдаланады 

(бар, кел, әкел, жүр, тұр, отыр) [38,45б.]. Бұлар қосымша жұмыс жүргізуді 

қажет етеді. 

А.В. Запорожец, О.И. Никифорова, Н.С. Карпинская, Д.А. Сохин, 

Л.Я.Панкратова, т.б. ғалымдар баланың байланыстыра сөйлеуі естиярлар 

тобынан бастап қалыптасатынын зерттеген. Олар 30-60 сөзден әңгіме құрай 

алады. Ересектер тобында баланың осы дамуы сақталады, өзін өте 

қызықтырған әңгіме болса ғана 150-200 сөзді пайдаланып, әңгімелеп бере 

алады. Қоғамдық өмір құбылыстары туралы әңгімеге қарағанда балалар 

табиғат туралы әңгімеде сын есімді көп қолданады. Ересектер бір сөзді 

қайталауды, жалғауларды жиі пайдалануды жақсы көреді, сондықтан 

олардың сөйлемдері 20 сөзден де құралуы мүмкін. Ересектерге күрделі 

сөйлемдер мен құрмалас сөйлемдерді дұрыс құруды, жалғауларды дұрыс 

жалғауды, дауыс ырғағын пайдалануды үйрету керек. Ересек жастағы 

балалардың ойын, еңбек сияқты әрекеттер кезінде сөйлеу белсенділігі 

алдыңғы кезеңдермен салыстырғанда 2-3 есе төмендейді. Бұның себебін 

зерттеушілер осы кезеңдегі сыртқы сөйлеудің іштей түсінуге ауысуынан деп 
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біледі [38,45б.]. Сондықтан балалардың сөйлеу тілінің дамуына ерекше мән 

беру қажет. 

Ана тіліне деген сүйіспеншілікті ояту үшін алдымен ол сезім ата-

аналардың, үлкендердің өзінде болуы керек. Жүректен шықпаған сөз 

жүрекке жетпейді. Баланың қарым-қатынас жасауы, өмірді тануы, өзінің іс-

әрекетін жоспарлау мидың дамуына байланысты қалыптасады, ал даму 

процесі меңгерген сөздерге үнемі көңіл аударуына байланысты. Тіл адамды 

қоршаған шындықты бейнелейтін белгілер жүйесі. 

Тілдік белгілерді дұрыс меңгерген бала дұрыс сөйлей алады: өз ойын 

емін-еркін жеткізіп, қарым-қатынасқа түседі. Ендеше, тіл дамыту үрдісінде 

тілдік белгілеудің мән-мағынасын төмендегі сурет аркылы талдайық: 

 

Тілдік белгілер 

2-ші сурет 

 
 

Тілдік белгілерді меңгеру дегеніміз: 
 сөздің   дыбысталуы   мен    сөйлеу   мүшесі   бұлшық   еттерінің   тиісті 

қимылдарын есте сақтау немесе сөздің материалдық негізін есте сақтау; 

 сөздің мағынасын түсіну; 

Сөздің «материалдық негізіне» - дауыс ырғағы элементтері дыбыстың 

күші, үннің жоғарлылығы, дауыстың тембрі, сөйлеу қарқыны; жазба тілдегі 

графемалар - әріптер мен әріптер емес графикалық белгілер (сөз арасындағы 

бос орындар, екпін, тыныс белгілері, тағы басқалар) жатады. 

Тілдік белгінің мағынасы не заттық, не логикалық болуы мүмкін. 

Заттық мағына беретін тілдің белгісі заттар мен құбылыстарды, олардың іс-

әрекетін, белгілерін көрсетеді. Логикалық мағынасы логикалық қатынасты 

білдіреді. Заттық қатардың тілдік мағынасын лексикалық тілдік мағына, 

ал логикалық (танымдық, ойлағыштық) қатардың тілдік мағынасын 

грамматикалық тілдік мағына деп атайды. 
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Әрбір тілдік белгілердің лексикалық және грамматикалық ерекшелігі 

бәрі айтылып, адамның ішкі жай-күйін, эмоциясын, сезімін көрсетеді. Сөйлеу 

барысында балалардың лексикалық және грамматикалық белгілерін немесе 

тілдік ережелерді (нормаларды), дағдыларды дұрыс пайдалануды үйрету -

тілді дамытудың фундаментальды негізі [12]. 

Тілді сапалы үйретуді зерттеген Л.П.Федоренконың ілімін арқау ете 

отырып тілді сапалы үйретудің заңдылықтарын былайша ұсынамыз: 

 

Тілді үйрету заңдылықтары 
3 - сурет 

 
 

Ана тілін қабылдау - ана тілдегі дыбыстарды дыбыстап дауыстауды 

игеру; басқаның сөзін тыңдау; оны қайталау (гуілдеу, былдырау, сөйлеу) 

арқылы айту қалыптасады. Айту дағдысының жетілуі негізінде жаңа сөздер 

енгізе отырып, барлық синтаксистік құрылымдардың ырғағын үйренеді. 

Сөздің мағынасын түсіну - тілдің лексикалық және грамматикалық 

мағыналарын үйрену, бір мезгілде грамматикалық және лексикалық 

дағдылар меңгерсе, ана тілін үйренеді. Сөздің лексикалық мағынасымен 

бірге алғашқы синтаксистік абстракцияны да (бастауыш пен баяндауыштың 

қатысы) үйренеді. Сөздің лексикалық мағынасын атау ретінде қабылдап, 

грамматикалық мағынасын іштей сезіну арқылы түсінеді. Грамматикалық 

мағынаны іштей сезіну - ойлаудың пайда болғандығының куәсі. 

Сөздің тура лексикалық мағынасы негізінде бала морфологиялық 

абстракцияны - сөздердің жалпы мағынасын қабылдайды: мысалы дала, 

аспан, орындық сияқты сөздердің мағынасы - заттар екендігі; ойнау, жүру, 

сөйлеу, сабақ оқу, тамақ ішу - сөздері заттың қимылын, жай-күйін 

білдіретіндігін. 

Сөздің ауыспалы лексикалық мағынасын түсінуде бала ойша 

абстракциялау операциясын игереді. Бала түсінбегенін сұрап, тиісті сөздерді 

грамматикалық формаларда байланыстыруды үйренеді. Яғни ана тілінің 

грамматикалық формалары - ойлаудың материалдық негізі. 

Мәнерлеп сөйлеуге үйрету - фонетикалық, лексикалық және 

грамматикалық айқындауды дамытумен байланысты. Сөздің лексикалық, 

грамматикалық мағыналарын меңгере отырып, өзіне қатысты адамның ішкі 

дүниесін, сезімін, бағасын сезінеді. Синонимдік құралдармен зат есімдерге, 

сын есімдерге жылылық беретін жұрнақтар қолдану балалардың іштей ұға 

білетінін дамытады. Тілдерде синонимдердің болуы мен қолдануы тілді 
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ақпарат құралы етіп қана қоймайды, айтып отырған нәрсесіне қатынасын 

көрсететін құрал да болады. Сөздің мәнерлілігін сезіну және өз сезімін сөз 

арқылы білдіру қабілеті ана тілінің синонимдерін меңгергендігіне 

байланысты. Тілді үйренгеннен бастап сөздің сезімдік әсерін сезіне бастайды. 

Сондықтан, сөздің мәнерлігін түсініп қабылдау балада жауапты сезім 

туғызады. 

Тілді сезінуін дамыту - тілді үйрету дағдыларымен байланысты. Тілдік 

дыбыстардың қолданылуын, олардың: 

 үйлесімділігін (синтагматика); 

 бірінің орнын бірі алмастыратынын (парадигматика); 

 сөйлеу жағдайында орынды қолданылуын (стилистика); 

есте сақтау және сөздер, сөз тіркестері ретінде пайдаланылуы тіл сезімі 

немесе тілдік сезімталдық деп аталады. Б.В.Беляев ана тілінің «сезім 

дәрежесінде» игерілетіндігін дәлелмен негіздеді, себебі: сезім кез-келген 

психикалық әрекеттің негізін жасайды. 

Ауызекі және жазба тілдерді үйлестіруді дамыту. Ауызекі 

байланыстырып сөйлеуді: монологты және диалогты меңгерген соң жазба 

тілдерді үйренеді. Н.С. Рождественский ауызекі байланыстырып сөйлеу 

сөздерді нақты заттардың белгілері мен олардың қарым-қатынасын білдірсе, 

жазба тіл ауызекі сөйлеудің дыбыстары мен сөздерін шартты түрде білдіретін 

белгілерден тұрады деп тұжырымдаған [84]. Жазба тілге үйретудің алғашқы 

кезеңінде бала өзіне таныс емес нәрсені - әріпті, таныс нәрсеге - естілетін 

сөзге айналдырады. Сондықтан сауат ашу сабақтарында балаларды дұрыс 

интонациямен оқуға үйретпесе, грамматикалық толық білім алмайды, сөздің 

мағынасын түсінбеуге, ойын дәл жеткізе алмауға әкеледі. 

Сөйлеу дағдысы құрылымын жетілдіру - баланың фонетикалық және 

грамматикалық сөйлеу дағдысы жақсы жетілген болса, жаңа лексикамен 

және жаңа конструкциялармен байыту соғұрлым тезірек болады. 

Сондықтан, ана тілін үйрету мен дамытудың табиғи заңдылықтарын 

сөйлеу дағдысы құрылымын жетілдіру арқылы баланың танымдық қабілетін, 

эмоциялық - сезім, ерік-жігер қабілеттерін дамытуға тәуелділігі ретінде   

анықтауға болады. 

Тек қана ұйымдасқан түрде - жан-жақты жүргізілетін жұмыстың 

арқасында ғана көздеген мақсатқа жетіп, нәтижесін сезіне білуге болады [21]. 

Педагогикалық психологиялық талаптарға сай іріктелген әдіс-тәсілдер, 

көрнекіліктер, оқу тәрбие ісінің түрлері, ата-ана, ұстаз-бала ынтымақтастығы 

негізінде ғана баланың тілі жан-жақты дамып, өз-өзіне сенімі артып, 

эстетикалық талғамы қалыптасады. 

Мектепалды даярлық тобы балаларының тілін жан-жақты терең 

де, сапалы дамыту аркылы эстетикалық сезімі, ұғымы, талғамы, 

қажеттілігі тәрбиеленеді. Тілдік даму сезімдер негізінде қалыптасатындығын 

сипаттағаннан  кейін,  эстетикалық  тәрбие  мен тілдік дамудың ұқсастығын, 

үндестігін, байқау қиын емес. 

Тіл дамыту методикасының дәстүрінде жасанды сөйлеу ортасы тек 

шет тілін үйреткенде міндетті түрде жасалынады [7]. Алайда ана тілін оқыту 
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тәжірибесі өсіп келе  жаткан адамның интеллектісі мен сезімталдық - еріктік 

сферасын дамыту үшін аса маңызды роль атқаратын ана тілін меңгеру үшін 

де жасанды сөйлеу ортасын ұйымдастыру қажет екендігін көрсетеді. 

Ана тіліне оқытудың әдістері мен тәсілдерін ойластыра отырып, 

тәрбиеші баланың тыңдайтындығына, жұмыс істеуден бас 

тартпайтындығына күні бұрын сенімді болады. 

Тәрбиешінің бұл сенімділігі неге негізделеді? Бала үшін өмірінің 

алғашқы күндерінде, айларында, тіпті жылдарында тілдік қарым-қатынас 

оның өмір сүруіне субъективті түрде соншалықты өмірлік қажеттілік болып 

табылмайды: ата-анасы баланың қажетін болжап біледі және 

қанағаттандырады, сол арқылы оның өмірін және табиғи дамуын қамтамасыз 

етеді. Сонымен бірге біз дені сау баланың өмірінің алғашқы аптасынан - ақ 

қоршаған өмірді білуге аса ынталы екендігін аңғарамыз. Ол барлығын 

көргісі, көз көргенін қолмен ұстағысы келеді, өзімен сөйлескен адамның 

бетіне қараудан, оның қимылын, артикуляциясын қайталаудан жалықпайды. 

Тынығу  сағаттарында ол  ықыласпен  жұмыс  істеп  қана қоймайды,  тіпті 

жұмыссыз отыра аламайды; танымды іс-әрекет – оның табиғи күйі. 

Л.И. Божовичтің пікіріне сүйене отырып, сәби шақтан пайда болатын 

танымдық инстинтивті қажетсіну мектепалды балаларының жалпы дамуын 

ынталандырады және анықтайды деп айта аламыз [85]. 

Тәрбиеші осы кажетсіну толық қанағаттандырылатын жағдайды 

балаға қамтамасыз етуі керек. Адамның өмірімен танысу оның қоршаған 

ортаны көруінен басталады: жақын адамдары - шешесі, әкесі және заттары 

(сүт, ботқа, еміздік, қасық, тостаған, керует, үстел, орындық, бесік, бөлме, үй, 

көше, қала). Бала мұның бәрін сөзбен атаған кезде біледі (түсінеді). Бірақ сөз 

әр уақытта грамматикалық формада болады, яғни болмыстың белгілі бір 

құбылыстарын бейнелейтін белгісі ғана емес, сонымен бірге сол 

құбылыстардың арасындағы қарым-қатынастың және байланысты 

бейнелейтін белгісі болып табылады. Демек, ана тілі балаға қоршаған өмірді 

сол өз күйінде өмірдегі заттар мен құбылыстардың байланыс пен қарым-

қатынасын сезінуге мүмкіндік береді. 

Таным психологиясы сондай-ақ, қоршаған өмір туралы білім адамның 

санасына ауызша түрде (сөзбен) жетеді. «Ол сөздік формаға ие болуына 

байланысты, - деп жазды А.Н.Леонтьев, - демек, оның мазмұны адам үшін 

объективті құбылыстарында - тіл құбылысынан көрінеді, адам өзіне әсер 

ететін заттар мен құбылыстардан ғана әсер алып қоймайды, сонымен бірге 

заттар мен құбылыстарды сөзбен атай отырып, өзінің алған әсерлеріне есеп 

беруге мүмкіндік алады. Сонымен, көріністің кез келген түрі секілді, саналы 

көрініс те, айналадағы заттар мен құбылыстардың әсері негізінде мида пайда 

болғанмен, алайда мұның өзі, әсер ететін құбылыстар қалай болғанда да 

адамның сөзінде (сырттай немесе іштей, яғни оймен) айтылған жағдайда 

ғана мүмкін болады. Құбылыстың саналы көрінісі, жоғарыда 

айтқанымыздай, тіл, сөз арқылы жүзеге асырылады» [86]. Демек, баланың 

«табысқа жету инстинкті» ең алдымен қоршаған болмысты танудың құралы 

болып табылатын ана тілін игеруді қажетсінуі ретінде көрінеді. 
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Сонымен, балада ана тілін меңгеруге деген іштей психологиялық 

стимул бар. Тәрбиешінің тек бала тілінің дамуын ақылмен бағыттап отыруы 

- қоршаған ортамен танысуға тәуелді етуіне көмектеседі. 

3-5-ке дейінгі жастағы балалардың әңгіме сөзін зерттеу баланың 

сөздік қорының молаюымен қатар, оның тілінде қателердің жаңа 

категориялары пайда болатынын көрсетеді. Бала сөйлемдегі бастауыш не 

баяндауышты, жіктеу есімдігін III жақта атаумен жиі алмастырады. 

Әңгіменің мазмұнын айтқан кезде бала көптеген түсініксіз сөздерді тастап 

немесе оларды басқа, өзіне түсінікті сөздермен алмастырады. 

Грамматиканы, оның ішінде құрмалас сөйлемдерді меңгеру баланың 

тіл мәдениетіне, тәрбиешілер мен ата-ананың көңіл бөлуіне тікелей 

байланысты. Балалар серуен, экскурсия кезінде, саябақта, өзен жағасында, 

көшеде көргені туралы неғұрлым көбірек баяндаса, олардың жүйелі сөзі 

соғұрлым тезірек дамиды. 

Мәселе сөздің және мәнерлі сөйлеудің дамуы ішкі сөйлеудің 

қалыптасуымен өте тығыз байланысты. Ішкі сөйлеу уақыты әңгіменің негізгі 

және ішкі жобасын құрай отырып, дауыстап айтылатын сөйлемдерді 

жоспарлау қызметін атқарады. 

Ж. Пиаже, Л.С.Выготский, т.б. жүргізген зерттеулеріне қарағанда 4-6 

жастағы балаларда тілдің ерекше формасы байқалады. Ж. Пиаже мұны 

эгоценірлік тіл деп атаған [69]. Ол мектепалдындағы баланың сөйлеуі өзіне 

ғана бағытталған деп есептейді. Бала өзі үшін және өзі туралы сөйлейді. 

Пиаже балалық шаққа тән эгоцентризм 7 жасынан кейін, баланың біртіндеп 

әлеуметтенуі болатын кезде жойылатынын айтады [69]. 

Ішкі сөйлеу баланың практикалық жұмысында, әсіресе 

қиыншылықтарға тап болғанда анығырақ байқалады. Ішкі сөйлеу баланың 

сұрақ қоюы, күліп немесе таң қалуы арқылы көрінеді: «Мынаны қайда 

қойсам?», «мынау мында болу керек пе?», «бірдеңесі дұрыс емес» т.б. 

Баланың өзіне арналған сөзі, сыртқы әңгіме сөздің ішкі сөйлеуге өтуі болып 

табылады. Орындалатын іс-әрекеттерді жоспарлау, оларды қойылған 

мақсатқа сәйкес сын көзімен бағалау, сәтті табылған тәсілдерді бекіту немесе 

күмән білдіру баланың ішкі сөйлеуінің мазмұнын құрайды. Педагогтар, ата-

аналар балалардың тілінің дамуына баса назар аударуы керек. Бала тілінің 

тазалығы, сауаттылығы, жүйелілігі оның оқуға дайындығы шарттарының 

бірі. 

Сонымен, балада сөйлеудің дамуы ана тілінің байлығын және әрбір 

адам басқаларды түсінуі және өз ойларын, тілектерін білдіруі үшін қажетті 

грамматикалық дағдыларын меңгеру процесі ретінде іске асырылады. Сөйлеу 

баланың үлкендермен және құрдастарымен күнделікті қатынас жасау 

процесінде дамиды. Қатынас жасау қажеттілігі - жаңаны, ғажап нәрселерді 

түсінуге, білуге талпыныс, басқаларға бір нәрсе туралы хабарлауға деген 

ұмтылыс. Басқаларға әсер ету қажеттілігі кішкене баланың тілді белсене 

меңгеруіне түрткі болатын себептер болып табылады [65]. 

Сөйлеу баланың әлеуметтік және заттық дүниемен өзара қарым-

қатынастарын сапалық жағынан өзгертеді, сезімдік танымын, ойлауын, іс-
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әрекеттерін қалыптастырады. Өскен сайын баланың жалпы және арнайы 

тілдік дамуында тыңдау, оқу, әңгімелесу, таласу, пікірлесу көбірек орын ала 

бастайды. Қатынастың мұндай түрлерінде бала сөйлеуді басқаларға және 

өзіне әсер ету құралы ретінде, өзін-өзі тану және өзін-өзі реттеу құралы 

ретінде меңгереді. 

А.М. Бородич мектепке дейінгі балалардағы сөйлеудің дамып, 

қалыптасу кезеңдерін былайше жіктеген: а) гуілдеу (4-6 ай); ә) былдырлау (6-

10 ай); б) алғашқы сөздерді бірінші сигналдар жүйесінің сигналдары ретінде 

меңгеру (11 ай - 1 жыл 6 ай); в) сөзде маңызды белгілерді ажырату негізінде 

жалпылайтын сигнал ретінде меңгеру және қарапайым грамматикалық 

дағдыларды игеру (1 жыл 6 ай - 2 жыл); г) жағдайларға байланысты сөйлеуді 

игеру, түсінілетін және айтылатын сөздердің көбеюі (2-3 жыл); г) жүйелі 

және мәнерлі сөйлеуді меңгеруге өту, күрделі грамматикалық құрылыстарды 

меңгеру (4-6 жыл) және ішкі сөйлеудің пайда болуы (4-5 жастан бастап); д) 

жазбаша сөйлеуді игеру және бала болмысты танып, әр жақта қатынас 

жасаудың шексіз мүмкіндіктерімен қамтамасыз ететін логикалық, мәнерлі 

сөйлеудің одан әрі дамуы ретінде көрсеткен [7]. 

Алты жасқа қараған баланың жүйкесі одан әрі дамиды, қозу мен 

тежелу жетіле түседі. Тежелудің жетілуі мінез-құлық ережелерін оңай 

орындауға мүмкіндік тудырады, бірақ балаға жиі-жиі тежелу тапсырмасын 

беруге болмайды, өйткені тежелу жүйкесіне күш түсіріп, жүрегіне, тынысына 

зиянды ықпал етеді. Бұл кезде жүйке қозғалғыштық қасиеті біраз жетіліп, 

баланың сұрақтарға тез жауап беруіне және қимылын тез өзгертуге, 

шапшаңдығын, шыдамдылығын, күшін дамытуға мүмкіндік жасайды [38, 

44]. Алайда жүйкенің қозғалғыштық қасиеті әлі де жеткілікті дәрежеде емес, 

сондықтан үлкендердің шұғыл жасалған тілегіне тез жауап қайтара алмайды 

(белгі бойынша жүгіру, секіру, тапсырманы орындау, т. б.). 

Мектепалды балалардың үлкендермен, құрдастарымен қарым-

қатынасы күрделеніп, іс-әрекетінің мазмұны, түрі (ойыны, еңбегі, оқуы) байи 

түседі, мақсатты сипат алады. Ойлаудың жоғары формасы - көрнекі ойлауы, 

шығармашылықтың кейбір элементтері көрініс табады. Мұқият тыңдау, есте 

сақтау, еркін есте сақтау, танып білген заттары мен құбылыстарын талдау, 

кейбір белгілерін ажырату, салыстыру, қарапайым қорытынды жасау 

қабілеттері дамиды. Өз шамасына сай кедергілерді жеңуді, қолы жеткен 

нәтижесін дұрыс бағалауды, өзара көмектесуді игереді, бірге ойнайтын 

балалар тобы пайда болады [79]. 

Бұл кезде баланың білуге ынтасы артып, тілі, ақыл-ой қабілеті, қиялы 

белсенді дамиды, өзіне тән іс-әрекетті жақсы орындай алу дәрежесіне жетеді. 

Ересектер дамыған ақыл-ой қабілетін мінез-құлқымен көрсете алмайды, оны 

көрсету тәрбие жағдайына, жеке мүмкіндіктеріне, қызығуына байланысты: 

баланың қызығушылығы жас шамасына қарай өзгеріп отырады, сондықтан 

баланың ақыл-ой қабілеті, қиялы, ықыласпен орындалатын ойыны мен іс-

әрекетінің нәтижесінде көрінеді. 

Мектепалды жасындағы баланың тағы бір даму ерекшелігі - 

танымдық қарым-қатынасынан (Бұл не? Не үшін керек? Неден салған? т. б.) 



 37 

адамдық қарым-қатынасқа ауысуы, мінез-құлық ережелерін, ұжымдық 

қарым-қатынасты меңгеруі. 

Балалар осы кезде өзіне-өзі қызмет етуді, үй-іші істерді игеріп, 

үлкендердің еңбегіне араласа бастайды. Үлкендер тарапынан өзіне қойылған 

мақсатты, оның негізін түсініп, соған сай әрекет ете алады. Олар қоғамға 

пайдалы ниетін басшылыққа алуға икемделеді, өзін-өзі көрсеткісі келіп 

тұрады. Оған үлкендер дұрыс бағдар беруі керек. Л.С.Выготский мен 

А.В.Запорожец бұл кезде баланың мінез-құлқы әлеуметтік талаптар мен 

ережелерге бағынатынын атап көрсеткен [87]. 

Мектепалды балаларының даму ерекшеліктерінің бірі - жаңа білімді 

игеру арқылы жаңа қасиеттер мен жаңа қажеттіліктердің пайда болуының 

көрініс табуы. Балалардың даму ерекшеліктеріне сәйкес күн тәртібі бар. Күн 

тәртібін жасауда олардың өзіндік ерекшеліктеріне назар аударылады. Ол 

баланың жан-жақты дамуын қамтамасыз етуге бағытталады: 

 мектепалды балаларының өмірін, денсаулығын сақтау, ағзасын 

шынықтыру, қорғау бұрынғыша мәнді бола береді; 

 мектепалды балаларының күнделікті өмірін ұйымдастыруда дербестікке 

талпынысын ескеру және сақтау қажет; 

 мектепалды балалары өзінің және құрбы достарының мінез-құлқын 

бақылауға қабілетті; 

 мектепалды балалары қимылды көп қажет етеді; 

 мектепалды балалары өздігінен киіне, жуына, шешіне, тамақтана алады, 

оның бәрін тез орындай алу қабілетіне ие; 

 мектепалды   балалары   сабақтың   ұзақтығы   мен   қарқындылығынан   

тез шаршап, жаттығулар мен серуенді қажет етеді. 

 

Көркем әдебиет арқылы өнер әлеміне тәрбиелеу 
 

Мектепалды балаларының тілін дамыту арқылы ұғым-түсінігін, сана-

сезімін тәрбиелеуде көркем әдебиет үлгілерімен таныстыру өте маңызды. 

Мектепалды даярлық тобындағы баланы көркем әдебиет үлгілерімен 

таныстырып, сана-сезімін тәрбиелеп, сөйлеу қабілетін дамыту жауапты 

мәселе. Көркем әдебиет шығармалары балаларға адамға тән сезімдер 

дүниесін ашып, жеке адамға, кейіпкердің жан дүниесіне қызығушылық 

тудырады. 

Т.М. Әбдікәрімова халқымыздың тарихи асыл мұрасы болып келген 

сөз мәнерін, тілін болашақ ұрпаққа жеткізу, олардың сана сезімін, 

дүниетанымын кеңейтіп, ой дәлдігіне, сөз жүйелігіне, тіл тазалығына 

төсілдіруді – аса игі іс болар еді деп түйіндейді [62,198]. Мектепалды 

даярлық тобы балаларының тілін дамытудың негізгі міндеттерінің бірі – 

балалардың сөздік қорын дамыту, ой-өрісін кеңейту, қарым-қатынас 

мәдениетін қалыптастыру. Әдемі сөз, әдемі көркем үзінділерге ерекше мән 

беру, балалардың ақыл ойы мен сөздік қорының жетілуіне көмектеседі. 

Әдемілік пен сұлулықтың белгілерін көре, айыра біліп эстетикалық-сұлулық 

талғамдары қалыптасады.  
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Айтылатын ойды жете ұғынып, соған толық сеніп барып жеткізсе, 

сонда ғана сөздің мазмұны әсемдік қасиетке ие болады  [62,131]. Мектепалды 

даярлық тобы балаларына әдеби шығармалардың көмегімен қоршаған орта 

мен табиғаттағы адамдардың әртүрлі іс-әрекетіндегі сұлулық жайлы 

түсініктерін қалыптастырамыз. Шығарманың мазмұнын дүрыс түсініп, 

қабылдау арқылы кейіпкерлерді ажырату, талдау, іс-әрекетіне ой салу, т.б. 

сияқты сезімдік әсерлер алады. Көркем шығармалардың мазмұнын 

түсіндіруде тәрбиеші мамандардың шығарманы нақышына келтіре балаларға 

жеткізе білуі де өте маңызды. Шығарманың мазмұнына байланысты дауыс 

ырғақтарын дыбыс толқыны мен тонын пайдалану арқылы кейіпкерлерді 

мінездеуі балалардың шығарманы эстетикалық жағынан қабылдауына үлкен 

әсер етеді. Көркем шығармалармен таныса отырып эстетикалық әсер алып, 

ұнамды-ұнамсыз бейнелер арқылы балаларды сезім билеп, әртүрлі күйге 

бөлейді. 

Көркем әдебиетті ұйымдастыру ерекшелігіне байланысты екіге 

бөлінеді [92]: 

 проза (қара сөзбен жазылған көркем шығарма) 

 поэзия (өлеңмен жазылған не айтылған сөз өнерінің түрі). 

Әлеуметтік саяси дау-дамайлар, оның ішінде идеялық күрес, 

философиялық көзқарасы, мінездердің қақтығысы, моральдық және көркем 

әдебиет саяси принциптердің өзгеруі сияқты әртүрлігіне байланысты көркем 

әдебиет бірнеше жанрларға бөлінеді: 

 эпос - фольклорлық жырлар мен көркем шығармалардың бір түрі; 

 лирика - жан сезімін білдіретін шығарма түрі; 

 драма - әдеби жанр, ауыр жағдай, қайғылы оқиға. 

  Осыларға сәйкес келетін өзіндік түрлері бар: 

 эпосқа – очерк, әңгіме, роман; 

 драмаға – трагедия, трагекомедия; 

 лирикаға - өлең, лирикалық тақпақтар 

 Балалардың әдебиеті - өнердің бір түрі. Мазмұны шындыққа сай 

эстетикалық ортаның қалыптасуына бағытталған. Көркемдік - эстетикалық 

тәрбие беруде көркем әдебиет арқылы мектепке дейінгі балаларды оқу 

барысында ең алдымен шығармашыл, тыңдаушы және оқырманды 

тәрбиелейміз. Балалардың әдеби-шығармашылық қабілеттерін дамытамыз. 

Шығармашыл тыңдаушы және оқу дағдыларын дамыта тәрбиелеу - баланың 

шығармашылық мүмкіндіктерін дамытады [93]. Берілген әдеби шығарманы 

оқу, зейінін қойып тыңдау көркем мәтінді түсінуге мүмкіндік береді. Бала 

тыңдап, әртүрлі әсер алады – қуанады,  уайымдайды, белгілі бір мінез 

қалыптасады. Әдеби шығарманы қабылдау, баланың жалпы дамуының 

көрсеткішіне, оқытылуына, қызығушылығына және қажеттілігіне 

байланысты. Л.Г. Федоренко, Г.А.Фомичева, В.К. Лотарев әдебиетке деген 

қызығушылық дамымаса,   қабылдауы шала-шарпы, ал зейіні тек қана белгілі 

бір жағдайда пайда болады, поэтикалық және көркемдік элементтерге 

немқұрайлы қарайды деген пікірде [12]. Немқұрайлы тыңдаушы 
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шығарманың түп негізін түсінбейді. Шығармашылық қабылдау қабілеті 

дамыған бала тыңдағанда ойланып, зейін қойып, сюжеттің ары қарай 

жалғасуын күтеді. Шығарманың әрбір жолының түп негізін, оның 

көркемділігін автордың айтпақ ойының әр қимылын, өз кейіпкерлеріне деген 

қарым-қатынасын бірден түсінеді. Қабылдаудың дамуына қажетті шаралар: 

- баланың әдеби білімінің толық болуы және өнер ретінде қарастырылуы; 

- эмоциональды жағымды көңіл-күйінің, ақ-көңілді қабілетінің дамуы, 

өмірге, өз өміріне деген жоғары қажеттілігі, өз қызығушылығы мен 

қажеттілігіне адамгершілік қарым-қатынасы. 

Б. Баймұратова мектеп жасына дейінгі бала, көркем әдебиетпен жұмыс 

жасауға тәжірибесі жоқ, ең алғаш балабақшада, көркем әдебиетті оқуға 

кіріскенде қызығушылығы арта түседі деген тұжырымда [37]. Баланың 

психологиялық ерекшелігі әр әдеби шығармадан эмоциональды әсер алуы, 

қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін айыра білуіне байланысты. Аталған 

қасиет баланың әдебиетті өнердің бір түрі деп түсінгенде, бейнелік мазмұнды 

түсініп сезінгенде дамиды. Көркемділігін сезіну арқылы балада ең бағалы, 

өнерде белсенді болу, қасиеті қалыптасады. 

Шығармашылық қабылдаудың негізгі қасиеттердің бірі шығарманың 

мазмұнын ұғып, түсіну [37]. Балалардың өнер туралы білімі дамыған сайын 

(көрнекілі, музыкалы, театр және т.б.), ары қарай көркем әдебиетпен 

ұштастыруға болады. Әдебиет, тіл дамыту арқылы өнердің әр түрін 

таныстыруға болады. Балалардың санасында көркем әдебиет арқылы жеке 

көзқарас қалыптасады. Қабылдау кең көлемді болу үшін әдеби шығарманың 

мазмұнын айтқызу өте орынды. Күрделі мазмұндауда балаға қосымша сұрақ 

қою, баланың зейінін аудару, есіне түсіруге көмектесу, әдеби шығарманың 

мазмұнын толық қабылдауға ықпал етеді. А.Г. Арушанова бала әңгімені; 

ертегіні; өлеңді, жаңылтпашты, жұмбақты және т.б. тыңдаған соң 

эмоционалды әсер алады, әңгімені жақсы түсінеді және меңгереді деген 

тұжырымда [11]. Әдеби шығармашылық баланы жан-жақты тәрбиелейді, 

адамгершілік қасиеттерін, көркем эстетикалық талғамын қалыптастырады. 

Көркем сөздің мазмұнын қабылдауы мен ұғым түсінігінің қалыптасуы көп 

жұмыс істеуді талап етеді. Балаларға кітаптағы берілген әңгімені оқып, 

суреттегі бейнені әңгімелеп беруін талап еткен дұрыс. Балада көркем әдеби 

шығармалар жайлы түсінігі біртіндеп кеңейіп, ұсақ фольклорды ажырата 

алуға үйренеді. Әдеби көркем шығармалар арқылы балалардың 

қызығушылығын оятуда, ойыншықтарды пайдалану балалардың әңгімені 

жақсы түсінуіне көмектеседі. Сабақтарда әдеби көркем шығармаларды 

кеңінен пайдалану балалардың сөздік қорын молайтуға көмектеседі. Әдеби 

шығармаларды нәтижелі қабылдауға көмектесетін мынандай әдістер 

қолданылады: 

 әңгімелеу - баланың әдеби шығармамен танысуы; 

 тақырыптық экскурсия - балаларды әдеби шығарманы қабылдауға үйрету; 

 мәнерлеп оқу - тәрбиешінің балалармен эмоционалды қатынасқа  түсуі, 

уайымдау, сезімдік және ойлау қабілетін дамыту; 

 әңгімелеу - мазмұндау формасын көркем эстетикалық шығарма ретінде 
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қабылдау; 

 көркем шығарманы қорытындылау - кейіпкер мінезі, жағдайлар, шығарма 

идеясы және т.б.; 

 шығармашылық тапсырма - күрделі сөйлемдер құрастыру, сөздің 

мәнерлігі арқылы баланың сөздік қоры дамиды; 

 сюжеттердің   сай   келуі,   кітап   иллюстрациясы,   техникалық   

жабдықтар, т.б. мектеп жасына дейінгі балалардың қабылдауы мен 

түсінуіне әсер етуі. 

