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Білім беру проблемаларына байланысты 
мектептердің оқу жұмыстарын дұрыс жол ға 
қою әр уақытта шешімін табуды керек ететін 
мәселе. Бүгінгі күннің талабы – білімді 
ұрпақ тәрбиелеу. Мектеп – әлеуметтік 
мәсе лелердің ішіндегі ең өзектісі, ерекше 
мән беретін білім ордалары. “Қазақстан 
Рес публикасының 2015 жылға дейінгі білім 
беруді дамыту тұжырымдамасында” орта 
білім берудің мақсаты жылдам өзгеріп 
дүние жағдайларында алынған терең 
білімнің, кәсіби дағдылардың негізінде 
еркін бағдарлай білуге, өзін- өзі іске 
асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше 
дұрыс, адамгершілік тұрғысынан жауап-
ты шешімдер қабылдауға қабілетті жеке 
тұлғаны қалыптастыру деп көрсетеді. 
Мектеп оқушыларының осы тұлғалық 
қасиеттерін дамытудағы отбасының ролі 
үлкен, сондықтан, ата-ана – мектеп – 
оқушы ынтымағын арттыру. Біз оқыту 
үрдісін мектеп оқушысын бейімдеп оқыту 
жүйесі деп қараймыз, ол оқушының 
жеке тәжірибе мен танымдық күшін 
қамтамасыз етуге арналған. Педагогикалық 
ұжымының оқушы отбасымен байланыс 
орнатудың психо-педагогикалық жағынан 
қарастыратын болса, жалпы орта мектеп-
те бала тұлғасының қалыптасуына ықпал 
ететін негізгі әлеуметтік – экономикалық 
және мәдени – тұрмыстық ахуалы. Осыған 
байланысты орта мектеп мұғалімінің 
негізгі мақсаты – өмір сүру қажеттілігіне 
сенімділігі бар баланың жеке тұлғасын 
қалыптастыру. Оқушының туған жеріне 
адалдығын сақтап, қоршаған ортаға белсенді 
араласып, жалпы мәдени дамытып, білімге 
деген ынтасын арттыру, сөйлеу мәдениетін 
қалыптастыру, болашақта үлкен ортаға 
бейімделуге қабілетті тұлғаны қалыптастыру 

Қартбаева Гүлжамал Тиекбайқызы 
№7 жалпы білім беру орта мектебінің
педагог-психологы
Батыс Қазақстан облысы

Тұлғаны рухани-адамгершілік 
қалыптастыру үдерісіндегі 

мектеп пен отбасылық өзара 
әрекеттестік

болып табылады. Бүгінгі таңда мектеп 
оқушысы ол ертеңгі еліміздің болашағы, 
сондықтан оқушы тұлғалық қасиеттерін 
дамытуда отбасы тәрбиесінің мәні өте 
күрделі екендігін байқатады. Осыған орай 
оқушыларының тұлғалық қасиеттерін жан-
жақты дамыту үшін мектеп пен отбасының 
ынтымақтастығының болуы қажетті шарт 
екендігін аңғартады. Орта мектеп өзінің 
типтік ерекшелігіне байланысты отбасы-
мен ынтымақтаста болуды қажет етеді. 
Оқушыларының тұлғалық қасиеттерін 
дамыту үшін орта мектептің отбасымен 
бірлескен жұмысы жағдайында ғана жемісті 
нәтижеге жетері анық. Бүгінгі күнгі отбасы 
тәрбиесінің ролін арттырудың негізгі көзі 
– мектеп, соның ішінде сынып жетекшілері 
болуға тиіс. Мектеп педагогикалық ұжымы 
мен оқушы отбасымен байланыс орнатудың 
психологиялық-педагогикалық негіздерінде 
оқушыларының тұлғалық қасиеттерін да-
мыту үшін отбасы тәрбиесінің орны ерекше 
екендігі рас. Сондай-ақ, отбасы – қоғамдағы 
әлеуметтік институт ретінде, оқушылардың 
жеке басының дамуына екі жақты әсер етеді 
және негізгі факторы екендігіде белгілі.

Осы мақсатты жүзеге асыруда мектеп пен 
отбасының бірлескен жұмысының бүгінгі 
ерекшеліктері, тәжірибелік жұмыстар, мек-
тептің ата-аналармен жүргізетін жұмыс-
тарының мазмұны, мақсаты мен мін деттері, 
әдіс-тәсілдері мен формалары қарас-
тырылған. Мектептегі мұғалімдерге оқу-
шылардың ата-аналарының моральдық 
кө мегі мен қолдауы аса қажет. Отбасы тәр-
биесі мәселелері бойынша ата-аналардың 
білім қарым-қабілеттері әртүрлі болып 
кездеседі. Бүгінде ата-аналар өте сауатты. 
Сондықтан олардың отбасы тәрбиесіндегі 
білім мен тәжірибесін сабақтан, сыныптан 
тыс тәрбиелік іс-шараларды басқаруға тар-
ту арқылы пайдалану керек. Мектеп пен 
отбасының ынтымақтастығы тұрақтылығын 
ұйымдастырып, бағыт беруші сынып жетек-
шісі болғандықтан, ең алдымен оның өзі от-
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басы тәрбиесі мәселелері саласынан жан-
жақты білімді болуы тиіс. Отбасындағы 
тәр бие ата-ананың жеке басының ықпалы-
мен жү зеге асады. Тіпті, баланың мінез-
құлқы да отбасында ата-ана ықпалымен, 
отбасындағы психологиялық ахуал жағ-
дайында байланысты қалыптасады. Мектеп 
оқушыларын ізеттілікке, адамгершілікке, 
еңбекқорлыққа және т.б. жағымды адам-
гершілік қасиеттерге тәрбиелеуде. Қазақ 
ағартушылары да отбасы тәрбиесін на-
зардан тыс қалдырған емес. Оның ішінде                                    
А. Құнанбаев ерекше орынға ие.

Абай отбасында баланы тәрбиелегенде 
оның жас және психологиялық ерекшелігін 
ескеріп отыру керектігін түсіндіріп та-
лап етеді. Оның көзқарасынша, баланың 
ең бірінші, әрі ең негізгі тәрбиешісі – бұл 
ата-ана болуға тиіс. «Әне, оны әперем, 
міне, мұны берем» деп, басында балаңды 
алдағаныңа мәз боласың. Соңында балаң ал-
дамшы болса, кімнен көресің? – деп дәріс 
тәрбие беретін ата-аналарды қатты сынға 
алады. (10-шы қара сөзі).

Отбасы тәрбиесін жақсарту мәселелерін 
қарастырған қазақ әдебиетінің көрнекті 
өкілдерінің бірі – С. Көбеевтің отбасы 
тәрбиесіндегі баланың бойында жағымды 
адамгершілік қасиеттерін дамытуға көбірек 
көңіл бөлген. Оның «баланы семьяда 
тәрбиелеу» кітабы осының айғағы. Онда 
ата-аналарға баланы жастайынан отба-
сында тәрбиелеудің нақтылы жолдарын 
көрсетіп береді. Бала тәрбиесі – отбасының 
жүйелі түрде жүргізілген жұмысының 
нәтижесі. Өйткені баланың уақытын дұрыс 
ұйымдастыра білу, оның мектепте алынған 
тәлім-тәрбиенің қалыптасып, отбасы-
да жалғасын табуы бәрі де ата-анасының 
басшылығы арқылы жүзеге асады. 

Ата-ананың әсерлі болуына қажетті жағ-
дайдың бірі - олардың баламен әділ сөй-
лесіп, ашық пікірлес болуы. Осылай өзара 
қарым-қатынас баланы еріксіз ата-анаға 
жақындатып, олардың айтқандарын шын 
ықыласпен қабыл дауға мәжбүр етеді. Ба-
ла ларды ізеттілікке, адамгершілікке, ең-
бек  қорлыққа және т.б. қа сиеттерге тәр   -
биелеуде отбасының мүм кін діктері ерек ше, 
отбасының тәрбиелік мүмкін дігінде бір не ше 
факторлар әсер етеді. 

1. Биологиялық фактор. Бұл ата-анадан бе-
рілген баланың жеке басының ерекшелігін 
білдіретін қасиеттер: балажандық, ақкө-
ңілділік, сабырлылық, ұяңдық және т.б. 
қасиеттер бола алады. 

2. Қоғамдық фактор. Бұл қоғамда болып 

жат қан өзгерістер мен сұраныстардың отба-
сына тигізетін әсері. Отбасындағы өмір сүру 
салты мен қабылдаған дәстүрлердің қоғам 
талабы мен белгілі бір мөлшерде сәйкес 
келуі болып табылады. 

3. Әлеуметтік фактор. Бұл қоғам талабы-
на сай өмір сүруде материалдық жағдайдың 
мүмкіндіктері адам денсаулығының күйімен 
жеке басты даму құралдарының жеткіліктігі 
және т.б. жағдайлар болып табылады. 

4. Психологиялық фактор. Отбасында 
бала тәрбиесі үшін қолайлы психологиялық 
ахуалдың болуы, ондағы әрбір отбасы мү-
ше ле рінің өзіне және өзгелерге деген ек-
пінді көзқарасы мен ынтымақты қарым-
қатынастың болуы.

5. Педагогикалық фактор. Балалардың 
жас және дара, психологиялық, қалыптасу 
ерекшеліктері туралы ата-аналардың жал-
пы педагогикалық білімдерінің болуы. 
Отбасыдағы жағдайлар мен ықпалдардың 
бала тәрбиесіне оң әсер етерліктей мүмкіндігі. 
Мектеп – отбасының, жұртшылықтың 
ынты мақ тастығына тікелей басшылық ете-
тін бірден бір орган. Ынтымақтастықпен 
жұмыс жүргізудің формалары көп. Біз тек 
солардың бірнешеуін ғана атап өтейік. Олар:

- ата-аналар жиналысы;
- мұғалімдердің оқушылардың үйіне ба-

рып, тұрмыс-тіршілігімен танысу;
- педагогикалық насихат, ата-аналарға 

педагогикалық білім беру, т.б.
Осы жұмыстарды ойдағыдай жүргізу 

үшін мектеп жанындағы үлкен кеңестің 
жұмысына дұрыс басшылық жасау, кеңес 
беру керек. Осыны ұйымдастыратын – мек-
теп ұстаздары.