Көркемдік-сөздік әрекет арқылы балалардың, мәнерлеу өнерінің 

дамуына және қалыптасуына үлкен мән беріледі. Балаларға поэзиялық 

шығармаларды ырғақты дауыспен нақты жеткізу, сөздік дыбыстарды дұрыс 

айту, айтылған әңгімеге өз көзқарасын білдіру өте маңызды. 

Көркем шығарма кейіпкерлерімен бірге қуану-қайғыруды үйрене 

отырып, балалар өзінің төңірегіндегілердің, жақын адамдарының ақ көңіл 

күйін байқауға үйренеді. Оларда адамгершілік сезім-қайырымдылық қасиет, 

әділетсіздікке қарсы түру қабілеттері оянады, адалдық нағыз азамат 

қасиеттері қалыптасады. "Сезім - білімге жол ашушы, шындықты сезбеген 

адам оны түсінбейді және оны тани білмейді де", - деген болатын 

В.Г.Белинский [100, 816.]. Көркем шығармада бейнеленген сезімдерді ұғына 

отырып, балалардың сезімталдығы жетіліп, дамиды. 

Баланың сезімі тәрбиеші таныстырған шығарманың тілін түсініп, оны 

ұғу процесінде дамиды. Көркем шығарма сөзі балаға ана тілінің әдемілігін 

түсінуге көмектеседі, қоршаған ортаны эстетика тұрғысынан қабылдауға, 

сонымен бірге этикалық түсінігінің қалыптасуына көмектеседі. 

Баланың көркем әдебиетпен таныстығы халық шығармашылығының 

ең қарапайым түрлері - тақпақ, өлең, халық ертегілерінен басталады. 

Адамгершілік қасиеттерді, рухани бағыттылықты, өткір мысқылдарды тілдің 

көркемдігін түсінуін қалыптастыру - шағын көлемдегі фольклорлық 

шығармалардың ерекшелігі. Ертегілер, өлеңдер, әңгімелер оқылғаннан кейін, 

алған әсерлі сезімдерін тыңдаушыларға жеткізе білуді үйренеді. 

Көркем әдебиет «өнер сөзі» - өнердің бір түрі, ерекшелігі шындықты 

бейнелеуді сөз арқылы жеткізуі, бейнелердің көрнекі бейнеленуі. Сөз - 

адамда көрнекі бейнелерді келтіретін жалғыз бейне емес. Бұл 

пиктографиялық хаттама және символикалық бейнелеу өнерінде көрінеді. Ал 

көркем әдебиет сөз арқылы жеткізіледі. Басқа өнер түрлерінен ерекшелігі: 

сөз арқылы біз көргенді, естігенді, уайымымызды, сезімімізді, ынтамызды 

басқаларға жеткіземіз. Сөздің құдіреті мен күші, үлкен ерекшелігі жанның 

қыр-сырының қозғалысын, әртүрлі әлеуметтік процестерді нақты жеткізеді. 

Білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа 

көзқарас, басқаша қарым-қатынас өзгеше менталитет пайда болуда. Жеке 

адамның дамуы өз халқының мәдениетін меңгерудегі күрделі де ұзақ үрдіс. 

Ал халықтар мәдениетінің бір бөлігі байланыс құралы тіл болғандықтан, 

тілдің дамуы мен тілдік мәдениет жеке адамның қалыптасуының ең негізгі 

қажеттілігінің бірі. 
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Балаларды сөйлеу тіліне үйретуде ең үздік оқытушы - халық. 

Халықтық шығарма тіліндегі басқа шығармалардың ешқайсысында 

кездеспейтін, естілуі жөнінен бір-біріне ұқсас, ажыратып айтуға қиын 

сөздердің тамаша орналастырылуының өзі балалар ұғымына өте жеңіл тиеді. 

Сондай-ақ жеңіл қалжыңды тақпақтар, жаңылтпаштар, жұмбақтар, 

жалқаулық, қорқақтық, эгоистік сияқты жағымсыз қылықтарға қарсы жақсы 

әсер берудің ең тиімді құралы [73]. 

Ертегілер дүниесіне сапар шегу балалардың қиялдау, елестету, тіпті 

өздері ойдан шығару қабілетін дамытады. Әдебиеттің ең озық үлгілерінен 

адамгершілік рухында тәрбие алған балалар өздері шығарған ертегілер мен 

әңгімелерде де өздерін әділетті көрсетіп, әлсіздер мен жәбірлегендерді 

қорғап, жауыздарды жазалауға тырысады. Қызыл Телпектің душар болған 

бақытсыздығына жаны ашығанда, шынында, болған оқиғаға қайғырып 

тебіренгендей болады. Бір оқиғаның өзін бірнеше рет тыңдауы мүмкін, 

алайда одан туатын сезімі солғындамайды, керісінше күшейе түседі: баланың 

ертегіге үйреніп кететіні соншалық, ол тіпті ондағы кейіпкерлерді өзінің 

жақын адамдары мен туыстарындай қабылдайды [95,11б]. 

Ертегіні тыңдаған кездегі балада пайда болатын сезімдер оны жалаң 

тыңдаушыдан оқиғаның белсенді қатысушысына айналдырады. Болғалы 

тұрған оқиғалардан жаны түршіккен бала қорыққанынан кітапты жабуды 

және әрі қарай оқымауды немесе кітаптың қорқынышты жерін, өз түсінігі 

бойынша, жарамды әңгімемен алмастыруды талап етеді. Мұнда көбіне бала 

өзін қаһармандардың орнына қояды. Мектеп жасына дейінгі балалар 

ертегілерге берілген суреттерді қарай отырып көбіне оқиғалардың барысына 

тікелей араласуға тырысады, жағымсыз іс-әрекеттер істейтін адамдар немесе 

сүйікті кейіпкерге төндіруші жағдайлар бейнеленген суреттерді бояп немесе 

тырнап өшіріп қояды [95,12]. 

Эстетикалық әсерлерді, әсіресе адамгершілік жайындағы оқылған 

шығармалар бойынша айтқан ақыл-ой пікірлерінен емес, нақ осы көркем 

шығарманың өзінен алуға тиіс. Педагог оқылған шығармалардан орынды-

орынсыз моральдандыра беру зиян келтіретінін түсінуі керек. Көп сұрақтар 

қойып, бөлшектеп кеткен шығарма балалардың көз алдында барлық 

әсемдігін жояды, оған деген ынта кемиді. Көркем мәтінге, оның тәрбиелік 

мәніне толық сеніммен қарау керек. 

Сөздің пәрменділігі туралы К.Д.Ушинский былай деп жазған: "Бала 

ана тілін үйрене отырып, шартты дыбыстарды ғана үйреніп қоймайды, 

сонымен қатар ана тілінің қайнар бұлағынан рухани тіршілікпен күш алады. 

Ана тілі оған табиғатты түсіндіреді, ал мұндай дәрежеде бірде-бір жаратылыс 

зерттеуші түсіндіреді; ана тілі баланы төңерегіндегі адамдардың мінез-

құлқымен, өзі өмір сүріп отырған қоғаммен, оның тарихымен және алға 

ұмтылыстарымен таныстырады, ана тілі оны халықтық сенімдері мен халық 

поэзиясына жетелейді, ал мұндай дәрежеде бірде-бір эстетик істей алар ма 

еді; ақырында, ол бірде-бір философ балаға айтып жеткізе алмайтын 

логикалық түсініктер мен философиялық көзқарастарды бере алады" 

[50,486.]. Ұлы педагогтың бұл айтқан сөзінде ана тілін үйренуден шығатын 
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нәтиже ғана емес, оны оқып үйренудің әдістері де көрсетілген, бұл көп 

нәрсеге үйретіп қана қоймай, сонымен бірге, оны аса жеңіл әдіс арқылы оп-

оңай үйрететін "тіл - ұстазға" деген сенім. 

Сонымен, берілген көркем шығарманың тілін меңгеруге көмектесе 

отырып, тәрбиеші балаларға тәрбие беру міндетін де орындайды. 

Балалаларды көркем шығармалармен таныстыруды арнайы сабақтар 

жүргізумен де, сабақтан тыс уақыттарда да (ойнап жүргенде, сахналық ойын 

көрсету уақытында, кітаптар бұрышында т.с.с.) жүргізудің ықпалы зор. 

Арнайы сабақтарда тәрбиеші балаларға оқып немесе әңгімелеп бере алады. 

Оған кітаптан оқып беру, жатқа айтып беру жатады [7]. 

Мұндай сабақтар өткізудегі міндеттердің бірі - әңгіме айтушыны 

тыңдай білуге үйрету. Басқаның сөзін тыңдап үйренгенде ғана балаларда 

оның мазмұны мен формасын есте сақтау қабілеті жетіледі, әдеби тілдің 

нормаларын үйренеді. Тек прозалық шығармалар - ертегі, әңгіме, повестер 

ғана әңгімеленеді. Балаларға арналған көркем шығармаларды жаттап алу, 

оны мәнерлеп оқи білу – тәрбиешінің сол мамандықты жетік 

меңгергендігінің басты белгісі. Балаларды көркем шығармалармен 

таныстыруда, жас және дербес ерекшеліктеріне байланысты сабақтарды 

жүргізуді тәрбиешілер әр түрлі ұйымдастырады [12,193б]. 

Бір сабақта бір шығармамен бірге балалар бұрын естіген бір-екі 

шығарма қоса оқылады. Балаларға шығарманы бірнеше рет қайталап оқу 

міндетті. Балалар өздері білетін әңгімелерді, ертегілерді, өлеңдерді қайталап 

тыңдауды ұнатады. Эмоциялық толқыныстарды қайталау балалардың 

қабылдауын кемітпейді, керісінше, шығарма тілін мейлінше жақсы 

меңгеруіне себепші болады, яғни кейіпкерлердің қылығын, оқиғаларды 

тереңірек ұғынуына көмектеседі. Балалардың өте кішкене күнінен бастап-ақ 

өзіне ұнамды кейіпкерлері, жақсы көретін шығармалары бола бастайды. 

Сондықтан да, шығарма қайталап оқылған сайын, сол кейіпкерлермен қайта 

кездесу оларды өте қуантады. 

Балаларға шығарманы оқып беру (әңгімелеп беру) сабағын 

ұйымдастырудың негізгі ережесі - оқып беруші мен тыңдаушылардың 

көтеріңкі әсерде болуы. Балалардың алдында кітапты ұқыпты ұстап көрсету, 

оның авторын құрметпен айтау, не туралы оқитынын және әңгімелеп 

беретінін кіріспе сөздермен баяндау, балалардың назарын аудару арқылы 

тәрбиеші жағымды көңіл күйді қалыптастырады. Оқымас бұрын әр түсті 

боялған мұқабалы кітапты жақсылап көрсетуі де, балалардың көтеріңкі 

көңілмен тыңдауының бір себебі бола алады. Балалардың өмірінде кездескен 

бір оқиғадан үзінді келтіру арқылы олардың өз тәжірибесіне де сүйенуге 

болады: ол оқылғалы отырған кітапқа сай немесе тіпті оған қарсы қойылған 

оқиға болуы керек [12,196]. 

Балалар шығарма мәтінін түгел түсіне алмауы мүмкін, бірақ онда 

білдірілген сезімдерді: қуанышты, қайғыны, ашу-ыза, өкінішті, одан кейін 

таңдану, сыйлау, қалжыңдау, мазақтау т.б. сезе білулері керек. Көркем 

шығармада бейнеленген сезімдерді ұғына отырып, балалар оның тілін  
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үйренеді; тіл үйренудің тілдік сезімі немесе тіл сезімталдылығы қалыптасып 

дамиды. 

Балаларға көркем шығарманы таңдай білуге үйрету, оның мазмұнын 

ұғып алуға көмектесу үшін тәрбиеші оны мәнерлеп оқуға міндетті. Сондай-ақ  

балалардың бірге тыңдау, есте сақтау, түсіну дағдыларын қалыптастыратын 

қосымша методикалық тәсілдерді пайдалану  да тиімді. Ол тәсілдер: 

• мәтінді түгел қайталап оқу; 

• мәтінді және бөлімдерін қайталап оқу. 

Мәтінді оқумен қатар мынандай тәсілдерді пайдалануға болады: 

 балалардың ойын қимылдарын; 

 көрнекті құралдарды пайдалану; 

 ойыншықтарды, муляжды қарау, 

 иллюстрацияларды қарау, 

 тыңдаушылар көңілін нақты объектілерге бөлу. 

 сөзбен көмектесу; 

 балалардың өмірінен немесе басқа бір көркем шығармаларда кездесетін 

ұқсас (немесе қарама-қарсы) оқиғалармен салыстыру, 

 оқып шыққаннан кейін, сұрақтар қою арқылы ("Кейіпкер неліктен ұнады? 

Оның орнында болсаң, сен қалай етер едің?" деген сияқты) жауап алу,  

 кейіпкерлер мінезін ашатын таныс сөздерді еске салу арқылы 

(батыр, еңбек сүйгіш, жалқау, қайырымды, ызақор, батыл, ер-жүрек және 

т.б.) толық жауап бере білуге үйретіп, баулу. 

Л.П. Федоренко мәнерлеп оқу дегеніміз - оқып тұрған шығармаға 

көзқарасыңды интонация арқылы білдіру, оқылған мазмұнды оның 

эмоционалдық ықпалы жағынан бағалау екендігін зерттеген [12,198]. Тіл 

үйрену заңдылықтарының бірі - сөздің эмоционалдық мәнерлігін баланың 

түсінуі. Интонациялық мәнерді бала ішкі түйсік арқылы ұғынады. 

Психологтардың бақылауынша, бала кішкентай кезінде-ақ, өзіне арналған 

сөздің мәнін түсінбей тұрып, оның интонациясының жалпы сипатын (оның 

жағымды, жағымсыз екенін) біліп, соған лайық жауап қайтарады. Сондықтан 

тәрбиешінің мәнерлеп оқуы - бұл бір жағынан, оқылған көркем шығарманың 

бар әсерін балаларға түгел жеткізу әдісі болса, екінші жағынан - балалардың 

сезімдерін жетілдіру мен дамыту әдісі. 

М.К. Боголюбская, В.В. Шевченко оқып беруші дауысының ырғағы, 

жылдамдығы, екпіні, бет қимылы, бет құбылысы оқып тұрған шығарманың 

мазмұнына үйлесімді болу маңыздылығын зерттеген [12,199]. Әңгімелеп не 

оқып беруде дене қимылының маңызы өте зор, ол сөзді толықтырады, оның 

мәнін арттырады. Бірақ оны орынды - орынсыз қолданбай, мәдениетті 

ұқыптылықпен орынды пайдаланған жөн. 

Шығарманы оқып не әңгімелеп беруге дайындық үстінде, 

кейіпкерлердің қылығына өз пікірін білдіру және оны балаларға жеткізе алу 

үшін, шығармадағы іс-әрекетке, оның әуеніне балалар назарын қалай 

аударуды, дауыс ырғағын қалай жеткізе беруді ойлаған жөн. Сондықтан, 

көркем әдебиет арқылы балалардың шығармашылық-танымдық, көркемдік 

қасиеттерін дамыту аса маңызды, әрі жауапты үрдіс. 
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Мектепке даярлық тобындағы балалардың алдына қоятын міндет – 

оларды мектепке даярлау. Олардың дербестігін, саналылығын, 

қызығушылығын, жаңа әдеті мен дағдысын игеруге құштарлығын дамыту, 

баланың бұрынғы игерген дағдыларын сапалы түрде бекіту. 

Мектепалды топтарындағы баланы мектепке даярлауда тәлімгерлер 

мен тәрбиеленуші арасында қарым-қатынас ынтымақтастығын қалыптастыра 

отырып, мектеп өміріне, күн тәртібіне, оқу ісіне бейімделуі жүзеге 

асырылады. Балалардың даму ерекшелігін ескеріп, осыған дейін өздері 

меңгерген білім деңгейлерін анықтап алып, жаңа білім мазмұнымен 

таныстыруды біртіндеп күрделендіре жүйелі түрде жүргізу қажет. Мектеп 

өмірі жайында мағлұмат бере отырып, оқуға, білім алуға қызығушылығын, 

ынта-ықыласын арттыруға басты назар аударып, оларды қажетті 

материалдармен таныстыра отырып, оны өз қолдарымен жасай білу мақсаты 

қойылады. 

Баланы мектепке дайындаудағы тәрбиешінің басшылыққа алатын 

негізгі ұстанымдары мыналар: 

- педагогикалық әдеп пен ынтымақтастықтың сақталуы (балаға бейімділік, 

келісу, үнемі қатал ескерту жасамау); 

- тәлім-тәрбие жұмысының ықпалдығы (ұсынылған материалды меңгеру, 

психикалық процестерге әсер етуі, қабылдауы, есте сақтауы т.б.); 

- қолданылатын әдіс – тәсілдердің тиімділігі (сабақты ойынмен бастау, іс-

әрекетті жүйелі, мазмұн сабақтастығын сақтай отырып бірнеше 

компоненттермен құру); 

- балаға берілетін жүктеменің шектен тыс ауыр болмауы (мазмұнның 

күрделілігі, ұзақ уақыт отырып жұмыс істеу, т.б.); 

- оқу-тәрбие жұмыстары баланың денсаулығын нығайтуға әсер ететіндей 

болуы шарт (кері ықпал ететін, жағымсыз жайларды болдырмау) [26,38]; 

- сабақты өткізу формалары әр түрлі болу керек. 

Қазақстан Республикасы, Білім және Ғылым Министрлігі, 

Ы.Алтынсарин атындағы Қазақ Білім Академиясы, Шәкәрім атындағы Семей 

Мемлекеттік университеті жасап, бекітілген мектепке дейінгі балаларды 

тәрбиелеу мен оқытудың мемлекеттік стандарты "1 жастан 5 жасқа дейінгі 

балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың жалпы білім беру 

бағдарламасы мазмұнының базалық минимумы" (Семей 2002) жобаның "Тіл 

дамыту" бөлімінде былай көрсетілген: "баланың ақыл-ой дамуы мен  

қалыптасуында тіл маңызды роль атқарып, қарым - қатынас құралы болады. 

Тілдік қарым - катынас балаға білімді меңгеруге, қажетті іскерлік пен 

дағдыларды калыптастыруға мүмкіндік береді [73]. 

Тіл дамыту жұмысының негізгі мазмұны: ауызша сөйлеуін, коршаған 

ортамен қарым - катынас дағдысын қалыптастыру, ана тіліндегі барлық 

тілдік кұралдарды қолдана білу, айналасындағыларға өз ойын дұрыс және 

түсінікті жеткізу. 

Байланыстырып сөйлеу - адамдардың өзара түсінісуі мен қарым -

қатынасы барысында ойдағы түсініктерді жеткізу, ұғыну. Тілдің 

функциялары ойлаудың дамуымен тығыз байланысты. 
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Дұрыс тілдік тәрбие - тілдік коммуникативтік қасиетін дамытуға, 

қоршаған ортамен тілдік (фонетикалық, лексикалық, грамматикалық) және 

тілдік емес (мимика, бет - пішінінің қозғалысы, көзқарас, дұрыс заттық істер) 

кұралдар арқылы қарым - қатынас орнату қабілетіне бағытталған. Тілдік 

дамуда кұрбылармен диалогка түсе білуі аса маңызды. 

Белгілі бір сәтке дейін балалар әсемдікке қызығады, талғамы дамиды, 

ересектерге еліктейді. Қызығу баланың кішкене кезінен басталады. 

Ғалымдардың анықтауынша, кызығу нәтижесінде мектепалды кезде 

өлеңдерді жаттап, ертегілерді жақсы айтып үйренген бала мектепте 

гуманитарлық пәндерге ықылас кояды, мектеп бітіргеннен кейін де осы 

қабілеті дами береді. Демек, баланың қызыға білуі де маңызды, қызығуы 

«тұрақты» қасиетке айналған бала ғана жақсы нәтиже береді. Тілі бала 

кезінен дамып, жан-жақты тәрбие алған бала ел алдында сөйлей біледі, 

имиджіне де көңіл бөлетін болады. 

Қазіргі педагогикалық қоғамдастықтың алдында білім берудің жаңа 

моделін құру, оны сынақтан өткізу мен енгізудің ауқымды міндеттері тұр. 

Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту 

тұжырымдамасындағы басты мақсат мектепке дейінгі білім беруді ұлғайту 

жолымен балалардың білім алуына бастапқы мүмкіндіктерді қамтамасыз ету 

[96] . 

Қорыта айтқанда мектепке даярлық тобы балаларының бойында оқу 

қызметін меңгерту олардың тілдік дамуы арқылы танымдық белсенділігін, 

жан-жақты тәрбиесін дамытуда басты бағыттарының бірі ретінде 

танылуда. Сондай-ак, 12 жылдық білім беру жағдайында мектепке 

дейінгі тәрбие мен білім беру деңгейі ерекше мәнге ие болып отыр. 

Танымдық белсенділік тілдік дамуға негізделеді, сондықтан танымдық 

белсенділікті педагогикалық-психологиялық құбылыс ретінде талдай 

отырып, жан-жақты тәрбие жағдайлары мен құралдары қарастырылды. 

 

Әртүрлі әрекеттерде тілді дамыту жолдары 
 

Мектепке дейінгі балалардың жалпы өсіп дамуына, жеке басының 

қалыптасуына, балалардың тәрбиеленіп өскен әлеуметтік ортасының ықпалы 

өте күшті. Тіл қоғамдық құбылыс болғандықтан, өскен ортасының әсері 

болатыны заңды. Дегенмен, мектепалды балаларының тілін дамытып, 

байланыстырып сөйлеуін меңгертіп, ойын еркін жеткізе білу дәрежесіне 

көтеру дұрыс ұйымдастырылған жүйелі жұмыстар арқылы жүзеге асады. 

Ғылымдар мектепке дейінгі балалардың тілін дамыту жұмысы әртүрлі 

әрекеттер (ойын, сабақ, сергіту сәті, т.б.) арқылы жүргізіледі деп санайды.  

Бала тілінің дамуы оның сөйлеу дағдысының қалыптасуына 

байланысты. Жеке адамның сөйлеуі – ішкі жандүниесі мен рухани 

дәрежесінің көрсеткіші. Сөйлеу арқылы адам ойын басқаға жеткізеді, ішкі 

сезімін білдіреді, басқаға әсер етеді. Мектепалды балалар тілінің дамуы, сөз 

байлығы оның дүние танымына, жаңа ұғымдар мен түсініктер мазмұнын 

ұғып-түсінуіне, кеңейіп отыруына байланысты. Сондай-ақ жаңа, күрделі 
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ұғымдардың байланыстарын түсінуі мен тануы қалыптасып дамуына да 

байланысты. 

Балалардың бойында әртүрлі сезімдерді тудырудың негізі – сөз және 

сөздің мәнері. Сөз өнеріне дағдыландырып, жетілдірудің маңызды құралы – 

мектепалды даярлық тобы балаларымен жүргізілетін оқу-тәрбие, ойын, 

сергіту, экскурсия, т.б. 

К.Ж. Метербаева зерттеу жұмысында Қазақстан Республикасында 

мектепке дейінгі тәрбие мәселесі бойынша тарихи-әдістемелік, ғылыми-

теориялық арнайы зерттеулер-жүргізген ғалымдар Б.Б. Баймұратова, 

А.К.Меңжанова, X. Храпченкова, М.Т. Тұрыскельдина, Қ.М. Меңдаякова, 

Р.К. Аралбаева, Л.Б. Бақраденова, Г.Ж. Меңлібекова, М.С. Сәтімбекова,    

Т.А. Левченко, Ә.С.Әмірова, Т. Иманбеков, Ф.ІІ. Жұмабекова, А.Е. Манкеш,   

Б.О. Арзанбаева, Р.Қ. Керімбаева, С.Н. Жиенбаева, Н.С.Сайлауова, 

А.Қапенова, т.б. зерттеулері нәтижесінде ғылыми-әдістемелік еңбектер, оқу-

құралдар, бағдарламалар жасағанын келтіреді. Аталған еңбектер қазақ 

тілінде жұмыс істейтін балабақшаларда тәлім-тәрбие мазмұнын жаңартуға 

лайықты үлес қосуда. 

ТМД бойынша В.Н. Полосухина, Р.М. Рахимова, С.С. Сакиева, 

Л.Ф.Ущецкие, И.И.Насруллаева, Ш.Н.Алиева, Чэнь-Цзюнь-Тянь, 

К.С.Тюрина, В.Г. Захарченко, З.П. Плохий, Н.Н. Ханина, т.б. мектеп жасына 

дейінгі балалардың тілін дамыту мәселесін әр қырынан зерттеп, құнды 

тұжырымдар жасаған [88,5] 

Баланың тілді меңгеруі жайлы белгілі психологтар Л.С. Выготский, 

А.Л. Имедадзе, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Н.С. Рождественский, 

Ж.Аймауытов, Ә. Алдамұратов, М. Мухина, т.б. баланың жас кезеңінде 

танымдык, қабылдағыштық қабілеттерінің ерекше болатындығына 

байланысты тілді тез меңгеретінін көрсетеді. 

Бірқатар педагог-ғалымдар Е.И.Тихеева, А.П. Усова, Н.И. Кузина, Г.И. 

Алиева, А.А. Зрожевская, Б.Баймұратова, X. Қожахметова, С. Ғаббасов т.б. 

баланың таным белсенділі-гін арттырып, байланыстырып сөйлеуін 

қалыптастыруда жыл мезгілдерінің ауысуына байланысты болатын ауа-

райының өзгерістері: боран мен үскірік, жел соғуы, найзағай отының 

жарқылдауы, жер бетін тұман басуы, өзендерде сеңнің жүруі сияқты табиғат 

құбылыстарын бір-бірімен байланыстыра түсіндіруді қажет деген 

тұжырымдарын келтірген. 

Белгілі зерттеуші-ғалым Б. Баймұратова баланың тілін дамытып, 

байланыстырып сөйлеуін жетілдіруде айналадағы өмірді бақылату жұмысын 

екі әдіс тұрғысынан   пайдалануды ұсынады: 

- баланың өмір шындығын қабылдау, түсіну; 

- заттар мен құбылыстарды нақтылай түсіндіріп, бақылату арқылы 

көрсету, әрбір сабақты өмірмен байланыстырып, көрнекті құралдарды тиімді 

пайдаланғанда айналадағы қоршаған дүние жөнінде нақты ұғым, түсінік 

қалыптасады [88.11]. 

Мектеп жасына дейінгі балалар білуге тиісті қарапайым білім 

негіздерін әртүрлі іс-әрекеттерде тереңірек меңгерте отырып, олардың ой-
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өрісін, білім дағдысы деңгейін кеңейту, сана-сезімін, таным, қабылдау 

әрекетін дамыту, білімге қызығушылығын оятып, баланың өздігінен 

еңбектену белсенділігін қалыптастырамыз. 

Осыған орай, жаңа қоғамға лайықты тұлғаны қалыптастыруда 

баланың жасын, даму ерекшелігін, айрықша қабілетін ескере отырып, ақыл-

ой, еңбек, дене, эстетикалық тәрбие сапасын жақсарту қажеттілігіне көз 

жеткізіледі. 

Баланың тұлғалық қасиеттерінің дамуына бағытталған жаңа 

технологияларды қолдану - баланың жан-жақты дүниесін терең ашуға, оған 

бағыт-бағдар беріп жағымды әсер етуге, зейінін тұрақтандыруға, 

белсенділігін арттыруға көмектеседі. Іс-әрекеттің түрлеріне балаларды 

қызықтыра отырып тілін жан-жақты жетілдіріп, сұлулық сезімдерін оятып 

қалыптастыруда бейнелеу іс-әрекеті: сурет салу, құрастыру, жапсыру, қол 

еңбегі, т.б. өте маңызды. 

Балаға заттарды, ойыншықтарды, суреттерді көрсете отырып тілін 

жан-жақты дамыту бала бақшаларда кең қолданылады. Мұндай оқытуда 

грамматикалық формаларды қолдану, дыбысты дұрыс айтуда сигнал қызметі 

орындайтынын Д.Б.Эльконин, С.Л.Рубинштейн, Ф.А.Сохин, М.И.Попова, 

А.В.Захарова, В.И.Ядэшко еңбектерінде айқындалған. Бала ойынын 

ұйымдастыруда сөйлеуінің грамматикалық дұрыстығына мән беру керек. 

Бала грамматика жағынан сөйлегенде қате жіберсе, тәрбиеші түзетпейді, бала 

дұрыс айтқанша сөйлете беру керек, өйткені тіл - негізгі таным объектісі. Ол 

сөздің естілуін тыңдайды, тәжірибе жасайды, сөзбен ойнайды. Сөйтіп, 

ерекше тілдік сөйлеу ойыны пайда болады. Біз өз зерттеуімізде балалардың 

іздеу қызметі, тілдік ойынға жетелейтін проблемалық жағдайды 

қарастырдық. Бұл міндеттерді өнімді, шығармашылық мәнде шеше отырып, 

бала грамматикалық ережені өзбетімен жасайды. 

Тілдік ерекшеліктің өз бетімен дамуына сүйене отырып, үлкендер де 

белсене араласуы қажет. Педагог баланың белсенді сөйлеуіне мән береді, 

бірге сөйлеу әрекетіне қатыстырады, қажетті материалдық жағдай жасайды. 

Ф. Жұмабекова балалар бейнелейтін заттың графикалық формасы 

алдымен үш сәтке: баланың қолында бар графикалық бейнелерге, затты көру 

әсеріне және олармен іс-әрекет жасау процесінен игерілетін қимылдық-

сезімдік тәжірибеге байланыстылығын зерттеген [89]. Заттың өзін көріп 

сурет салу үлкендердің арнайы әсерінің ықпалынан пайда болады. Баланың 

салған суретінде графикалық бейнелерді дамыту бағыты, осы бейнелерді 

нығайту, графикалық бұлжымас үлгіге айналдыру бағытымен ұшырасады. 

Түс пен суретті салудың ұқыптылығы баланың суреттің мазмұнына деген 

көзқарасын көрсетеді. Сурет салу кезінде бала заттардың ұқсас топтарының 

белгілері ретінде көрінетін көмескі графикалық бейнелерден нақтылы 

шынайы заттың өзін тікелей сөз арқылы бейнелеуге көшеді. Бейнелеу іс-

әрекетін осы бағытта дамыту баладан алдымен ойлау мен қабылдауды 

дамытуды талап етіп қана қоймай, көре білуді талап етеді, бұл заттар 

қабылданған бейнелеу қағидалары бойынша мүмкіндік дүниесін береді, 
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баладан қабылданған бейнелерді ауызша сипаттау арқылы есте сақтауын 

қалыптастырамыз. 

Құрастыру - белгілі мақсатқа бағыттаған процесс. Оның нәтижесінде 

белгілі бір шынайы зат алынады. Бұл тұрғыда алғанда құрастыру жемісті іс-

әрекеттің (сурет салу, жапсыру) басқа түрлеріне ұқсас. Сонымен бірге 

құрастырудың өзіндік талаптары бар. Осы іс-әрекет процесінде қандай да бір 

құрастырманы жасау үшін кез келген бөлшектерді өзі қалауынша біріктіре 

салуға болмайтындығын бала түсіне бастайды. Тіректі бөлшектерді жеке 

бөлу керек, әйтпесе құрастырма орнықпайды. Сурет салуға қарағанда 

құрастыру іс-әрекеті мүлдем басқаша ұйымдастыруды талап етеді. 

Құрастыру іс-әрекеті бұл істің өз тәсілдерін құрастыруды тұрғызумен 

тексеруде өз тәсілдерін талап етеді. 

Құрастыру нәрсені көріп, оның атқаратын қызметін түсіне білуді 

дамытады, құрастыратын заттың түрлі бөлшектерінің қасиеттері жөнінде 

едәуір толығырақ түсінік алуға мүмкіндік береді. Бір нәрсені құрастырғанда 

бала өз тәжірибесі арқылы кейбір бөлшектер кез келген күйде, ал басқалары 

тек белгілі бір қалыпта ғана орнықты болатындығына, бөлшектерді түрліше 

ұштастырғанда орнықтылықтың түрліше болатынына көзі жетеді, баланың 

эстетикалық ұғым, түсініктері жетіле түседі. 

Айналадағы дүние туралы баланың алатын сан түрлі мәліметтері -

үлкендердің көрсеткендері мен әңгімелегендері, өзінің көргендері. Бұлар 

әуестікті, барлық жаңа атаулыға құмарлықты тудырады. Мектепке дейінгі 

шақта балалар әуестігінің өсуі, әсіресе, балалар қоятын сұрақтардың саны 

мен сипатының өзгеруінен байқалады. Ғ.Т. Базарғалиева оригами тәсілі 

арқылы қарапайым ойыншықтарды жасап, оны ертегі желісі бойынша 

театрландыруда - бала ойлауға, қиындықты жеңуге талпынып, өз жетістігіне 

қуанатынын сипаттай келе, оригами жолдарымен жасалған ойыншықтар - 

баланың қолынан келетін, шамаға шақ және қуанышты еңбек деп 

тұжырымдайды. Жәй қағаздың бейне бір ойыншыққа айналу үрдісі мен 

баланың әр түрлі әсер алуы қатар жүреді. (таңдану, қуану, өз жетістігіне жету 

және тапсырманы өздігінен аяғына дейін орындауын саналы түрде түсіну). 

Оригами арқылы бала белсенділігі дамып, саусақ қимылдары жетіледі, еңбек 

нәтижесін көріп, қол еңбегі барысында балада жан-жануарлар, құстар т.б. 

заттардың бейнелерін жасауға деген қызығушылық пайда болады. Қол 

еңбегін театрмен ұүштастыруға болады, әсемдікті әдемі сөздермен жеткізе 

отырып сөз мәдениеті қалыптасады. 

Жіптерден жасалынған қуыршақтарды қозғалту арқылы табиғи 

материалдардан жасалған бейнелер, композициялар бойынша, қағаздардан 

оригами арқылы жасалынған бейнелерді театрмен ұштастыра қол еңбегі 

қызықты да тартымды өтеді [90, 226.]. 

Театрмен ұштастырылған қол еңбегі барысында бала тілі дамып, 

шығармаларды кейіптендіруде, өз еркімен әңгімелеуде батылдыққа, 

жігерлікке талпынып, ой-қиялы дамып отырады. "Құстар" тақырыбы 

бойынша табиғи материалдардан жасалған балалар жұмыстарын "Кімнің 
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мекені жақсы" атты ертегісімен театрландырылса, қызықты, тартымды 

болады,балалардың байланыстырып сөйлеу қалыптасады. 