Сынып жетекшісінің шәкірттердің ата-
аналарымен қызметі де үлкен ізденісті та-
лап ететін тақырып. Сынып жетекшісі отба-
сымен жиі қарым-қатынас жасаушы тұлға. 
Ата-аналарға шәкірттердің оқу жұмыстары, 
тәрбиесін мәлімдей отырып, ата-аналармен 
бірлесіп сол кемшіліктерді жоюға атсалыса-
ды. Ата-аналармен жүргізілетін жұмыстың 
түрлері көп; отбасына барып тұру, жағдайын 
білу, ата-аналармен сөйлесу, пікір алма-
су, педагогикалық тұрғыда сауаттандыру, 
сұрақ-жауап кештерін өткізу, т.б. Оқушылар 
бойында жоғары интеллектуалдық, рухани-
адамгершілік қасиеттерді дамытуда әрбір 
баланы қоғамның ең жоғарғы құндылығы 
деп санап, “мұғалім→ата-ана→оқушы” шар-
ты бойынша мектеп пен отбасылық өзара 
әрекеттестігінің белсенділігін, шығарма шы-
лығын арттыруды демократияландыруды 
қол ға алайық.
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Игровой сеанс 
«Знакомство со 

школьной страной»
Максяткина Татьяна Анатольевна
педагог-психолог 1 квалификационной 
категории высшего уровня,
КГКП ясли-сад «Снегурочка»,
г. Шахтинск, Карагандинская обл.

Цель: Активизировать у детей поло жи-
тель ных впечатлений о школе, учебной дея-
тельности.

Задачи:
Образовательные
• уточнить представления детей в группе 

о школьной жизни;
• совершенствовать и обогащать пред

метные представления;
• создать в группе атмосферу взаим

ного принятия, доброжелательности, безо-
пасности, взаимопомощи, эмоциональной 
поддержки;

• учить детей работать самостоятельно.
Воспитательные
• воспитывать у детей умение внима тель

но слушать педагога;
Коррекционные
• развивать произвольное внимание;
• тренировать волевые качества детей;
• развивать воображение, мышление де

тей;
• развивать зрительное восприятие.
Ход проведения:
I. Мотивационно-побудительный этап
Психолог: Ребята, поздоровайтесь с 

нашими гостями! Когда мы узнали, что к 
нам придут гости, мы очень удивились (дети 
изображают удивление). Потом испугались 
(дети изображают испуг). Немного подумали 
и обрадовались. Давайте поприветствуем 
наших гостей и подарим им свои улыбки 
(дети улыбаются). У меня сегодня очень 
хорошее настроение. А какое настроение у 
вас?

Дети: Хорошее, радостное, доброе...
Психолог: Посмотрите внимательно на 

наших гостей и попробуйте догадаться, 
какое у них настроение?

Дети: (ответы)
Психолог: Ребята, а что вам помогло 

догадаться, какое настроение у гостей?

Дети: Улыбки, глаза...
Психолог: Я приглашаю вас в наш круг 

радости, потому что для радости есть при-
чина, ведь здесь собрались верные друзья.

В Казахстане мы живём,
Есть у каждого свой дом.
Есть работа, есть друзья,
Мама, папа есть и я.
II. Организационно-поисковый этап
Психолог: Вы скоро пойдёте в школу и 

вам будут встречаться и трудности, и успехи. 
Обратите внимание на столе стоят две банки 
— копилки: «трудности ученика» и «успехи 
ученика». В эту копилку мы будем собирать 
«трудности ученика». А в эту копилку мы 
будем собирать «успехи ученика». Вы 
ещё не знаете, какие трудности и успехи 
будут подстерегать вас, поэтому мы с вами 
отправимся в неизвестную вам школьную 
страну, а поможет нам, конечно, сказка, 
авторами которой будете вы. Пожелаем 
друг другу успеха и скажем хором «У нас всё 
получится».

Психологический настрой «У нас всё 
получится»

Сказкотерапия «Про одного мальчика, 
который пошёл в школу»

Психолог (раскладывает картинки): Вс-
тань те парами, подойдите к столу и выбе-
рите понравившуюся вашей паре картинку.

Дети выбирают картинки.
Психолог вместе с детьми придумывает 

начало сказки про мальчика, который пошёл 
в школу.

Психолог: А для продолжения нашей 
сказки нужно взять другие картинки.

Дети выбирают картинки.
Психолог вместе с детьми придумывают 

продолжение сказки, в которой говорится, 
что мальчик стал обижать детей.

Психолог: Мальчик стал обижать детей. 
Все дети перестали дружить с ним. Мы идём 
и берём новые картинки.

Дети выбирают картинки. Психолог 
вместе с детьми придумывают окончание 
сказки.

Психолог: Мальчику было очень трудно 
— никто с ним не играл. И он решил 
исправиться, стал хорошим. Какие трудности 
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встретились на пути? (не умеют дружить). 
С какими успехами вы встретились? Как в 
школе нужно вести себя?

Психолог: Ребята, вы хотите в школу? 
(Стук в дверь)

Психолог обращает внимание на письмо, 
которое висит за окном. Достаёт его и читает: 
«Ребята, если вы хотите в школу, то возьмите 
меня с собой. Я начинаю учебный год и зову 
всех на урок. Ребята, кто это? Проверьте 
свой ответ и "прочитайте“ слово по первым 
звукам предметов, изображённых на 
карточке».

Упражнение «Читалочка»
Дети читают слово «звонок».
Психолог: Так это звонок. Но как нам его 

найти? Нам поможет ниточка, которая и 
приведёт к звоночку.

Дети ищут и находят звонок.
Психолог: Это звонок, который начинает 

урок. С какой трудностью мы можем встре-
титься? (не успеть на урок, проспать или 
задержаться в столовой, а в школе и на уроке 
надо быть со звонком).

А в чём будет заключаться успех уче-
ника? (вовремя приходит на урок, быть 
дисциплинированным).

Психолог: Ребята, расскажем звонку, 
почему вы хотите в школу.

Упражнение «Я хочу в школу, потому 
что...»

Ребята по очереди проговаривают, хотят 
ли они идти в школу и почему, передавая 
друг другу звонок.

Звенит звонок.
Психолог: Звенит звонок и зовёт нас 

в школу. Ребята, здесь изображена трёх-
этажная школа, по три класса на каждом 
этаже. Кто в каком классе будет учиться, 
нужно найти классы:

Артёму — класс на втором этаже, второй 
по счёту,

Рите — класс справа над Артёминым 
классом,

Вике — класс слева от класса Артёма,
Ване — класс слева от класса Риты,
Ване — класс, расположенный в правом 

углу нижнего этажа школы.
Аяну — класс под Артёминым классом 

слева.
Вадиму — класс между Аяном и Ваней.
Психолог: Вот и всё. Ученики нашли свои 

классы. С какими трудностями столкнулись? 
(ориентироваться в пространстве). А с 
какими успехами? (дети отвечают).

Психолог: Садимся за учебные столы 
и я расскажу вам историю, как дети 
разговаривают про школу.

Первый ребёнок сказал: «Я хожу в школу, 
потому что меня заставляет мама. А если бы 
не мама, я бы в школу не ходил». (На стол 
перед ребенком выкладывается карточка 
со схематическим рисунком 1 — внешний 
мотив — низкий уровень)

Второй ребёнок сказал: «Я хожу в школу, 
потому что мне нравится учиться, нравится 
делать уроки. Даже если бы школы не было, 
я все равно бы учился». (Выкладывается 
карточка с рисунком 2 — учебный мотив — 
высокий уровень)

Третий ребёнок сказал: «Я хожу в школу, 
потому что там весело и много ребят, с 
которыми можно играть». (Вы¬кладывается 
карточка с рисунком 3 — игровой мотив — 
низкий уровень).

Четвертый ребёнок сказал: «Я хожу в 
школу, потому что хочу быть большим. Когда 
я в школе, я чувствую себя взрослым, а до 
школы я был маленьким». (Выкладывается 
карточка с рисунком 4 — позиционный 
мотив — средний уровень)

Пятый ребёнок сказал: «Я хожу в школу, 
потому что нужно учиться. Без ученья 
никакого дела не сделаешь, а выучишься — 
можешь стать, кем захочешь». (Рисунок 5 — 
социальный мотив — высокий уровень)

Шестой ребёнок сказал: «Я хожу в школу, 
потому что мне нравится получать пятерки» 
(Рисунок 6 — мотив отметка — средний 
уровень)

Психолог: Как вы думаете, кто из них 
прав. Выберите карточку и подойдите ко 
мне. Поместим карточку в свой класс. 
Почему ты выбрал эту карточку? (Ответы 
детей). Самое главное в школе — учиться. 
Учёба — это труд, если вы будете стараться, 
выполнять всё, быть дисциплинированным, 
то вы будете успешными учениками. В 
школе можно и поиграть — на перемене 
(звенит звонок).

Игра — упражнение «Мы любим друг 
друга»

Психолог: Встаньте парами и повторяйте 
за мной:

Я — дрозд, ты — дрозд.
У меня нос, и у тебя нос.
У меня щёчки красные, и у тебя щёчки 

красные.
У меня губки алые, и у тебя губки алые.
Я — друг, и ты — друг.
Мы любим друг друга!
(Обнимаются)
Психолог: Итак, что в наших баночках, 

собрались и трудности, и успехи. Давайте 
«погремим» копилкой и узнаем чего больше 
— трудностей или успехов.
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Гремят копилками и определяют, что 
успехов больше, чем трудностей.

Психолог: Мы с вами успешно прео до-
лели все трудности. Все трудности прев-
ратились в успехи ученика, которые будут 
сопровождать вас в школьной жизни. Вот и 
закончилась наша встреча. Теперь нам надо 
отдохнуть.

Дети садятся на ковёр. Закрывают глаза и 
расслабляются.

III. Рефлексивно-корригирующий
Релаксация «Скоро в школу»
Психолог: Скоро вы по настоящему 

станете учениками, вас встретит добрая 
и умная учительница. ..., она научит вас 
писать, читать, считать, расскажет много 
интересного о разных странах, о различных 
знаменитых людях..., вы узнаете основы 
многих школьных предметов, выучите 
русский, казахских и иностранный язык и 
будете получать оценки (дети открывают 
глаза). Какие оценки вы будете получать? А 
это хорошие оценки? (Ответы детей).

Психолог: Каждый повторит: «Я буду 
первоклассником, я буду стараться, я узнаю 
много интересного».

Аффирмации

Психолог: А сейчас нарисуйте на песке 
каждый своё настроение.

Дети рисуют на песке настроение.
Психолог: Все молодцы, хорошо зани-

мались, в школьную будущую жизнь я вам 
дарю талисманы — звоночки.

Дети звенят в колокольчики и под музыку 
идут в группу.
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Мақсаты: өзара қарым-қатынас қабілет-
терін дамыту.

Міндеттері: ашуды тарқатуға үйрету, өз-
ара түсіністік дағдыларын қалыптастыруға 
бағытталған топтық жұмыстар, топпен жұ-
мыс барысында мейірімділік атмосферасын 
орнату.

Психологиялық технологиялар: музыка-
лық терапия, ойын терапиясы, арттерапия.

«Сәлемдесу» ойыны
Жүргізуші алақанын соғады, қатысу шы-

лар бір-бірінің қолын қысады.
Жүргізуші қоңырау соғады, қатысушылар 

бір-бірінің арқаларын сипайды.
Жүргізушілер сылдырмақты сылдырлата-

ды, қатысушылар мұрындарымен амандасады.

Бектемирова Айгерим Торсановна
Солтүстік Қазақстан облысы 
Есіл ауданы
«Ақтас негізгі мектебі» КММ 
ІІ санатты педагог-психологы

Жұбымыз Жарасқан әріпТесТерміз 
(педагогтарға арналған психологиялық тренинг)

«Кішкентай ергежейлі» ойыны
Жүргізуші қатысушыларға кішкентай 

мейірімді ергежейлінің рөлін ойнауды ұсы-
нады. Жүргізуші қол соққанда, қатысу-
шылар қолдарының шынтақтарын бүгіп, 
саусақтарын алдыға қарай созып «У» дыбы-
сын қатты қорқынышты дауыспен айтады.

Егер жүргізуші қолын ақырын соқса, 
«У» дыбысын ақырын айтады. Өздеріңіздің 
мейірімді ергежейлі екендеріңізді ұмыт-
паңыздар, аздап қана қалжыңдаймыз.

«Кенгуру» ойыны
Қатысушылар екі топқа бөлінеді. Бір 

кенгу ру тұрып тұрады, екіншісі – оған арқа-
сы мен тұрады, сосын отырып тұрады. Екі 
қатысушы да қолдарынан ұстайды. Әрбір 
жұптың міндеті осы тұрғыда, қолдарын ай-
ырмай, бөлмені секіріп, айналып шығу. 
(Қатысушылар рөлдерімен алмасады, сосын 
жұптарымен алмасады).

«Кеме» ойыны
Қатысушылар екі қатарға бір-біріне 

Қарым-қатынас жаттығулары
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қа рама-қарсы тұрады. Бұл өзен жаға-
лаулары. Қатарлардың арақашықтығы – 
қолдары бір-бірлеріне тимеуі керек. Өзенге 
кеме көзін жауып жүзіп келеді. Оның 
қозғалысы ақырын немесе жылдам болуы 
мүмкін. Жағалаулар қолдарымен кеменің 
қозғалысына ақырын көмектесуіне бола-
ды. Кеме жолды өзі таңдайды; айналуына, 
бұрылуына, оралуына болады. Соңында 
кез-келген жағалаудың шетіне тұруы қажет. 
Осы кезде басқа кеме жолға шығады.

«Алақанға жан бітір» ойыны
Жүргізуші қатысушыларға альбом пара-

ғына алақанын салып, оған жан бітіру 
керектігін ұсынады. Алақанға ауыз, көз ... 
салу. Саусақтарын бояу. Әрбір саусаққа 
ерекше есімдер ойлап тауып жазу. Соңында 
неге олай атағандықтары туралы айтып беру.

Солтүстік Қазақстан облысы 
Есіл ауданы

Педагогтарға арналған тренинг
Тренинг для педагогов

Мақсаты: мұғалімдер арасында қарым-
қа тынасты нығайту, жағымсыз көңіл-күйден 
арылу, күш-қуат жинау, өзін-өзі тану, құр-
меттеу, өзін еркін сезінуге көмектесу. 

Ұйымдастыру:
Сәлеметсіздер ме, құрметті жас маман-

дар?! Бүгінгі «Жалынды жастар» атты тре-
нинг сабаққа қош келдіңіздер!

Елбасы, Н. Назарбаев, жолдауында: «Мен 
сіздер, бүгінгі жастар, ерекше ұрпақ екен де-
ріңізді қайталаудан жалықпаймын. Сіздер 
тәуелсіз Қазақстанда өмірге келдіңіздер 
және сонда ержетіп келесіздер. Сіздердің 
жастық шақтарыңыздың уақыты – біздің 
еліміздің көтерілу және гүлдену уақыты. 
Сіздер осы жетістіктер рухын және табысқа 
деген ұмтылушылықты бойларыңызға сіңір-
діңіздер», - деп пайымдаған. Олай болса құр-
метті жас мамандар тренинг бағдар лама-
сымен таныс болыңыздар.

• «Өз жұбыңды тап» ойыны
• «Оның есесіне мен...» жаттығуы
• «Теңізге саяхат» релаксациясы
• Постер қорғау
• Сергіту сәті
• Рефлексия
«Өз жұбыңды тап» жаттығуы.
Қатысушылар шеңбер құрап отырады. 

Мен сіздерге жануарлардың аттары жазыл-
ған текшелер таратып беремін. Атаулар екі 

Жас мұғалімдер арасындағы 
қарым-қатынасты нығайту

Абуова Ақжүніс
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы

«Мұнайшы селосының №5 орта мектебі»
КММ психологы және өзін-өзі тану 

пәнінің мұғалімі

текшеде қайталанған. Мысалы, егер сіздің 
қолыңызда піл деп жазылған болса, сіз тағы 
біреудің қолында сондай текше бар екенін 
біліңіз. (Жаттықтырушы текшелерді тара-
тады, егер қатысушылар саны тақ болса, 
жаттығуға жаттықтырушы өзі де қатысады).

Сіздің текшеңізде не жазылғанын оқыңыз. 
Жазуды сіз ғана көруіңіз керек. Енді текшені 
жинап қойса болады. Әрқайсысыңыздың 
міндеттеріңіз өз сыңарыңызды табу. Бірақ, 
сөйлеспейсіздер, өзіңіздің жануарыңызға 
тән дыбыстар шығармайсыздар, тек әртүрлі 
қимылдар арқылы кез-келген әрекетті үнсіз 
жасайсыз.

Егер өзіңіздің жұбыңызды тапсаңыз, бірге 
тұрыңыз, бірақ үндемейсіз, сөйлеспейсіздер. 
Тек барлығы өз сыңарын тапқан кезде ғана, 
қандай нәтиже болғандығын тексереміз. 
Топ мүшелері өз сыңарын тапқаннан кейін, 
жаттықтырушы «Сіз кімсіз?» деп сұрап 
шығады.

Әдетте, бұл жаттығу өте көңілді өтеді, нә-
ти жесінде топ мүшелерінің көңіл-күйі кө-
те ріліп, шаршағандығы тарқайды. Жатты ғу 
қатысушылардың ары қарай ашыла түсуіне 
септігін тигізеді.

«Оның есесіне мен...» жаттығуы.
Барлық қатысушыларға аяқталмаған сөй-

лемдері бар карточкалар таратылады. Сөй-
лемдерді әр қатысушы өз ойымен аяқ тай ды.
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Педагогтарға арналған тренинг
Тренинг для педагогов

- Мен бәліш пісіре алмаймын, оның 
есесіне ... .

- Мен шаршадым, оның есесіне ... .
- Мен жақсы билей алмаймын, оның 

есесіне ... .
- Мен көп үндемейтін адаммын, оның 

есесіне ... .
- Мен көп ұйықтаймын, бірақ оның 

есесіне ... .
- Мен жұрттың бәріне құрметті бола ал-

маймын, оның есесіне ... .
- Мен еден жууды ұнатпаймын, оның 

есесіне ... .
- Мен Үндістанда болған жоқпын, оның 

есесіне ... .
- Мен пәлендей батыл емеспін, оның 

есесіне ... .
- Мен өзім туралы көп ойламаймын, оның 

есесіне ... .
- Мен тез ашуланғыш адаммын, оның 

есесіне ... .
- Мен соншалықты сымбатты емеспін, 

оның есесіне ... .
- Мен тым толықпын, оның есесіне ... .
- Менің аяқтарым ұзын емес, оның есе-

сіне ... .
- Менің кемшіліктерім көп, оның есе сіне 

... .
- Менің жазуым әдемі емес, оның есесіне 

... .
«Теңізге саяхат» релаксациялық жатты-

ғуы.
Бұл медитативтілік техника денедегі қы-

сым ды түсіруге бағытталған, музыкамен 
орын далады.