Адамның бүкіл ғұмыры тәлім-тәрбиеден тұрады. Ата-ана өз 

баласынан көз жазбай бақылап, дұрыс бағытта жөн сілтеп отырғанда ғана 

өнеге нәтижесіне жеткізеді. Осыған орай, баламен жұмысты ата-анамен 

байланыста жасаған өте тиімді. Қол еңбегінде меңгерген тәсілдерін бекіту 

ретінде отбасында бірігіп жасаған бұйымдардан көрмелер ұйымдастыру, 

балабақша мен отбасы байланысын бекіте түседі [91]. 

"Үй жануарлары мен олардың төлдері" тақырыбында балалардың ата-

аналары арасында жұмсақ ойыншықтарды тігу сайысын өткізіп, дайын 

ойыншықтардан қуыршақ театрын ұйымдастыруға болады. Мұндай істер 

"Жыл басына таласқан хайуанаттар" ертегісі бойынша балалардың өздігінен 

қуыршақ театрын көрсетуде дауыс ырғағын келтіруге, дұрыс сөйлеуге, 

тыңдай білуге, сөздің дыбыстық мәдениетін меңгеруге жаттықтырады. 

Ф. Жұмабекова балалармен ұйымдастырылатын қол еңбегінде жаңа 

технологияларды жиі қолдану бала ынтасын көтеретінін, қызығушылығын 

арттырып, дербес әрекетін дамытатынына ерекше мән берген [89]. Қол 

еңбегін ұйымдастыруда әр түрлі материалдарды қолдану қажет: табиғи 

матеиалдар, қағаздар, қорапшалар, сіріңке қораптары, паралондар, сымдар, 

жіптер, мата қиындылары т.б. Осындай бағытта ұйымдастырылған қол еңбегі 

нәтижесінде баланың көру мүмкіндігі қолдың саусақ қимылдары т.б. жетіле 

түседі, сонымен қатар үстел-үсті және қуыршақ теарымен, жасаған 

бұйымдарын тақырыпқа сай мазмұнын әңгімелеп берумен байланыстырса 

балалар шеберлікке, шығармашылыққа,сөйлей білуге шыңдала түседі. 

Қазіргі талапқа сай тәрбиеші - педагог жан-жақты білімді, өз бетінше 

ізденгіш, шығармашылықпен еңбектенетін, баланың ішкі дүниесін сезіне 

білетін болуы тиіс. Сондықтан, баланың сөз қорын байыту, сөйлеу 

дағдыларын, іс-қимылын, ой-өрісін дамыту, қызықты да, тартымды 

ұйымдастырылған тәлім – тәрбиелік жұмыстарға назар аудару қажет. 

Күнделікті есеп сабағы қызықты өту үшін көркем сөздерді, театрландыру 

арқылы ұйымдастырса бала түсінігі кеңейіп, ақыл-ойы арта түседі. Таныс 

шығармаларды әңгімелесу барысында санату, көлемді ажырату, кеңістікте 

бағдарлай білу, уақытты бағдарлай білу тапсырмаларын орындап отырса, 

баланың ойлау қабілеті дамиды. Көрнекіліктер арқылы ертегі-әңгімелерді, 

өлеңдердің мазмұнын әңгімелесу барысында жеке немесе жалпы 

тапсырмаларды орындап, бала білімі тереңдетіліп отырады. 

Мектепке сапалы дайындаудың мазмұнына баланың тілін дамыту 

енеді. Қандай сабақ болмасын, оның мақсаты баланың мағыналы сөйлеуін 

дамыту, ойын жеткізе білуді, сөздік грамматикалық дағдыларын дұрыс 

қолдануды үйрету болып табылады. 

Ал бейнелеу өнері сабақтарында тәрбиеші нақты педагогикалық 

мақсат қою арқылы тәрбиелік, білімдік, дамытушылық міндеттерін, қажетті 

қимыл-қозғалыстарын үйрету сипатын анықтайды. Әсіресе, құрылымдық 

ерекшелік формаларын түсінуді дамыту, кеңістікті, пропорцияларды сезінуді 

қалыптастыру, көзбен көру зейінін, бақылауын, көзбен мелшерлерін дамыту. 
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Дидактикалық міндеттердің кәдімгі сабақтан айырмашылығы сабақтың 

мақсат, міндеттері ойын әрекеттерін жүзеге асыру арқылы шешіледі. Ойын 

әрекеттері нақты ережелерге сәйкес жүзеге асады. Ойында балалардың өзара 

қатынасына байланысты, мінез-құлықтың нақты нормалары, ережелері және 

нақты рольдерді орындауына деген адамгершілік талаптары бар. Ойынның 

жетістіктері мен қиындықтары соңында белгілі болады. Ойынның осындай 

шарттарда ойын үйрету қызметін орындайды және балаларды әсемдікке 

баулуда тиісті нәтижелерін береді. 

Ойын баланың психикасында сапалы өзгерістер туғызады. Ойын іс-

әрекетінде заттарды ажыратып қана қоймай, өзіне қандай да бір рольді алып, 

сол рольге сәйкес іс-әрекет жасайды, адамдар арасындағы қарым-қатынастар 

мен міндеттерді түсіне бастайды. Шындық рольді ойындардың сюжеті 

болады, заттар арқылы үлкендердің шынайы істерін қайталайды. Бірлескен 

ойында балалар қарым-қатынас жасау тілін, өз іс-әрекетін басқалардың 

әрекетіне үйлестіруді, өзара түсінуді, өзара көмектесуді үйренеді. Ойын 

әрекеті психикалық процестер ырықтылығының қалыптасуына әсер етеді, 

тілдік дағдылардың дамуына ықпалын тигізеді. Жақсы ойынды жүргізу үшін 

күрделі емес ойын жабдықтары қажет, ал оны балалар ата-аналарының, 

үлкендердің жетекшілігімен өздері де жасай алады. Ондай құралдар қағаздан, 

қатты қағаздан, фанерадан, параллоннан жасалады. 
Қорыта айтқанда,мектепалды балаларының тілін дамыту аса жауапты 

әрі маңызды мәселе.Тіл дамыту жұмысы дұрыс ұйымдастырылған оқыту 

тәрбиелеу жүйесі негізінде(баланың барлық әрекеттері 

арқылы:ойын,сабақ,серуен,т.б.)өз нәтижесін берері сөзсіз. 

 

Ойын әрекеті және ойын арқылы тіл дамыту 
 

Мектепалды жаста бала адамдар арасындағы әлеуметтік қатынастарды 

ерекше модельдеуге қабілетті болады. Заттарды ойында қолданады және 

ойынға байланысты рольдер арқылы бала мінез-құлықтың ырықты 

формаларын игереді. Осыған сәйкес көптеген балалар үлкендерге тәрбиеші 

деп қарап, адекватты қатынас көрсетеді. Егер балада әлі мұндай сұраныс 

қалыптаспаса, онда үлкен адамдарға деген мұндай қатынас тумайды, 

сондықтан қарым-катынас жасау үрдісін қиындатады. 

Педагогикалық үрдісте ойынға мән беру баланың белсенділігін 

көрсетеді, сөйтіп бала өзін толық көрсете алады. Ойын арқылы бала үлкен 

кісімен және өзі сияқты басқа балалармен еркін қатынасқа түседі. Бұл бала 

өмірін ұйымдастырудың негізгі формасы болып табылады. Күтілетін 

нәтижелер: баланың жас ерекшеліктерін, құқын, болашағын есепке алып 

«еркіндік деңгейі» кеңейеді. Ынтымақтасу, диалог жағдайында бала 

эгоцентризм мен индивидуализмді жеңіп, ұжым құрады. Баланың танымдық 

және шығармашылық қабілеттері дамиды. Тәрбие нәтижесін үлкендердің 

баламен қарым-қатынасы анықтайды. 

Мектепалды кезеңде бала қарқынды түрде психикалық жағынан 

дамиды. Бұл кезеңде болашақ жеке адамның негізі қаланады, адамгершілік 
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түсініктері, сезімдері, әдеттері пайда болады, мінез-құлықтарының белгілері 

қалыптасады. Мектепалдындағы тәрбие білім берудің жалпы жүйесінің 

алғашқы сатысы болып табылады. Бұл кезде баланың денсаулығын қорғап, 

күту қажет, дене бітімі дамуына, саналы түрде білімге деген қатынасын, 

азаматтық ұстанымдарға назар аударған жөн. 

А.Ж. Едігенова алты жасар баланың жетекші әрекеті - ойын арқылы 

оқу әрекетін қалыптастыруда маңызы зор екендігін зерттеген [78]. Баланың 

өсіп өркендеуі, дүниені танып білуі ойынмен байланысты. Мектепке дейінгі 

кезеңде өмір қажетінен туындайтын ойын бала үшін іс-әрекетке, еңбекке, 

қимыл-қозғалысқа бастаушы болумен қатар, дүниені танып білу, түсіну мен 

ұғынудың кілті. Бала ойын кезінде өзін қалай ұстап, бойындағы 

ерекшеліктерін қалай көрсетсе, кейін оқуда да, ер жетіп, есейіп, еңбекке 

араласқанда да сол мінез-құлықтың көрінісі қалыптасады. Бала өзінің іс-

әрекетін, күш-жігерін ойын арқылы машықтандырып, өзі қарым-қатынаста 

болған заттар мен құбылыстардың сыр-сипатын үғынады, әрі болашаққа тән 

болмыс нышандары айқындала түседі. Ойын арқылы балалар ненің қатты, 

ненің тәтті, ненің ащы екенін қарым-қатынас негізінде аңғарып, оның ақиқат 

мәнін түсінеді. Ойын және онда қолданылатын ойыншық пен құрал-жабдық, 

сол кезеңдегі балалардың қарым-қатынасы, меңгерген дағды әдеттері оның 

болашақ өміріне өнеге, тәлім-тәрбие болып табылады [78]. 

Ойынның негізгі қызметтері. Оқу үрдісіндегі ойын технологиясының 

орны мен рөлі, ойын мен оқу элементтерінің үйлесуі, көп жағдайда 

педагогтың ойынның атқаратын қызметін дұрыс түсінуіне тікелей 

байланысты болады. Ойынның атқаратын қызметтері дегенді оның 

пайдалылығы, тиімділігі деп түсінген дұрыс. Соған сәйкес әр ойынның өзінің 

пайдасы болады. [78]. 

Ойынныц мәдени-әлеуметтік қызметі. Ойын - баланың 

әлеуметтенуінің күшті құралы болып табылады. Баланың әлеуметтенуі - бұл 

оның әлеуметтік нормалар мен мәдени құндылықтарды меңгеруі. Ойын 

барысында бала үлкендермен және құрбы-құрдастарымен қарым-қатынаста 

бола отырып, болашақ өміріне қажетті білім, іскерлікті, қоғамға тән рухани 

құндылықтар мен нормаларды меңгереді. Ойынның мәдени-әлеуметтік 

қызметі осыдан көрінеді. 

Ойын баланың өзін-өзі жетілдіруіне кызмет етеді. Бұл ойынның 

негізгі кызметінің бірі. Адам үшін ойын өзін жеке адам ретінде жетілдірудің 

аса маңызды саласы болып табылады. Осы жағынан алғанда адамға қандай 

да бір мақсатқа жету немесе оның нәтижесі емес, ойынның нақ өзі маңызды 

болып табылмақ. Ойын үрдісі - бұл адам үшін өзін-өзі жетілдіру кеңістігі 

болады. Практика көрсетіп отырғандай, ойында адам өзін де бар немесе 

мүмкін болатын мәселелерін ашады, тіпті олардан арыла алады. 

Ойынның коммуникативті кызметі. Ойын - коммуникативті іс-

әрекет. Өйткені, бала адамдар арасындағы өте күрделі қарым-қатынасқа 

енеді. Егер ойын адамдардың қарым-қатынас формасы болса, онда өзара 

әрекетсіз, өзара түсінусіз, өзара қарым-қатынассыз ешқандай ойынның болуы 

мүмкін емес. 
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Ойынның диагностикалық қызметі. Диагностика - диагнозды қою, 

тану дегенді білдіреді. Ойынның алдын ала болжау қасиеті бар десек артық 

емес, өйткені, біріншіден, индивид ойында барлық жағынан көрінеді 

(интеллектісі, шығармашылығы және т.б.); екіншіден, ойын өз-өзінен - өзін-

өзі көрсету алаңы болады. 

Ойынның ойын терапиялық қызметі. Ойынды адамның мінез-

құлқында, оқуында, қоршаған ортамен қарым-қатынасында туындаған әр 

түрлі қиыншылықтарын жеңуде қолдануға болады. Д.Б.Эльконин ойын 

тәсілдерінің терапевтік маңызын бағалай келе, ойын терапиясының тиімділігі 

бала рөлдік ойындарда алатын жаңа әлеуметтік қатынастар практикасымен 

анықталады деп көрсетті [79]. 

Ойынның коррекциялық қызметі. Егер барлық бала ойынның ережесі 

мен сюжетін меңгерсе, әрбір ойынға қатысушы өз рөлін ғана емес, сонымен 

қатар, серіктесінің рөлін де жақсы білсе, ойын үрдісі мен мақсаты оларды 

біріктірсе, онда ойында психологиялық коррекция өз-өзінен табиғи өтеді. 

Жалпы коррекциялық ойындар топта құрбы-құрдастарымен қарым-қатынаста 

мәселесі бар және өзін қалыпты сезінуіне бөгет жасайтын қылықтарынан 

арылуға көмектесуге, мінез-құлқында ауытқуы бар балаларға көмек 

көрсетуге бағытталады. 

Ойынның көңіл көтеретін қызметі. Көңіл көтеру - бұл әртүрлі 

нәрсеге әсерлену, қызығу, құмарту. Ойынның көңіл көтеретін қызметі нақты 

қолайлы жағдайды, жағымды атмосфераны, қорғаушы механизм ретінде 

рухани қуанышты, яғни жеке басты тұрақтандыруды қалыптастырумен 

байланысты болып келеді. Ойынның фантазияға «азық» беретін, сиқырлы 

күші бар десек артық айтпаған болар едік. 

Көрнекті психолог ғалым Д.Б. Элькониннің оқу әрекеті баланың 

психикалық дамуын шапшаңдататын жетекші әрекет болумен қатар, 

қарқынды жаңа өзгерістер алты жастағы балалар мен кіші мектеп жасындағы 

кезеңге тән екенін айтқан [79,176.]. Оқу әрекетінің басқа әрекеттерге де 

ықпалы зор. Кез келген әрекет сол әрекетке сәйкес міндеттерді орындаумен 

қалыптасады. 

 Сан алуан негізгі күрделі мәселелердің бірі - оқу әрекетін 

қалыптастыруды балалардың дербестігіне мақсатты бағыттау. Дербестілік - 

жеке тұлғаның әрекетке сан қилы көріну бағыттары.Мектепалды жасындағы 

баланың оқу әрекетіндегі дербестігі дегеніміз баланың өз дайындығы 

деңгейінде тапсырманы талдап, неге үйренетінін анықтауы, тапсырманы 

орындауға қажетті ереже, түсінік, ұғымдарын жаңғырта алуы, орындауы, 

тексеруі және бағалауы [80]. 

Оқытып – тәрбиелеудегі негізгі мақсат - балаларды мектептегі оқуға, 

ұйымшылдыққа, еңбек ете білуге даярлау, олардың бойына адамгершілік 

қасиеттерін қалыптастыру, ойлау, сөйлеу қабілетін дамыту. Сабақ үстінде 

жүргізілетін жұмыс түрлері, тақырыпқа сай алынған тәрбиелік мәні бар ойын 

түрлері балалардың ойлау белсенділігін қажет етеді. Әсіресе сабақта ойын 

түрлерін орнымен қолдану, оны қызықты ету арқылы алты жастағы 

балалардың білімге ынта-ықыласын, пәнге деген сүйіспеншілігін 
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қалыптастырады. Ойын балаларды сабақта зерігіп, шаршаған кездерде 

сергіту мақсатында да жүргізіледі. Ойын арқылы бала өздігінен жұмыс 

істеуді меңгереді, ойлау қабілеті дамып, өздігінен қорытынды жасай алады. 

Ойынның мектепке дейінгі педагогика мен психология жүйесінде 

теориялық жағынан да күрделі сала саналуының басты себебі баланың 

ертеңіне, болашақ өміріне бағыт-бағдар беретіндігінде. Оқу және еңбек іс-

әрекеттері өздерінің жетілген формаларында мектепке дейінгі шақта 

қалыптаса бастайды. Ойын іс-әрекеті алты жастағы балаларда жетекші орын 

алады. Іс-әрекеттің осы түрлерінің әрқайсысы күрделі құрылымға ие және 

бала психикасына жоғары талаптар қояды. Балада әлі қалыптасып 

үлгермеген психикалық қасиеттер мен қабілет болуы қажет. Жүйелі оқуға 

және келешек өнімді еңбекке араласуға даярлық балаларды тәрбиелеу мен 

оқытудағы негізгі міндеттердің бірі. Ал, бұл даярлық негізінен ойын мен 

істің жемісті түрлері арқылы жүзеге асырылады. Үлкендер балалардың 

алдына оқу мен еңбекке тән нақты тапсырмаларды қояды. Балалар осы 

тапсырмаларды орындағанда олардың оқу мен еңбек іс-әрекеттері үшін 

қажетті белгілі бір психикалық іс-әрекеттерді игеруіне бірте-бірте қол 

жеткізеді. 

Алты жасар баланың оқу мен еңбек элементтерінің дамуына баға 

бергенде ісінің мәні оны ұйымдастырушы үлкен адам мен бала үшін көптеген 

жағдайларда түрліше болады. Белгілі бір сәтке дейін балалар іс-әрекет 

процесінің өзіне қызығады, үлкендерге ұқсауға ниеттенеді, бала ұқсау және 

оларды мақұлдауына ие болу тілегін басшылыққа алады; бірақ алған 

білімнің, тапсырмалардың орындау нәтижелерінің мәнін әлі түсінбейді. Алты 

жаста оқу мен еңбек іс-әрекеттерін саналы орындау жаңа ғана қалыптаса 

бастайды [80]. 

«Шыдамды еңбек, алғыр ой, анық досың біліп қой» деген даналық 

сөздің мағынасы ата-аналар мен тәрбиешілерге арналған. Ойын арқылы 

баланың оқуға қызығушылығын, ойлау қабілетін дамытып, өздігінен 

қорытынды жасауға үйрету өте тиімді. Мысалы, сөздерді дыбысқа талдау, 

сөз құрастыру жұмыстарына жаңашыл педагог Амонашвили ойын тәсілін 

пайдалану "Шашылған дыбыстар" - бұл ойынды дұрыс ұғып, оны тыңдай 

білуге, дыбыстарды ажыратып, ойда ұстап, сөз құрастыру балалардың ой -

өрісін дамытады. Тіл дамыту сабақтарында "Кім көп біледі?", "Сөз тауып 

айт",  "Жануар  шақыру",  т.б.  балаларды  шапшаң  ойлауға,  сөздік қорын 

байытуға, дүние танымын кеңейтуге көмектеседі. Математика сабағында 

балалар "Дүкен", "Почта", "Үндемес", "Күн мен түн", "Бәйге", т.б. көптеген 

ойындарды қызыға ойнайды. 

Баланың ойын кезіндегі қимыл - козғалысы мен дене бітімін 

жетілдірсе, іс-әрекеттегі амал – тәсілдері ой-сананың дамуына ықпал етеді, ал 

қарым-қатынастағы пайымдаулары өзіндік таным-түсінік, мінез-құлық 

әдеттерін бекітуіне әсер етеді. Жеке тұлғаның пішін болмысына, кісілік 

келбетіне, көзқарас нышандарының өркендеуіне жол ашады. Баланың бүгінгі 

ойыннан бастау алған іс-әрекет, түсінік, таным, ұғым, әдет, машық, дағды, 
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мінез, қарым-қатынас нышандары дамып келе жеке тұлғаның тіршілігінен 

жалғасын тауып, олардың қоғамда атқаратын еңбегімен ұштасады [80]. 

Бірінші орынға мектепалды балалық шақтың өзін-өзі бағалау, оның 

толыққанды өмір сүруін қамтамасыз ету қажеттігі идеясы ұсынылады. 

Негізгі жалпы адами психикалық сапаға іс-әрекеттің түрлі «балалық» түрлері 

- ойындар, сурет салу, құрастыру, т.б. жатады. Бұл іс-әрекеттің түрлерін 

талдау, оларды игеру, психикалық сапаларды жүзеге асыру мектеп 

алдындағы оқыту мен тәрбие негізі болып табылады. 

Баланың психикалық жағынан қалыптасып, дамуы, оның іс-әрекетін 

ұйымдастыру баланың жас ерекшеліктерін ескере отырып, жүзеге асады. 

Педагогикалық ықпал етуді баланың даму деңгейімен сәйкестендіру қажет. 

Сабақта балаларды сөздің дыбыстарын дұрыс, анық айту, сөздік қорын 

одан әрі дамыту қажет. Жалпы бұл кезде бала тәрбие әсеріне назар аударады, 

эмоциясы жоғары болады. Баланың рухани әлемі қалыптасады. Бала беріліп 

тыңдайды, әңгімелейді, сурет салады, өлең айтады. Әсіресе өзі көрген, 

естіген нәрсені өз қолымен жасауға талпынады [37]. 

Оқыту үрдісіне ойын әрекеттерін енгізу көркемдік әдіске жататыны 

белгілі. Ол тәрбиешінің сөзі мен баланың белсенді әрекетінің арнайы ойын 

құралдарымен үйлесімге түсуімен анықталады. Ғылыми негізделген ойын 

негізінде бала әсемдікті сезінеді, көркемдік біліктілігі қалыптасады. 

Ойынның көркем шығармашылықпен үйлесу негізінде баланың сұлулыққа 

деген негізгі ұстанымы қалыптасады                                                                                                                                                                                                

Ойын тілдің дамуына өте зор ықпалын тигізеді. Ойын жағдайы оған 

араласқан әрбір баладан тілдік қарым-қатынас дамуының белгілі бір деңгейін 

талап етеді. Егер бала ойынның барысына қатысты өз тілегін анық айтуға 

мүмкіндігі болмаса, сөз арқылы берілген нұсқауларын түсінуге қабілеті 

жетпесе, ол құрдастарына масыл болады. Құрдастарымен түсінісу қажеттігі 

ауызекі байланыстырып (монологты, диалогты) сөйлеуін дамытуға себепші 

болады. Рольді ойын қиялдың дамуына ықпал етеді [70]. 

Баланың сөздік қорында белгілі бір дыбыс комплексі болғанның 

өзінде, онымен өмір құбылысының шындығын (адамды, тамақты, белгілі бір 

қимылды) байланыстыруды үйренгенде де ол әлгі байланысты жасауға кім 

үйретсе, соған еліктейді және еліктеу кейін де инстинкті бола бермек. Сөйлеу 

мәнеріне тәрбиешіге, мектепте мұғалімге, сонымен бірге бала сол маңда 

тұратын барлық адамның сөзіне еліктей отырып үйренеді. 

Қорыта айтқанда ,,ойында озған бала.өмірде де озады»-демекші ойын 

әрекетінде белсенділік танытып,әртүрлі іс-қимылдарға қатысты 

іскерлік,дағдыларды меңгерген,өз ойын басқаларға жеткізе білетін,қарым-

қатынасқа еркін түсе алатын баланың мектептегі оқуға ешбір қиындық-

кедергісіз енетіні белгілі.Сондықтан,ойын арқылы мектепалды балаларының 

тілдік сезімін қалыптастырып,сөздік қорын байытып,ауызекі байланыстырып 

сөйлеуін жетілдіру арқылы ұшқыр ойлы,танымдық қасиеттері сапалы 

дамыған балаларды тәрбиелейтініміз сөзсіз. 
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Ауыз әдебиет үлгілерінің тіл дамытудағы маңызы 
 

М. Ғабдуллин қазақ ауыз әдебиетi талай ғасырдан келе жатқан 

халқымыздың бай мұрасы асыл қазынасы деп бағалаған [98]. Қазақтың мақал 

– мәтелдерi болсын, жұмбақ, жаңылтпаштары, ертегiлерi – бәрi де балаларды 

әр қырынан тәрбиелеуге септiгiн тигiзедi. Ауыз әдебиетiнiң осы тамаша 

үлгiлерiмен мектепалды балалардың тiлiн жан-жақты, әрі сапалы дамытуға 

бет бұрыс жасауға болады. Fажайып оқиғаға толы ертегiлер, батырлық 

жырлар, мақал – мәтелдер, ойға түрткі салатын сыр сандықты жұмбақтар, 

қиыннан қиыстырылған тақпақтар, жаңылтпаштар – бәpi де бала бақшасында 

кең пайдаланылатын керемет дүниелер.  

Мектепке дейінгі мекемелерде жүргiзiлетiн ана тiлi сабақтарында 

ауыз әдебиетiнiң үлгiлерiн оқытуға үлкен көңiл бөлген жөн. Онда оқылған 

epтeгi, әңгiме мазмұнын жүйелi байланыстырып, әңгiмелеп беруге үйрету, 

epтeгi мазмұнында кездесетiн кейiпкерлердiң ic-әрекетiне сай образды сөздер 

мен диалогтарды, кейбiр өлең шумақтарын бұлжытпай жатқа айта бiлуге, eкi 

адамның диалогында кездесетiн сұрақ, қорқыныш, талап - тiлектердi 

бiлдiретiн сөздерге дауыс екпiнiн дұрыс қойып, мәнерлi айта бiлуге 

тәрбиелеу талап етiледі [32,46.] . Мектепалды балалардың тiлiн дамытуда 

ауыз әдебиет үлгiлерi - ертегiлер, жұмбақтар, жаңылтпаштардың пайдасы 

мол. Ауыз әдебиетi үлгiлерiмен баланы таныстыру үшiн, алдымен оқылатын 

материалдың көлемiн, мазмұнын анықтап алу керек. Mәтін мазмұны 

балаларды қызықтыратындай, жалықтырып жібермейтiндей шағын болу 

керек.  

М. Әуезов қазақ ауыз әдебиетiнiң өте үлкен бiр саласы ертегiлер дей 

келе, ол өте ерте заманда, жазу-сызу болмай – ақ пайда болып, дамыған, олар 

ұрпақтан ұрпаққа ауызша жеткізіліп келген деп айтқан [99]. Фольклордың 

басқа түрлерi сияқты ертегiлер де адам баласын еңбекке, тұрмыс - тiршiлiк 

жағдайына байланысты туған. Жаратылыс құбылыстарын, табиғат сырын 

жетік бiлмеген, олардың нелiктен болатынын толық түсiнбеген ертедегi 

адамдар әр нәpceні қиялдаған. Бұл жөнiндегi ұғым -түсiнiктердiң сезiм 

күйлерiн әңгiмелеп айтатын болған. Осылайша epтeгi әңгiмелердiң алғашқы 

үлгiлерi пайда болған.  

Бертiн келе, қоғамдық қарым - қатынастардың алға басып, адам 

баласының ой - өрiсiнiң, сана -сезiмiнiң ұлғайып өcyi ертегiлердiң де 

дамуына үлкен септiгiн тигiзген. Осы негiзде ертегiлердiң алғашқы үлгiлерi 

әр түрлi өзгерiстерге түскен, мазмұны жаңа ертегiлер пайда болған. Онда 

халықтық тұрмыс салты, күнделiктi өмiрдегi ic - әepeкеті басты орын алады,  

қоғамдық, мәні бар мәселелер көтерiледi. Осының бәрiн халық ертегiлерi 

арқылы көркемдеп суреттеп,кейіпкерлер арқылы бейнелейдi. Қазақ ауыз 

әдебиетi нұсқалары мектепалды балаларының ой - өрiсiн, дүние танымын, 

тiлiн кеңейтедi. Олардың эстетикалық талғамын кеңейтiп, тапқырлыққа, 

еңбекке, елiне деген сүйiспеншiлiкке баулиды.  

Жауыздық, тоғышарлық, ел арасын арандатқан қулар қазак 

ертегiлерiнде жиіркенішті орын алды. Оларға халық өз арасынан шыққан 
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қарапайым адамның  ақылы мен қайратын, көпшілік үшін жасаған адал 

еңбегiн қарама- қарсы қойып, салыстыра отырып, үлгi етті.  

Ауыз әдебиетiнiң басқа түрлерi сияқты ертегiлердiң де өзiндiк 

құрылысы, көркемдiк ерекшелiгi бар [98]. Қандай epтeгi болсын ол белгiлi 

бiр сюжетке құрылады, оқиға желiсiнiң басталуы, аяқталуы, өзiндiк шешiмi 

болады. Epтeгi баяу басталып, оқиға желiсi күрделене түседi. Кейiпкерлер 

арасындағы қайшылықтар өрiстей келе, әдiлдiк үстемдік құрып, зұлым iс-

әрекеттер жеңiлiс табады. Әcipece, адам өміріне байланысты iс-әрекеттер 

өткip сықақ мысалмен берiлiп, бала сезiмiн селт еткiзетiн дәрежеге жеткiзедi. 

Бала жағымсыз кейiпкердiң жексұрын әpeкетінен бойын аулақ ұстап, 

жақсылыққа, сұлулыққа бет бұрады. Ертегiнiң осындай әр жақты сырын 

қызықты, тартымды, бала санасына лайыктай жеткiзу айтушының шынайы 

шеберлiгiне тiкелей байланысты. Ертегiлер мазмұн ерекшелігiне қарай 

бiрнеше түрге бөлiнедi: қиял – ғажайып ертегiлерi, хайуанаттар жайындағы, 

тұрмыс - салт, аңыз ертегiлер. Мектепалды жастағы балаларға осылардың 

бастапқы түpi оқылады.  

Жұмбақтар - халық ауыз әдебиетiнiң ecкi түpi. М. Әуезов жұмбақтың 

өмip тыныштығын, тәлiм –тәрбие берудегi маңызын атап көрсете отырып, 

былай деген: «Сырт қарағанда соңғы yaқыттардa жазба әдебиетiнiң 

күшеюiмен қатар, жұмбақ азайған шығар, жаңадан жасалмайтын шығар 

деген ойлар болушы едi. Анығында бұл тepic боп шықты. Жұмбақтар қазақ 

халқының арасында да және Союздың барлық басқа халықтарының арасында 

да әлi тыңнан туып, молайып, дамып келедi. Олай болса, халыктың жұмбақ 

деген фольклор қорын жинап басып, тексерiп тану ғылымдық зор мiндет 

болады» [99,28б.]. Сонымен бiрге М. Әуезов жұмбақтың көлемiне табиғат 

жайы, адамның денесi, хайуанат пен өсiмдiк, бақташы, егінші,  еңбек құралы, 

азын – аулақ техника жайы сияқтылар болады [99б]. Әдетте бiр затқа 

жұмбақталған заттың мынандай белгiлерi: қасиеттерi салыстырылып, 

ұқсатылады. 1. заттың сыртқы тұлғасы мен түр - түci; 2. 3аттың тұрақты саны 

мен көлемi (мөлшерi); 3. 3аттың қызметi мен қимылы; 4. 3аттың неден 

жасалатындығы, қайдан шығатындығы; 5. Заттың дауысы, дыбысы, т.б.  

Жұмбақтар балалардың дүниенi тану қабiлетiн дамыту, тапқырлыққа 

баулу мақсатымен үйретiледi [100]. Жұмбақ оқу жеке сабақ түрiнде емес, 

баланың бiлiмiн тиянақтау үшiн сабақ барысында оқылады. Әcipece, зат 

таныту сабақтарында қолдану тиімді.  

Балалар айналадағы өмiрдi бақылау арқылы таниды. Сондықтан 

бақылау кезеңi мазмұнды, нәтижелi eтyiнe баса назар аудару қажет. Бала - 

бақшада көп байқалып жүpгeн жай: тәрбиешiлер көбiне серуеннiң бақылау 

кезеңiн үстірт ететiндiгi. Мысалы, «Балалар, қараңдаршы, бүгiн қар 

жауыпты, ол аппақ». Балалар «Иә», - деп жауап бередi. Одан әpi ой 

жалғаспайды. Осы peттe қардың түciнe ғана көңiл аударып қоймай, қардың 

суық болатындығы, күн көзiне шағылысып тұрса, оны ақша қар деп 

атайтынын айтып, қарды ұстауға болады. Оны қолға ұстағанда еритiнiне де 

көңiл аудару керек. «Балалар, қар қолға ұстағанда ери бастайды екен, себебiн 

кiм айта aлaды? Иә, қол жылы, жылылықтан қар еридi. Бөлмеге апарып 
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қойсақ та еридi, мына ыдысқа қарды толтырып салайық, бұл әзiр далада 

тұрсын, серуен бiткен соң, бөлмеге апарып қоямыз. Артынан не болғанын 

көремiз». Бұдан кейiн тәрбиешi қар туралы тақпақ айтып беруiне болады [32, 

8б.]. Келесi серуенге шыққанда тәрбиешi қар туралы балалар бiлетiн 

жұмбақты айтқызып, шешiмiн сұрайды. Сонда 3 – 4 eстіген жұмбақ туралы 

aлғашқы түсінік берiледi, осылай түрлi ic-әрекет кезiнде жатталады. Жұмбақ 

оқу, шештiру жеке сабақ ретiнде емес, тiл дамыту сабақтарында, экскурсия, 

бақылау, ойын т. б. жұмыстарға қоса жоспарланады. Мысалы тәрбиешi 

найзағай туралы жұмбақты балаларға айтуы керек болды дейiк:  

Жөңкидi бұлттар дүркiреп,  

Жауады жауын күркiреп.  

Аспанның жүзi жарқ eттi,  

Ақ найза жерге сарт eттi.  (Найзағай) 

Бұл жағдайда мынандай дайындық жұмыстары жүргiзiледi: бақылау 

кезiнде аспанда бұлт болатынын, ол бұлттың әр түрлi болатыны. Қою бұлт, 

сұрғылт бұлт, ақ бұлт, ақ бұлт, олардың қозғалып отыратындығы мұқият 

бақыланады. Ақша бұлт күні жаңбыр жаумайды, бұлт қоюланғанда арты 

нөсер жаңбырға айналатыны сөз болады. Мұның бәрi бөлмедегi табиғат 

күнтiзбесiнде шартты белгiлермен көрсетiледi.  

Бұдан кейiн бұлт тұралы, жаңбыр туралы тақпақтарды айтуға болады:  

- Бұлт-ау, көктен төнесiң,  

Қайдан көшiп келесiң?  

- Мұхит жақтан келемiн,  

Жер үрлесе, желемiн.  

- Қайдан, қайтiп нәр алдың,  

 Қайдан қалай жаралдың?  

- Теңiз, мұхит, суданмын,  

Бу боп содан туғанмын!  

Ай бiрге жүредi,  

Жүзiме үңiлiп, күледi.  

Ендi мен сендерге бiр жұмбақ айтайын, сендер жақсылап тыңдап, 

жауабын берiңдер:  

Әдемi түнде,  

Мен жүрсем бiрге жүредi,  

Ол не?  

Қане балалар, ойланыңдар.  

Балалардың көбi "Ай", - деп жауап бередi. Балаларды осылайша 

жұмбақпен таныстыруға болады. Бұдан кейiн мектепке даярлық тобы 

балаларының өздерiне жұмбақ құрастыруға, олармен жұмбақ кештерiн 

ұйымдастырып тұруға болады.  

Жұмбақты табиғат көpiнicтepiн, заттардың, ойыншықтардың қасиетiн, 

сынын, түciн байқату және сабақты ұйымдастыру кезiнде айтқызуға болады.  

Мысалы, сурет салмастан бұрын салынатын зат бақыланады. Мысалы, 

аққудың cypeтін салу үшiн ол туралы тақпақ оқып, оның әдемi құс eкенін 

айтып кеткен жөн. Құстар туралы видеофильмнен аққуларды көрсетуге 
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болады. Табиғаттың әсем көpiніci туралы сөз болады. Тәрбиешi аққу туралы 

жұмбақты оқиды. Балалар оны суда жүзiп жүрген әдемi аққу туралы 

қабылдайды. Бишiлердiң аққудай құлпырған келбетiн де айтуға болады. 

Баланың есiнде жақсы қалу үшiн тақпақты тағы да бiр рет қайталап оқу 

керек. Балалар бақшаға келгенде не көрiп, не естiгендерi туралы әңгiме 

болғанда  тағы да бiр рет қайталанады. Сурет сабағында мына өлең шумағын 

айтқызады:  

- Ақсың, сұрсың, қарасың, 

Қайда қалқып барасың? 

- Жерге нөсер төгeмін,  

Өcciн гүлдер, көп eгiн. 

Гүл - гүл жайнап өсер көк,  

Нөсерлетсең, нөсерлет!  

Жаңбыр жауған кезде алаңда шатыр астында тұрып, не бөлменiң терезесiнен 

қарап тұрып, тiлге орамды шумақтарды айтқызуға болады:  

Там, там, тамшы, там,  

Тамшы, там, нөсерлер,  

Тамшыдан өсер көл.  

Там, там, тамшы, нәр,  

Тамшымен тал шығар.  

Тал тесер тамшылар,  

Там, тамшы, тамшылар.  

Осыдан кейiн найзағай туралы жоғарыда айтылған жұмбақтың шешуiн 

балалар оңай табатын болады.  

Жұмбақ сабақ алдында балалардың көңiлiн сабаққа аудару 

мақсатымен де айтылады [100]. Мысалы, тәрбиешi аққудың cypeтін салу 

сабағында балаларға аққудың тұлға ерекшелiгiн eстepiнe түcipy мақсатымен 

аққу туралы жұмбақ оқылады:  

Садақша мойнын иiлтiп,  

Көрген жанды сүйсiнтiп,  

Жүзгенде көлдiң cәнi өзi,  

Судағы құстың нағыз өзі,  

Жердегi құстың cepкeci,  

Көктемгі құстың еркесі.  

     Ал мына жұмбақтар арқылы балаға эстетикалық тәрбие бере отырып, тiлiн 

дамытyға болады:  

Күнде oғaн қараймын,  

Қара шашым тараймын.  (Айна)  

 

Жазда жатсаң – көлеңкесiне алады,  

Қыста жақсаң - жаның рақат табады. (Aғаш)  

 

Жаз кезiнде қара орман,  

Жыл озған сайын aғapғaн.  (Шаш)  
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Үлкен - үлкен түйенi . 

Тастапты атам шөгерiп.  

Өркешi бұлтқа тиедi,  

Бауыры жатыр көгерiп  (Тау).  

 

Жасыл ине киемiн,  

Жайлаймын тау биiгiн.  

Жаңа жылды тойласаң,  

Төрiңдемiн үйiңнің  (Шырша).  

 

    Жаңылтпаштар бала тiлін ұстарту, сөздiң дыбысталуын нақышына 

келтiре дұрыс, тез, шебер айта бiлуге жаттықтыру, сөздiң мaғынасын түciнe 

бiлу мақсатында пайдаланады [101]. Мысалы, мына жаңылтпаштар:  

Күрiштi егуге кipicтi күрiшшi. 

Күрiшшi себуге кipicтi күрiштi. 

 

Суда сең келеді                                                  

Сегіз серке тең келеді                                        

 

Үш кiшi iшiк пiштiм,                                          

Бес кiшi iшiк пiштiм,                                         

Неше кiшi iшiк пiштiм?  

 

Тыраулап тек,  

Көп тұрма.  

Көк тырна,  

Көп тырна. 

    Мақал-мәтел, нақыл сөздер - халықтың ұзақ уақыт бойы адамдардың ic-

әрекетi, мiнез- құлқына жасаған бақылауынан туған дана сөздерi. Бұларды  

тәрбиешiлер балалардың түрлi ic-әрекетiне, мiнез- құлқына байланысты 

тәрбие құралы ретiнде пайдалануына болады [102]. Мысалы, бақшадағы 

балалар ойын, еңбек процесiнде бip - бipiмeн келiсе алмай тәрбиешiге шағым 

жасап жатады. Мұндайда тәрбиешi баланың шағымын мұқият тыңдап, сөзiн 

бала түсiнетiндей мәнерлi, бip ырғақты етiп: "Шағым жасау шалдуарлық", - 

деп, бала өзiнiң тepic ic iстеп тұрғанын сезiнетiндей үн ырғағын, дауыс 

екпiнiн өзгерте айтады, немесе "тентектiң дәлелi көп" деген сияқты мақал-

мәтелдердi балалардың ic-әрекетіне тұжырым жасау, ескерту ретiнде айтyға 

болады.  

Мақал-мәтелмен баланың эстетикалық талғамын машықтап, тiлiн 

ұстартуға болады.  

«Әдептiлiк, ар - ұят Адамдықтың белгiсi. Өнерлi бала сүйкiмдi».  

Мақал – мәтел - ата - ананың, көптi көрген көненiң балаға, жасқа айтар 

тәжiрбесi мен ақыл - кеңесi, өсиет - насихаты. Әуел баста балаларға арналған 

мақал – мәтелдер өңделе, жөнделе келе үлкендер де ғибрат алатын үлгiлi, 

өнегелi сөзге айналады. Өйткенi ата мен ана ғaнa емес, қоғамның озық ойлы, 
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ақылды, бiлiмдi адамдары, ақындар мен шешендер өзінің замандастарына, 

келешек ұрпақтарына ақыл - кеңесіне, аманат өсиетін мақал – нақыл сөздер 

арқылы айтқан [102, 33б.].  

Сондай -ақ «Өнер алды - қызыл тiл» деп тiл өнepiн жоғары бағалаған. 

«Өнер - бұлақ, бiлiм – шырақ» деп өнер мен бiлiмдi әрқашан қатар қойған 

халқы «өнер» сөзiнiң аясына көп ұғымды сиғыза бiлген, яғни бұл сөз түрлi 

контекстерге орай бiрде «өнер», бiрде «көркем өнер», бiрде «шеберлiк», 

бiрде «iсмерлiк» мағынасында қолданылып отырған. Сондықтан, өнер 

жөнiндегi көптеген мақал – мәтелдер халықтың өнерге, өнердiң белгiлi бip 

түрiндегi шеберлікке деген көзқарасын бейнелейдi. Мәселен, «Өнерлiге өлiм 

жоқ», "Өнерлi өрге жүзедi", "Өнерлiнiң өpici ұзақ", "Өнерлi бала сүйкiмдi", 

"Өнер бiлсең өлмейсiң", "Кедеймiн деп қысылма, өнерiң болса қолыңда, 

өнерлiнiң ырысы жарқырап жатар жолында", "Шебердiң қолы ортақ", 

"Өнерлiнiң қолы алтын, өлеңшiнiң сөзi алтын", "Ақыл көпке жеткiзедi, өнер 

көкке жеткiзедi" деген мақал – мәтелдер бұған айғақ. Сол сияқты халық 

"Жiгiтке өлең де өнер, кәсiп те өнер", "Жiгiт адамға 70 өнер де аз", "Өнерлi 

адам өрге жүзер, өнерсiз жер соғар", "Өнер - өрдiң қанаты" деп есептеген. 

Бұдан қазақтың халық даналығының қаншалықты бай eкeнін байыптауға 

болады.  

Қазақ халық шығармашылығының ең бір ерекше түpi - эпос. Эпос 

шығармалары ғасырлар бойы ұлт болып қалыптасқан қазақ елiнiң әрбiр дәуiр 

- кезеңде бастан кешiрген тарихи жағдайларымен тығыз байланыста туып 

отырған [103].  

«Қырғыз - қайсақтар табиғатында ақылды боп жаралған және өте 

сезiмтал халык. Ежелгiнi жырлап отыратын әр руда ақындары бар қырғыз - 

қайсақтарда эпос, аңыз, epтeгi көп, олар ән мен күйдi қатты құрметтейді», - 

деп жазады Шоқан Уәлиханов [10, 368б.]. Қазақ халқының эстетикалық 

көзқарастары көп жағдайда оның эстетикалық түciніктерімен астасып 

жатады. Өзiнiң эстетикалық сезiмдерiн бiлдiре отырып, халық көбiне 

олардың еңбекке, азаматтық мiндеттердi адал атқаруға, азаматтық ерлiк 

көрсетуге шақыру түрiнде берген.  

Қазақ эпостарында еңбек сүйгiштiк, патриотизм, рулар мен 

тайпалардың өзара iзгiлiк қатынастары, әйелдерге, ақсақалдарға құрметпен 

қарау, адамгершiлiк, батылдык, балаларға қамқорлык, мейiрбандылық, туған 

жерге, табиғатқа деген сүйiспеншiлiк т. б. жырланады.  

Ал эпостың батырлар жыры /"Ер Тарғын", "Қамбар батыр", 

"Қобыланды батыр", "Алпамыс батыр" т.б./) лирикалық - эпосқа, әлеуметтiк - 

тұрмыстық жырларға -  /"Қыз Жiбек", "Қозы Көрпеш - Баян сұлу", "Айман - 

Шолпан" т.б./ бөлiнетiнi мәлiм. Батырлар жырындағы басты идеялар - 

халықтың гуманизмі мен патриотизмi. Оларда батырлардың басқыншыларға, 

билеушi – қанаушыларға қарсы ұлы ерліктері, мінез - құлқындағы ең жақсы 

қасиеттері - жан дүниенің турашылдығы, теңдесі жоқ ерлігі, халыққа шексiз 

берiлгендiк, өзiн құрбан етуге дайын тұрушылық ашып көрсетiледi. Ал 

лирикалық - эпостарда көшпелi ауылдың күнделiктi тыныс - тiршiлiгi 

бейнеленген. Олардағы негiзгi тақырып - жастардың бiр - бipiнe деген шексiз 
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сүйiспеншiлiгi, басты идея - феодалдық өмip салтының қатаң қыспағындағы 

сүйiспеншiлiк үшiн күрес, ұлттық әдет - ғұрыптар мен дәстүрлердің  өзіндік 

ерекшелігі.  

С. Қалиев эпостарда халық өмipi тарихындағы шын мәнiнде болған 

оқиғалар: жат жерлiк басқыншылармен күрес, күнделiктi өмiрдiң қуаныш – 

қайғысы,   биiк адамгершiлiк сезiмдер, өмip салты, эстетикалық көзқарастар, 

туған жер табиғатының әсем көpiнici, басты кейiпкерлердiң cypeттемесі /сұлу 

мүciнi, киген киiмi, жүрiс тұрысы т.б. /өз бейнесiн тауып жататынын 

зерттеген [105]. Mіне,  сондықтан да қазақ халқы үшiн эпос, басқа да 

халықтардағы сияқты, эстетикалық көзқарастардың негiзгi қайнар көздерiнiң 

бipi болып табылады.  

Балалар мен жастардың эстетикалық тәрбиесiн дамытып 

жетiлдiруде,ана тілінің ғажайып сұлулығы мен терең философиялық негізін 

меңгеруде қазақ халқының айтыс өнерiнiң орны ерекше.  

К. Сейдеханов "Айтыс" - қазақтың төл сөзi, ежелден айтысу, сөз 

жарысы, пiкiр таласы деген ұғымда қолданылып келген» деген тұжырымда. 

Әдетте айтыс шешендiк сөзбен де, өзара күй тартысу арқылы да, кезектесiп 

айтылған суырып салма өлеңмен де болуы мүмкiн. Мұның қай түрін алып 

қарасақ та, сезімтал тапқырлықпен қиыннан қиыстыратын шеберлiкпен 

қатар, халқымыздың ой - арманы мен ар - намысын қастерлеген аталық ақыл 

- өсиеті сезіледі, халқына, оның өнepiнe деген сүйiспеншiлiк сезiмi 

аңғарылады, музыкалық, (әншілік, күйшiлiк) дарындылығы байқалады, яғни 

бүкiл әдeт – ғұрпы, салт – дәстүрi қамтылатынын ғалым зерттеген [106].  

Айтыста әсемдiктi нақышына келтiрiп бейнелейтiн теңдеулер, ұшқыр 

ойлар, шешендiк, нақыл сөздер жиi кездеседi.  

Халқымыздың сөз өнepiнe ерекше қабiлеттiлiгiн қазақ ауыз 

әдебиетiнiң нұсқаларын жинаушы, әйгiлi ғалым, академик В.В.Радлов 

мейлiнше бағалап: «Қазақтар өзi тектес басқа халықтардан айырықша сөз 

мәнepiн, ғажайып шешендiк тапқырлығымен дараланып көзге түседi. 

Қазақтар қашанда мүдiрмей, кiдiрмей ерекше екпiнмен сөйлейдi. Өзiнiң ойын 

дәл және айқын ұғындыра отырып, өз сөзiн белгiлi мөлшерде мәнерлеп бере 

бiледi. Тiптi ауызекi сөйлесiп отырғанның өзiнде, олардың сөйлемi мен ой 

кecтeci, өлең жолдары мен шуақтары секiлдi ұйқасып, үйлесiп келетiндiгi 

сонша - нағыз өлең екен деп қаласың», - деп тамсана жазған [107, 8-9б.].  

Қазақ елiндегi айтыс жеке ақындарға тән өнер түpi болумен қатар, ол 

ең алғашқы тyыc - бiтiмiнде бұқаралық жанр. Apғы түбi сонау көне 

замандардағы топталып (xopмен) айтылатын "Наурыз", "Бәдiк", "Жар - жар" 

секiлдi тұрмыс - салт жырларынан басталып, дамуында қалыптасудың сан 

қилы белестерiнен өткен бұл жанр бiрте - бiрте әдебиетiмiздегi кең арналы 

ақындар айтысына келiп ұласқан.  

Айтыстың түре айтыс, сүре айтыс, хат айтыс, жұмбақ айтыс, мысал 

айтыс және т.б. болып бөлiнетiнi белгiлi. Онда саяси әлеуметтiк жағдайлар, 

халықтың күнделiктi тұрмысы, табиғат көpiнicтepi, заманның ащы шындығы, 

батырлардың қаһармандық ерліктері, бай – сұлтандардың жауыздық 

зұлымдықтар (Шөже мен Балта; Сүйінбай мен Тезек ) т.б. айтылады.  
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Түре айтыс  - бір немесе бірнеше шағын шумақтан үйлестірілген өлең 

десе болады. Мұнда сын – сықақ, әжуамен қағытып сөз жарыстыру кеңінен 

қолданылады. Ал мұның өзі айтысушылардан өткір, ұтамды сөйлесуді, 

қанатты сөздерді көбірек қолдануды талап етеді. Бұл айтыстың озық 

үлгілеріне  - Жамбыл мен Құлыншақ  секілді ақындардың сайысы жатады.  

Сүре айтыста – ақындар алқалы топта ұзақ – сонар айтысқа түседі. 

Онда ел жағдайы, халық тағдыры, әйел теңдігі т.б. әлеуметтік мәселелер сөз 

болады (Жамбыл мен Құлманбет, Біржан мен Сара, Бақтыбай мен Тезек, 

Шөже мен Балта, Ұлбике мен Жаркелді т.б.). Бұл айтыста да әдемілік, 

сұлулық көзден таса қалмаған 

Хат айтыс – Сауатты адамдар арасында болатын айтыстың жазбаша 

түрі. Басқа айтыс түрлерінен оның өзгешелігі –халық ақын жазушыларының 

импровизациялық жолымен және жазып шығару тәсілімен дүниеге келетін 

поэзияның туындысы. Бұл айтыстың озық үлгілері: Молда Мұса мен Манат 

қыз, Нұржан – Бибісара, Бахадүр – Ақкүміс, Ақан сері  - Ысмағұл, Ерімбет – 

Жүсіп, Шоряқтың Омары – Таубай т.б.  

Айтыстардың ішіндегі ең қиын түрі – жұмбақ айтыс. Бұл айтыс 

ақындардан ақындықпен қатар білгірлікті, тапқырлықты талап етедi. 

Айтысып отыpғaн ақындар бipiн - бipi сөзден жеңе алмағанда, осы айтыс 

түpiнe көшiп, ақылдылығын, тапқырлығын сынасады. Айтыс өнepiнің iшiнде 

бұл айтыстың маңызы ерекше. Ол жастардың ой - санасының өpicтeyiнe, 

тапқыр, өткip, ойының ұшқыр болуына ықпалын тигiзедi. Мәселен, Әсет пен 

Рысжанның, Нұржан мен Сапарғалидің айтыстары жұмбақтасу түрiнде 

болған. Жұмбақ адам баласы санасының даму процесiнде әр алуан өмip 

құбылыстарын түсiнiп бiлуге, ойды жетектеу, талпындыру, әcipece 

жастардың ой - өpiciн, қиялын кеңейтудi көздеген мақсаттан тyғaн.  

Жұмбақ айтыстан мысал айтыстың өзгешелiгi - мұнда ақындар айтар 

ойын жұмбақ түpiндe емес, тұспал, мысал сипатында бiлдiредi. Айтыстың 

мұндай түрлерiнде жануарларға "тiл" бiтедi, қой мен қасқыр өзара айтысады, 

яғни ақындар төрт түлiк мал мен жануарлардың өздi - өзiн айтыстырады. 

Ақындар айтысында сондай-ақ туғaн елдiң, жердiң әсем табиғаты да сөз 

болады. Мысалы, Мансұр мен Дәменнiң айтысында, Мансұр:  

Жаз жайлау сарысу мен саласы бар,  

Сырты жөн сексеуілді қара шұбар. 

 Боз бiткен бетеге мен шым саз,  

Ат шабар айдын шалқар даласы бар.  

Қайыра қатар біткен талдарым 6ар,  

Жайылған тал жағалай малдарым бар.  

Жасатқан пiскен қыштан әйнек құрып,  

Қыс болса пеш орнатқан тамдарым бар, 

- деп өзiнiң тyғaн өлкесiнiң та6иғаты, жер, су, атамекен көpiнicтepiнің 

ерекшелiгiн асқан бip ыстық махаббатпен әнге қоса отырып, 

тыңдаушысының көңiл күйi мен сезiмiне әсер етедi. Ақындар айтысының 

бәpi дерлiк жұрт бас қосқан ойын – сауық, үлкен жиын, ас - тойларда қолма - 

қол суырып салып айтылатыны белгiлi. Сол шаршы топта кiмнің жеңіп, 
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кiмнің жеңiлгенiн сынайтын, шешiм қабылдайтын, орындаушының сөз 

саптамын, қиыннан қиыстыратын тапқырлығын, тілінің өткірлігін, суырып 

салып айту дағдысын, орындаушылық (ән айту, домбыра тарту) ерекшелігін, 

дарындылығын, эстетикалық – этикаллық талғамын бағалайтын - тыңдаушы 

халық. Мұның өзi айтыс халықтың қоғамдық және рухани өмiрiнде елеулi 

орын алғанын дәлелдейдi. Демек, осындай өнердiң кyәгepi болып өскен 

балалар мен жастардың адамгершiлiк қасиеттерiнiң ( ар - ұят, ождан сақтау, 

сыпайлылық, үлкендi сыйлау, кiшiнi құрметтеу, еңбектi қадiрлеу, рахымды, 

iзеттi, инабатты болу, Отанын, халқын сүю, дос - жаранды қадiрлеу т.б.), 

эстетикалық сезiмiнiң, талғамының, көзқарасының жоғары болмауы мүмкін 

емес едi.  

Алайда айтыстың қай түpi болмасын, жастардың дүниетанымдық 

көзқарасын дұрыс қалыптастыруға, мәдениетін дамытуға ықпалын тигiзедi. 

Өз халқының ән - күйiне деген сүйiспеншiлiгiн арттырады, әннің әyeнін 

нақышына келтiрiп, әсем ырғақпен орындау дағдысын 

қалыптастырады.Домбырада ойнау шеберлiгi мен сазды есту қабiлетiн, 

эстетикалық талғамын, көзқарасын, жан сезімін жетілдіреді. 

Қазақтың көне ауыз әдебиетi нұсқаларында aқындықтың ең көне 

түрiнiң бiрi – жыраулық дәстүр болған [108]. Оған дәлел ел аузында 

есiмдерi жатталып, бiзге дейiн жеткен Сыпыра жырау, Шалкиіз жырау, 

Теттiқара жырау, ХVIII ғасырда ғұмыр кешкен Бұқар, Үмбетай жыраулар. 

Одан бергi ғасырда Жанкiсi жырау, Базар жырау, Мұсабай т.б. жыраулар 

болды.  Ал бiздiң дәуiрде жырау атымен аталып келген – Мұрын жырау. 

Жырау - ақын. Ол да өлең, жыр толғауларды шығарып айтады. "Шешен сөз 

бастар, батыр қол бастар" дегендей суырып салмақ, шешендiк қасиетi бар. 

Iштерiнде жырдың түп нұсқасын өзгертпей, жаттап айтатын жыраулар да 

бар. Алайда жырау туындарының барлығы дерлiк "көңiл пернесiн дәп басар 

әсерлiлiгiмен, кезегiнiң орып түсер өткiрлiгiмен, аз сөзге көп мағына 

сыйғызған нақтылығымен", шеберлiгiмен әуенiнiң көркем саздылығымен, 

шабытты серпiмдiлiгiмен, ойлы ақыл парасаттылығымен ерекшеленедi 

[109,8,9б.]. Жыраудың толғауларынан сонау көне дәуірде өмір сүрген 

халықтың дүниетанымдық көзқарастарын адамгершілік, моральдық 

қасиеттерін, мінез - құлқын ерекшеліктерін, эстетикалық көзқарастары мен 

этикалық  қағидаларын, тұрмыс салты, салт – дәстүрлерiн айқын байқауға 

болады. Кезiнде олардың ақындық өнepiн, алғыр ойын қарапайым халық қана 

емес, сондай - ақ билiк басындағылар да бағалап, тiптi ақыл - кеңес алып 

отырған. Атақты жазушы С.Мұқанов: "Сыпыра жырау, Асанқайғы, Бұқар 

жыраулар XIX ғасырға дейiнгi қазақ ақындарының символы. Олар хан 

қасында отырып, батырларды жырлаумен қатар, сол кездегі мемлекет 

мәселесін шешуге қатысқан. Абылай хан мемлекет мәселесiн шешерде Бұқар 

жыраумен үнемі ақылдасып отырған" дейдi [109].  

Ақын - жыраулармен қатар балалар мен жастардың бойына әсемдiктiң 

нұрын құйып эстетикалық талғамын жетiлдiруге ат салысқан өнер иелерiнiң 

тағы бiр ipi тұлғалары - жыршылар. Олар эпикалық жырларды нақышына 

келтiре орындау арқылы  тыңдаушыларының құлағының құрышын қандырып 
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эстетикалық сезiмiне әсер етiп отырған. Кейбiрi көбiнесе бұрын eстіген 

жырларын өзінің шығармашылық күш - қуаты арқасында өңдей, өзгерте 

жырласа, қайсiбiрі өз жандарынан жырға еш нәрсе қоспай, тек естiп, 

жаттағанын домбыраның сүйемелдеуiмен  кейде домбырасыз белгiлi әуенмен 

жырлаған,айтқан.  

Балалар мен жастардың өнерге деген сүйiспеншiлiгiн арттыруда, 

эстетикалық көзқарасын дұрыс қалыптастыруда термешілердің де ықпалы 

зор болды. Терме дегенiмiз көбiне жетi - сегiз буынды өлең өлшемiнен 

тұратын, негiзiнен адам бойындағы жақсы жаман қасиеттердi, табиғат және 

т.б. құбылыстардың ерекше болмысын терiп айтатын жанр. Tepмелердің 

үлкендер үшiн де тәрбиелiк мәнi ерекше.  

Термелеп айтатын өлең өлшемдерi әcipece эпикалық жырлардың 

iшiнде жиi кездеседi. Өйткенi, бұл жырау жыршының орындауына 

айтарлықтай жаңа леп берiп отырады. Мысал, "Қобыланды" жырындағы 

Тайбурылдың әсем шабысын сипаттайтын тұсы, Төлегеннiң Қыз Жiбектi 

көрем деп келе жатқан көш iшiнен iздеуi, Махамбеттiң отты өлеңдерi ,т.б. тек 

терме сазымен айтылады. Осы арада жыршылық, жыраулық, термешiлiк 

өнердiң әрбiр аймаққа тән жыр ырғағында, интонациялық екпiнiнде, 

орындаушылық мәнерiнде, т.б. өзiндiк ерекшелiктерi болатынын айта кеткен 

орынды.  

"Терме айту үлгiсi өзге жерлерде де жоқ емес, дегенмен, олардың қай 

- қайсысы да мазмұны, әсерлiлiгi мен сәндiлiгi, байлығы жағынан Сыр бойы 

тepмесіне бара - бар келедi деу қиын. Бұл өңір жыршыларының ырғағына, 

құрылысына, мазмұнына сәйкес терменің де сазы өзгерiп отырады" - деп 

ғалым Р.Бердiбаев жыршылық өнер мектебiне нақты баға бередi [110,49б.]. 

Шындығында, Сыр бойындағы жырдың әрбiр бөлiмiн орындау саздары, 

көмейден қайтарылатын қайырым Қазақстанның басқа еш түкпiрiнде 

кездеспейтiн құрылыс. Мұның бәрi сол аймақтың табиғатына, жер - суына, 

бастан өткiзген түрлi тарихи оқиғаларға, әлеуметтiк, тұрмыс - салттарына 

байланысты болса керек. Алайда қай аймақтың жыры болмасын әсемдiк 

талғамы жоғары және түciнiктi, iшкi мазмұны, сезiмi, ой - түйiнi поэтикалық 

тiлмен, ырғақпен, өлшеммен астасып жатады. Бәрiнiң де түпкi мақсаты -

тұжырымды терең ойлары, нақыл, қанатты сөздерi арқылы болашақ 

ұрпақтарды туған елiн, жерiн сүюге, мәдениетiн, өнерiн эстетикалық тұрғыда 

сезiне бiлуге, әдет - ғұрып, салт – дәстүрiн қастерлеуге тәрбиелеу. 

Қорыта келе,халық ауыз әдебиет үлгілерінің кез келгені мектепалды 

балаларының тілін жан жақты,сапалы дамытуда алатын орны ерекше 

екендігіне көзіміз жетті деп айта аламыз. Ауыз әдебиет үлгілері арқылы 

мектепалды даярлық тобы балалары өз ана тілінде тартынбай сөйлеп, 

ойларын нық,түсінікті жеткізіп,әлемдегі ең бай әрі орамды,сұлу да сиқырлы, 

әуезді де салтанатты ана тіліміздің қасиетін сезінуді үйренді. Ана тілінің 

байлығын игеру арқылы бала өзін қоршаған әлемді таниды,танымдық 

қасиеттері қалыптасып, рухани дүниесі толысады.  
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Мектепалды даярлық тобы бабаларының тілдік даму деңгейін 

тексеру әдістемелері 
 

Балалардың мектепке даярлығын тіркеу кестесі (үлгі) 

Нұсқау: Бала дамуының әртүрлі деңгейін көрсететін үш нұсқадағы 

жауаптарды оқып, оның қайсысы зерттелінушінің ерекшеліктерін нақты 

сипаттайтын болса, соны белгілеңіз. Оны анықтау үшін балаларды мектепке 

қабылдау барысында және қыркүйек айында жүргізілген әңгімелесу, ертегі 

айтқызу, басқа да жоғарыда берілген тапсырмаларды орындату бойынша 

алған бағалары төменде берілген кестедегі көрсеткіштер арқылы бағаланып, 

нәтижесі сол кестеде тіркелінеді. 

Бағалау шкаласы: 
 26-30 ұпай - мектепке даярлығы жоғары; 

 21-25 ұпай - жақсы; 

 16-20 ұпай - орта; 

 11-15 ұпай - қанағаттанарлық; 

 6-10 ұпай– төмен. 

Осы кесте бойынша балалардың мектепте оқуға даярлығын және 

бастапқы оқыту бағдарламасын меңгеруге даярлығын бағалап шығу үшін 

мектепке даярлық тобын зерттеуге арналған әдістемелерді немесе олардың 

модификацияларын қолдануға болады. Сонымен қатар бастауыш мектепке 

қабылданған балаларды зерттеуге арналған арнайы жинақтар қолданылады. 

 

Зерттеу нәтижелерді толтыру бланкісі 

Фамилиясы ............................................................................... 

Аты ........................................................................................... 

Жынысы .................................................................................... 

Оқитын тобы .......................................................................... 

Психодиагностика жүргізілген күні ..................................... 

Жинаған ұпайлары .................................................................. 

Мектепке даярлығының көрсеткіші...................................... 

 

№ Бағаланатын көрсеткіштері Бағасы 

1 Дыбысты дұрыс айтуы  

 1. Көп дыбыстарды анық айта алмайды. Сөйлегенде  

ентігіп қалады, тыныс алуын және сөйлеу екпінін реттей 

алмайды 

2. Барлық дыбыстарды анық айтады, сөйлеу екпінін реттей 

алмайды. Кейбір әріптерді анық айтуға қиналады.  

3. Тілі анық, тынысы жақсы қойылған, дауысы  мәнерлі, 

қоңыржай екпінмен сөйлейді, әртүрлі сөйлемдерді дұрыс 

құра алады. 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

2 Тілдік коммуникацисы Бағасы 



 66 

 1. Тұйық, балалармен және үлкендермен аз сөйлеседі, 

көңіл-күйі тұнжыраулы, жатырқағыш, жауап беруге 

қиналады.  

2. Үлкендер сұрақтарына жақсы жауап береді, өзі бірінші 

болып әңгімелеспейді, қойған сұрақтарға жауаптары 

келте.  

3. Тілдік белсенділігі жақсы дамыған, балалармен және 

үлкендермен қарым-қатынас жасауға құмарлығы айқын 

байқалады. Сұрақтары шектеусіз. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

3 Мазмұнын жеткізу Бағасы 

 1. Әңгіме, ертегіні айтып беруге қиналады, көп      

сөздердің мағнасына түсінбейді, ұзақ уақыт зейін қойып 

тыңдауға қиналады, ырықсыз зейіні басым келеді. 

 2. Қысқа   әңгіменің,  ертегінің  мазмұнын сұрақтармен 

жетелегенде айтып береді,   қарапайым      сөйлемдерді 

қолданады, мазмұнын толық жеткізуге қиналады, сурет 

бойынша әңгіме айтуы шектеулі.  

3. Тіл байлығы жақсы дамыған, ертегінің, әңгімелердің 

мазмұнын жақсы жеткізеді, күрделі сөйлемдері 

колданады. Айтқан нәрсеге зейін қойюы жақсы, 

қызығушылығы шексіз, сұрақтары мағыналы 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

4.                             Сөздік қоры Бағасы 

 1. Тіл байлығы дамымаған, тек қарапайым сөйлемдерді 

қолданады, грамматикалық қателері көп,      қойылған 

сұрақтарға ғана жауап береді, тілдік белсенділгі шектеулі,  

2. Өз бетімен сөздік белсенділік көрсетпейді сұрақтарға 

жауап бергенде белсенділік көрсетеді. Сөйлемдерді дұрыс 

құрады, сөздік қоры онша бай емес,  сөйлемдері 

қарапайым және бір типті, кейде ойын толық жеткізе 

алмағаны анық байқалады. 

 3. Әңгімелесуге құмар, сөздік қоры мол, күрделі 

сөйлемдерді қолданады. Өз қатары, жолдастары, өзінен 

кішілер және үлкендермен тіл табыса алады, әртүрлі 

сипаттағы сұрақтардың мағынасын толық түсінеді және 

оларға дұрыс жауап береді.  

Қызығушылығы шексіз. Сұрақтары бірінен-бірі туып 

тұрады және толық жауапты талап етеді. Тілі әдеби 

тұрғыда сипатталады. 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

5.    Ірі және майда қимыл әрекеттерінің 

қалыптасқандығы 

Бағасы 

 1. Өзінің қимыл әрекеттерін қадағалауға қиналады. 

Қимылдары үйлесімсіз. Майда жүмыстарды дәл орындауға 

қиналады, саусақтары қарысып қалады, жылдам 

 

 

1 
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орындайтын әрекеттерге икемділігі жоқ, үйренуі өте қиын. 

 2. Өз қимылын қадағалайды, майда әрекеті қалыптасқан, 

күрделі қимыл әрекеттерді қиналып орындайды, бірақ 

олар үйлесімді, бірнеше рет қайталағанда қарапайым 

әрекеттерді тез меңгереді. Үйренуге   икемділігі анық 

байқалады, қызығушылығы шектеулі. 

3. Өз қимыл әрекеттерін толық қадағалайды, 

қозғалыстарының амплитудасы мен троекториясы талапқа 

сай. Майда, нәзік қимыл әрекеттері жақсы қалыптасқан, 

қолымен жасайтын әрекеттерді жеңіл және үйлесімді 

орындайды. Іс-әрекет түрлерін тез меңгереді және сапалы 

орындайды. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

6. Графикалық әрекеттері Бағасы 

 1. Сурет салғанда саусақтары қарысып,  қаламды қатты 

басады, парақты жыртып жіберуі мүмкін. Суреттің жеке 

элементтері ғана үлгіге ұқсастық белгімен сипатталады, 

қалғандары - шимайлар.  

2. Суреттегі заттардың негізгі элементтері үлгіге ұқсайды, 

не салынғанын түсінуге болады. Майда және  нәзік 

элементтер көрінбейді, бұрыштар анық түспеген, 

сызықтардың түрлері  барлық жерде бірдей емес.  