Жүргізуші. Жайланып отырыңыз, көзі-
ңізді жұмыңыз. Терең демалыңыз, денеңізді 
бос ұстаңыз, денеңізді ауырлап бара 
жатқандай және оны теңіз толқынының 
лебі ұрып жатқандай сезініңіз. Өзіңізді 
жартастың үстінде тұрмын деп есептеңіз 
және алысқа көз жіберіңіз. Сіздің алдыңызда 
көгілдір теңіз, ашық аспан және күн. Теңіз 
барқалыпты дем алып, асау толқындары 
жағаға соғылып, қайтадан кейін қайтуда.

Теңіз толқындарының шуын естіп, 
толқындарға қызыға қарап, жағалаудағы 
теңіздің тұзды ауасын жұтып тұрсыз. Өз 
бойыңыздағы асқан ауыртпалықтан бір 
сәтке болса да арылғандайсыз. Сіздің 
рухыңыз жайлылық сезіміне толы. Сіз 
төменге түсіп, аяғыңызды шештіңіз, жалаң 
аяқ құмның қызуы мен жұмсақтығын сезіне 
отырып жүгірудесіз. Міне сіз судың жаны-
на келдіңіз, толқындар сіздің аяғыңызды 
жуып жатыр, су жып-жылы әрі жұп-
жұмсақ. Сіз қолдарыңызды бос тастап, 

басыңызды шалқайттыңыз. Күн сәулесі мен 
жеңіл самал жел сіздің бетіңізді өбуде, теңіз 
толқындарының тамшылары сіздің денеңізді 
баурап алғандай. Ерніңізде теңіздің тұзды 
суының кермек дәмі және бақыт күлкісі. 
Сіз өзіңізді кішкентай бала сияқты сезініп, 
жүгіргіңіз, секіргіңіз, су шашып ойнағыңыз, 
күлгіңіз келеді. Өзіңізге осы бірнеше минут 
ішінде не істегіңіз келсе, соны істеуге рұқсат 
етіңіз.

Сіздің қайтатын уақытыңыз болды. Міне 
сіз тағы да жардың басында тұрсыз. Сіздің 
демалыс пен бақыт сыйлаған ғажайып 
әлемге алғысыңызды айтыңыз. Көздеріңізді 
асықпай ашыңыз!

Қандай сезімде болдыңыз? Не сезіндіңіз?
Постер қорғау
Топқа тапсырма
«Сіздің ойыңызша болашақ ұстаз қандай 

болу керек?"
«Болашақ мектебімізді қалай елестетесіз?
«Болашақ оқушы бейнесі қандай болуы 

керек?» 
Сергіту сәті
Сергіту сәтінде жас мамандар Қайрат Нұр-

тастың орындауындағы «Жаса Қазақ стан» 
әнін орындайды. Біздің мемлекетіміздің туын 
желбірететін сіздерсіздер, сондықтан жала-
ушаларды ұстап осы әнді бірге шырқайық.

Рефлексия
«Мектеп – кеме, білім – теңіз», демекші 

тақтадан кеменің суретін көріп тұрмыз. Ен-
деше ол мектебіміз деп елестетеміз. Білім 
ол теңіз. Олай болса алған әсерлерімізді көк 
қағазға жазып білім нәрімен шәкірттерімізді 
сусындатайық.

Жазған қағаздарын кеменің суретіне жа-
быстырады.

Жас мамандар бүгінгі тренинг сабақ қа 
алтын уақыттарыңызды бөліп қатыс қан-
дарыңызға алғысымды білдіремін.
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Цель: Осознание педагогами своей ин-
дивидуальности. Помощь педагогам в нала-
живании эффективного взаимодействия с 
окружающими. Коррекция эмоционального 
отношения педагогов к себе. Поиск резер-
вов для более эффективной работы.

Задачи: 
1. Развитие у педагогов способности 

раз  бираться в своих чувствах; навыков 
вос  приятия и адекватной оценки эмо цио-
нальных состояний других людей (эмпа тии); 
коммуникативных умений. 

2. Накопление эмоционально-положи-
тель ного опыта, развитие интереса к себе. 

3. Снижение негативных переживаний 
и трансформация их в положительные 
эмоциональные состояния. 

Материалы и оборудование: Магнито-
фон, записи музыки; средства создания изо-
бражения: фломастеры, карандаши, краски, 
кисточки; бумаги формата А4.

Ход тренинга:
Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада 

приветствовать вас на нашем тренинге. 
Упражнение «Броуновское движение»
Цель: снижение мышечного напряжения 

и внутренней зажатости.
Ход упражнения.
Участникам предлагается под музыку ак-

тивно перемещаться по комнате. Как только 
музыка выключается, и ведущий называет 
какую-либо цифру, участники, должны взяв-
шись за руки, объединится в группы, состоя-
щие из такого числа человек. Ведущий пред-
лагает объединиться в группы не по числу 
человек, а по какому-либо признаку (напри-
мер, по цвету глаз, элементам одежды). За-
дание выполняется веселее, если участники 
к тому же запрещается разговаривать.

Упражнение  «Воздушные замки»
Цель: развитие навыков совместной 

деятельности, развитие воображения.
Педагоги делятся на группы по 3-5 человек. 

В центре комнаты кладется пачка бумаги 
и озвучивается следующая инструкция: 
каждой команде необходимо построить  из 
этой бумаги башню. Ничего кроме бумаги 

Все у меня в руках
Нагасимова Дана Юрьевна
педагог-психолог,
ГККП «Ясли-сад № 24», г. Аксу, 
Павлодарская область

использовать нельзя. Побеждает та команда, 
которая построит самую высокую башню.

«Правила группы».
- доверительный стиль общения;
- общение по принципу «здесь и теперь»;
- искренность в общении;
- конфиденциальность всего происходя-

щего в группе (все, что происходит во время 
занятий, не выносится за пределы группы).

Упражнение: «Какая я?»
Цель: оптимизация самооценки педаго-

гов, снятие эмоционального напряжения.
Педагоги на листе бумаги пишут 10 су-

ществительных, на вопрос- какая я, на 
следующем листе 10 прилагательных о своих 
качествах. Затем лист разворачивается 
и каждому существительному подходит 
прилагательное. Кто желает, может зачитать 
свои пометки.

Конструктивный рисунок человека из 
геометрических фигур

Цель: выявление индивидуально типо-
логических различий на основе соотношения 
геометрических фигур в рисунке, а также 
графических особенностей его выполнения.

Инструкция: Педагогам предлагается 
нарисовать человека из десяти геоме-
трических фигур — треугольника, круга и 
квадрата. Важно, чтобы все три элемента в 
фигурке человека присутствовали, а сумма 
их была равна десяти. Подсчитывается 
количество использованных фигур в каждом 
изображении человечка. Соответствующие 
цифры записываются в следующем поряд-
ке: количество треугольников, затем 
кругов и далее квадратов. Таким обра-
зом, мы получаем трехзначное число, 
которое обозначает «формулу рисунка». 
На основании различий в предпочтениях 
геометрических фигур при выполнении 
рисунков человечков образуется восемь 
основных типов. Психолог зачитывает 
характеристика каждого типа.

Упражнение «Рисуем вместе один 
рисунок» на взаимодействие

Цель: повышение доверия друг к другу, 
оптимизировать самооценку педагогов; 
снять эмоциональное напряжение.

У педагогов на столах лист формата А3, 
краски, 1 кисть на двоих, один лист бумаги. 
Педагогам, предлагается нарисовать вместе 
один рисунок, не договариваясь и не говоря 
ничего друг другу.

Педагогтарға арналған тренинг
Тренинг для педагогов
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Обсуждение:
- трудно ли вам было рисовать в паре?
- сложно ли было рисовать молча?
- трудно ли было от того, что изображение 

часто менялось?
Упражнение «Распредели по порядку»
Цель: донести до участников тренинга 

важ ность умения переключения социальных 
ролей для сохранения психического здоро-
вья и творческой активности.

Педагогам предлагается распределить 
по порядку (по степени значимости на их 
взгляд) следующий перечень:

дети;
работа;
муж;
я;
друзья;
родственники.
Обсуждение:
- на сколько, сложно было делать выбор?
- что в этом списке вы бы изменили, 

уточнили?
Проектированное рисование «Рисунок 

семьи в образах цветов»
Цель: определение субъективной роли 

каждого члена семьи; определение отно-
шений между членами семьи.

Инструкция:
Нарисуйте семью в образе цветов. Рас-

скажите о своей работе так, как считаете 
уместным. 

Релаксация: "Земляничная поляна" (зри-
тель ная техника)

"Сядьте удобно на стуле, закройте 
глаза. Представьте, что вы мысленно 
перенеслись на земляничную поляну. Пред-
ставьте эту земляничную поляну так, как 
если бы она была перед вами. Земляника 
созрела, она вокруг, она везде. Побудьте 
на этой земляничной поляне. Попробуйте 
земляники. Делайте на поляне то, что вы 
хотите делать. Или ничего не делайте, 
просто побудьте там… А теперь мысленно 
проделайте путь обратно. Возвращайтесь 
сюда, в эту комнату. Откройте глаза".

Рефлексия: 
Что для вас сегодня было
важным______________________
___________________________
___________________________
Какие чувства вы 
испытывали___________________
___________________________
___________________________
___________________________
Нужны ли вам в дальнейшем такие
тренинги_____________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Мақсаты: ата-аналар мен бала арасында 
жақындық қалыптастыру, қарым-қаты нас-
тың ерекшеліктерін психологиялық жат-
тығулар арқылы көрсету.

Күтілетін нәтиже: Тренинг барысында 
ата-аналар баланы түсініп, кез-келген жағ-
дайда қарым-қатынаста бір-бірін түсіне білу.

Бала тәрбиесі – қызығы мен қиыншылығы 

Ата-ана мен бала арасындағы 
қарым-қатынасты зерттеу және 

түзету жұмыстары
Бекеева Маншук Халбаевна 

педагог-психолог, С.Керімбеков атындағы орта мектеп және 
Мектепке дейінгі шағын орталық КММ, Қаскелең қаласы 

Қарасай ауданы Алматы облысы

қатар жүретін күрделі процесс. Жас ұрпақ 
тәрбиесі адамзаттың мәңгілік тақырыбы. 
Ұлттың бүгінгі де болашағы да тәрбиелі 
ұрпаққа байланысты. «Бір баланы адам 
етіп өсіргенше, бір шахар абат болады» 
дейді екен көне шығыстың даналығы. 
Осы салыстырудың өзі-ақ баланың ойын 
мәніндегі адам болып қалыптасуы қыруар 

Педагогтарға арналған тренинг
Тренинг для педагогов

Психологтың ата-аналармен 
жұмысы
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уақыт пен тер төгетін, зор еңбектің қажет 
ететін ауқымы кең, жауапкершілігі мол 
жұмыс екенін ұқтырса керек.

Ата-аналардың жастығы мен бала тәр-
биесіндегі тәжірибенің жоқтығы, болмаса 
тәр бие жұмыстарында тек қана өз ойлары  мен 
көзқарастарына ғана жүгінуі немесе қажетті 
педагогикалық білімдерінің жетіспеушілігі 
салдарынан тәрбие процестері көптеген 
қателіктерге ұшырап отырады.

Сондықтан да мектеп өміріндегі ата-ана-
лардың педагогикалық білімін жетілдіру, 
мәдениетін арттыру, бала тәрбиесіне бел-
сене араластыру, соның нәтижесінде ата-
ананы баланың алғашқы ұстазына айнал-
дыру мақсатында ұйымдастырылатын семи-
нар тренингтердің маңызы орасан зор.

«Бейнетаспа» көрсетіледі
Оқушы – мұғалім – ата-ана
Болашақ қоғам мүддесі үшін еңбектене 

білетін рухани ойлау дәрежесі биік, отан 
сүйгіш, еңбекқор, ізденімпаз, қабілетті адам-
ды тәрбиелеу – мектеп пен ата-ана, әлеу-
меттік орта бірлесіп жұмыс істегенде ғана 
үйлесімін табады.

«Таныстыру» тренингі
Мақсаты: Топта жұмыс жүргізу үшін 

жағымды ахуал орнату, қарым-қатынастың 
белсенді стилін және кері байланыс 
тәсілдерін меңгеру.

Алдымен танысайық, біз оны былай 
жасаймыз: дөңгелене отырып, сағат тілі 
бойынша, кезек – кезек әр қатысушы 
өз атын және өзінің нақты сүйікті ісін іс-
қимылмен көрсетеді.

«Мен түсінемін» жаттығуы.
Мұнда ата-аналар өз балалары туралы 

айта ды. Яғни, оның ата-анасын қуантатын 
жә не ренжітетін жағдайларды параққа түсі-
реді және қорғайды.

1) Мені балам қуантады …
2) Мені балам ренжітеді…
Талдау: – қай жағы көп болды? Қуантатын 

сәттері ма, әлде ренжітетін сәттері ма? 
Неліктен ол жағы көп деп ойлайсыз?

Оның көп болуына ата-ананың әсері бар 
деп ойлайсыз ба?

Сауалнама. Ата-аналарға арналған.
Мақсаты: ата-ана мен бала арасындағы 

қарым-қатынасты анықтау.
«Бейне таспа» көрсетіледі
«Сіз қандай ата-анасыз?» жаттығуы
Нұсқау: Сіз қандай ата-ана ретінде 

көрінесіз? Ата-ана топ алдына қалауы бой-
ынша шығады, өзгесі үнсіз отырып, ол тура-
лы әсерін қалыптастырады. Баласын қалай 
тәрбиелейді, жазалайды, мадақтайды. Ата-
ана 2 – 3 минутқа шығып кеткенде, психо-
лог талқылау қорытындысын жазып ала-
ды. Ол қайтып оралғанда топ оған қандай 
психологиялық портрет жасағанын табады.

«Бейне таспа» көрсетіледі
«Тілек білдіру» тренингі
Мұнда бір-біріңізге тілек айтасыздар, 

яғни айту кезінде ол адамды құшақтап 
тұрып немесе басқалай да іс-қимылмен тілек 
білдіресіз.

Талдау:
· сізге тілек білдіргенде қалай сезіндіңіз?
· сізге тілекті шынайы айтты ма?
· сіз айтылған тілекті қалай қабыл 

алдыңыз?

Қорытынды сөз:
«Қатты тәртіп көрсе бала күнінде,
Өнермен қуантады түбінде.
Бала нені білсе жастан, ұядан-
Өле-өлгенше соны таныр қиядан.
Өнер-білім берем десең басынан,
Бер оқуға балаларды жасынан,
Ата-анадан өсіп ұрпақ тараған,
Жақсы-жаман болса, бала – соларда» деп, 

ХІ ғасырда Жүсіп Баласағұн айтқандай, ата-
аналар балаларының жеке ерекшеліктерін 
жас күннен танып, соған қарай бағыт-
бағдар, тәрбие берудің маңызы ерекше. Ата-
ана балаларына жақсы тәрбие беруде қоғам 
алдында жауапты. Сыйластық, түсіністік, 
үлкен жауапкершілік сезімдері бар отбасы 
– бақытты отбасы. Бақытты отбасында ғана 
ата-ана және олардың балаларының өзара 
қатынасы мазмұнды, берілген тәрбие сіңімді 
және негізді.

Психологтың ата-аналармен 
жұмысы
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Мақсаты: ата-ананың бала тәрбие сін дегі 
қарым-қатынасы туралы түсініктер беру 
арқылы ата-аналардың білімін кө теруге 
көмектесу.

Әдіс-тәсілі: сұрақ-жауап, топпен жұмыс, 
шығармашылық жұмыс.

Қажетті нәрселер: ақ қағаздар (А4) 
маркерлер, үлестірмелер, тілек жазылған 
үлестірмелер, шар.

Тренинг бағдарламасы:
1. Есімдер аллитерациясы.
2. Жаттығу .«Өз жұлдызыңызды табы-

ңыз»
3. Мақал – мәтелдің мағынасын ашу
4. «Отбасылық оқиға» жаттығуы.
5. «Сиқырлы таяқша» жаттығу
6. «Тілек шамы».
Барысы:
Психолог: Қош келдіңіздер, құрметті 

ата-аналар және әріптестер. Бүгінгі біздің 
отырысымыз ерекше болады деген үмітпен 
тренингті бастаймыз. Тренингіміздің 
ерекшелігі сол, тәрбие процесіндегі 
қиындықтарды біз боп, сіз боп пікірлесе 
отырып, ойымызды түйіндеп, өмір жолын-
да пайдалану. Отбасы – Адам баласының 
алтын діңгегі. Өйткені адам ең алғаш шыр 
етіп дүниеге келген сәтінен бастап, осын-
да ер жетіп, отбасының тәрбиесін алады. 
Сондықтан да отбасы – адамзаттың аса 
қажетті, әрі қасиетті алтын бесігі.

- Бала қанша білім алып, мектеп табал-
дырығын аттағанымен, оның өмірінің көп 
бөлігі әке-шешесінің қасында өтеді екен. 
Ал сіздердің ата-ана, өміріңізде үш рет 
мектепке баратыныңызды әрқашан естен 
шығармаңыз. Бірінші рет – өзіңіз, екінші 
рет балаңыз, ал үшінші рет – немереңіз 
барады екен. Ендеше бүгінгі тренингке 
қатысып отырған ата-аналарға әрдайым 
осы балаларыңыздың қорғаны болып, жүре  
беріңіздер демекпін!

I-жаттығу. Есімдер аллитерациясы.

АнАның АлАқАны – 
бАлАғА Айдынды қоныс

Султанкубиева Асемгул Муратовна
Батыс Қазақстан облысы 
Қаратөбе ауданы
Алакөл негізгі орта мектебінің
I cанатты психологы

Мақсаты: ата-аналарды бір-бірімен таны-
стыру.

Көңілді допты бір-бірлеріне беріп өз 
есімдерін айту.

- Есіміңіз кім?
- Қандай мағына береді?
- Есіміңізді кім қойды?
- Өз есіміңіз өзіңізге ұнай ма?
- Есіміңізді өзгерткіңіз келе ме?
Әр отбасынан бір адам осы жерде 

отырған отбасы мүшелерінің есімдерін ай-
тып және де есімдерінің бірінші әрпінен ба-
сталатын жағымды қасиетін айту керек. Әр 
отбасының сөзінен кейін қалғандары үш рет 
қол соғып қошеметтеп қояды.

- Сіздің есіміңізді, жақсы қасиетіңізді ай-
тып жатқанда қандай сезімде болды ңыз?

- Өзіңіз қазіргі кезде қандай көңіл-күйде 
отырсыз?