3. Суретті жақсы салады, барлық заттар анық түсіріледі, 

үлгіде көрсетілген заттардың майда бөлшектеріне дейін 

айнытпай көшіріп салады. Әріптер,      бұрыш, дөңгелек, 

сызық т.б.  фигуралардың басым көбін ешқандай 

кемістіксіз анық, үлгіге ұқсас етіп салады. 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

7.             Оқу, ойын әрекеттріне көзқарасы Бағасы 

 1. Жаңа әрекеттерді ұйымдастыру ережелерін қиналып 

меңгереді. Ойындарының мазмұны таяз. Әрекет 

барысында кездескен жаңалықтар алаңдатады, 

басқалармен тіл табысуы қиын,   ойынға, оқуға 

қызығушылығы төмен. 

 2. Жаңа әрекеттер ережесін тез меңгереді. Күрделі 

әрекеттерді, ережелерді қиналып   меңгереді, сасқалақтық, 

ұмытшақтық көрініс береді, жаңа ортаға үйренуі қиын.  

3. Барлық жаңалықты тез, қызығып меңгереді. Ойын 

барысында шығармашылық көрсетеді. Шытырман 

жағдайлардан шығу жолын тез табады. Жаңа адамдармен 

тез танысып, жатырқаушылық білдірмейді. Барлық 

уақытта ізденіс үстінде болады. 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

8. Өз қатарларымен және үлкендермен қарым-

қатынасы 

Бағасы 

 1. Қарым-қатынас мәдениеті қалыптаспаған, үлкендерден  
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және өз құрбыларынан жатырқайды, өзін    ерекше 

көрсеткісі келеді.  

2. Ашық бірақ қарым-қатынасы шектеулі, үлкендермен 

қатынас құра алады, бірақ кейде еркелік      анық 

байқалады, ескертуден кейін қалыпқы келеді.  

3. Қарым-қатынас мәдениеті жақсы қалыптасқан 

балалармен және үлкендермен тез танысып, емін-еркін   

қатынас жасайды. Ойын барысында орындайтын рөльге 

таласпайды, тапсырманы ренжімей орындайды. 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

9. Өзіне қызмет көрсетуі Бағасы 

 1. Өзіне   өзі   қызмет   көрсету   дағдысы қалыптаспаған 

(жуыну, киіну, тамақтану барысында   үлкендердің көмегі 

қажет) 

 2. Өзіне - өзі қызмет көрсету дағдысы қалыптасқан, 

үлкеннің көмегін сирек қажет етеді, дегенмен бала өз 

әрекеттеріне ерекше зейін қоймаса, әрекеттерінің сапасы 

төмен.  

3. Өзіне өзі қызмет көрсету дағдылары өте жақсы дамыған, 

дербес, үлкендердің көмегін талап етпейді. Басқа 

балаларға көмек көрсетуге шамасы келеді. 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

10. Бағдарламаны меңгеруі Бағасы  

 1. Оқу бағдарламасын нашар меңгереді, қосымша 

түсіндіруді немесе жеке жұмыс жүргізуді талап етеді. 

Оқуға қызығушылығы қалыптаспаған.  

2. Балабақша оқу бағдарламасын орта деңгейде меңгерген. 

Мектепте оқытуға негіз болатын білімі мен дағдысы 

қалыптасқан, дегенмен қиналып оқиды.  

3. Бағдарламаны жеңіл және жақсы меңгерген. Барлық 

сұрақтарға қиналмастан сенімді жауап береді. Оқу 

мотивациясы жақсы қалыптасқан, оқығанды ұнатады, 

мектепке қуанышпен барады. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Мектепалды даярлық балаларының тілін дамытуға  

арналған диагностикалық материал [97] 

                                       Бағдарламаның мазмұны 

1. Сөйлеудің фонетикалық жағын үйрену. 
- Ана тілінің дыбыстық (фонетикалық) жүйесі. 

Сөзді дыбыстық талдау. Дыбыстардың сапалық сипаттамасына 

байланысты айырмашылықтары: дауысты – дауыссыз дыбыстар; жуан – 

жіңішке дауысты; екпінді – екпінсіз. Сөздерді дыбысталуына қарай 

салыстыру. Сөздегі екпіннің ерекшелігі. Дыбыстың мағыналық функциясы. 

Сөздердің графикалық модельдері. Буын. Сөздерді буынға бөлу.  

2. Қолды, саусақтарды жазуға жаттықтыру. 
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Заттар және олардың қасиеттерімен танысу. Жұмыс жолақтарымен 

танысу. Қолдың, саусақтардың дұрыс қозғалысын қалыптастыру үшін 

жаттығулар  жасату. Қағаз  бетінде бағдарлауын қалыптастыру. Шектелген 

кеңістікте белгіленген ұсақ заттарды қоршау. Контур бойынша заттарды 

үздіксіз қоршау. Контурдың ішіндегі заттарды штрихтау. 

3. Сөздің грамматикалық құрылымы. 
Жай және күрделі сөйлемдер, айтылу бойынша жаттығу, (хабарлы, 

сұраулы, лепті). Зат есімнің септелуі бойынша өзгеруі. Сөйлемдегі сөздердің 

грамматикалық категориялармен сәйкес келуі. Көмекші есімдер және оны 

дұрыс қолдану. Сөздерді құрау тәсілі: жануарлар төлдерінің және ыдыс – 

аяқтардың айтылуы. Жұрнақ  жалғауларды орынды қолдана білуі. 

4. Сөздің лексикалық жағы.  
Сөздің лексикалық мағынасы, сөздерді дұрыс түсініп, дұрыс қолдануы. 

Антонимдер. Сөздің ауыспалы мағынасын  түсіну. Табиғат  құбылыстарын,  

адамдардың сапалары мен  әрекеттерін бейнелейтін  сөздер арқылы сөздің 

қорының  молаюы.  

5. Байланыстырып сөйлеу. 
Монологты сөйлеу: ертегілерді және шағын әңгімелерді мазмұндау, 

сурет бойынша әңгіме құрастыру: үлкендердің көмегімен  өз ойынан әңгіме 

айту. Қойылған сұрақтар  бойынша ойыншықтардың, заттардың (қасиетін, 

сапасын, белгілерін) айта білу. Тілдің  мәнерлік құралын қолдану. Авторлық 

құралды қолдана отырып, көркемді көріністі мәнерлі мазмұндау. Ойдан 

құрастыру. Ертегінің басын не аяғын құрастыру. Сөйлеудің түсіндірмелік 

формасы, дәлелдемелік – сөйлеу. 

 

Тапсырмалар 

 

1 – ші тапсырма   

Сурет 1 - ші 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тапсырманың сипаттамасы: Әрбір сөздегі бірінші дыбысты айт; 

айтылу бойынша дыбысты бөл; бұл дыбыс дауысты ма, әлде дауыссыз ба 

екпінін анықта. 

Нәтижелерді бағалау. 
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 4 ұпай - бала өз бетімен еш мүлтіксіз барлық сөздердегі бірінші дыбысты 

айтып шықты, оны айтылу бойынша бөлуі, үлкендердің көмегінсіз бірінші 

дыбысқа (дауысты, дауыссыз) сипаттама беруі. 

 3 ұпай -  тапсырманы орындағанда бала 1-3 қате жіберді, бірақ 

тәрбиешінің көмегімен орындап шығады.  

 2 ұпай -  бала 3-тен көп қәте жібереді, тапсырманы орындағанда 

үлкендердің көмегі қажет болады. 

 1 ұпай -  бар тапсырмалар үлкендердің көмегімен орындалды. 

Дыбыстарды сипаттағанда бала шатасады. 

 0 ұпай -  бала берілген тапсырманы мүлде орындай аламады. 

 

2-ші тапсырма   

 

Сурет 2 - ші  бойынша жасыл, қызыл, көк және ақ түстерді анықтау.  

Тапсырманың сипаттамасы: Сөздерді топтарға бөл: 1 топ – бір буын, 

2 топ – 2 буын, 3 топ – 3 буын болатын. 

Сөздерге дыбыстық талдау жаса, мысалы: раушан, өрік. 

 

Нәтижелерді бағалау. 
 4 ұпай -  бала сөздерді (буынның санына байланысты) жылдам және тез 

топтарға бөлуі. Өз бетімен дыбыстық талдау жасайды, дыбыстарға толық 

сипаттама жасайды, сөздерді буындарға бөледі, екпінді дыбысты дұрыс 

анықтайды. 

 3 ұпай -  бала сөздерді буынға бөлгенде 1-2 қате жібереді, өзі сөздерге 

талдау жасады, егер қате жіберіп алса, өзі түзетіп отырды. Сөздерді 

буынға бөлгенде моторлы компоненттерді қолданады. 

 2 ұпай -  тәрбиешінің көмегімен дыбыстық талдау жасайды. Сөздерді 

буынға бөлгенде біраз қателіктерді өзі түзейді. Сапалық сипаттаманы 

тәрбиешінің көмегі арқылы береді. 

 1 ұпай -  барлық жұмыс тәрбиешінің көмегімен, үлгісімен жасалады. Бала 

сөздерді буынға бөлгенде бір топқа бөле алмайды. Өз бетімен дыбыстық 

талдау жасауға қиналады.  

 0 ұпай -  бала берілген тапсырманы орындай алмайды. 

 

3 – ші тапсырма  

 

2 – ші сурет  
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Тапсырманың сипаттамасы: Бала суреттегі заттарды атап  беруі 

керек. 

Сұрақ: 
 Жуан, жіңішке дауыстыларды ата. 

Нәтижелерді бағалау. 
 Әрбір дұрыс жауапқа 1 ұпай. Жалпы жоғарғы көрсеткіш (3 ұпай) 

хаттамада  көрсетіледі. 

4 – ші тапсырма  

 

3 – ші сурет  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырманың сипаттамасы: айтылу бойынша ұқсас жұптарды бөліп 

ал. Жұптардағы әрбір сөздің бірінші дыбысын айт. Олардың 

айырмашылықтары неде?  (ою-аю, мысық-қасық). 

Нәтижелерді бағалау. 

 4 ұпай - бала өз бетімен сөздерді жұптастырады. Сөздің бірінші дыбысын 

айтылуы бойынша көрсетеді, дыбыстың айырмашылық функциясын 

анықтайды. 

 3 ұпай -  бала тәрбиешінің үлгісі бойынша тапсырманы орындайды, 

дыбыстарды айтылу бойынша көрсетеді. Сөздердің айырмашылығын 

көрсетеді, бірақ  дыбыстың айырмашылық функциясын анықтағанда 

қиналады. 

 2 ұпай -  тапсырманы жартылай орындайды, дыбыстарды бөлгенде 

тәрбиеші баланы түзетеді. Дыбыс айырмашылығын бөлгенде айта  

алмайды. 

 1 ұпай -  егер тәрбиеші көрсетсе ғана бала жұп сөздерді айтып отырады. 

Алғашқы дыбысты бөлгенде бала қиналады. 

 0 ұпай -  тапсырма орындай алмайды. 

 

5 – ші тапсырма  

 

№1 сурет  бойынша 

Тапсырманың сипаттамасы: Тәрбиеші баланың алдына бірнеше 

суреттерді қояды. Кезекпен суреттерді алып, баладан сұрайды. «Мен қандай 

суреттерді қойдым». Тәрбиеші 3 суретті қояды (мысалы; қияр, алма, гүл). 

Балаға алмұрт, қызанақ, раушан бейнеленген 3 суретті береді. Содан 

қызанақты қиярдың, алмұртты алманың, раушанды гүлдің қасына қоюды 
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өтінеді. Бала суреттерді қойып болғаннан кейін тәрбиеші одан сұрайды: 

Алмұртты, қызанақты, раушанды қайда және неге қойғанын сұрайды? 

Нәтижелерді талдау 

 4 ұпай - бала тапсырманы өз бетімен орындайды. 

 3 ұпай - балада 1-2 қате кетіп, оны өзі түзейді. 

 2 ұпай - тәрбиеші қателерді түзейді, бала үнемі қателесіп, өз қателерін 

байқамайды. 

 0 ұпай - тапсырманы орындай алмайды. 

6 – шы тапсырма  

 
Қажетті құралдар: қоян ойыншығы немесе басқа да жұмсақ 

ойыншық.  

Тапсырманың сипаттамасы: Тәрбиеші балаға ойнауды ұсынады. 

Бала қоянға тапсырмалар береді, ал қоян оны орындайды. Мысалы: қоян 

секір, қоян тұр т.с.с 

Нәтижелерді бағалау 

 Балаға әрбір дұрыс қойылған етістік үшін 1 ұпай беріледі. Жоғарғы 4 

ұпай. 

                                               7 –ші тапсырма  

 

Қажетті құралдар: ойыншықтар – қоян  немесе  басқа жұмсақ  

ойыншық,  үстел  үсті ойыншықар. 

Тапсырманың сипаттамасы: тәрбиеші балаға қоянмен жасырынбақ 

ойнауды ұсынады: «Қоян тығылады, ал сен ол қайда тығылғанын айтасың». 

Тәрбиеші қоянды столдың үстіне, астына, артына, столдың жанына, т.с.с 

тығады. Бала көмекші есімді қолдануы қажет. 

Нәтижелерді бағалау:  
 Әрбір дұрыс  жауапқа 1 ұпай. 

 

8 – ші тапсырма  

5 – ші сурет  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырманың сипаттамасы: Тәрбиеші жануарлар мен олардың 

балаларын мұқият қарауды ұсынады. 

Сұрақ: 
 Қай бала кімдікі екенін анықта. Мысалы: қасқырдың балалары – бөлтірік. 

Нәтижелерді талдау 
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 4 ұпай - балалардың атауларын  дұрыс айтады, грамматикалық қате 

жібермейді. 

 3 ұпай - балада 1-2 қате кетіп, оны өзі түзетеді. 

 2 ұпай - 3-тен көп қате, бала  қателерін байқамайды. 

 1 ұпай - тапсырма ауыр болып, оқытушының көмегі қажет болады. 

 0 ұпай - тапсырма орындалған жоқ. 

 

                                                  Лексика 

9 – ші тапсырма  

6 – ші сурет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырманың сипаттамасы: суреттерді мұқият қара және қарама-

қарсы жұпты тап. Оларды ата. Кез-келген жұп суретті таңда және қандай 

балалар екенін сипатта. 

Нәтижелерді талдау 

 4 ұпай - дұрыс тапты және қарама-қарсы жұпты атайды. Тапсырманы тез 

және оңай орындайды. 

 3 ұпай - 1-2 жібереді, бірақ оны өзі түзетеді. 

 2 ұпай - 3-4 қате болады, қателерді тәрбиешінің көмегімен түзетеді. 

 1 ұпай - тапсырма тәрбиешінің көмегімен орындайды, тәрбиеші мағынасы 

қарама-қарсы суретті таңдайды және балаға жұп сөзін айтуға көмектеседі. 

 0 ұпай - тапсырма орындалған жоқ. 

                        

                          10 – шы тапсырма  

1 – ші  сурет  бойынша 
Тапсырманың сипаттамасы: Тәрбиеші суреттерді 3-топқа бөлуді 

ұсынды: көкөніс, жидек, гүлдер және оларды белгіленген корзинаға салу 

керек. Содан тәрбиеші әрбір топқа атау берілуін сұрайды. 

Нәтижелерді бағалау 

 әрбір дұрыс белгіленген затқа 1 ұпай. әрбір дұрыс айтылған сөзге 1 ұпай. 
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Байланыстырып  сөйлеу 

 

11 – ші тапсырма  

7 – ші сурет  

 

 

 

 

 

 

 

 
Тапсырманың сипаттамасы: Балаға «Қызыл телпек» ертегісін еске 

түсіруін сұрайды. Ертегідегі кейіпкерлерді айтуы қажет. 

Сұрақ: 

 Суреттерді қарап шық, ертегіні жеңіл мазмұндау үшін оларды ретімен 

орналастыр 

Нәтижелерді бағалау. 
 4 – бала тапсырманы 1-2 минутта орындайды, әңгіме логикалық, сөйлеу 

мәнері анық, сөйлем 5-6 сөзден жоғары, күрделі сөйлем жақсы 

құрылымдалған. 

 3 – бала тапсырманы 2 минутта орындады, әңгіме жақсы, күрделі сөйлем, 

сөйлеу мәнері анық. 

 2 – бала тапсырманы 2 минутта орындайды, әңгіме толық емес, қарапайым 

сөйлеу. 

 1 – тәрбиешінің көмегімен аздап мазмұндады, сөйлемдер толық емес, көп 

қателесті. 

 0 – тапсырманы орнындай алмады. Ертегіні мазмұндай аламды, бірақ 

ертегімен таныс. Сөйлемдерді құрастыру дамымаған. 

 

12 – ші тапсырма  

8 - сурет  

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырманың сипаттамасы: Балаға суреттерді мұқият қарау беріледі 

және соған сәйкес әңгіме құрастыру керек, сөздің мағыналық  жағын,  сөйлеу 

дағдысын қалыптастыруды анықтау үшін әңгімден  кейін сұрақтар  қояды: 

Сұрақтар: 

 Қалай ойлайсың ұл бала дұрыс істеді ме? 

 Ол неге олай істеді? 
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 Ұл баланың орнында болғанда не істер едің? 

Нәтижелерді бағалау: 

 4 ұпай - барлық 3 суреттегі мағыналық байланысты жақсы бейнелейді, 

түсіндіру, сөйлеу қиындық туғызбайды, ойын  еркін жеткізеді. 

 3 ұпай - суреттегі мағыналық байланысты жақсы бейнелейді. Қысқаша 

мазмұндап береді. Ұлдың әрекетіне баға бере алады, бірақ осы әрекеттің 

себебін көрсетуде қиналады. 

 2 ұпай - 2 сурет бойынша ғана мағыналық байланысты көрсете алады. 

Негізінен қосалқы нәрселерге көңілін бөледі. 

 1 ұпай - сурет бойынша бала мағыналық байланысты көрсете алмайды, 

оларды бірінен-бірін бөлек сипаттайды. Сөзді   түсіндіруі, ойды жеткізуі 

дамымаған. 

 0 ұпай - бала мүлде әңгіме құрастыра алмайды. 

13 – ші тапсырма  

18 – шы сурет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тапсырманың сипаттамасы: Балаға көркемдік суреттер беріледі. Ол 

«Өз денсаулығыңды қалай сауықтыру, күту керек» деген тақырыпта болады. 

Оқытушы әрбір сурет бойынша сұрақтар қояды, содан кейін тақырып 

бойынша сұрақтар қорытындылайды. Балалардың жауаптары толық және 

дұрыс білуі қажет. Бұл тапсырма бойынша 2 міндетті қарастырамыз: өмірлік 

дағдыны және сөйлеу мәнерін қалыптастыру болып табылады. 

Сұрақтар: 

 Бірінші суретте кім бейнеленген (шаңғышы). 

 Бала не істеп жүр (шаңғы теуіп жүр). 

 Қалай ойлайсың, бұл қай жерде: қалада, әлде қаланың шетінде ме? 

 Неліктен шаңғы серуендері қаланың шетінде болады? 

 

 Екінші суретті қара. Суретте не бейнеленген? 

 Қалай ойлайсың, ыстық сорпадан кейін, балмұздақ жеуге бола ма? 

 Неліктен? 

 

 Үшінші суретті қара. Суретте бейнеленген балалар не істеп тұр? 

 Қалай ойлайсың, балаларға ыстық па әлде суық па? 

 Неге оларға ыстық деп ойлайсың? 
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 Қалай ойлайсың ыстық ауа-райында суық сусындарды, балмұздақты 

қолдануға болады ма? 

 Ыстық ауа-райында ауырмау үшін не істеу қажет? 

 

 Төртінші, бесінші, алтыншы суреттерді қара. Онда бейнеленген балалар 

қандай әрекет жасайды? (ұл бала қатты айқайлайды, бұзылған ауа 

газдарын жұтады, ұлдар темекі шегеді). 

 Бұларды неге жасауға болмайтындығын ойлан? 

 Бұлар адамға қалай зиян келтіретінін ойланып көр? 

 Өз денсаулығың қалыпты болу үшін не істеу қажет? 

Нәтижелерді бағалау: 

 4 ұпай - бала берілген сұрақтар мен тапсырмалардың мағынасын жақсы 

түсінді. Түсіндіру сөйлеуінде қиындық болмады. 

 3 ұпай - берілген тапсырмалар мен сұрақтар мағынасын жақсы түсінді. Ұл 

балалардың әрекетіне баға бере алды, бірақ бұл әрекеттердің себебін 

түсіндіруде қиындық болды.  

 2 ұпай - берілген сұрақтар мен тапсырмалардың мағынасын түсіне білді. 

Негізгі ойды жеткізе алды.  

 1 ұпай - бала берілген тапсырмалар мен сұрақтарға жауап бере алмайды, 

сөзді түсіндіруі дамымаған. 

 0 ұпай - тапсырманы орындай алмайды. 

 

14 – ші тапсырма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тапсырманың сипаттамасы: Балаға «Өрт» тақырыбына байланысты 

бірнеше бейнелі суреттер беріледі. Оқытушы әрбір сурет бойынша сұрақтар 

қояды, содан кейін тақырып бойынша қорытынды сұрақтар  қойылады. 

Балалардың жауаптары толық және жеткілікті болу керек. Бұл тапсырма 

бойынша негізгі міндеттер: өмірлік дағдыны және сөйлеу мәнерін 

қалыптастыру. 

Сұрақтар: 

 Суреттерді мұқият қара, суретте бейнеленген оқиға кезеңін анықта? 

 Неге өрт болды? 

 Балаларға не істеуге болмайды? 

 Егер сен өрттің куәгері болсаң, не істеу керек? 
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 Мұндай жағдайда өзіңе қалай көмектесу керек? 

 Суреттерді рет-ретімен орналастырып, әңгіме құрастыр. 

Нәтижелерді бағалау 

 4 – бала барлық суреттердегі мағыналық байланысты жақсы көрсете 

біледі. Ойын жеткізуде түсіндірмелі сөйлеуде қиналмайды.  

 3 – суреттегі мағыналық байланысты жақсы көрсетеді. Ұлдың әрекетіне 

баға бере алады, бірақ осы әрекеттің себебін түсіндіре алмайды. 

 2 – кейбір суреттер арасындағы мағыналық байланысты көрсетеді. Негізгі 

зейіні қосалқы құралдарда болады.  

 1 – бала суреттер арасындағы мағыналық байланысты көрсете алмайды, 

оларды бір-бірінен бөлек сипаттайды. Түсіндірмелі сөйлеуі дамымаған. 

 0 - әңгіме құрастыра алмайды. 

 

15 – ші тапсырма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тапсырманың сипаттамасы: балаға бейнелі суреттер беріледі. Олар 

«Ұйқыға қалай дайындалу керек» деген тақырыпта. Оқытушы балаларға бұл 

суреттегі кейіпкер түс көруге дайындалып жүргенін айтады және суреттер 

бойынша сұрақтар қояды, содан кейін тақырып бойынша қорытынды сұрақ 

қояды. Балалардың жауаптары толық, әрі жеткілікті болу қажет. Осы 

тапсырма бойынша 2 міндет қарастырылады, өмірлік дағдыны және сөйлеу 

мәнерін қалыптастыру.  

Сұрақтар: 

 Суретте кім бейнеленген? 

 Суретте бейнеленген ұл бала не істеп жүр? 

 Қалай ойлайсың, ол дұрыс істеді ме? 

 Егер олай істеуге болмаса, онда неліктен? 

 Ұйықтар алдында не істеуге болады, не істеуге болмайды екенін ойланып 

айт? 
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Нәтижелерді бағалау. 

 4 ұпай - бала барлық суреттердің мағыналық байланысын жақсы көрсете 

біледі. Түсіндірмелі сөйлеуі қиындық туғызған жоқ. 

 3 ұпай - суреттегі мағыналық байланысты дұрыс көрсете алады, ұлдың 

әрекетіне баға бере алады. 

 2 ұпай - бөлек суреттер арасындағы мағыналық байланысты дұрыс 

көрсете алады. Негізгі зейінді қосалқы құралға бөлді. 

 1 ұпай - суреттер арасындағы мағыналық байланысты көрсете алмайды. 

Ұл баланың әрекетіне баға бере алмайды. Түсіндіру сөйлеуі дамымаған. 

 0 ұпай - тапсырманы орындай алмайды. 

 

16 – шы тапсырма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тапсырманың сипаттамасы: «Көліктегі тәртіп ережесі» деген 

тақырыпта балаға бірнеше бейнелі суреттер беріледі. Оқытушы балаларға 

суретте көрсетілген жағдайларды қарауға ұсынады және әрбір сурет 

бойынша сұрақ қояды, содан кейін тақырып бойынша қорытынды сұрақ 

қояды. Балалардың жауаптары толық, әрі жеткілікті болу керек. Негізгі 

міндеттер: өмірлік дағдыны және сөйлеу мәнерін қалыптастыру. 

Сұрақтар: 

 Суреттерді қарап шық және шағын әңгіме құрастыр. 

 Бірінші суретте қыз бала дұрыс істеді ме? 

 Ол не істеуі керек еді (кішкене балаға орын беруі керек еді). 

 Қалай ойлайсың жолаушы қызға қандай кеңес берді? 

 Екінші суреттегі кейіпкер қандай әрекет жасамақшы болды? 

 Қалай ойлайсың мұндай әрекеттер неге әкеліп соғады? 

 Үшінші жағдайға қара? 

 Мұнда не болып тұр? (Ұл балалар отыр, апа тұрып тұр) 

 Бұл суреттегі кейіпкерлердің орнында болсаң не істер едің? 

 Автобустағы жолаушы қандай жаман әрекет жасады? 

 Ол неліктен дұрыс емес қылық  жасады? 

 Өзің білетін көліктегі тәртіп ережелерін айтып бер? 

Нәтижелерді бағалау  



 79 

 4 ұпай - бала барлық суреттегі жағдайлардың мағынасын жақсы түсінеді. 

Түсіндірмелі сөйлеуде қиындық туғызбайды. 

 3 ұпай - суреттегі мағынаны жете түсінді. Балалардың әрекеттеріне баға 

бере алды, бірақ себебін түсіндіргенде қиналады. 

 2 ұпай - дұрыс және өзі суреттегі жағдайлардың мағынасын түсіндірді. 

 1 ұпай - суреттегі жағдайлардың мағынасын түсіндіре алмайды, 

балалардың әрекетіне баға бере алмайды. 

 0 ұпай - тапсырманы орындай алмайды. 

 

                                       № 17 – ші тапсырма  

 

 

 

 

 

 

 
 

Тапсырманың сипаттамасы: «Көшедегі тәртіп ережелері» деген 

тақырыпта балаға бірнеше бейнелі суреттер ұсынылады. Оқытушы балаларға 

жағдайларды қарауға береді және осы суреттер бойынша сұрақтар қояды. 

Балалардың жауаптары толық және жеткілікті болуы қажет. Өмірлік дағдыны 

және сөйлеу мәнерін қалыптастыру қарастырылады. 

Сұрақтар: 

 Суретте көліктің қай түрі бейнеленген? (трамвай, автобус, троллейбус, 

мотоцикл). 

 Ұл (қыз бала) не істеп жүр? 

 Ұл (қыз бала) қандай жол ережесін бұзды? 

 Мұндай жағдайда не істеу керек? 

 Көшеден қалай өту керек екендігі жөніндегі ережені айтып берші? 

Нәтижелерді бағалау. 

 4 ұпай - барлық суреттердегі жағдайларды толық түсінеді, түсіндірмелі  

сөйлеуде қиналмайды. 

 3 ұпай - суреттегі жағдайлардың мағынасын жақсы түсіндіреді, 

балалардың әрекеттеріне баға бере алды, себебіне қиналады. 

 2 ұпай - суреттегі жағдайлардың мағынасын түсіндіре алмайды, 

балалардың әрекетіне баға бере алмайды. 

 0 ұпай - тапсырманы орындай алмайды. 
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№ 18 – ші тапсырма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тапсырманың сипаттамасы: «Саған қауіп төнгенде» атты тақырыпта 

бірнеше суреттер ұсынылады. Оқытушы балаларға суретте бейнеленген 

жағдайларды қарауға береді және сол суреттер бойынша сұраққа жауап беруі 

қажет. Балалардың жауаптары толық және жеткілікті болуы қажет. Өмірлік 

дағдыны және сөйлеу мәнерін қалыптастыру қарастырылады. 

Сұрақтар: 

Сурет №1. Қыз бала үйінде жалғыз. Есікті тарсылдатты. Қыз есікті 

ашса, бейтаныс ер адам тұр.  

 Қалай ойлайсың: қыз бала есікті ашып, дұрыс істеді ме?  

 Мұндай жағдайда не істеу қажет? Айтып берші? 

Сурет №2. Қыз бала аулада қыдырып жүрді, содан кейін үйге 

қайтайын деп ойлады. Ол өз подъезіне кіргенде, онымен бірге бейтаныс ер 

адам да кірді. 

 Қалай ойлайсың қыз есікті ашып дұрыс істеді ме?  

 Подъезге кірмес бұрын қызға не істеу керек еді? 

Сурет №3. Қыз бала аулада қыдырып жүрді. Кенеттен оған үлкен 

бейтаныс ұл бала келді және онымен қыдыруын ұсынды.  

 Қыз бала не істеді? 

 Қыз балаға қалай істеу керек еді? Бейтаныстың ұсынысына келісу немесе 

келіспеу керек пе? 

 Өз көзқарасыңды түсіндір 

Сурет №4 Балалар саябаққа қыдырды. Бір қыз бала өз тобынан ұзап 

жүріп, таныс емес жерде өзі жалғыз қалды 

 Оған не болуы мүмкін? 

 Қыз бала серуендеудің қандай ережесін бұзды? 

 Мұндай жағдайда не істеу керек? 

 Егер адамға қауіп төнгенде не істеу керек? Мұндай жағдайда кімге бару 

керек? 

Нәтижені бағалау. 

 4 – бала барлық суреттердегі жағдайлардың мағынасын жақсы түсінеді. 

Түсіндірмелі сөйлеу қиындық туғызбайды. 
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 3 – суреттегі жағдайдың мағынасын жақсы түсінеді, балалардың әрекетіне 

баға береді, себебін табуда қиналмайды. 

 2 – суреттегі жағдайлардың мағынасын дұрыс және өзі түсінеді, негізгі 

зейінін қосалқы құралдарға бөледі. 

 1 – бала суреттегі жағадайлардың мағынасын көрсете алмайды, 

балалардың әрекеттеріне баға бере алмайды. 

 0 – тапсырманы орындай алмайды. 

 

Сөйлеу дамуының деңгейі 

 

Жоғарғы (72-62 ұпай) – сөздерге дыбыстық талдау жасай алады, 

сөздердің негізгі сапалық сипаттамасын анықтай алады. Шағын бейнелі 

әңгімелерді құрай біледі. Сондай-ақ ертегілерді мазмұндай біледі. өз ойын 

жеткізе алады. Сөздерді дұрыс түсініп және түсіндіре алады. Берілген 

сөздерге өзі антоним және синоним таба алады. Сөйлемдердегі сөздерді 

грамматикалық категория бойынша біріктіреді. Ұсақ моторикасы жақсы 

дамыған, қолды үзбей ұстап отырып, контурды түзу жүргізеді, жолмен оны 

штрихтайды. 

Орташа-жоғары (61-51) балада сөйлеудің фонетикалық жағы жақсы 

қалыптасқан. өз бетімен сөздердің дыбыстық талдауын жасайды., егер қате 

жіберсе оны өзі түзейді. Сөздерді буынға бөле отырып, моторлық 

компонентерді қолданады. Берілген сурет бойынша әңгіме құрастыра алады. 

Олардың мағыналық байланысын көрсете біледі. Антоним мен синонимді 

таба біледі. Сөздерді жалғау, жұрнақ арқылы құрастырады. 

Орташа (50-40) – сөйлеуі дұрыс, кейбір дыбыстарды айтқанда 

қиындық туғызады. Дауыс күшін реттей алады, бірақ сөйлеуі мәнерлі емес. 

Сөздерді дыбыстық талдау жасағанда қате жібереді, оны тәрбиенің көмегімен 

түзетеді. Дыбыстарға сапалы сараптама үлкендердің көмегі арқылы беріледі. 

Әңгіме құрастырғанда логикалық қателер жіберіледі. Сөйлем құрастырғанда 

қиналады. Фигураларды контурмен жүргізе алады. Фигураларды 

штрихтағанда қателіктер жіберіледі. 

Орташа-төмен (39-30) сөздерді дыбыстық талдау жасағанда қате 

жібереді, жуан және жіңішке дауыстыларды анықтауда қиналады, 

тәрбиешінің көмегімен жұп сандарды табады. Сөйлеуі мәнерлі емес. Қарым-

қатынаста белсенді, сұрақтарға жауап береді. Грамматикалық қателер аз, 

дыбыстық сөйлеуі анық, эмоциональды мазмұндағанда, сюжетті 

сипаттағанда көмек қажет. Қарапайым сөйлем құрай алады, ал күрделі 

сөйлемде қиналады. 

Төмен (30 ұпайдан төмен) сөздерге дыбыстық талдау жасай алмайды. 

Байланыс құрауда қиналады, сондықтан мазмұндағанда, әңгіме 

құрастырғанда мәнді және мағыналық қате жібереді. Қарым-қатынас 

белсенділігі нашар, сөйлеуі мәнерлі емес, бала тапсырмаларды орындай 

алмайды. 



Мектепалды даярлық  тобы балаларының  тілдік  даму   деңгейін  зерттеу хаттамасы 
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      Мектепалды даярлық  тобы балаларына арналған көркем  

әдебиетпен танысуға арналған диагностикалық материалдар [97] 

 

Бағдарламаның мазмұны 
Халық ауыз әдебиетінің кішігірім жанрлар жүйесі, олардың 

ерекшеліктері (әңгіме, ертегі), олардың басқалардан ерекшелейтін басты 

ерекшеліктері (тілі, композициясы, кейіпкерлері), прозалық және өлең жолдары 

салыстырмалы анализ процесінде анықталады. 

Тілдің мәнерлеу құралдарының (эпитеттер, салыстырулар, синонимдер, 

антонимдер, көп мағыналы сөздер) тексті мазмұндаған кезінде, әңгімелеу 

кезінде, оқығанының мазмұнына байланысты жауап беру кезінде ерекше көзге 

түсуі, оның көп қолданылуы. 

Көркем әдеби шығармалар жайлы және жазушылар жайлы деректер.  

Көркем шығарманы анализдеу, кейіпкер мінезінің, композицияның 

ерекшеліктерін ерекшелеу (кейіпкерді суреттеу, әрекетіне баға беру). 

Дауыс екпінді мимикалық мәнерлі құралдарының ( ырғақ, дауыс деңгейі, 

дауыстың қаттылығы, үзіліс, дауыс екпіні, қимыл,мимика) мәнерлеп оқу кезінде 

қолдану ерекшеліктері. 

Тіл ерекшеліктерін, авторлық көзқарасты, сюжеттің бірізділігін сақтай 

отырып мазмұндау.  