ІІ-Жаттығу. «Өз жұлдызыңызды табы-
ңыз»

Нұсқау: Жұлдызды түнді елестетіңіз. 
Жұлдыздар үлкен және кіші, жарық және 
күңгірт. Біреу үшін бұл біреу немесе бірнеше 
жұлдыздар, ал біреулер үшін сансыз көп, 
жарық шашып бірде алыстап, бірде қол со-
зым жерде жақын орналасқан. Жұлдыздарға 
мұқият қарап, ең керемет жұлдызды 
таңдаңыз. Мүмкін, бұл балалық кездегі сіздің 
арманыңызға ұқсас шығар, мүмкін, ол сіздің 
бақытты сәби кездеріңізді еске түсірген 
шығар. Тағы да ол жұлдызыңызға сүйсініп, 
соған жетуге тырысыңыз. Бар күшіңізді 
салыңыз. Сіз міндетті түрде сол жұлдызға 
жетесіз. Аспаннан алып оны алдыңызға 
қойыңыз: а) ата-ана алдарында жатқан 
жұлдыздардан өзіне біреуін таңдап алады; ә) 
жұлдыздарға болашақта балаңызды қандай 
адам ретінде елестетінін жазады; б) тақтаға 
іледі.

ІІІ. Мақал – мәтелдің мағынасын ашу
Қазақ отбасында әуелі әке, содан кейін 

шеше, бұлар- жанұя мектебінінің ұстаздары 
болады. Әке мен шешенің баласына қоятын 
ең бірінші басты талап тілектері баланың 
«әдепті бала» болып өсуі. Тәрбие басы 
әдептілік деп білген ата-ана әуелі баласы-
на өздерін сыйлап құрметтеуді, өзгелерге, 
әсіресе үлкендерге, сыпайылық таныту-
ды ешкімді мұқатпауды үйреткен. Соны-

Психологтың ата-аналармен 
жұмысы
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мен қатар, балаларының ер азамат болып 
халқына еңбек етулерін басты міндет етіп 
қойған.

Ата-аналарға:
1. «Баланы жетіге келгенше тыйма, он 

төртке келгенше құлыңдай қина, он төрттен 
кейін құрдасыңдай сыйла»

2. «Бетің қисық болса, айнаға өкпе леме»
3. «Тәрбие бесіктен басталады»
5. «Сүтпен біткен, сүйекпен кетеді»
6. «Баланың жақсысы – қызық, жаманы 

– күйік»
7. «Әкеге қарап ұл өседі»
ІV. «Отбасылық оқиға» жаттығуы.
Отбасы – сыйластық, жарастық 

орнаған орта. Отбасы – бала тәрбиесінің 
ең алғашқы ұжымы. Отбасының басты 
қазығы, алтын тіреу діңгегі – бала. Баланың 
тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының 
әсері мол. Отбасының әрбір мүшесі, өзара 
сөйлесіп, не болмаса ата-ананың, баланың 
міндетін атқару ғана емес, береке-бірлік, 
сүйіспеншілікпен араласса, босағасы берік, 
шаңырағы биік отбасына айналары сөзсіз

«Отбасы» мүшелері топпен құрылған 
шеңбердің ортасымен жайғасады. Олар 
отбасындағы рөлдерін анықтап алады 
да,жетекші оларға қандай да, бір отбасын-
да қуанышты немесе өкінішті жағдайдың 
болғанын айтады, мысалы, 1 отбасыға - 
«Сіздерді, ата-аналар, мектепке балаңыздың 
тәртіп бұзушылығына байланысты шақырып 
жатыр. Екеуіңіз де жұмыстасыздар. Мектеп-
ке кім барады? Жағдайды білмей жатып,ең 
бірінші әрекетіңіз: директорға барасыз не-
месе сынып жетекшіге жолығасыз не болма-
са балаңызды шақырып жеке сөйлесесіз». 
2 отбасыға – «Балаңыз сабақтан кейін 

кешігіп жатыр. Сыныптастарына қоңырау 
шалдыңыз, олар үйіне бір сағат бұрын 
келгені анықталды. Сіздің әрекетіңіз. 
Анасының әрекеті? Әкесінің әрекеті?

Осы жерде шешім қабылдауға көп 
ықпал еткен кім, «ата-аналар» қаншалықты 
«балаларының» пікірін ескере алды, «от-
басы» ортақ пікірге келе алды ма, келісімге 
келе алды ма, сол сияқты мәселелерге көңіл 
бөлуі қажет.

Талқылау:
V. «Сиқырлы қарындаш» жаттығуы.
Шарларға бала тәрбиесі жайлы сұрақ-

тар жазылып ішіне салынады. Сиқырлы 
таяқшаны бір-біріңе ұсы на отырып, шарлар-
ды сиқырлы қарын даш пен кезекпен жарып, 
ішіндегі сұрақ тарға жазбаша немесе ауызша 
жауап беріледі.

VІ. Қорытындылау.
«Тілек шамы».
Мақсаты: тренинг туралы пікірлерін 

ортаға салу.
«Міне, қоштасатын да сәт жетті, ата-ана-

лар. Біз сіздермен жанұядағы ата-ана мен 
балалар арасындағы қарым-қатынастың 
түрлі жақтарын тануға, жан-жақты 
талқылауға тырыстық. Отбасы, ұшқан ұя – 
жылылықтың, жылулықтың мекені. «Отба-
сы» атауының мәніне терең үңілер болсақ, 
оттың да үлкен маңызы бар екенін сеземіз. 
Сондықтан оттың басы, ошағымыздың түтіні 
түзу болуы үшін «Тілек шамы» жаттығуын 
бір-бірімізге тілек айта отырып жүргізейік. 
Бір-бірімізге мына шамды бере отырып 
бүгінгі кездесуден алған әсерлеріңізбен 
бөлісіп, тренинг барысында айта алмай 
қалған ойларыңыз болса барлығыңыз да осы 
жерде айтуларыңызды сұраймын.

Психологтың ата-аналармен 
жұмысы
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Главное условие успешной подготовки 
учащихся с нарушениями интеллекта к само-
стоятельной жизни - включение в трудовую 
деятельность. Трудолюбие и способность к 
труду не даётся от природы, они воспитыва-
ются с самого раннего детства. В процессе 
труда всегда ставится цель, для осуществле-
ния изыскиваются средства, придумывается 
последовательность действий и достигается 
результат. Труд всегда должен иметь конеч-
ный результат и в этом его основной смысл. 
Проблемы трудового воспитания и воспи-
тания детей с нарушениями интеллекта с 
давних пор привлекали внимание большого 
количества учёных. В большинстве случаев 
в деле трудового обучения основную роль 
играли экономические проблемы, т.е. ум-
ственно отсталый человек не должен был 
быть обузой семье, обществу.

В практике медико-социального учреж-
дения задачи, связанные с подготовкой к 
трудовой деятельности решаются в основ-
ном в плане формирования суммы знаний, 
умений, навыков предусмотренных специ-
альной программой. Вопросами же воспита-
ния у учащихся с нарушениями интеллекта 
правильного отношения к труду, привития и 
формирования мотивационно-потребност-
ной сферы уделяется мало внимания.

В проблеме подготовки умственно отста-
лых учащихся к труду серьёзного внимания 
заслуживает вопрос изучения и формирова-
ния мотивационно- потребностной сферы 
или интереса к трудовой деятельности. Одна 
и та же работа может осуществляться по раз-
ным мотивам и характер мотивов, интересов 
к трудовой деятельности имеют значитель-
ное влияние на формирование позитивных 
или негативных отношений к труду. Основ-
ными педагогическими условиями для фор-
мирования позитивного отношения к труду 

ФормировАние мотивАционно-потребностной 
сФеры в медико-социАльном учреЖдении 

через трудовое обучение
Шамарданов А.И.
учитель трудового обучения
КГУ ДП МСУ акимата
г. Астаны

в процессе трудового обучения являются: 
1. Формирование общетрудовых навыков и 
умений. 2. Привитие интереса к избранному 
виду труда. 3. Формирование положитель-
ных качеств личности. Данные условия вы-
полняются на уроках трудового обучения 
одновременно с формированием трудовых 
навыков и умений, идёт воспитание поло-
жительного отношения к труду, только на 
этой основе может быть воспитана потреб-
ность в труде. В своей практике я убедился, 
что однообразие уроков порождает скуку, 
расхолаживает учащихся, сводит на нет весь 
процесс обучения за несколько лет. 

Уже с первых дней обучения необходимо 
больше внимания уделять психологической 
подготовке учащихся к работе в мастерской. 
Ученик должен иметь своё постоянное рабо-
чее место, персональные инструменты. 

Развитие интереса немыслимо без учёта 
индивидуальных особенностей аномально-
го ребёнка. Если у них систематически не 
ладится работа, испытывает затруднения в 
выполнении задания - может ли возникнуть 
у такого ученика интерес к предмету и фор-
мированию мотивационно-потребностной 
сферы?

Важнейшее значение в формировании 
интереса на уроках трудового обучения 
имеет организация процесса обучения, т.е. 
формы и методы учебной деятельности. Это 
зависит, прежде всего, от качества подго-
товки учителя к уроку. Каждый учитель дол-
жен иметь образцы выполняемых изделий. 
Хорошо выполненный образец привлекает 
внимание учащихся, вызывает интерес и, 
главное, желание выполнить такое же из-
делие. Если можно выразиться так, что об-
разец изделия - это катализатор и мотиватор 
активной работы на занятиях. Из опыта ра-
боты могу сказать, что уроки трудового об-
учения без образца изделия не что иное как 
тренировочные уроки по отработке умений 
и навыков, они скучны и малоэффективны. 
А такие уроки ведут к потере интереса к уро-
кам труда. 



№1, 2016             Қаңтар – Январь

15

Психология труда

Говоря о мотивационно-потребностной 
сфере и привитии интереса к труду нельзя 
не сказать о проведении школьных ярма-
рок, праздников Труда, конкурсов. Из сво-
его опыта знаю, что проведение праздника 
Труда – это значимый стимулятор для уча-
щихся в трудовом обучении. На этом празд-
нике учащиеся желают выделиться своими 
изделиями, заслужить одобрение, похвалу 
родителей, учителей. Всё это подталкивает 
детей к более качественной организации 
своего труда. Не менее значимо проведение 
школьных ярмарок, где дети реализуют свои 
изделия покупателям. Мне со своими учени-
ками не раз приходилось быть участниками 
школьных ярмарок. Для того чтобы зарабо-
тать "настоящие" деньги, учащиеся активно 
и с энтузиазмом изготавливают изделия для 
продажи, их не нужно было просить дваж-
ды, они забывали про усталость, просились 
докончить работу после занятий.