 Аналогиялар бойынша және кішігірім әңгімелер бойынша ойдан ертегі 

шығару. 
 

Тапсырмалар 

   

№1 тапсырма.  

Жұмбақты шеш, жауабы бар суретті тап.  

Ертегілер бойынша суреттер: “Қызыл телпек”, “Үш торай”, “Үш аю”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Тапсырма барысы: балаға ертегіге байланысты жұмбақ тыңдатып, 

сонан кейін бірінде жауабы бар суреттер көруге ұсынылады. 

  Сұрақтар: 

 - Неге, бұл ертегілер деп, есептейсің? 

- Авторлық және халық ертегілерін ата, олардың ерекшеліктері неде? 

- “Қызыл телпек” ертегісінің авторы кім? 
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                                                    Жұмбақтар 

 

Нәтижелерді бағалау 

 5 ұпай – берілген тапсырмаға бала қиналған жоқ. Бала барлық сұрақтарға 

дұрыс жауап берді, авторлық және халық ертегілерін атап, олардың 

ерекшеліктерін айтты, “Үш аю” - орыс халық ертегісі, ал “Үш торай” – 

ағылшын халық ертегісі екндігін қосымша айтты.  

 4 ұпай – бала тапсырманы ереже бойынша орындады, бірақ қосымша 

деректерді айтқан жоқ. 

 3 ұпай – бала жұмбақты шешті, ертегілерді дұрыс атады. Авторлық және 

халық ертегілерін атады, бірақ “Қызыл телпек” ертегісінің авторын айта 

алмады. 

 2 ұпай – балада тапсырманы орындау барысында қиыншылықтар болды, 

қателер жіберді, бірақ тәрбиешінің көмегімен оларды түзетті. Авторлық 

және халық ертегілерінің ерекшеліктерін анықтай алмады. 

 0 ұпай – бала тапсырманы орындай алмады, яғни көптеген қателіктер 

жіберді, тәрбиешінің көмегімен де оларды түзете алмады.  

 

№2 тапсырма. Сүйікті ертегілер 

Тапсырма барысы: балаға оған таныс, мүмкіндігіше көп ертегілерді 

атауды ұсынылады. 

Нәтижелерді бағалау: Әрбір атаған ертегіге балаға бір ұпай беріледі. 

 

№3 Тапсырма. Жанрын ата 

Тапсырма барысы: Тәрбиеші көркем шығармаларының үзінділерін 

тыңдатып, әр үзіндінің жанрларын анықтауды ұсынады. 

 

Нәтижелерді бағалау: Әрбір дұрыс жауапқа – 1 ұпай (үзінділердің саны 

алтыдан кем болмау керек). 

 

№4 Тапсырма. Ертегіні мазмұндап бер, басты кейіпкерлерге мінездеме 

бер. 

“Қызыл телпек” ертегісі бойынша суреттер 

 

 

 

 

 

 



 85

Тапсырма барысы:  

1 Бөлім. Тәрбиеші балаға ертегі суреттерін көрсетіп, оларды белгілі бір 

ретпен қоюды ұсынады (ертегі сюжетіне сәйкес), сонан соң ертегіні 

мазмұндауды сұрайды.  

2 Бөлім.Тәрбиеші жағымды және жағымсыз  кейіпкерлерді атап, оларға 

мінездеме беруді сұрайды, яғни Қызыл телпек, қасқыр, орман кесушілер қандай 

кейіпкерлер екендігіне жауап беру керек.                                                                                             

Нәтижелерді бағалау 

 5 ұпай – ертегіні мазмұндау кезінде сюжеттің бірізділігін сақтайды. Әртүрлі 

мәнерлеу құралдарын қолданады. Кейіпкерлер әрекеттерінің мотивтерін 

дұрыс анықтайды, оларға толық мінездеме береді.  

 4 ұпай – толық мазмұндады, бірақ қажетінше эмоционалды емес. Кейіпкер 

мінездері дұрыс анықталды. 

 3 ұпай – мазмұндау кезінде сюжеттің бірізділігін орнату үшін тәрбиешінің 

көмегі керек болды. Кейіпкерлерге дұрыс мінездеме берілді, бірақ толық 

емес . 

 2 ұпай – бала шығарманы өз күшімен мазмұндауға қиналады, сөз қоры аз, 

мәнерлі емес. Бала жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді дұрыс атады, 

бірақ өз жауабына дәлел келтіріп, түсіндіре алмады. Кейіпкерлерге 

мінездеме нашар және бір қалыпта берілді.  

 0 ұпай – мазмұндауы толық емес, сюжеттің бір ізділігі сақталмаған. Бала 

тәрбиешінің көмегіне жиі жүгінеді. Кейіпкерлерге мінездеме бере алмады 

және олардың әрекеттерінің мотивтерін түсіндіре алмады.  

 

№5 тапсырма. Өтірік өлең 

Тапсырма барысы: балаға бағдарламадағы көрсетілген өлеңді оқып 

беріңіз, өлеңде ғажайып болып көрінгенін ерекшелеуді сұраңыз, оны 

толықтыратыңдай жалғасын ойлап табуға ұсыныңыз. 

Нәтижелерді бағалау 

 5 ұпай - бала өлеңдегі ғажайып жерлерді өз күшімен тез атады.Өтірік өлеңнің 

жалғасын ойлап табуға үлкен қызығушылықпен, шығармашылықпен кірісті. 

Өзінің шығармасына қызықты ат қойды.   

 4 ұпай – толығымен ғажайып деп атады. Тапсырманың екінші бөліміне 

ерекше ықыласпен кірісті, бірақ бірнеше толықтырулар ғана ойлап таба алды. 

 3 ұпай – тапсырманың бірінші бөлімін өз күшімен орындады, бірақ екінші 

бөліміне кіріскен кезде қиналды. Тәрбиешіге,шығармашылық тапсырманы 

қалай дұрыс орындау керектігін, толығырақ түсіндіруге тұра келді. 

 2 ұпай – бірінші бөлім тәрбиешінің көмегімен орындады, бала 2-3 ғажайып 

нәрсені атады. Екінші бөлім орындамай қалды. 

 0 ұпай – бала бірде-бір ғажайып нәрсені өз күшімен атай алмады. 

Тапсырманың екінші бөлімін орындаудан бас тартты. 
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№6 тапсырма. Қазақ халық ертегілері 

Тапсырма барысы: балаларға суретке қарап, олардың қай ертегіге 

байланысты салынғанын анықтауды ұсынылады. 

«Ит пен мысық неге бір-бірімен қас» ертегісіне байланысты 

сұрақтар: 

 Ит пен мысық жердің түпкір-түпкірінен не іздегенін есіңе түсірші? 

 Аңдардың кімге көмек көрсеткісі келді? 

 Ит пен мысық неге ұрысып қалды? 

 «Қасқыр, түлкі және есек» ертегісіне байланысты сұрақтар: 

 Ертегі кеіпкерлері не жайлы әңгімелесті? 

 Неге ертегіде қасқырды - қанышер, түлкіні - қу, есекті - аңқау деп атайды? 

 Қалай ойлайсың қасқыр мен түлкі жақсы іс істеді ме? 

 Есектің әрекетін жаман деп есептеуге болама? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нәтижелерді бағалау 
 5 ұпай -  ертегінің тіл көркемдігін сақтап, сұрақтарға толық жауап береді. 

Кейіпкерлер әрекеттерінің мотивтерін дұрыс анықтады, оларға толық 

мінездеме берді. 

 4 ұпай - толық жауап береді, бірақ керекті мөлшерде эмоционалды емес. 

Кейіпкерлердің мінездерін және әрекеттерін дұрыс анықтайды.   

 3 ұпай - сұрақтарға жауап берген кезде тәрбиешінің көмегі керек болды. 

Кейіпкерлерге және олардың әрекеттеріне мінездеме дұрыс берілді, бірақ 

толық емес.  

 2 ұпай - бала сұрақтарға өздігінен жауап беруге қиналады, сөздік қоры аз, 

сөйлеуі мәнерлі емес. Бала кейіпкерлерге мінездеме бере алды, бірақ 

олардың әрекеттерін бағалай алмады.   

 0 ұпай - бала сұрақтарға жауап берген кезде тәрбиешінің көмегіне жиі 

жүгінді. Кейіпкерлерге мінездеме бере алмады, олардың әрекеттерінің 

мотивтерін түсіндіре алмады.  
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№7 тапсырма. Қазақ халық ертегілері 

Тапсырма барысы: балаларға суреттерді қарап, олардың қай ертегі 

бойынша салынғанын анықтау ұсынылады. 

 

 

 

 

 

 

 

Сұрақтар: 
 Суреттерде көрсетілген оқиғаларға қарап, ертегіні ата. (Батыр есек) 

 Ертегідегі оқиғалардың ретін анықта.  

 Суреттерге сүйеніп, ертегіні мазмұнда. 

 Неге есекке батырлық берілді?  

 

Нәтижелерді талдау 

 5 ұпай -  ертегінің тіл көркемдігін сақтап, сұрақтарға толық жауап береді. 

Кейіпкерлер әрекеттерінің мотивтерін дұрыс анықтады, оларға толық 

мінездеме берді. 

 4 ұпай - толық жауап береді, бірақ керекті мөлшерде эмоционалды емес. 

Кейіпкерлердің мінездерін және әрекеттерін дұрыс анықтайды.   

 3 ұпай - сұрақтарға жауап берген кезде тәрбиешінің көмегі керек болды. 

Кейіпкерлерге және олардың әрекеттеріне мінездеме дұрыс берілді, бірақ 

толық емес.  

 2 ұпай - бала сұрақтарға өздігінен жауап беруге қиналады, сөздік қоры аз, 

сөйлеуі мәнерлі емес. Бала кейіпкерлерге мінездеме бере алды, бірақ 

олардың әрекеттерін бағалай алмады.   

 0 ұпай - бала сұрақтарға жауап берген кезде тәрбиешінің көмегіне жиі 

жүгінді. Кейіпкерлерге мінездеме бере алмады, олардың әрекеттерінің 

мотивтерін түсіндіре алмады.  
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Бағдарламалық материалдың мазмұнын меңгеру деңгейлері 

 

Жоғарғы (34-36 ұпай) - бала барлық ұсынылған тестік тапсырмаларды 

жақсы орындады. Сөйлеу қабілетін меңгерген. Ертегінінің бірізділігін бұзбай, 

өздігінен мазмұндап бере алады. Ертегі кейіпкерлеріне толық мінездеме береді, 

олардың әрекеттерінің мотивтерін түсіндіріп бере алады. Кейіпкерлерге 

мінездеме берген кезде салыстыруларды, эпиттерді және т. б. қолданады. 

Авторлық және халық ертегілерін ажыратады. Көптеген ертегілерді біледі, 

оларды сабақ кезінде және үйде өз бетінше меңгерген. Мазмұндағанда әртүрлі 

мәнерлі сөйлеу құралдарды қолданады. Қиялы бай және оны шығармашылық 

тапсырмаларды орындаған кезде шебер пайдаланады. Әдеби жанрларды 

ажырата алады.  

 

  Орташа – жоғарғы (32-33 ұпай) – бала барлық тапсырмаларды 

орындай алды. Көптеген ертегілерді біледі, авторлық және халық ертегілерін 

ажыратады, кейіпкерлерге толық мінездеме береді. Мазмұндау кезінде сөйлеуі 

айқын, эмоционалды, сөздік қоры бай. Шығармаларды ажыратқан кезде 1-2 қате 

жібереді, бірақ  өзі оларды түзетеді. Шығармашылық тапсырманы орындауға 

тәжірибесі жетіспейді. 

 

  Орташа (29-31 ұпай) – бала барлық тапсырманы орындай алады, бірақ 

оларды орындаған кезде қателер жіберді. Әдеби шығармалар туралы хабардар, 

бірақ  оларды жиі шатастырады. Ертегіні мазмұндаған кезде, мәнерлеп айтып 

берген жоқ. Кейіпкерлерге толық мінездеме береді, бірақ олардың әрекеттерін 

дұрыс және өз күшімен түсіндіре алмайды. Шығармашылық тапсырмаларды 

орындаған кезде белсенділік танытпайды. 

 

Орташа – төмен (26-28 ұпай) – тестік тапсырмалар орындау балада 

қиыншылық туғызады. Авторлық және халық ертегілерін ажыратады, бірақ бала 

өте аз ертегілерді біледі, яғни бала 6-5 ертегіні атады. Мазмұндаған кезде 

сюжеттің ретін шатастырады, тәрбиешінің көмегіне жиі жүгінеді. Сөздік қоры 

аз. Сөйлеуі эмоционалсыз. Жағымды және жағымсыз кейіпкерлерді дұрыс 

атайды, бірақ  өз жауабын дәлелдей алмайды. Шығармашылық тапсырманы 

орындаудан бас тартты.  

 

  Төмен (26-дан төмен ұпай) - әр тестілік тапсырманы орындаған кезде 

көптеген қателіктер жібереді. Жауап кезінде белсенді емес, кейбір 

тапсырмаларды орындаудан бас тартады, өте аз ертегілерді біледі. Бала 

мазмұндаған кезде сөздік байланыстар орнатуда қиналады, сондықтан 

мағыналық және мазмұндық қателер жібереді. Сөздік қоры аз, мәнерлеп 

сөйлемейді. 

 



Жоғарғы топ балаларына арналған балалар көркем әдебиетін 

меңгеру деңгейін зерттеудің протоколы (5 - 6 жас) 
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Тіл  дамытуға арналған сабақтардың үлгілері 
 

«Тұсау кесу» рәсімі 

Сабақтың мақсаты: 

1. Балаларға мемлекеттік тілді үйретуге ұлттық ауыз әдебиет үлгілерін 

қолдану; салт дәстүрді айта отырып, ұлттық тәрбие беру. 

2. Қазақ тілінде тілектер айта білуге баулу; сөздік  қорын молайту; тілін 

дамыту; ауызекі сөйлеуге үйрету; көңіл-күйін көтеру. 

3. Еліне, жеріне, тіліне деген қамқорлығын, қызығушылығын, 

сүйіспеншілігін арттыру, отаншыл болуға тәрбиелеу. 

Көрнекіліктер: Жайлауды бейнелейттін суреттер, 1-ағаш ат, үй 

жануарларының суреті, тақия, есілген ала жіп, табаққа салынған конфеттер, 

ойыншықтар. 

Әдіс тәсілдер: Әңгімелесу, түсіндіру, сұрақ-жауап, көрсету, ән айту, 

тақпақ айту, ойын.  

Меңгерілген сөздер: Сүйінші, тұсау кесу, тәй-тәй жүргізу, ала жіп, т.б. 

Сабақ барысы:  

1.Ұйымдастыру кезеңі: бөлменің бір бұрышына киіз үйдіңң жартылай 

макеті тігіліп, оның ішінде киіз үй жихаздары (сандық, жүк аяқ, дөңгелек 

үстел, көрпелер) қойылған. 

2. Бөлмеде баяу күй ойнатылып тұр. Бөлмеге  балалар кіреді. Отырған 

қонақтармен жылы сәлемдеседі де шеңберге тұрады. 

Мұғалім: Арайлап таң атты,  

                  Алтын сәуле таратты. 

                  Қайырлы таң, балалар!  

                  Қайырлы таң, қонақтар! 

-Балалар , енді бір-бірлеріңе Қайырлы таң! – айтыңдар,- дейді.  

Балалар бір – бірлеріне айтып шығады. Мысалы: - Арай - Қайырлы таң! 

- Рахмет, Аяулы т.б.  

3. Осы кезде есік қағылып, ағаш ат мінген Әділ сүйінші сұрап, қолына 

хаталып келеді. Мұғалім оның қолындағы хатын оқиды да, былай дейді: 

«Балалар көрші ауылда «Тұсау кесу» рәсімі болғалы жатыр екен, соған бізді 

шақырыпты: сендердің тойға барғыларың келе ме?» - дейді.  

Балалар: - Иә - деп жауап береді.  

Мұғалім: Олай болса, тойға өзімізбен бірге не апарушы едік? 

Балалар: - Сыйлық – дейді. 

Мұғалім: Ендеше, балалар, ойыншық бұрышынан өздеріңе ұнаған 

ойыншықтан ала қойыңдар 

4. Балалар бір – бір ойыншық алып шеңберге тұра қалады да кім қандай 

ойыншық алғанын айтып, әңгімелейді.  

 Мұғалім: Балалар аттарыңа отырыңдар , көрші ауылға барайық.  

5. Балалар шашырап әр дерге тұра қалады да қимылмен мына өлең 

жолдарын айтады:          Мен атымен шабамын, 

                                          Шу – шу – шу. 

                                          Айт, шу ала атым,  
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                                          Таңдай қағады  

                                          Др – др – др тоқтайды. 

Мұғалім: Кім мақал-мәтел біледі? 

Аяулы: Мал өсірсең қой өсір,  

               Өнімі оның көл көсір. 

Әмір:     Балалы үй – базар,   

               Баласыз үй – мазар. 

А. Әділ: Еңбек етсең ерінбей  

                Тояды қарның тіленбей 

Әлішер: Туған жердей жер болмас, 

               Туған елдей ел болмас. 

Мұғалім: Жарайсыңдар,балалар, көп мақал-мәтел біледі екенсіңдер. 

Мен енді сендерге жұмбақ айтайын , сендер жауабын шешіңдер. 

      Өзі айлакер  

                Өзі бір қу  

                Жүрген жері 

          Айқай да шу        

          Не ол?  

Балалар: Түлкі 

 

Б.Әділ: Кішкене ғана бойы бар  

             Айналдыра киген тоны бар  

                                                (Қой) 

Арай:  Кезікті бір жануар  

            Үстінде екі тауы бар 

                                               (Түйе)  

Аяулы:  Ұзын құлағы   

              Қорқып тұрады 

                                                (Қоян) 

Балалар орындарынан тұрып жарты шеңберге тұрады. 

Мұғалім: Біз орманнан өтіп бара жатырмыз. Ағаш бастарында көптеген  

ұялар бар екен , құстар да көп екен.ү Қандай даналық – тыйым  сөздерді 

білесіңдер? 

Балалар:  

 Құстың ұясын бұзба! 

 Құсты таспен атпа! 

 Шөпті баспа! Көкті баспа! 

Мұғалім: Тағы қандай тыйым сөздер білесіңдер?  

Балалар: 

 Үлкеннің жалын кеспе! 

 Пышақтың жүзін жалама! 

 Ақты төкпе! 

Мұғалім: Жақсы. Балалар  жол қысқарсын, енді ойын ойнасақ қайтеді?  

Балалар келіседі.  
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Балалар фонетикалық жаттығу жасайды.   

Ойын барысы:  

Қолдарындағы  ойыншықтарын балалар ортаға қояды. өздері ойышылықты 

айнала шеңберге тұрады. Қимыл жасай отырып, мына сөздерді айтады:  

- Маң – маң – маң басқан. 

     Шударалын шаң басқан  

- Шөре – шөре – шөре лағым  

     Тентек болма шырағым  

- Ақ – ақ – ақ  

     Секіреді лақ  

- Ой – ой – ой  

- Қорада тұр қой.  

Мұғалім: - балалар, байқамай да қалыппыз, міне, көрші ауылға да келіппіз.  

- Алыста нелер жайылып жүр? Көрші ауылдың әсемдігін қалай айтар 

едіңдер?  

 Балаларауыл туралы, жайылып жүрген малдар туралы әңгімелеп береді. 

Ойын «Төлін ата». 

Музыка (күй) қаттырақ естіліп, балалар киіз үйге келеді. Әже, балаларды 

қарсы алып,  бір -  біріне сәлемдеседі.  

Әже: - Сәлеметсіңдер ме, қарақтарым! Жоғары шығыңдар! Құлындарым, 

төрлетіңдер! Отырыңдар! Хош келдіңдер, біздің ауылда «Тұсау кесу» рәсімі 

болғалы жатыр. (балалар дөңгелек үстел айналасына жартылай шеңбер 

құрып отырады). 

Әже;  Балалар, сендер қазақтың салт дәстүрлерін білесіңдер ме?  

Балалар: Шілдехана  

                Бесік той  

                Тұсау кесу 

                Атқа мінгізу, т.б.  

Мұғалім: «Тұсау кесу» рәсімі жайында біздің балалар біледі. Айтып берсін.  

1. Бала: Тұсау кесу рәсімі бала енді – енді аяғын басып жүре бастағанда 

жасалады. Бұл рәсім болашақта баланың жолы болсын деген тілектен туған.  

2. Бала: Тұсау кескенде, баланың аяғын ала жіппен байлайды да, сосын 

қайшымен қияды. Тұсау кесілгеннен  кейін баланы қызықтап жетелейді.  

3. Бала: Жіпті қара және ақ болуы, келешекте баланың жолында қара күш те, 

ақ ниет те кездеседі деген.  

4. Бала: Тұсауды үлкен адамдар, сыйлы адамдар кескен, өйткені бала да 

сондай жақсы болады деген. Сосын той жсалады.  

Әже: Дұрыс, енді осы» Тұсау кесу» рәсімін көрсетейік.  

Екі бала әжеге көмектесіп ақ жол жаяды. Баланы сол жолға қойып, аяғын 

байлай, тұсайды. Әже бата береді. Бата:  

 Әуелі құдай оңдасын  

 Еш жамандық болмасын 

 Баланың көңілі жай болсын 

 Уайым – қайғы жоқ болсы!  

 Аллаһу акпа!  
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 Қаз – қаз балам, қаз балам 

 Ұадам бассаң мәз болам   

 Күрмеуіңді  шешейін 

 Тұсауыңды кесейін. 

Әже баланың тұсауын кеседі. Балалар қолынан ұстап жүріп, тақпақтайды.  

1. Бала  Қаз –қаз бөпем, жүре ғой 

  Тай құлын боп шаба ғой 

  Озып бәйге ала ғой. 

2. Бала  Қаз – қаз балам, қаз балам 

 Тақымыңды жаз балам 

 Қадамыңа қарайық  

 Басқаныңды санайық 

Балалар санайды. 

Балалар кішкентай балаға ойыншықтарын беріп, тілектерін айтады.  

- Бақытты болсын! 

- Ер болсын! 

- Абай атадай ақын болсын! 

- Құрманғазы атадай күшті болсын! 

- Күләш апайдай әнші болсын! 

- Дені сау болсын! т.б. 

Тойбастар әкелінеді  

Әлішер: Піссімілә - деп бастайды, 

   Тойдың басын.  

   Әумин – деп көтереді .   

   Қойдыңбасын. 

   Сәтті күн деп бүгін 

   Той жасаппыз. 

   Құтты болсын тойыңыз! 

Мұғалім: Рахмет саған, рахмет, 

 Құлын сойса болады,  

 Бір асам ет  

 Айтқан жерден 

 «Той бастар» алып келген; 

  Текті атаның баласына  

       «Рахмет». 

(Барлығы шапалақтайды). 

Мұғалім: «Той бастарды қай өлеңнен бастайық?» - деді.  

Балалар: «айтыстан» , - деді.  

Арай мен Әділ айтыс айтады. Балалар оларды қошеметтеп отырады. Айтыс 

соңынан «Еркем – ай» әніне салып балалар да қосылады.  

Айтыстан кейін «Тақия тастамақ» ойыны ойналады. «Той бастардан» 

отырған қонақтарға ауыз тигізіп, балалар топқа келеді. Топтақолдарын жуып, 

дастьархан басында шай ішіп, «Тұсау кесу» рәсімін жалғастырады. 
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Жайлауда 

(сурет бойынша әңгімелесу) 

 

Сабақтың мақсаты: 

1. Балаларды  жайлау көрінісімен таныстыру, табиғаттың сұлулығын тани 

білу. 

2. Жайлау туралы мақал, тақпақ айту. Тіл мәдениетін, сөздік  қорын 

жетілдіру, білімдерін кеңейту. 

3. Ұлттық тәрбие беру арқылы жеріне, еліне, тіліне деген қызығушылығын 

кеңейту. 

Сабақтың әдіс – тәсілдері:  
Көрсету, түсінік беру, сұрақ жауап, ойын тақпақ жаттау.  

Сабақ көрнекіліктері:  

«Жайлау» суреті, ойыншықтар. 

Сөздіктер: 

Жазғы жайылым, суы салқын, ауасы таза, мал жайылады. 

Сабақтың барысы: 

1. Ұйымдастыру кезеңі  
Балалар шеңберге тұрады. Бір бірімен жылы сәлемдеседі. 

    - Сәлеметсің бе, Арай! 

    - Сәлеметсің бе, Дастан! 

2. Тәрбиеші: 
«Жайлау» туралы білгілерің келеді ме?  

Балалар:  
Иә білгіміз келеді.  

Тәрбиеші: 

Олай болса тақтадағы жайлау суретіне мұқият қараңдар. 

Тәрбиеші балалардың назарын тақтадағы суретке аударып, сурақтар қояды.  

Балалар сөйлем құрап айтады, білмегенін тәрбиеші толықтырады.  

Мысалы: Жайлау – малдың жазғы жайылымы. Мал жайлауда шөп жейді, су 

ішеді, жайылады т.б.  

3. Сергіту сәті:  
   Шөбі – шүйгін, 

   Суы – салқын  

   Бұлағы - мөлдір  

   Ауасы – таза  

   Біздің жайлау     

   Біздің жайлау     

   Біздің жайлау -   

   Осындай! 

4. Ойын «Малдың төлін шақыру»  
  - Қойдың жуас бозымда, шақырамын қозымды – пұшайт, пұшайт, пұшайт.  

  - Шұнақ қана құлақты, шақыраман лақты – шөре,  шөре,  шөре.   

  - Желбіреген тұлымды, шақырамын құлынды – құрау, құрау, құрау. 

  - Білмейтұғын ұзауды, шақырамын бұзауды – ауһау, ауһау, ауһау. 
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5. Сабақ соңынан мақал жаттатқызу, мағынасын түсіндіру. 

     Мал өсірсең, қой осір 

 Өнімі оның көл көсір. 

6. Сабақты қортындылау: 

 Сабақта белсенділік танытқан балаларды мадақтау. 

 

Ұршық 

 

Сабақтың мақсаты: 

1. Балаларға қазақ халқының үй шарушылығындағы қолданылатын құрал 

жабдықтары туралықысқаша мағлұмат беру, балаларды ұршықпен 

таныстыру. 

2. Балалардың  ой - өрісін, тілін, сөздік қорын дамыту. 

3. жануарға деген сүйіспеншілігін,  қамқорлық сезімдерін қалыптастыру. 

Сөздіктер:  

Сабы, мұрындық, саптау, шүйке білек. 

Сабақ көрнекіліктері:   
Ұршық, жүн.  

Сабақтың әдіс – тәсілдері:  
 Әңгімелесу, сұрақ – жауап, көрсету. 

Сабақтың барысы: 

1. Ұйымдастыру кезеңі:  

Балалар шеңберге тұрады. (бір бірінің қолдарынан ұстап) бір біріне 

«Қайырлы таң!» - деп тілейді.  

2. Жұмбақ  

  Шыр көбелек айналар 

  Беліне жіп байланар 

      (Ұршық) 

Тәрбиеші: 

- Балалар, менің қолымдағы не екенін білесіңдер ме? (білетін балалар жауап 

береді) 

- Бұл ұршық деп аталады. Ол жұнді иіру үшін қажет. Ұршық үш бөліктен 

тұрады (басы, сабы, мұрындық). Сабын ағаштан жасайды, басын тастан 

қашап, не қорғасыннан құйып жасайды. Ал сабының бас жақ ұшы тесіліп 

мұрындық өткізіледі. Жіп ауырланғанда сынып кетпеу үшін мұрындық қатты 

ағаштан жасалады. 

- балалар мына үстелдегі түтілген жүн. Оны «шүйке» деп атайды. Мен 

сендерге түтілген жүнді иіріп көрсетейін. Міне, ұршықты оң қолға алып, 

шүйкені сол қолдың шынашағына орайды. Жүнді мұрындыққа орап,  

ұршықты иіре бастаймын, иірілген жіп ұршықтың сабына оралады. 

 3. Сергіту сәті:  
   Қошақаны қойдың 

   Қайда қалып қойдың? 

   Бұлтиіп тұр бүйірің  

   Қай өрістен тойдың. 
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   Секең – секең, ей лақ 

   Жүрмін саған кейіп – ақ  

   Тыным тапсақ болмай ма? 

   Селтеңдеме кей уақ. 

Балаларға сұрақтар қойып сөйлем құрату. 

Сұрақтар: 

- Балалар ұршықтың бөліктерін қалай атайды? 

- Жүнді иіру үшін әуелі не істейді? 

- Иірілген жіптен не тоқуға болады? 

4. Енді балалар мына жүнді сендер қазір түтіп үйренесіңдер. Сосын үйде апа, 

әжелеріңе көмектесіңдер жарай ма? (балалар алдына қойылған жүнді түтіп 

жаттықтырылады). 

5. Сабақты қортындылау: Сабақта белсенділік танытқан, жақсы істеген  

балалар мадақталады. 

 

Наурыз жыл басы 

Сабақтың мақсаты:   

1. Балаларға Наурыз мерекесі туралы түсінік беру. Дайындық жайлы айту.  

2. Балалардың ойлау қабілетін дамыту, грамматикалық және  лексикалық 

дағдыларын жетілдіру, жүйелі сөйлеуге үйрету,  мерекелік көңілін көтеру. 

3. Ұлттық тәрбие бере отырып, балалардың салт – дәстүрді құрметтеуге, елге 

деген сүйіспеншілігін тәрбиелеу.  

Сабақ көрнекіліктері: 
 Наурыз мерекесіне арналған суреттер. 

Сөздіктер: Наурыз көже, жаңа күн. 

Сабақтың барысы: 

Саз бөлмесі «Наурыз» мерекесінің қарсаңына қарай әсем безендірілген.  

1. Ұйымдастыру кезеңі:  

Психологиялық жаттығу.  

Балалар шеңберде тұрып, айнала қоршаған ортамен сәлемдеседі. 

- Сәлеметсің бе, жер ана! 

- Сәлеметсің бе, Аспан! 

     -    Сәлеметсің бе, досым менің т.б. 

2. Балалар кілемнің үстіне дөңгелене отырады. 

Тәрбиеші «Наурыз» мерекесі туралы әңгімелейді. 

Жақында «Наурыз» мерекесі болады. Наурыз деген сөз, «нау» - жаңа  

«руз» - күн  дегенді білдіреді. 21 нен 22 күні, күн мен түн теңеледі. 

 Наурыз мерекесі – бақыттың бастамасы, жақсылықтың, ынтымақтың 

белгісі, өмірге нұр сыйлаған, сезімге гүл сыйлаған, халық қастерлейтін күн 

3. Наурыз мерекесіне дайындап жатқан тақпақтарын айтады. 

1бала 

 Көптен күткен Наурыз тойы арайлы 

 Нұрға бөлеп жатыр міне маңайы. 

 Мал бітеннің бал татыған уызы, 
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 Қуат болып қанымызға тарайды. 

2 бала 

 Жас қосатын жасыңа, 

 Жыл басы Наурыз. 

 Нәр кіргізген асыңа,  

 Бал татыған сары уыз. 

3 бала  

 Күн мен түн теңелді, 

 Жер шуаққа кеңелді. 

 Соны тойлар ел енді, 

 Наурыз тойы салтымыз. 

 «Көгерсін»  деп, халқымыз, 

 Көшеге тал егеді. 

4. Балаларға сұрақтар қоя отырып, тақпақ мазмұнын сұрайды. 

   Тақтаға ілінген наурыз туралы суреттержайлы әңгімелету. 

Сұрақтар: 

- Суреттен не көріп тұрсыңдар? 

- Адамдардың көңіл – күйлері қандай? 

- Не істеп жатыр? 

Балалардың жауабынан кейін  

Тәрбиеші 
«Наурыз» мерекесіне арнап дайындап жатқан әнімізді айтайық. 

5. Ойын «Арқан тарту», «Тақия тастамақ». 

6. Сабақты қорытындылау 

 

Тіл халық қазынасы 

                                   (Тілдер мерекесіне арналған ойын – сауық) 

Мақсаты:   

1. Балаларға тілдер мерекесі жайлы түсінік беру 

2. Ұлттық педагогика элементтері: тақпақ, өлең арқылы баланың тілін 

дамыту, сөздік қорын молайту. 

3. Ұлттық тәрбие бере отырып, Отанын, тілін құрметтеуге және Ұлттар 

достығына тәрбиелеу. 

Жүргізуші: 

Құрметті әріптестер, балалар, қонақтар! Сіздерді бүгінгі тілдер күнімен 

құттықтаймыз! Отанымыз тыныш болсын! Ана тіліміздің мерейі үстем 

болсын! 

 Ана тілің біліп қой, 

 Еркіндігің теңдігің. 

 Ана тілің біліп қой. 

 Мақтанышың елдігің. 

Балалар:  
«Отан» туралы ән орындайды  

Жүргізуші: 

- Біз қай Республикада тұрамыз? 
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Балалар: 

- Қазақстанда. 

Жүргізуші: 

- Біздің елбасымыз кім? 

Балалар: 

- Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. 

Жүргізуші: 

Астанамыз қай қала? 

Балалар: 

Астана. 

Жүргізуші: 

Балалар Отанға, тілге байланысты тақпақтар дайындап келіпті. 

1 бала:  

 Отан – менің ата – анам 

 Отан – досым, бауырым 

 Отан - өлкем, астанам 

 Отан – қалам, ауылым 

     (С. Оспанов)  

2 бала 

 Отанымның төрінде 

 Сары арқаның төрінде 

 Ту ұстаған Астанам -   

 Әсем қалам бас қалам 

 

3 бала 

 Ана тілім – ұраным 

 Ана тілім – құраным  

 Ана тілім   болмаса 

 Мықты болмас тұрағым . 

4 бала 

 Ана тілім – елдігім 

 Ана тілім – ерлігім 

 Ана тілім   болмаса 

 Бүтінделмес кемдігім. 

Жүргізуші:  

Балалар. сендер білесіңдер, ертеде ата – бабаларымыз киіз үйде тұрған. Киіз 

үй қандай болатынын өздерің білесіңдер. Кәне, барлығымыз киіз үй ойынын 

ойнасақ қайтеді? 

Балалар: 

Ойнайық  - дейді  

Жүргізуші: 

Қазақтың көптеген ақын, жазушылары бар. Өзіміздің Семей жерінен шыққан 

қандай ақын – жазушыларды білесіңдер? 

 Балалар: 

Абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезов, Шәкәрім Құдайбердіұлы және  т.б. 
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Жүргізуші: 

Балалар, дұрыс айтасыңдар. Кәне, кім Абай Құнанбаев аталарыңның 

өлеңдерін айтып берер екен? 

1 бала 

 Құлақтан кіріп, бойды алар, 

 Жақсы ән мен тәтті күй 

 Көңілге түрлі ой салар, 

 Әнді сүйсең менше сүй. 

2 бала  

 Ғылым таппай мақтанба  

 Орын таппай баптанба, 

 Құмарланып шаттанба, 

 Ойнап босқа күлуге. 

Жүргізуші: 

Бұрын ата – бабаларымыз жылқыны жақсы көрген. Сондықтан олар үлкен 

тойларды ат жарысын ұйымдастырған.  

Ойын «Бәйге» 

Жүргізуші: 

Біздің Отанымызда әр түрлі халықтар тұрады. Олар өз тілдерінде сөйлейді. өз 

тілдерін құрметтейді, сүйеді. Халықтар бір –бірін сыйлайды, көмектеседі 

және тату тұрады.  

«Отан» әнін балалар орындап береді.  

 

Жүргізуші:  
Балалар, міне, осымен «тілдер» мерекесіне арналған ойын – сауығымызды  

аяқтаймыз. Мен сіздерді тағы да «тілдер» мерекесіменқұттықтаймын. 

Кішкентай бүлдіршіндердің жүзінен күлкі кетпесін. 

Балалар «Менің Қазақстаным» әнін айтады. 

 

Ұлттық жиһаздар 

                                                    (аралас сабақ) 

Сабақ мақсаты: 

1. Халық педпгогикасы негізінде балаларды ұлттық салт дәстүрлерді, 

мұраларды толық білуге үйрету. 

2. Әсемдік пен сұлулыққа баули отырып, қазақ халқының ою - өрнектерімен  

таныстыруды жалғастыру, оның түрлерін ажырата білуге үйрету. Ұлттық 

киіз үй жиһаздарын көрсету арқылы жапсыру, құрастыру, еңбек дағдысын 

дамыту. 

3. Отанына, тіліне деген қызығушылық  танытуға және құрметтеуге 

тәрбиелеу. 

Сөздіктер:  

Кебеже, сандық, жүк аяқ. 

Сабақ көрнекіліктері: 

Ойын бұрышындағы киіз үй, оның ішіндегі үй жиһаздары, оюдың дайын 

үлгілері. 
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Әдіс – тәсілдері, сұрақ – жауап, әңгімелесу, көрсету, жұмбақ айту 

Сабақтың барысы: 

1. Ұйымдастыру кезеңі: 

Психолгиялық жаттығу  

2. Бөлмеде күй ойнап тұрады 

Балалар жарты шеңбер болып тұрады. Осы кезде есік қағылып Алдар Көсе 

кіріп келеді. Алдар Көсемен балалар амандасады, содан кейін Алдар Көсе 

балаларға бірнеше сұрақтар қояды.  

- Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырамы, сендер жұмбақтың жауабын 

шешіп сол жерге жиналып тұрыңдар.  

    Тіреусіз  күмбез, 

    Сылаусыз қабырға, 

    Тұтқасыз есік 

    Іргетассыз ғимарат. – Бұл не? 

- Дұрыс киіз үй, қазір бәріміз киіз үйге барайық.  

Ойын бұрышындағы киіз үйге жақындап, Алдар Көсе мен балалар дөңгелек 

үстелді айнала отырады. 

Балалар ұлттық жиһаздврды (сандық, төсек, жүк аяқ, кебеже, дөңгелек үстел, 

сырмақ, түскиіз, текемет) көрсете отырып әңгімелейді. 

Алдар Көсе сандықты ашып, ішінен сұрақтар алып шығады да балаларға 

оқып береді. 

Сұрақтар:  

- Киіз үй неден тұрады? 

- Сандық не үшін қажет? 

- Жүк аяқты көрсет? 

Сұрақтардан кейін балалардың назарын алашаға аударып сұрайды 

- Бұл не? 

- Алаша. 

- Алашаны неден тоқиды? 

3. Алдар Көсе: 

- Балалар мен сендерге құр қол келген жоқпын. әжем дайындаған сырмақта 

әкелдім. Міне көріңдер. 

Тәрбиеші:  

- Сырмақ деген оюлап жасалған төсеніш. Сырмақты түрлі – түсті киізден 

ойып, өрнек салып та, сондай – ақ  бетіне қызыл – сары маталардан ою 

бастырып та тігеді. 

- «Ою» дегеніміз әсемдеу, сәндеу деген ұғымды білдіреді. Біздің бұған 

дейінгі сабағымыз, балалар, қандай ою - өрнектермен танысып едік  

- Қошқар мүйіз, арқар мүйіз т.б.  

- Ал, енді балалар,осы оюларды қолдана отырып бізде сырмақ жасап 

көрейік. 

Дайын ою үлгілерін алып балалар екі топқа бөлінеді, біріне Алдар Көсе, 

екінші топқа тәрбиеші көмектеседі. 

4.  Балалар отырып ою жабыстырады. 

Тәрбиеші: 
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- Алтын әжейдің сырмағына ұқсай ма екен? 

Алдар Көсе: 

- Сендердің құрастырып, жабыстырып  жасаған сырмақтарың менің әжемнің 

сырмағына өте ұқсайды екен, өздерің әдемі құрастырыпсыңдар.  

 Деп балалардың жұмысына баға береді. 

Балалар сабаққа байланысты мақал – мәтел, жұмбақ айтады. 

 1. Шебер көп жерде өнер көп. 

 2. Үйренгенің өзіңе жақсы  

     Істегенің елге жақсы. 

 3. Ою ойғанның ойы ұшқыр. 

Жұмбақ 

 Кіруге адам батпайды 

 Затыңды аман сақтайды. 

     (Сандық) 

5.  Сабақ соңында 

Алдар Көсе риза болып кетуге рұқсат сұрайды. Балалар Алдар 

Көсеменқоштасады. 

Тәрбиеші:   
-Балалар, біз біраз таза ауада серуендеп қайтайық. 

Деп барлығын серуенге шығарады. 

 

 «Өлкетану мұражайына саяхат» 

 

Сабақ мақсаты: 

1. Балаларға ұлттық бұйымдар туралы түсінік беру, тұрмыс заттарының 

ерекшеліктерін білу, кейбір ұлттық киімдерінің аттарын білдіру. 

2. Тақпақ, жұмбақ арқылы тілін дамыту, сөздік қорын молайту, ауызекі 

сөйлеуге үйрету, көңіл – күйлерін көтеру. 

3. Өз халқын, салт – дәстүрін сүйе білуге оны  қадірлеуге үйрету, ұлттық 

өнерге деген қызығушылықтарын, сүйіспеншіліктерін арттыруға тәрбиелеу. 

Сабақтың түрі: Ойын  

Сабақ көрнекіліктері: 

Ұлттық бұйымдар, ұлттық киімдер, ұлттық тағамдар мен ыдыстар, 

ұлттықойындар отрибуттары. 

Әдіс – тәсілдері:  
Әңгімелеу, түсіндіру, жұмбақ, жаңылтпаш айту, сурет көрсету. 

Сөздіктер:  

Қоржын, күбі, тостаған, қобыз, алтыбақан. 

Сабақтың барысы: 

1. Ұйымдастыру кезеңі: 

Балалар әсем әуенмен саз залына келеді де, шеңбер құрып тұрады. 

Психожаттығу: «Қуаныш». 

Мақсаты:  
Балалардың бір – біріне жақсы көңіл – күй, қуаныш сыйлауға үйрету. 

- Мадина мен сені көргеніме өте қуаныштымын!  
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Деп балалар бір – бірене қарап  жымиып күледі.(мұндай әрекет күн ұзаққа 

көңіл – күйлерін жақсы болуына әсер етеді). 

Тәрбиеші: 

-Балалар сендер біздің ата – бабаларымыздың ежелгі өмірін білгілерін келе 

ме? 

Балалар:  
-Иә. 

Тәрбиеші: 

-Олай болса, біз бүгін өлкетану мұражайына саяхат жасайық. Онда көп 

нәрсені біліп – үйренуге болады. Кәне, қайсыларың барасыңдар 

Балалар:  
-Барлығымыз барамыз. 

(балалар өлкетану мұражайына барады).Балаларды мұражайда таныстырушы 

қарсы алады.  

Дана (таныстырушы): 

- Сәлеметсіңдер ме, балалар! Қош келдіңдер! Төрлетіңдер! 

Балалар да сәлемдеседі1. 

1. Балалар киіз үй жиһаздарымен танысады. 

Дана: 

- Мынау не?  

Балалар: 

- Бұл – киіз үй. 

Дана: 

- Киіз үйдің қандай жиһаздарын білесіңідер? 

Балалар: 

- Сандық, кебеже, жүкаяқ, әбдіре, төсек, қолсандық, қобдишалар; төсеніш 

бұйымдары – кілем, текемет, алаша, сырмақ, құрақ көрпе, жержастық, т.б.  

Дана: 

- Жарайсыңдар балалар! Ал мынау тұрған не?  

Балалар:  
- Ол – бесік.  

Бесік жайлы айта келіп, балалар бесік жырын қосылып айтады. 

   Әлди - әлди, ақ бөпем, 

   Ақ бесікке жат бөпем! 

   Жылама, бөпем, жылама 

   Жілік шағып берейін 

   Байқұтанның құйрығын  

   Жіпке тағып берейін.  

Тәрбиеші: 

- Осы жиһаздар жайлы кім жұмбақ айтып береді? 

Лаура: 

  Кіруге адам батпайды, 

  Затыңды аман сақтайды 

     (Сандық.) 

Гүлім: 
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 Арқауы бір қос қалта, 

 Ажыраса алмайды. 

 Атам қайда жол тартса, 

  Қанжығадан қалмайды. 

     (Қоржын)  

2. Ұлттық киімдер жайлы айтады 

Дана: 

- Қандай ұлттық киімдерді білесіңдер? 

Балалар: 

-Ер адам еиімі – айыр қалпақ (қымбат матадан тігілген) оқалы немесе зерлі 

шапан, жарғақ шапан (теріден тігілген) бұл сәнді киімді кезінде батырлар 

киген.  

- Ұзатылған қыз – қалыңдық киімі - сәукеле (күмістен құйылған төбесіне үкі 

тағылған) қос етек көйлек (жібек, торғын сияқты асыл матадан тігілген). 

Шапан қалыңдықтың, сырт киімі; көк саур етік (өкшесі биік, өрнектер салып 

әшекейленеді).  

- Ер адам еиімі – кимешек (бас киім), камзол ( шапанға қарағанда қысқа, 

жеңсіз немесе қысқа жеңді болып келеді).   

- Әйелдердің сырт киімі – Камзол (аса қымбат маталардан белі қыналы етіп 

тігіліп, өрнектеледі), кебіс, мәсі (мәсі – жұқа теріден жасалған аяқ киім, кебіс      

табаны қалың, өкшесі биіктеу, өрнектелген). 

-Жеткіншектерге арналған – бөрік, тақия (бөрік түрі-үкілі бөрік, камшат, 

шошақ бөрік)  көкірекше  (жейденің немесе көйлектің сыртынан киетін 

жеңсіз, жеңіл еиім. Оның өңірі мен етегі өрнектеледі кестеленеді) 

Жұмбақтар айтылады:  

  Адамның сәні  

  Онсыз жоқ мәні 

     (киім) 

  Сұлу –сұлу құнаным  

  Сылдырлаған жүзгеім  

  Аяз күнде мінбеген  

  Аяғы жерге тимеген. 

     (сәукеле) 

3.   Тәрбиеші: 

 - Мынау ойын бұрышы екен. Балалар сендер қандай ұлттық ойындарды 

білесіңдер.  

Балалар: 

- «Алтыбақан», «Асық», «5-тас»,   «Қыз қуу», «Тақия тастамақ», «Ақ серек, 

көк серек», «Орамал тастау», «Арқан тарту», т. б.  

Тәрбиеші: 

- Балалар ендеше қазір барлығымыз бір ойын ойнап көрейік? Ойын 

ойнағыларың келе ме? 

Балалар: 

- Иә. 

 Ойын «Жапалақ» 
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ойынның шарты: Ойынға қатысушылардың біреуі «Жапалақ» шағын 

шеңбердің ішінде (ұясында) тұрады. Ал қалған балалар көбелек болып, қанат 

қағып, өлең айтып жігіріп жүреді  

    Қанат қағып ұшқанда, 

    Қиын оны ұстау да.  

    Бірақ оның өмірі , 

    Ұқсамады құстарға! 

Бастаушының командасы бойынша: «Түн болды», - дегенде, барлығы да 

қимылды тоқтатады. Жапалақ жем іздеуге шығады. 

    Ала қанат көбелек, 

    Қызыл қанат көбелек. 

    Неге сендер жүрсіңдер, 

    Көз алдымда көлбеңдеп. 

Ол кімнің қозғалғанын байқап қалса, соны ұясына қолынан  жетектеп алып 

кетеді.  Ойын екі – үш қайталанғаннан кейін, жапалақты жаңадан сайлайды. 

Жапалаққа ұсталмағандарды сақ ойыншылар деп атайды. 

4.   Тәрбиеші:   

-Балалар мыналар ұлттық ыдыстар бөлмесі екен.  

- Қандай ыдыстарды көріп тұрсыңдар?  

Балалар: 

- Қымыз жиынтығы: торсық, тостаған, ожау; мынау күбі – оған қымыз піседі, 

Мынау – үлкен қазан, оған ет пісіреді, т.б. 

Тәрбиеші: 

- Мына дөңгелек үстелге жақындаңдар. Ондағы  тағамдарды атаңдар.    

Балалар ұлттық тағамдарды айтады. 

Балалар:   

- Шелпек, бауырсақ, құрт, айран, қымыз, ет, шұжық, т.б.  

Балалар дөңгелек үстел айналасына отырып әңгімелеседі, мақал –мәтел, 

жаңылтпаш айтады. 

Ыдысқа байланысты  жаңылтпаш: 

   Шеше, шеше 

   Неше кесе  

   Сынды кеше. 

Тәрбиеші:  
- Ата – бабаларымыз бұрын малшаруашылығымен айналысқан. Мына 

тағамлардың көбі соған байланысты, т. б. Кәне, қайсыларың еңбекке 

байланысты  мақал –мәтел айтасыңдар? 

Айгүл: 

 Еңбек етсең ерінбей  

 Тояды қарның тіленбей. 

Санжар: 

 Мал өсірсең – қой өсір, 

 Өнімі оның – көл көсір. 

Балалар үстелдегі тағамнан ауыз тиеді. 

Қорытынды бөлімі:  
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Балалар шеңберге тұрады. Қайда брғандарын, не көргендері жайлы айтып, 

сабақты қорытындылайды. 

 

Нан дастарханға қалай келеді? 

(аралас сабақ) 

Сабақтың мақсаты:  
Диханшылар еңбегі туралы балалардың түсініктерін қалыптастыру. Нан 

өмірдің негізі екеніне түсініктерін кеңейту. Жердің үнеті қамқорлықты қажет 

ететінін әңгімелеу. Ұннан жасалатын  тағамдар дайындауға үйрет – еңбекке 

баулу. Өсімдікке өсіп өну үшін су, ауа, жарық, жылу қажет екені туралы 

білімдерін дамыту. Ұлттық педагогиканың  элементтері жұмбақ, тақпақ, 

жаңылтпаш, мақал – мәтелдіқолдана отырып, баланың тілін дамыту, сөздік 

қорын молайту. Егіншілердің еңбегіне құрметпен қарауға тәрбиелеу. Көңіл – 

күйлерін көтеру. 

Сөздіктер:  
Жер жырту, дән себу, егу, суғару, диқаншы, комбайын, элеватор, диірмен.  

Сабақтың дайындығы: 
 Жақын жердегі наубайханаға, асханаға мақсатты серуен.  

Әдіс – тәсілдері:  
Көрсету, әңгімелеу, тақпақ айту, өлең айту, сұрақ – жауап. 

Көрнекіліктер: 
Жылдың 4 мезгіліне байланысты егін егін даласын бейнелейтін суреттер. 

Сабақ барысы:  

топ бөлмесі арнайы безендірілген. Жеңіл музыка ойналып, балалар топқа 

кіреді. Жарты шеңберге тұрады. Сабақ көруге келген қонақтармен жылы 

сәлемдеседі.  

- Амансыздар ма? 

- Есенсіздер ме? 

- Сәлеметсіздер ме? 

Балалар келіп, орындарына отырады. 

1. Тәрбиеші  Нан туралы тақпақ оқиды. Балалар тақпақты мұқият тыңдап, 

сұрақтарға жауап береді.  

- Тақпақ не жайында айтылған? 

- Нан туралы, жалқаулық туралы. Егер нанды жалқау бала жесе, нан 

жылайды. Егер еңбекқор бала жесе, қуанады. 

- Дұрыс айтасыңдар – деді, тәрбиеші. 

Осы кезде есік қағылып, бір қыз бала (Ақмарал) табаққа салынған нан 

әкеледі. 

Ақмарал: 

- Мен сіздердің нан туралы айтып жатқандарыңызды естіп, сіздерге нан 

әкелдім. 

Тәрбиеші Ақмаралды жоғары шығарып, сабаққа қатыстырады. Нанды 

дастарханға әкеліп қояды. 

2. Тәрбиеші:  
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- Балалар, енді осы нан дастарханға қалай келетінін айтайықшы, ол үшін 

мына суреттерді құрасырайық, сосын әңгімелеп берейік. 

Дидактикалық ойын: «дұрыс қой, қателесіп қалма». Ойының шарты: 

Балалар бірлесіп суреттер құрастырады, нанның дастарханға келу жолдарын. 

Балалар әңгімесінен үзінді: 

Ақылбек:  

- «Мынау егістік даласы. Ағалар егістік даласын жыртып жүр. Трактордың 

артында тырмауышы бар». 

Арай: 

- «Мына суретте ағалар дән сеуіп жүр. Осы дәннен егін, астық шығады. Дән 

дұрыс өсу үшін, оған жарық, жылу, су, жаңбыр, құнарлы топырақ керек». 

Балалар наның дастарханға келу жолдарын айта отырып, мынадай 

қорытынды айтады: 

- Нан өте қиын жолмен келеді. Онда көптеген адамдар еңбек етеді. Нанды 

құрметтеу керек.  

Әсел тақпақ айтады:  

   Нан қоқымын шашпаңдар, 

                               Жерге түссе баспаңдар. 

   Теріп алып қастерлеп, 

   Торғайларға тастаңдар. 

3. Ойын «Дән егу» 

Ойынның шарты: 

Үстелде ақ жолақша қағаздар және дөңгелек жасыл, сары, қоңыр қағаз. 

Балалар ақ жолақша қағаздың үстіне қоңыр, жасыл, сары қағазды қояды. 

Қоңыр- тамыры, жасыл- сабағы, сары- жемісі. 

4. Тақпақ айту:  

Арай, Ақмарал, Әйгерім, Ақылбек  «Алтын астық» өлеңін айтады. 

5. Тәрбиеші сурет көрсетеді:  

- Балалар мына суретте кімдер бар? 

- Аспазшылар. Олар бізге тоқаш, самса, кеспе, т.б. пісіріп береді. 

Тәрбиеші:  

- Олай болса, бізде печенье пісіріп көрейік. Ең алдымен қолдарыңды 

жуыңдар, алжапқыштарыңды тағыңдар, бастарыңа қалпақ киіңдер. 

Қамыр жайып, печенье пісіп жатқанда мақал-мәтел (еңбекке, нанға 

байланысты) айтылады. 

Қуаныш: 

 Еңбектің наны тәтті, 

          Жалқаудың жаны тәтті. 

Арайлым: 

 Не ексең, соны орасың. 

Айдана: 

 Ас атасы- нан. 

Жақсылық: 

           Нан болса- ән де болады. 
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Балалар жұмыстарын аяқтап, орындарын жинайды. Үстел үстін сыпырып, 

печеньені табаққа тізеді.  

Тәрбиеші: 

- Балалар, бүгін сендер еңбек еттіңдер, рахмет. Осылай үйде аналарыңа, 

әжелеріңе, ата, әкелеріңе көмектесіңдер, үйренген еңбектеріңді 

көрсетесіңдер. Сонда адамгершілігі мол, жақсы азамат болып өсесіңдер. 

6. Сабақты қорытындылау. 

Асханадан пісіріп әкелінген печеньеден барлық балалар, қонақтар ауыз тиеді, 

қалғанын кішкентай топтың балаларына береді. Барлық балалар жылы 

жүзбен келген қонақтарға « Сау болыңыздар» - деп айтады. 

 

Табиғат бұрышына саяхат 

(аралас сабақ) 

 

Сабақтың мақсаты: 

1. Жыл мезгілдері туралы  түсініктерін  тәрбиелеу, балалардың табиғат 

бұрышынан алған білімдерін толықтыру, табиғат бұрышында әлі келген 

жұмыстарды істеу.  

2. Ұлттық педпагогика элементтері: тақпақ, жұмбақты қолдану арқылы тілін 

дамыту, әңгімелеу арқылы сөздік қорын молайту, еңбекке баулу. 

3. Туған жердің табиғатын аялап, күтуге тәрбиелеу.      

Әдіс – тәсілдері:  
Сұрақ – жауап, түсіндіру, әңгімелеу, жұмбақ шешу, тақпақ айту. 

Сөздіктер:  

Табиғат, өсімдіктер, жануарлар, ұшады, жүзеді. 

Сабақ барысы:  

Бөлмеде жеңіл музыка ойнап тұрады. Тәрбиеші  балалардың назарын табиғат 

бұрышынан  бастап әсем гүлдерге аударады. 

Тәрбиеші: 

- Балалар, өздерің күнделікті баптап күтіп, суғарып жүрген гүлдерге 

қараңдаршы. 

Балалар гүлдерді қызықтап (иіскеп көріп, қолымен ұстап) өздеріне ұнаған 

гүлдер жайында әңгімелейді.  

Айсара: 

- Мынау – лилия гүлі. Оның жапырақтары үлкен жалпақ болып келеді. Одан 

ақ гүл шығады. Ол  бір түптен шығады, сабақтары ұзын. Оны су шашып, 

жаиырақтарының жаңын сүртіп, тазалауға болады. 

Ботагөз: 

- Мына гүл желтоқсан гүлі (декабрист). Оның Жапырақтары кішірек бір – 

біріне жалғасқан. Одан бірнеше қызыл гүлдер шығады. Желтоқсан гүлі 

жылына бір рет гүлдейді.  

Әсел: 

- Мына гүл - фиалка гүлі. Ол бір түптен бірнеше сабақ болып шығады. 

Жапырағы дөңгелек, ақ, көкшіл болады. Оның жапырағына су шашуға 

болмайды, өйткені су тиген жапырақтары шіріп кетеді, ол түкті жапырақ. 
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Тәрбиеші: 

- Егер осы гүлдерді күтіп бапиамағанда не болады? 

Балалар:  

- Онда гүлдер солып, қурап қалады. 

Тәрбиеші : 

- Дұрыс айтасыңдар. Енді табиғат жайында жұмбақ жасырайын. Сендер 

жауабын табыңдар. 

   Гүлге қонады, 

   Гүлдің қонағы. 

   Үйіне кірсе , 

   Банкілер балға толады. 

       (Ара) 

   Тазалықтың әрі, 

   Тіршіліктің нәрі. 

      (Су) 

Осы гүлдерді күту үшін қандай жәрдем керек? 

Балалар: 

- Гүлге су құйып, түбін қопсытып, топырағын ауыстыру керек. 

Гүлназ: 

- Гүлдер жақсы өсу үшін – су, ауа, жарық, жылу керек. 

Тәрбиеші: 

- Дұрыс айтасыңдар, енді кім осы гүлдер туралы  жұмбақ біледі. 

Аяулы: 

 Құлпырса қадірлейді, 

 Қураса сыпырғышқа  жарамайды. 

       (Гүл) 

Тәрбиеші: 

-Табиғат бұрышында гүлдермен, яғни, өсімдіктермен ғана емес, жануарлар,  

құстармен де танысуға болады. 

Мынау қандай жануар? Нені көріп тұрсыңдар? 

Ақерке: 

- Мен балықты көріп тұрмын. Ол суда тіршілік етеді.Бұл – алтын балық деп 

аталады. өйткені үсті алтын сияқты сары,қызыл болып жылтырап тұр. 

Балықтың  басы, денесі, құйрығы бар. Басында екі көзі, денесінде екі 

қанаттары бар. Қанаттарымен жүзеді, құйрығы жүзуге көмектеседі, 

желбезектерімен дем алады. Балық ұсақ құрттармен тамақтанады. Таңертең 

аздап жемін (кепкен құрттар) шашамыз. 

Тәрбиеші: 

- Дұрыс айтасың. Ал кім тордағы құс жайлы айтып береді?  

Жанерке: 

- Бұл – торғай, өзі әдемі. Торғайдың – басы, денесі, қанаттары, құйрығы бар. 

Басында екі көзі, тұмсығы бар. Жем шашқанда тұмсығымен шоқып жейді. 

Әрі – бері бұрылып тұратын мойыны бар. Денесінде екі қанаты бар, сол 

қанаттарымен ұшады. Балалар торғайдың жемін, суын беріп, астын тазалап 

күтеді. 
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Тәрбиеші торғайға дән шашқызады. Балалар торғайдың жем шоқығанын 

қызықтайды. 

Сергіту сәті «Торғай». 

   Торғай - торғай,  тоқылдақ, 

   Жерден тары шоқып – ап, 

   Бөтегесі томпайып, 

   Шиық – шиық деп отырады. 

Сабақты еңбекпен байланыстырып, гүлдердің шаңын сүртіп, су құйып, 

балыққа жем шашып, құстардың астын тазалап күтеді.  

Тәрбиеші: 

- Балалар осы өзіміздің туған жеріміздің табиғатын аялап күтпесек солып, 

жүдеп қалады. Сондықтан өсімдікті жұлмай, ағашты сындырмай,  

жүрген жерді ластамай, құстар мен жануарларға қамқорлық жасау 

керек. 

Балалар табиғат жайлы тақпақтарын айтады. Сонда баланың табиғатты аялап, 

күтіп жүру керектігі есінде жақсы сақталады. Сабақ соңында балалар ойын 

ойнайды. «Жер, су, ауа»  

Ойынның шарты: 

Тәрбиеші допты алып, қашықтау тұрған балаға лақтырып жібереді де, «жер», 

«су», «ауа», - деген сөздің біреуін айтады. Егер «жер» - десе, допты қағып 

алған бала бір үй жануарларын не жабайы аңның атын айтады. Ал «су» сөзі 

айтылса, балықтың  аты айтылады,  «ауа » - дегенде құс аты айтылуы тиіс. 

Содан соң бала допты басқа балаға лақтырып  «жер», «су», «ауа» сөздерінің 

біреуін айтады, ойын солай жалғасады. 

Сабақты қорытындылау. 

 

Қызанақ егу 
(аралас сабақ) 

Сабақтың мақсаты: 

1.Балалардың еңбек әрекеті жайындағы білімдерін кеңейту, сөзді 

грамматикалық жағынан дұрыс айтуға көркем сөздерді қолдана біруге 

үйрету, қызанақты дұрыс, ұқыпты егуге үйрету. 

2. Есте сақтау қабілетін дамыту, ұлттық педагогиканың элементтері: жұмбақ, 

тақпақ, жаңылтпаш, мақал – мәтелді қолдана отырып, баланың тілін дамыту, 

сөздік қорын молайту, еңбекке баулу.   

3. Елін, жерін, табиғатты қастерлеуге, сыйлауға тәрбиелеу.   

Сөздіктер:  

Шұңқыр, шұңғыл етіп қазу, таяқша. 

Әдіс – тәсілдері:  

Сұрақ – жауап, түсіндіру, әңгімелеу, ойын әдісі, тақпақ мақал айту 

Сабақ барысы:  

Топқа балалар кіріп, қонақтармен жылы сәлемдеседі де, жарты шеңбер болып 

отырады. 

 1. Тәрбиеші: 

- Балалар қазір жылдың қай мезгілі? 
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Балалар: 

- Көктем. 

Тәрбиеші: 

- Көктем айларын кім айтады? 

Балалар: 

- Наурыз, сәуір, мамыр. 

Тәрбиеші: 

- Бүгін аптаның қай күні? 

Балалар: 

- Сәрсенбі. 

Балалар Білетін «Көктем» мезгіліне байланыстыөлең тақпағын айтады. 

Малика «Көктем»әнін орындап береді. 

Ерасыл: 

 Ой, балалар, балалар, 

 Жылы – жылы жел соқты 

 Жылғалардан су ақты 

 Қаңқыл – қаңқыл қаз кепті 

 Жер қарайды, жаз кепті. 

Тәрбиеші: 

- Жарайсыңдар балалар, көктем туралы көп біледі екенсіңдер, енді бір сәтке 

көздеріңді жұмыңдар 

2. Ойын: «Сөйлемді аяқта» 

Ойынның шарт: Тәрбиеші «күз» мезгіліне байланысты әңгіме айтады. 

Балалар көз алдарына елестетіп отырып, сөді толықтырып айтады. 

Мысалы: Күз мезгілі. Айнала жеміс – жидектер. Мен бақта жүрмін. Алдымда 

қияр өсіп тұр. 

Осылай суреттей келеіп соңында қызанақты  елестетеді. Тәрбиеші үстелге 

қызанақты тәлеңкеге салып қойып, суреттерін көрсетеді. 

Тәрбиеші: 

- Көздеріңді ашыңдар, алдарыңда нені көріп тұрсыңдар? 

3. Балалар қызанақ туралы білгендерін әңгімелейді 

- Қызанақтың түсі, дәмі қандай? 

- Не үшін пайдаланамыз? 

- Қандай түрлері бар? 

Тәрбиеші: 

- Балалар егер қызанақты егетін болсақ, қандай құралдар керек? Көкеністер 

жақсы өсу үшін, оларға не қажет? 

4. Тәрбиеші балаларға қалай егетінін түсіндіреді. Балалар үстелге дақындап 

тұрады. Үстелде әр қайсысына ыдыс, ыдыста топырақ ыалынған, ылғалды 

етіп су құйылған. Балалар таяқшамен үш жерге шұңқыр жасап алады да дәнді 

салады. Бетін жауып аздап су құяды. Таяқшада белгі салынған, сол белгі 

бойынша шұңқыр жасалады. 

Тәрбиеші: 

- Тұқым тез шығу үшін, оның бетін полиэтиленмен жабамыз. Қай жерге 

қойған дұрыс? 
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Балалар: 

- Терезенің алдына, онда күн көп түседі. 

Балалар үстел үстін жинастырып, алжапқыштарын шешіп, орындарына 

отырады. 

Тәрбиеші: 

- Бүгін балалар, біз еңбектендік. Еңбек туралы кім мақал – мәтел, 

жаңылтпаш, тақпақ біледі? (балалар білетін мақал, тақпақтарын айтады) 

Жаңылтпаш: 

 Баптап бақсақ 

 Бақша бақша – ақ. 

Мақал – мәтел: 

 Еңбек етсең ерінбей  

 Тояды қарының тіленбей. 

 

 Еңбек түбі – береке  

 Көптің түбі – мереке. 

Тақпақтар:  

 Гүл өсірсең терлеп, 

 Мұның аты еңбер. 

 

 Сабағыңды жөндеп, 

 Әзірлесең – еңбек  

 Қиындықтың бәрін  

 Еңбек қана женбек. 

5. Ойын: «Дәмін татып, атын айт» 

Ойынның шарты: Жемістер мен көкеністердің дәмін татып түсін, атын 

айтады. 

6. Сабақты қорытындылау: 

Сабақтың соңынан балаларға көкеніс, жемістер таратылып беріледі. 

Тәрбиеші: 

- «Не ексең, соны орасың» деген мақал бар. Бізде осы еккен қызанақты күнде 

су құйып, шөбін жұлып күтеміз. Одан шыққан өскінді, күн жылынғанда 

далаға, бақшаға егеміз. 

   

Қазақстан - Республикам менің 

 

Сабақтың мақсаты: 

1. Қазақстан –Республикасының Тәуелсіздігі күні мерекесі туралы түсінік 

беру. 

2. Балаларға мақал, тақпақ айтқызу арқылы тілін дамыту, сөздік қорын 

молайту, байланыстыра сөйлеуді қалыптастыру, есте сақтау қабілетін 

дамыту; көңіл – күлерін көтеру. 

3. Балаларға ұлттық тәрбие бере отырып халқына, ұлтына деген 

сүйіспеншілік мақтаныш сезімдерге тәрбиелеу. Туған жеріне, табиғатқа 

қамқорлықпен қарауғатәрбиелеу.   
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 Көрнекіліктер: 

Теледидар, Қазақстан - Республикасының рәміздері; Астана, Алматы, Семей, 

Қарағанды қалаларының суреттері, ойын атрибуттары, микрафон, телефон. 

Сөздіктер:  

Телехабар, сұхбат, жарнама, үзіліс. 

Сабақтың барысы: 

1. Ұйымдастыру кезеңі: 

Балалар әсем әуенмен  саз залына кіреді де, қонақтармен жылы сілемдеседі. 

Тәрбиеші сабақтың ойын түрінде өтетеін, өзінің жүргізуші екенін айта келе, 

былай дейді 

Тәрбиеші:  
- Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер! Бүгін  Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздік мерекесіне арналған, Қазақстан қалалары 

арасындағы телемостбағдарламасын көруге шақырамыз. 

(Деп , теледидарды қосады. Балалар алдын ала дайындалып қойылған үстелге 

отырады. Әр үстелде қаланың ата жазылып, керекті суреттер, заттат 

қойылған). 

2. Жүргізуші: 

- Ең алдымен Астана қаласындағы қонақтарға сөз берейік, себебі, Астана – ел 

ордасы біздің Астанамыз ғой.  

(Балалар теледидар ретінде алынған магнитті тақтаның қасына барып, өз 

қалалары жайлы суреттер іліп, әңгімелейді) 

Астанадағы қонақтар: 

-Сәлеметсіздер ме, біз Астанадын сөйлеп тұрмыз. Астана – Қазақстан 

Республикасының астанасы, әсем, жас қала. Біздің елтаңба, ту, әнұранымыз 

бар.  (Олар жайлы сипаттап кетеді, Әнұоан айтылады) 

Астанада ел басы – Н.Ә.Назарбаев тұрады және жұмыс істейді. 

Жүргізуші: 

- Осы орайда бізге телефон шалғандар бар. Олар сіздерге сұрақ қойып жатыр 

«елбасы не үшін қызмет жасап жатыр?» - деді Астаналық балалар. 

«Себебі Қазақстан халқы жақсы болсын, әрқашан да бейбітшілікте болсын 

және барлық халықтарға ақыл – кеңес береді», - деп жауап береді. 

- астана қаласының маңайына бидай өсіреді. Бидайдан бауырсақ, нан, т.б. 

пісіреді. Мен сіздерге бауырсақ туралы  тақпақ айтамын. - деп (Рахат тақпақ 

айтады). 