Говоря о привитии интереса к трудовому 
обучению нельзя не сказать и о кружковой 
работе. Во время проведения кружковых 
работ я, в основном,направлял работу уче-
ников на закрепление умений, знаний и на-
выков, полученных на уроках трудового об-
учения, но кроме этого участники кружка 
развивают эстетические, художественно-
оформительские наклонности и представле-
ния при изготовлении своих работ. 

 Вопросы формирования положитель-
ных качеств должно быть уделено значи-
тельное внимание во всех ракурсах трудово-
го обучения. Роль трудового обучения в этом 
огромна. Правильное отношение к труду 
у детей с нарушениями интеллекта можно 
сформировать, организуя правильно прак-
тическую деятельность, прививая им куль-
туру труда, воспитывая трудолюбие и т. д. 

При написании этой статьи хотел избе-
жать такого словосочетания или понятия как 
"коллективная работа". В смысловом значе-
нии это понятие имеет много толкований, но 
в трудовом обучении это понятие даёт одно 
- работа сообща при выполнении задания. 
Могу сказать из опыта, что коллективные 
работы или пооперационное разделение 
труда дают положительные результаты как в 
качестве изделия, так и в экономии времени. 
Например, при изготовлении круглого стола 
на короткой ножке или табуретки потребо-
валось на порядок меньше времени, чем при 
изготовлении индивидуальным способом. 
Участвовали при изготовлении табурета из 

группы "Акжелкен" трое детей - К. Арман, К. 
Айбек, А. Адилет. Когда они изготавливали 
табурет индивидуально, уходило на эту ра-
боту две недели, а при коллективной работе 
- всего одну неделю. Я разделил работу по 
операциям, т. е. К. Арман изготавливал нож-
ки табурета, А. Адилет – царги и проножки. 
К. Айбек долбил гнёзда и т. д. Вот таким об-
разом, за неделю, был изготовлен табурет. 
При коллективной работе повышается чув-
ство ответственности за выполнение той или 
иной операции, а это идёт в зачёт качества 
изделия. Пооперационное разделение труда 
в коллективной работе, главным образом, 
даёт эффект (при изготовлении) быстроты, 
которая ускоряет смену изготовления ново-
го изделия. 

Выгода от коллективной работы в том, что 
"сильные" ученики вынуждены контроли-
ровать работу более слабых товарищей, по-
могать при отставании. Работа в коллективе 
требует от участвующих многих умений и 
навыков. Надо уметь организовать деятель-
ность в соответствии с условиями, уметь 
предъявлять требования к себе, сотрудни-
чать, подчиняться, принимать решения и т.д. 
Всё это трудовой процесс и это вызывает ин-
терес к труду, а главное - ученики с интел-
лектуальной недостаточностью, участвуя в 
пооперационном разделении труда, учатся 
работать пусть в маленьком, но в трудовом 
коллективе. Такая работа на уроках труда 
станет пропедевтическим курсом адаптации 
в будущем большом трудовом коллективе.

В процессе коллективной работы у уча-
щихся вырабатывается понимание значения 
трудовой деятельности людей, они начина-
ют ценить и свой труд и труд товарищей, и, 
таким образом, формируется мотивацион-
но-потребностная сфера.
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Цель: 
- приобщение детей к праздничной куль-

туре, развитие музыкальности детей;
- создание праздничного весеннего нас-

трое ния;
- обеспечение дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями.
Основное направление: музыкально – 

эстетическое. 
Образовательные области: музыка, ком-

муникация, социализация.
Задачи: 
Коррекционно – образовательные зада-

чи: расширить, уточнить и активи зировать 
словарь по теме: «Весна».

Коррекционно – развивающие задачи: 
знакомить с характерными признаками вес-
ны.

Формировать умение устанавливать 
причинно – следственные связи.

Развивать мышление, память, вообра же-
ние.

Работа над ФП и РСВ,
Коррекционно – воспитательные задачи: 

воспитывать любовь и уважение к близким 
людям: бабушке, маме, тете, сестре.

Под музыку «Паровозик» дети «заез-
жают» на сцену.

Ведущая: 
Почему всё изменилось?
Почему всё заискрилось?
Засмеялось и запело,
Ну, скажите, в чем же дело?
Это так легко понять, 
К нам весна пришла опять!
Ведущая: 
В этот светлый день весенний,
Мамы в гости к нам пришли.
И красивы, и пригожи,
И добры и веселы.
Ручкой мамочкам помашем,
И концерт для них покажем!
Песня «Мама» (под аккомпонемент музы-

кального руководителя).
Ведущая: 
Без танца весёлого праздник не ярок,
Мы для мам приготовили танец в подарок!

8 марта с весёлым клоуном
(сценарий утренника)

Айткалиева З.Г.
Воспитатель областной специальной
школы – интерната – комплекса
для детей с нарушением слуха и речи

Танец «Пришла весна» (групповое испол-
нение).

Ведущая: 
Ребята, что же вы стоите?
Мамочкам свой воздушный поцелуй 

пода рите!
Крепко за руки беритесь,
И на стульчики садитесь (усаживает детей 

на места).
Ведущая: 
Посмотрите за окошко,
Стало там теплей немножко.
Главный праздник наступает,
И гостей наш сад встречает!
Выход клоуна Ивана.
Клоун Иван: 
Здравствуйте, здравствуйте мои дорогие 

ребята!
Здравствуйте, маленькие и большие!
Дети: Привет! 
Клоун Иван: 
Я красивый, славный, умный, замеча тель-

ный, но немножко шумный.
Я самый, самый весёлый клоун на свете!
А вот сейчас, я вас мыльными пузырями 

окачу. 
Ловите! (выбегает к гостям и выпускает 

мыльные пузыри).
Выполняет разные фокусы. Смешит 

детей.
Клоун Иван: 
Я клоун Иван
И принес я чемодан.
Хочу вас удивить…
Только вот не знаю,
Как его открыть? 
Как же его открыть? Понятия не имею 

(ходит вокруг чемодана, чешет затылок).
А, вот кнопку отыскал. 
Внимание! Нажал (открывает чемодан).
Клоун Иван: Ой, ой, ой! Отгадайте, что у 

Вани в чемодане?
Ведущий: Мы думаем, что там фантики?
Клоун Иван: Неверно (качает головой).
Ведущий: Может быть там бантики?
Клоун Иван: Правильно! (вынимает из 

чемодана бантики).
Бантики, бантики, вот какие бантики!
Белые, красные, синие, отличные банти-

ки.
Ведущий: Уважаемый, клоун Иван и 

ребята, давайте, порадуем наших мам. И 
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устроим волшебный праздник «День бан-
тиков!»

Клоун Иван: Я согласен! Я по этому поводу 
так красиво нарядился.

Бантик №1. Посмотрите, у меня есть тоже 
бантик (показывает бантик на шее).

Бантик №2. А вот еще зеленый бантик 
(показывает бантик на башмаке).

А вот еще на втором башмаке (поднимает 
ногу, и обнаруживает, что второго башмака 
нет). Ой, ой, ой! А где мой башмак? Вы не 
видели? Наверное, кто-то надел?

А, это вы забрали? (подбегает к детям, 
ищет башмак, сравнивает по размеру).

Нет, это не моя пара (плачет).
А, это значит, вы забрали мой башмак? 

(подбегает к родителям).
Клоун Иван: Вот мой башмак! (находит 

свой башмак, надевает и показывает на 
бантик).

Бантик№3. Я к празднику готов!
Ведущая: Открою вам маленький секрет. 

Мы с самого утра вместе с детьми пытались 
сосчитать бантики, и каждый раз сбивались 
со счета. Так и не сосчитали бантики.

Сколько же бантиков у ребят?
Клоун Иван: Я самый умный! Я сосчитаю.
Ведущая: (обращаясь к детям): Давайте 

все встанем в хоровод, а мамы посмотрят на 
нас и полюбуются.

Дети водят хоровод вокруг клоуна. Клоун 
Иван пытается сосчитать бантики, и всякий 
раз сбивается со счету. Хватается за голову.

Клоун Иван: Голова закружилась, сейчас 
упаду. Всё хватит. Садитесь на свои места.

Ведущая: Клоун Иван, а наши мамы могут 
узнать своих дочек по бантикам, даже с 
закрытыми глазами.

Клоун Иван: Даже с закрытыми глазами? 
Ни за что не поверю!

Ведущая приглашает мам на сцену.
Клоун Иван: Выходите дочки.
Дочки выходят к своим мамам. Клоун 

завя зывает глаза мамам. Затем «перемеши-
вает» дочек.

Клоун Иван: Вот, сейчас, я вас перемешаю, 
чтобы запутать мамочек.

А теперь, попробуйте узнать?
Мамы на ощупь определяют своих дочек.
Клоун Иван: Вот так, мамы! Мамы могут 

быть спокойны, они знают своих дочек.
А вот папы умеют бантики завязывать? 

Интересно, а давайте проверим пап? 
Папы, выходите! (приглашает пап).
Задание: Нужно как можно быстрее 

завязать по 5 бантиков.

Клоун Иван (обращаясь к детям): А мы 
будем считать! Раз, два, три! Бантик завяжи!

Папы выполняют задание.
Клоун Иван: Ничего себе. Вот так папы!
Клоун Иван определяет победителя.  Дети 

радуются, хлопают в ладошки.
Клоун Иван бегает по залу, ищет что-то.
Клоун Иван: Не пойму, куда мои музы-

кальные инструменты делись? Знаю точно, 
что принес. Но, где они, вот в чем вопрос?