Жүргізуші: 

- Міне, тағы қоңырау шалып жатыр кім болды екен?   

(Телефонды алады да) Алматыдан қонақтар екен. Олар «Отан» туралы мақал 

айтып берсе дейді. 

Астананың балалары мақал айтады:  

- «Отан – оттан да ыстық». 

Жүргізуші: 

- Рахмет. Енді сөз кезегін Алматыдағы қонақтарға берейік. Солармен 

байланыс жасайық – деп (теледидар қосқышын бұрайды, Алматыдағы 

қонақтар қолдарына микрофон алып, тақтаға шығады). 
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Алматыдағы қонақтар: 

- Сәлеметсіздер ме! Біз Алматы қаласынан сөйлесіп тұрмыз. Алматы қаласы 

туралы айта келе: (суреттен көрсете отырып) бізде әйгілі (Медеу) мұз 

айдыны бар. Онда барлығы келіп коньки тебеді, дем алады, т.б.  

- Алматыда жоғарғы оқу орындары бар, ескерткіштер, көрмелер, мәдени 

орындар бар. Мақта – мата фабрикасы бар. Онда неше түрлі жіптер 

шығарады, т.б.  

- Алматыда апорт алмасы, жүзім т.б. өседі. Мен сіздерге «алма» туралы 

тақпақ айтып беремін. – (деп айтады). 

Жүргізуші: 

- балалар, қазіргі кезде техника жақсы дамыған. Теледидар арқылы бір – 

бірімізді көріп, бір – бірімізге вұрақ қоя аламыз. Кәнекей қонақтар үзіліс 

жасап, бір серігіп алайықшы.  

3. Сергіту сәті: 

    Кел балалар, кел бері, 

 Қыздырайық денені. 

 Орнымыздан тұрып – ақ, 

 Жүгірейікбір уақ. 

 Бір – екі – үш! 

 Бір – екі – үш! 

 Екпіндей түс. 

 Аяқта оңға созайық, 

 Тік көтеріп қозғайық. 

 Оңға, солға қарайық, 

 Орнымызды табайық. 

4. Балалар орындарына отырады. Келесі кезек Қарағандыдағы қонақтарға 

беріледі. 

Қарағандыдағылар: 

- Сәлеметсіздер ме! Біз Қарағанды қаласынан сөйлеп тұрмыз. Қарағанды 

әдемі қала. Қарағанды қаласында кәмпиттер шығарады, жеп көрген 

боларсыздар?  Біздің  Қарағанды қаламызда темір рудасын шығарады. Оны 

машина комбайндарында қолданады. Қарағандыда көміа шығаратын шахта 

бар. 

Жүргізуші: 

- Осы орайда тағы біреулер қоңырау шалып жатыр. Мынадай сұрақ қойыпты: 

«Көмір неүшін қажет?» 

Балалар: 

- Көмір үйлерді жылыту үшін қажет. 

(көмір туралы тақпақты Балауса айтып береді.) 

Жүргізуші: 

- Балалар қонақтар, бізге жарнама ретінде бір ойын ұсынып отыр. 

Ойнағыларың келе ме? 

Балалар: 

- Ойнайық. 

5. Ойын: «Мейрамыңмен!»  
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Ойын шарты: 

Балалар қол ұстасып, шеңбер құрып жүреді. Санамақ арқылы бір бала ортаға 

шығып,  қолына гүл алып, мына өлең жолдарын айтады. 

  Мейрамыңмен, мейрамыңмен! 

  Құттықтаймын бәрін де. 

  Әсіресе - әсіресе мына баланы. 

Деп екі баланың тұсына келіп тұрады. Екі бала екі жаққа жүгіреді. Кездескен 

жерінде «мейрамыңмен!» - деп бір – біріне айтады да әрі қарай жүгіреді. Кім 

бұрын келсе, гүлді сол алады. Гүлді алған бала ойынды жалғастырады. 

(ойыннан кейін балалар отырады) 

Жүргізуші: 

- Енді сөз кезегі Семейдегі қонақтарға берейік. Солармен байланысжасайық    

(деп теледидардың қосқышын  бұрайды) 

Семейдегі қонақтар: 

- Сәлеметсіздер ме! Біз Семей қаласынан сөйлеп тұрмыз.Семей қаласы үлкен 

көне қала. Семейден атақты ақын – жазушылар шыққан. Олар: Абай 

Құнанбаев, Мұхтар Әуезов, Шәкәрім Құдайбердіұлы  және т.б. 

- Семейде жаңа салынады. Ондай көпір Қазақстан қалаларының ішінде бізде 

ғана бар.  

-  Семей қаласынан әйгілі әншілер де шыққан. Олар: Роза Рымбаева, Бибігүл 

Төлегенова. 

- Семейде мұражайлар, ескерткіштер бар. Біздің әсем, көрікті орманымыз 

бар. Қыста қарағай арасына барып шаңғы, шана тебуге болады.  

(Туған жер туралы тақпақтар, мақалдар айтылады) 

Жүргізуші: (бағдарламаның соңында) 

- Балалар қонақтарымызды Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік 

мерекесімен құттықтап, Отанымызға қандай тілектер айтар едіңдер? 

Қонақтар: 

- Отанымыз тыныш болсын! 

- Аспанымыз ашық болсын! 

- Соғыс болмасын! 

- Туымыз, биікте желбіреп тұрсын! 

- Қазақстан Республикасы жасара берсін! 

- Күніміз жарқырап тұрсын! 

- Бейбітшілік болсын! 

- Отанымыздың табиғаты көгере берсін! 

Жүргізуші:  

- Бүгін бағдарламамызға қатысқан қонақтарымыз жақсы тілектерінайтып 

жатыр. Балалар мен енді сіздердің болашақ қандай арман – мақсаттарың бар 

екенін білгім келеді.  

Балалар: 

- Мен өскендемұғалім болғым келеді. Балаларды оқытамын. 

- Мен дәрігер болғым келеді. Барлығын емдеймін. 

- Мен жүргізуші болғым келеді. 

- Мен дүкенде істегім келекді. 
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- Мен бухгалтер болғым келеді. 

- Мен құрылысшы болғым келеді. 

Жүргізуші:  

- Өте тамаша. Бүгінгі телехабарымызға қатысқан қонақтарға сыйлығымыз 

бар. (деп кәмпит таратып береді) осымен бүгінгі Қазақстан Республикасының 

Тәуелсіздік  мейрамына арналған Қазақстан қалалары арасындағы телемост 

бағдарламасы аяқталады. Барлықтарыңызды тағы да мерекелеріңізбен 

құттықтаймыз. Келесі кездескенше күн жақсы! – деп тәрбиеші балалармен 

топқа кетеді. 

 

Ерегілер еліне саяхат 

 

Сабақтың мақсаты: 

1. Үйретушілік: 

 балалардың тілін дамыту сабағында үйренген білімдерін тиянақтау, дұрыс,  

мәнерлі сөйлей білуге үйрету, қазақ тілінде сөйлей білуге үйрету, қазақ тіліне 

тән дыбыстарды айта білуге үйгету. 

2. Дамытушылық: 

Ұлттық педагогиканың элемнттері; тақпақ, мақал – мәтел, тыйым сөдер, 

жұмбақты қолдана отырып сөздік қорын молайту, тіл байлығын жетілдіру, 

қазақ тіліне деген қызығушылығын арттыру. 

3. Тәрбиелік: 

 Отанын, тілін құрметтеуге және адамгершілік қасиеттерге тәрбиелеу. 

Әдіс – тәсілдері: 

Көрсету, әңгімелету, тақпақ, өлең айту, тыйым сөзер айту, тәрбиелеу. 

Көрнекіліктер: 

Жабайы аңдар, үй жанулары, жемістер т.б.суреттер, киіз үй, отбасы суреті 

қатты қағаздан жасалған макеті. 

Сөздіктер: 

Жемістер, құстар, апта күндері, тыйым сөздер. 

Сабақтың барысы: 

1. Ұйымдастыру кезеңі: 

Саз залының бір бұрышында дөңгелек үстел, оның үстінде тағамдар 

қойылған, үстелдің айналасына құрақ көрпелер төселген, үстелдің жанындп 

Қызыл Телпектің әжесі отыр. 

Саз залының екінші  бұрышында орманды безендіріп жасаған. Қатты 

қағаздан және фонерден тоғай, қарағайдың макеті қойылған. Тоғайда әр түрлі 

жемістер (алма, алмұрт, шие т.б.) өсіп тұр. Ал бір бұрышта киіз үй қойылып, 

айналасында үй жануарлары жайылып жүр (қатты қағаздан жасалған үй 

жануарларының макеті). Киіз үйдің ішінде қағаздан жасалған ойыншықтар: 

әже, ата, әке, шеше, қыз, ұл бар 

Балалар шеңбер құрып, бір – бірімен қазақ тілінде жылы сәлемдесіп, бір – 

біріне  «Қайырлы таң!» - деп тілейді. (осы кезде есік қағылып, Қызыл Телпек 

келеді) 

2. Қызыл Телпек: 
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- Сәлеметсіңдер ме, балалар! Мен әжеме бара жатыр едім, сиқырлы орманда 

адасып кеттім. Балалар, әжеме баратын жолды көрсетіп жіберіңдерші. 

Мұғалім: 

- Балалар, көмектесеміз бе? 

Балалар: 

- Иә. 

Мұғалім: 

- Олай болса, ең алдымен жыл мезгілін, апта күндерін біліп алайық. 

Қазір жылдың қай мезгілі? 

Балалар: 

- Көктем мезгілі. 

Мұғалім: 

- Кім көктем туралы тақпақ айтып береді? 

Венера: 

 Көктем, көктем, көктемде  

 Күн шуағын төккенде. 

 Күліп, күліп қаламыз 

 Ойнап асыр саламыз. 

Мұғалім: 

- Бүгін аптаның қай күні? 

Біржан: 

- Бүгін – бейсенбі. 

Мұғалім: 

Кеше қай күн болды? 

Тимур: 

- Кеше – сәрсенб болды. 

Мұғалім: 

- Дұрыс айтасыңдар, енді жолға шығайық.  (музыка ойнайды, балалар бірінің 

артынан бірі ирелеңдеп жүреді). 

Мұғалім: 

- Балалар орманға келдік.  (алдарынан орманшы шығады) 

3. Орманшы: 

- Сәлеметсіңдер ме, балалар! Біздің сиқырлы орманға қош келдіңдер! Бірақ 

сиқырлы орманға кіру үшін менің үш тапсырмамды орындауларың керек. 

І. Жабайы аңдарды атап беріңдер? 

Балалар: 

- Қасқыр, аю, арыстан, жолбарыс т.б.  

Орманшы: 

- Дұрыс. 

ІІ. Қандай тыйым сөздерді білесіңдер? 

Балалар: 

- Ағаш бұтағын сындырма! 

- Көкті баспа! 

- Құсты атпа! 

- Құстыңұясын бұзба! Т.б. 
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Орманшы: 

- Дұрыс, тыйым сөздерді көп біледі екенсіңдер. 

ІІІ. Сыйқырлы орманда әр түрлі жемістер өседі. Сол жемістерді атап 

беріңдер? 

Балалар ағаш басында өсіп тұрған жемістерді теріп алып, атап, айтып береді. 

Балалар: 

- Мынау-алма. Алма қызыл. 

- Мынау-алмұрт. Алмұрт сары. 

(балалар бір – бірлеріне береді) 

Мұғалім: 

-Орманшы, біздің балалар санауды ды біледі (балалар шашылған жемістерді 

ағаштың астынан алып себетке жинап, жинап салады). 

Орманшы: 

-Рахмет, сендер ақылды, білгір бала екенсіңдер, мына жинаған жемістерді 

Қызыл Телпектің әжесіне сыйға тартыңдар. Сиқырлы орманға кіруге рұқсат 

беремін. Сау болыңдар! Жолдарың болсын! (балалар да орманшыға «сау бол» 

айтып әрі жүреді).  

Мұғалім: 

- Балалар жол алыс, бір серігіп алсақ қайтеді? 

(балалар келіседі) 

4. Сергіту сәті: 

5. Мұғалім: 

- Балалар біз жол бойы ойнап, әңгімелесіпкеле жатып, Қызыл Телпектің 

әжесінің үйіне де  келіп қалыппыз. Әне үй көрініп тұр, қасында үй 

жануарлары жайылып жүр. 

Қандай үй жанурларын көріп тұрсыңдар? 

Балалар: 

- Мен сиырды көріп тұрмын. 

- Мен итті көріп тұрмын. 

- Анау ешкі т.б.  

Мұғалім: 

- Дұрыс айтасыңдар. Ал мынау қандай үй болды екен? 

Балалар: 

- Киіз үй. 

6. Қызыл Телпектің әжесімен сәлемдесіп, балалар үйге кіреді үстелге жақын 

келіп отырады. Үстелдің үстінде әженің дайындап берген тағамдарын атап 

береді.   

- Мынау-сүт. Сүт ақ. 

- Мынау-нан. Нан – ас атасы. 

- Мынау-қант. Қант тәтті.  

Балалар Қызыл Телпектің әжесімен танысады. 

- ... Менің атым Мадина. Мен 6 жастамын. Мен балабақшаға барамын. Мен 

күзде мектепке барамын. Мен Семей қаласында тұрамын. 

(балалар әр қайсысы өз аттарын айтады) 

Мұғалім: 
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- Балалар көп тақпақтар, өлеңдер біледі. Олар мектепке дайындалып жатыр. 

(балалар әжеге арнап тақпақ айтады) 

Жаннұр:  

 Біз балауса баламыз, 

 Жетіліп ой – санамыз. 

 Бақшамызбен қоштасып, 

 Мектепке енді барамыз. 

Айдана: 

 Ойыншықты жинаймыз, 

 Бөбектерге сыйлаймыз. 

 Үлкен болып өссек те, 

 Бақшамызды қимаймыз. 

Балалар бірігіп «Біз мектепке барамыз» атты әнді орындап береді.Қызыл 

Телпектің әжесі немересіне көмектескендері, өнерлі, білімді болғандары 

үшін балаларға риза болып, рахметін айтып, сыйлық береді. 

7.Сабақты қорытындылау: 

Мұғалім: 

- Балалар сендерге сабақ ұнады ма? 

- Қызыл Телпек қандай ертегіденкелді? 

- Қызыл Телпекке қандай көмек жасадыңдар? 

- Сабақта кім белсенділік танытты? 

Балалар өз ойларын ортаға салып, жолдастарымен бөліседі.  

 

"Гүл - жердiң көpкi". 

(Өсiмдiктер тiршiлiгiне байланысты табиғат аясында өткiзiлетiн сабақ) 

 

Сабақтың мақсаты: Жазда балабақша ауласында өсiмдiктердiң гүлдердiң 

атауларын бiлiп, оларды бiр - бiрiнен айыра бiлуге үйрету. Балабақша 

ауласындағы өсiмдiктердi күтiп – баптаудың қарапайым түрлерiн орындаyға 

балаларды жаттықтыру, табиғат аясында өсiмдiктердi бақылап, ондағы 

өзгерiстердi, әсемдiктi сезе бiлуге оларды қopғay, аялау сезiмiн тәрбиелеу. 

Жаздағы адамдар еңбегiн бағалап, басқа жыл мезгiлiндегi еңбектерден 

айырмашылығын бiлуге тәрбиелеу.  

Көрнекiлiктер: Балабақша ауласындағы гүлдер, топ бөлмесiндегi табиғат 

бұрышындағы гүлдер, конвертте гүлдердiң cypeтті қиындылары, түрлi - түсті 

қағаздар, қайшы, қарандаш, табиғи гүлдер.  

Ұйымдастыру әдiс – тәсiлдерi: Сабақ балабақша гүлзарында өтетiндiктен, 

балалардың осында өceтін гүлдер жөнiнде бiлетiндерiн тексеру үшiн 

тәрбиешi сұрақтар бередi. Бiздiң гүлзарда қандай гүлдер өседi? Олар туралы 

не бiлесiңдер? Олар бiзге не үшiн қажет? Үйлерiңде қандай гүл өседi? 

Балалар жоғарыда берiлген сұрақтарға жауап бередi. Гүлзардағы гүлдерге 

анықтап қарап, бақылау тапсырылады. Гүлзардағы гүлдер туралы 1 6ала:  

Гүлдер, гүлдер, шоқ гүлдер  

Қызыл гүлдер, шоқ гүлдер,  

Тұра бершi ырғалып,  
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Тұра бершi нұрланып.  

Гүлзардағы гүлдерге жеке - жеке қарап бақылап, оның атын, түр түciн, 

жапырағы, гүлi, тамыры, сабағы деп талдап көрсетедi.  

Қызғалдақ гүлiн талдаған бала: 

 Жердiң бетi қызғанда-ақ  

Қаптап өсер қызғалдақ 

Шашу етiп нұр көктем  

Шашқан екен бiзге арнап.  

Қалампыр гүлін бақылағанда келесі бала:  

Бес күлтелi қалта гүл,  

Бес жұлдыздай алқа гүл,  

Ырғалады қалампыр  

Танып атын айта бiл.  

Жауқазын гүлiн көрсетiп:  

Жұпар атқан жазда,  

Ермек бiзге аз ба,  

Жасыл кiлем ауламыз,  

Өзенге де келемiз, 

Жауқазынын теремiз.  

Балалар ала, сарғалдақ гүлдерi туралы тақпақтарын айтады:  

Сарғалдақты қыp қандай, Алтыннан зер сырғандай? Лала гүлдi ой қандай? 

Жалау жүзiп қойғандай!  

Осылай балалар гүлзардағы раушан, қоңырбас, қазтабан т.б. гүлдерді жеке - 

жеке қарап, олардың аттарын жапырақтарын, гүлдiң түciн, жапырақтарының 

пiшiнiн талдайды. Тәрбиешi балаларға гүлзардағы гүлдердiң түбiн қопсытып, 

суару кepeктігін ескертедi. Балалар қажеттi құралдарды алып, гүлдердiң 

түбін қопсытып, суарып, арам шөптерiн жұлады. Балалар жұмысын аяқтаған 

соң, тәрбиешi "Сыңарыңды тап" ойынын ойнатады. /Кoнвepттегі гүлдердiң әр 

түрлi бөлiктерiн таратып, балалар олардан сыңарын тауып гүлдер 

құрастырады да, ол туралы өздері бiлетiн тақпақ, әндерiн айтады./ 

Тәрбиешiнiң басшылығымен түрлi түсті қағаздан гүл шоқтарын сақтайды. 

Бөлме өсiмдiктерінің де аттарын ататып, олардың күтiп - баптау топ 

кезекшiлiгiн aтқapaтын баланың мiндетi eкeнін айтып түсiндiредi. Сол күні 

аулада алдын - ала топта өсiрiлетiн гүлдi тәрбиешi балалармен бiрге ыдыcқa 

отырғызады. Балалар ол гүлдi еккен күннен бастап, күтiп ондағы 

өзгешелiктердi бақылау тапсырылады.  

 

Бала бақша ауласындағы үлескiдегi сабақ 

 

Сабақтың мақсаты: Балаларға жаз кезiндегi ауа райын бақылату, үлескідегі 

өсімдіктермен көкеністердің жазғы тіршілігіне көңіл аудару. Үлескiдегi 

өсiмдiктердi, көкенiстердi күтiп - баптауға машықтандыру. Қоршаған ортаны 

қopғayғa, аялауға, қамқоршы болуға тәрбиелеу.  

Көрнекiлiктер: Балабақша үлесінде өceтін ағаштар, гүлдер, өсімдіктер, 

көкөністер.  
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Ұйымдастыру әдіс-тәсілдері:  Тәрбиешi: Бүгiнгi сабақтың табиғат аясында 

өтетінін хабарлап, М.Әлiмбаевтың "Бұл қай кeздe болады?" өлеңiнен үзiндi 

оқиды. Балалар жаз мезгiлi eкенін айтады. Табиғаттағы жазғы құбылыстар 

жөнiнде әңгiмелеп бередi. Әңгiме барысында балалар назарын ауа райын 

оның өзгешелiгiне аударады. Мысалы. Бүгiн күн ашық, кеше күн бұлтты 

болды, жаңбыр жауды.  

Тәрбиешi: Балаларды үлескiдегi өсiп тұрған гүлдер мен ағаштар, 

көкенiстердiң қасына әкелiп, жеке - жеке бақылатады. Балалардың бiлетiн 

тақпақ, жұмбақтары сұралады.  

1 - бала  

Айнала тал, терек, Желпидi желегiн,  

Күн сайын ертерек бақшаға келемiн. Келесi бала жұмбақ айтады:  

Құлпырса, қадiрлейдi, аялайды,  

Құраса сыпырғышқа жарамайды. /гүл/ 

Тербиешi: Бiздiң үлескiде қандай гүлдер өседi?  

Балалар: Бiздiң үлескiде өceтін гүлдердiң аттарын айтады./қоңыраубас, 

түймедағы, раушангүл/ 

Тәрбиешi: балабақша ауласында өceтін ағаштардан бақылатып, олардың 

жапырақтар, сабақтары, дiңi, т.б. cұpaқтap қойылады.  

Балалар: Aғаштар аттарын атап, олар туралы тақпақтар айтады. 

Мысалы:  

Көкке бойын созады, Көпке қолын созады,  

Кең құшағын шашады, Көлеңкесiн тосады.  

Көк қарағай, қарағай, Мейiрбанды анадай.  

Осылай басқа ағаштар жөнiнде бiлетiн тақпақтарын айтады.  

Ойын: "Үлескiдегi өсiмдiктердi ата".  

Балалар үлескiдегi гүлдер мен өсiмдiктер сүреттерiн салады. Балалар салған 

суреттерiнен көрме ұйымдастырылады. Үлескiдегi гүлдер мен өсiмдiктер 

көкенiстердi күтiп, түптеп, суарады. Ол туралы ән, жұмбақтарын айтады. 

Топырағын қопсытып,  

Мезгiлiмен суғардым  

Жапырақ жайып, өстітік,  

Қызыға қарап жүр әркім.  

 

Суретшi шеберханасы 

 

Сабақтың мақсаты:  сурет салуға деген балалардың қызығушылығын 

арттыру. Суретшi (Ә.Қастеев) жөнінде таныстыру, ол жайында қарапайым 

түсініктep беру. Еңбек нетижесiне жетуге дағдыландыру, көркемдiк 

талғамын арттыру. Өз ойларын шығармашылықпен жеткiзе бiлуге, 

дербестiкке баулу. Берiлген тапсырмаларды орындай отырып, логикалык; 

ойлауын дамыту, сөздiк қорын байытып, байланыстырып сөйлеуге 

жаттықтыру.  

Көрнекіліктер: суретшi портретi, бiр немесе eкi туындылары, қағаздан 

(немесе матадан) жасалған қоржын, оның iшiнде фланелографқа жапсыратын 
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қиынды бөлшектер (үшбұрыштар, төртбұрыштар, дөңгелектер, ұсақ 

бөлшектер) түcтepi әр түрлi акварель, гуашь бояулары, түрлi –түсті 

қарындаштар, ақ қағаздар, полиэтилен қағаз (8х8, 10x10) үшкiр таяқшалар, 

қылқалам және оны қоятын тұғырлар.  

Сөздiк жұмысы: суретшi, шеберхана, портрет, майлы бояу, табиғат 

суретшiсi, мұражай.  

Әдіс-тәсілдер: әңгімелесу, сұрақ-жауап, дер6ес, ойланып әрекет етуге бағыт 

беру.  

Алдын ала жүргiзiлетiн жұмыстар: өнер мұражайына саяхат (2 рет iшкi 

және сыртқы көрінісіне), көркемөнер туындыларын қарау (портрет жанрына, 

табиғат жанрына салынған), өз еріктерімен дербес көркемөнер 6ұрышында 

сурет салу "Бейнелеу өнepi түрлерiмен таныстыру" атты диафильм көрсету.  

Сабақ барысы: тәрбиешi балалардың назарын аударып бұрын қандай сурет 

салғандары жайында сурайды. - "Әдемi суреттердi салғанды жақсы 

көресiңдер ме? - Қандай суретшiлердi 6iлесiңдер? Суретшiлер ер алуан 

так;ырыпта сурет салады. Үнемі табиғат көріністерін суретін салатын 

суретшiнi: "Табиғат суретшiсi" , "пейзажист" деп айтады. Мен бүгін сендердi 

көрнекті суретшi ағаларың Әбiлхан Қастеевпен таныстырайын деп отырмын" 

- деп портретiн керсетiп бiр-екі туындысымен таныстырады. өте қарапайым 

тiлiмен суретшi жайлы қысқаша әңгiмелеп бередi.  

- Ендi Әбiлхан ағаларың сияқты суретшi болғыларың келе ме? Онда бүгiн 

6әрiмiз суретшi боламыз. Бiздiң топ белмемiз "суретшiнiң шеберханасына" 

айналады. Сендердiң салған суреттерің бұдан кейiн осы ше6ерханасының 

мұражайында сақталатын болады. Суретшi болу үшiн суретшiлерге қандай 

құрал - жабдықтар к;ажет екенін маған айтып 6ерiңдершi (6алалар жауабын 

мақұлдап толықтыру). Жарайсыңдар! Суретшi болуға мүмкіндіктерің бар 

екен. Суретшi кенепте майлы бояумен, қағазға акварель және гуашь 

бояулармен сурет салады. Сурет салмас 6ұрын олар не салу керектігін алдын 

ала ойластырып алады. Сендер де сәл кездерiңдi жұмып, не салғыларың 

келедi, соны ойланып керiңдершi  

(1 мин). Ойланып болсаңдар қалған бояуды алып, сурет салуға 

дайындалыңдар. Бiрнеше баладан не салғысы келетiнiн сұрау. Аталған 

бейненi салуға қандай бояу түciн қолдануға болады, қай бөлiгiнен 

бастайтынын сұрап бағыт берiледi. Қылқаламды қалай ұстау, бояуды ұқыпты 

пайдалану жолдары ескертiледi. Балалардың бояу түcтepiн заттың бейнесiне 

лайықтап таңдалуы үшiн Ө. Оралбаевтың "Суреттер" атты шыармасы 

оқылады.  

Көкшiл бояу әкелшi,  

Көк теңiздi салайын.  

Ақшыл бояу әпершi,  

Ақ теңiздi салайын.  

Жасыл бояу әкелшi,  

Жапырақтар салайын.  

Қоңыр бояу әкелшi,  

Топырақты салайын.  



 122

Сары бояу әкелшi,  

Сары күздi салайын.  

Көп – көп бояу әкелшi, Бәрiмiздi 

салайын.  

- Қандай бояумен ненiң cypeтін салуға болады екен? Естерiңе түсiрiңдершi. 

Бәрiнде бояуды дұрыс таңдап алуды ұмытпаңдар. Сендердiң алдарыңда 

қарындаштар, бояулар қойылған. Сондықтан сурет салғанда ез 

қалауларыңмен таңдап саласыңдар.  

Егер балалардың шаршағандығы байқалса, онда бой cepгіту сәті 

ұйымдастырылады. Балалар орындарына отырып жұмыстарын жалғастырып, 

оны аяқтайды. Дайын болған жұмыстарды тақтаға iлiп қояды. Қалған 

балалардан жолдастарын күттiрмей, жұмыстарын аяқтауын өтiнедi. Балалар 

назарын суреттерге аударып, "қай суретшiнiң жұмысы жақсы салынған 

екенін  көрейiк" - деп балалармен бiрге талдау жасайды. Тербиешi өзi 

балалар еңбегiн бағалайды, қорытындылай келе: "мына бiр едемi  қоржынды 

қараңдаршы, мұны сендерге ертегілер елінен жіберген екен, iшiнде не бар 

eкeнін байқап көрейiкшi". Iшiн ашып, қағазды алып оқиды, "Болашақ 

суретшiлер! Егер сендер мына тапсырмаларды орындай алсаңдар нағыз 

суретшi боласыңдар" - дептi. Бiрiншi тапсырма: кесiлген белшектерден 

белгiлi бiр заттың бейнесiн құрап шығарыңдар. Алдымен бiр бала тақтаға 

шығып, фланелографқа бөлшектердi орналастырып, тапсырманы орындайды. 

Мысалы: мозайкамен ою - өрнектер, балық,  мысық,  күн, т.б.  

Бұл тапсырма баланың кеңiстiктi бағдарлауын, түстердi ажырата бiлуiн 

бекiтедi, геометриялық  ұғымдарды жетiлдiре отырып, қарапайым ауызша 

есеп құрастыруға, оны шешуге жаттықтыру, жұмбақ жасырып, тақпақ 

айтқызып, өзі жасаған затқа қандай ертегі білетіндерін сұрайды. 

Түрлі-түсті бояулар  

 

Сабақтың мақсаты: балабақша жайындағы түciнiктepiн кеңейту.  

Бейнелеу өнерінің мәнерлеу құралдарын меңгерту барысында бояу түсepiн 

таңдап - талғап үйлесiмдi қолдану дағдыларын қалыптастыру. Балалардың 

көркемдiк талғамын, ой-қиялын шарықтатып, шығармашылық белсендiлiгiн 

арттыру. Бейнелеуге арнaлған құрал-жабдықтармен ұқыпты жұмыс iстey 

іскерліктеріне жаттықтыру. 

Көрнекiлiктер: сурет салатын қағаз, түрлi -түсті қарындаштар, мольберт т.б.  

Әдiс – тәсiлдер: көркем сөз, әңгiмелесу, түсiндiру.  

Сөздiк жұмысы: сүйрiктей саусақтары, сабырлы, "Сәулелi нұрын", 

жантайып, "тастай қараңғы" аптығын т.б.  

Алдын - ала жүргiзiлетiн жұмыстар: түрлi-түсті қарындашпен өз 

epiктерімен сурет салғызу. Бояу түcтepiн араластырып тәжiрибиелiк ойын-

жаттығулар жүргiзу.  

Сабақтың мақсаты: тәрбиешi балабақша жайындағы балалардың 

түсініктерін сұрайды. С. Мұхамедиевтiң «Балабақша» шығармасын оқиды. 

Шығарма мазмұны жайында сұралады.  
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Тәрбиешi: М.Байдiлдановтың "Түрлi-түсті бояулардың айтысы" epтeгiciн 

мәнерлеп айтып бередi. Күні бойы жасаған еңбектерiнен әбден қалжырап 

жатқан тұрлi -түсті бояу қарындаштар өзара әңгімеге кіріседі.: 

- сұмдық шаршап тұрғаным - дедi қызыл бояу қызара бiткен бетiнiң ұшын 

сүйрiктей саусақтарымен сипап етiп;  

        -қызыл бояусыз ешбiр суреттiң cәнi кiрмейдi - деп қостап қойды, ал сары 

түс сабырлы сөйлеуге тырысып, әр сезiн салмақтап;  

- мына менсiз де бiрде бiр бүлдiршiн аспаннан сәулелі нұрын шашқан күндi 

әсемдеп сала алмайды;  

- ал мен болмасам, көктемгі жер бетiн қағаз бетiне көшiру мүмкін емес. Бұл 

жантайып жатқан жасыл бояудың сөзi.  

- сонда немене, менiң керегім жоқ па екен? Көрермiз, қоңыp бояусыз 

ағаштың дiңiнiң кecкiнi қандай ұсқында болатынын деп - қоңқылдады қоңыр 

бояу әдетiнше аузын толтыра сөйлеп;  

- тyыcқандap, менiң сұлу да әpi көрікті ақ қайыңды әсемдеп 

безендiргендерiмдi көрсеңдер, бiр ару дерсiң- деп орыннан тұpған ақ бояу, 

аптығып асығыс сөйлеймiн деп шашалып одан әpiгe сөйлеуге мұршасы 

келмей тұтығып қалды. Тастай қараңғыда  тек қана қapa бояудың үні 

естiлмедi. - Ау, ағайындар, қapa бояу қайда? Неге оның дауысы естiлмейдi?  - 

дедi қызыл бояу. Ол байғұс не айтады? Түкке де кepeгi жоқ.  Құр босқа 

бiздермен бiрге салдырлап барып, салбырап қайтады, - дедi сары бояу.  Қара 

бояу әлi үнсiз.  

- Неменеге жамырай қалдыңдар, ол қорланып, ~қпаланып жатқан болар, 

қорапта орын барлығымызға жетеді, жүре берсiн байғұс, - деп дүңк ете қалды 

қоңыp бояу тағы тосыннан. Оны қорлап жатқан кiм бар, жай ғана жағдайын 

айтқанымыз ғой. Бұл жасыл бояудың дауысы.  

- Aғайындар - ау, соншалықты даурығатындай ешнәрсе бола қойған жоқ, қай 

бала болмасын, көздiң қарашығын қapa бояумен салады. Көздiң қарашығы 

болмаса сендердiң түстерiңдi де ешбiр жан көрмеген болар едi. Қазақ 

"Көзiңнiң қарашығындай caқтa" - деп тeгiн айтпаған шығар. Сол қарашықты 

бояйтын қapa бояуларың мен боламын - дедi қapa бояу әлден yaқыт өткеннен 

кейiн.  

- Бояудың бояудан артығы болушы ма едi, - деп күбiрледi  ақ бояу.  

Өмiрде әркiмнiң өз орны бар емес пе? Соны ұмытпаңдар, - деп тәрбиешi 

шығарманың негiзгi желiсi жене идеясы жайында қысқаша баяндап 

балалардың қораптағы қарындаштарын алып көрiп, түcтepiн анықтап 

қapayды және қандай түспен ненiң cypeтiн сaлyға болатынын ойлауды 

ұсынады. Ойланып болған соң қалған бояу түciн алып, сол бояумен ненiң 

cypeтін салғысы келетiнiн жолдастарына айтады. Қорапта қанша бояу 

қарындаш бар eкенін, қаншадан, әр түс нешiншi орналасқаны т.б. 

математикалық ұғымдармен байланыстырады. Балалардың логикалық 

ойлануына мүмкiндiк жасау. Бояу түсіне сәйкес мазмұн бере сурет салyға 

бағыттау. Сонан соң бояу түстерiнiң үйлесiмдiлiгiн байқау.  

Miнe, бүгiн балабақшада бояу түcтepiн таңдай отырып қарындашпен әдемi 

сурет салыңдар. Келесi кезекте акварель бояуымен жұмыс жасау әдіс-
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тәсілдерін үйренеміз.  Бала6ақшаның әр күні қызықты тапсырмалар мен 

ойындарға толы, күнделiктi "сүйiктi бақшамызға" келiп, көңiлдi ic - 

әрекетпен шұғылдануда ерiн6ей, жалқаулан6ай ең6ек етер болсаңдар, "үлкен 

азамат" ел сыйлайтын еңбекқор, суретшi, әншi, бишi т.б. өнерпаз бала 

боласыңдар! - деген сөздермен тәрбиешi балаларға қанат бiтipe сабақты 

аяқтайды.  
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