Ведущая: Случайно, не эту корзину 
ищете? (передает корзину с музыкальными 
инструментами).

Клоун Иван: Да, вот моя корзина!
Ведущая: Дадим детишкам бубны и ложки,
Пускай сыграют на нем немножко.
Будут вместе выступать,
Мам любимых поздравлять!
Клоун Иван: А гостям? Пусть помогают 

своим деткам (раздает гостям музыкальные 
инструменты).

«Весёлый оркестр» (игра на ложках, 
колокольчиках, бубнах).

Клоун Иван: Ай да, оркестр! Ай да, 
молодцы! 

Клоун Иван забирает у детей музыкальные 
инструменты и складывает в корзину.

Ведущая (вызывает девочек): 
Вот куколки нарядные,
Красивые и разные.
Всех гостей они поздравят,
Своим танцем позабавят!
Танец «Маленькие куколки»
Клоун Иван: Ай да, куклы! Радость нам 

доставили.
Ведущая: 
А здесь тоже бабушки сидят,
На внучат они глядят.
Надо с праздником поздравить,
И игрою позабавить.
Клоун Иван: Ой, бабушки! Какие чудесные 

бабушки. Только я что-то не пойму, почему 
–то сегодня они без бантиков? 

Сейчас я выберу из своей коллекции 
самые красивые бантики для наших бабу-
шек (идет к гостям и примеряет бантики 
бабушкам).

Клоун Иван: Что – то я не пойму, где же 
бабушки? Все молодые, красивые (делает 
комплимент бабушкам).

Ведущая: Клоун Иван, бабушка с банти-
ками? Как – то не солидно. А вот бусы, я 
думаю, им понравятся.

Ой! Бусы рассыпались! Давайте, попро-
сим внучат собрать бусы для бабушки.

Игра «Бусы для любимой бабушки»
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Задание: нужно быстро собрать бусы. 
На сцену выходят бабушки с внуками. 
Ведущая: Итак, начали! Раз, два, три – 

бусы собери!
Под быструю музыку, дети собирают бусы 

с пола и дают бабушкам. Те, нанизывают 
бусы. 

Ведущая: Молодцы!  А теперь, перед вами 
выступят необычные артисты.

Узнаете ли вы их?
Мы сегодня нарядились,
Будем петь и танцевать.
Будем вместе веселиться,
Будем маму поздравлять! 
Танец «Клоунята – клоунишки». 
Клоун Иван: Ай да, молодцы! (усаживает 

детей на стульчики).
А мам обнять и поцеловать хочется?
Танец мам с детьми.
Ведущая: 
Пусть бантики цветные,
В цветочки превратятся.
Мы подарок маме,
Покупать не стали.
Приготовили сами,
Своими руками.
Дети дарят подарки своим мамам.
Клоун Иван: Внимание! Скорей, скорей 

посмотрите на мою коробку.
Эта коробка волшебная. Я сейчас 

посмотрю, что в ней?

Ой, ничего нет, она пустая. Давайте 
вместе с вами поколдуем? Посмотрим, что у 
нас получится?

Показывает разные движения.
Давайте, все вместе, ножками потопаем 

(дети топают ногами.)
Ручками похлопаем (дети хлопают в 

ладошки).
Закроем глаза (дети закрывают глаза).
А теперь, откроем глаза, и дуем на коробку 

(дети открывают глаза и дуют на коробку).
Дуйте, сильней! (открывает коробку и 

вынимает бантик).
А, бантик… (грустно).
Клоун Иван: Да, бантик, конечно 

красивый, но мы хотим что – то другое?
Поколдуем ещё раз? (дети снова 

выполняют движения).
Клоун Иван открывает коробку и 

вынимает конфету чупа – чупс.
Дети радуются, хлопают в ладошки.
Клоун Иван: В группу, нам надо на 

паровозике поехать. Быстрее садитесь. 
По вагончикам! 
Вагончики качаются,
На паровозики, детки приглашаются! 
Поехали! Чух – чух. Пока!
Под весёлую песенку «Паровозик» дети 

«уезжают» в свою группу.

Всем известно, что математика обладает 
уникальными возможностями для развития 
у детей жизненно важных личностных ка-
честв, таких как: алгоритмические навыки, 
внимание и память, аккуратность и трудо-
любие. С трудностями в процессе изуче-
ния математики сталкиваются многие дети. 
Уравнения, формулы и задачи, решение дро-
бей даются не каждому. Иногда эта «враж-
да» школьников с математикой появляется 
от нежелания, от способов преподавания, а 
иногда и психологические причины. Часто 
у кого присутствуют проблемы с математи-

Ментальная арифметика, или как 
вырастить ребенка вундеркинда

Хасанова Зарина Маратовна
Психолог КГУ ОШ №50 
г.Алматы, Турксибский район

кой, как правило, не уверены в себе, зависят 
от мнения родителей или одноклассников. 
Такие дети боятся трудностей в чем-то но-
вом, боятся рисковать, а решение сложной 
математической задачи у доски для них мо-
жет быть настоящим тупиком. Многие роди-
тели считают, что это вызвано отсутствием 
способностей ребенка к точным наукам. Так 
как же заинтересовать ребенка в процессе 
обучения математике? Существует мнение, 
что область знания становится наукой, лишь 
тогда когда мы применяем математику. Мы 
должны согласиться с этим мнением, хотя 
бы потому что математика позволяет коли-
чественно сравнивать явления, проверять 
правильность утверждений и тем самым до-
бираться до истины. Сейчас существует ув-

Развивающие психотехнологии
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лекательная методика, способствующая вы-
работке у ребенка математических способ-
ностей. Речь идет о ментальной арифметике, 
методе, который заставит вашего ребенка 
стать вундеркиндом.

Ментальная арифметика это обучающая 
техника устного вычисления в уме при по-
мощи абакуса, так называемых счетов. Аба-
кус главный атрибут данной техники, при-
шедший к нам из древнего Китая, весьма 
простое устройство, способное в считанные 
секунды решать математические операции 
любой сложности. Детей учат основным ма-
тематическим операциям, применяя абакус 
на практике, далее ученики переходят к сче-
ту в уме – представляя в уме эти счеты. Об-
учение ребенка этой методе следует начи-
нать с 4-12 лет, т.к. именно в этом возрасте у 
ребенка происходит интенсивное развитие 
мозга. В этот период у детей наблюдается 
так называемая пластичность мозга. Много-
численные научные исследования показали, 
что мозг человека обладает уникальным ка-
чеством – пластичностью, то есть способно-
стью развиваться и изменяться под воздей-
ствием обучения. Наиболее пластичен мозг 
примерно до 12 лет. Поэтому интеллектуаль-
ное развитие ребенка нужно начинать как 
можно раньше. В большинстве своем, это 
дети любопытные, не боящиеся трудностей, 
настойчивые и готовые рисковать, поэтому 
на уроках арифметики им будет очень ин-
тересно познавать мир. Также сейчас пред-
ставляется возможным обучение взрослых 
такой программе, просто взрослым потребу-
ется больше и упорнее тренироваться. Еще 
в древности было подмечено, что периоди-
чески выполняя сложные арифметические 
вычисления в уме, дети быстрее умственно 
развиваются, а взрослые дольше сохраняют 
ясность сознания в старости. Ментальная 
арифметика исключительно полезна как для 
детей, так и взрослых.

По своей направленности, ментальная 
арифметика – это не только эффективная 
альтернатива традиционным действиям в 
столбик, но и мотивация учеников к выра-
ботке самостоятельных решений. С каждым 
занятием привязка маленького вундеркин-
да к счетам ослабляется. Техника быстрого 
счета в уме предполагает развитие вооб-
ражения и выполнение сложных вычисле-
ний, используя мысленный образ абакуса. 
Преподаватели ментальной арифметики 
гарантируют, что ребенок довольно быстро 
обучается счету, а наравне с этим у ребенка 

интенсивно развиваются такие качества как 
аналитическое и творческое мышление, фо-
тографическая память, концентрация вни-
мания, быстрота реакции, мелкая моторика 
рук. Двигательные импульсы рук неразрыв-
но связаны с головным мозгом человека, и 
развитие у ребенка мелкой моторики: поло-
жительно влияет на формирование речевых 
зон мозга, улучшает внимание, логическое 
мышление, память и интеллект. При обуче-
нии ментальной арифметики, дети, решая 
математическую задачу, передвигают ко-
стяшки на абакусах – таким образом, у них 
задействованы одновременно кинестетика, 
логика и визуальное восприятие. Овладев 
этой методикой, дети одновременно исполь-
зуют оба полушария мозга, совмещая логику 
и воображение, что помогает найти выход из 
различных нестандартных ситуаций. 

Актуальность методики заключается в 
гармоничном развитии обоих полушарий 
головного мозга, а развитый мозг это основа 
успешной деятельности, повысится успевае-
мость в школе, ребенок научится принимать 
самостоятельные решения. Таким образом, 
в ходе обучения активизируется как правое 
полушарие мозга – для визуализации Аба-
куса, так и левое полушарие – для логиче-
ских расчетов. Быстрый счет готовит мозг 
ребенка к решению задач любой сложности 
начиная от школьных учебников до жизнен-
ных ситуаций. Эффективность занятий мен-
тальной арифметики заметна уже спустя 20-
25 минут, потому что дети не могут занимать-
ся одними вычислениями в течение часа, им 
становится скучно и эффективность обуче-
ния снижается. Поэтому занятия чаще всего 
чередуются с развивающими играми, раз-
минками для глаз и осанки. Кроме того пре-
подаватели предлагают для детей занятия в 
игровой форме, создание проблемной игро-
вой ситуации. В процессе выполнения задач, 
дети делают для себя открытия. В ходе таких 
интегративных занятий налаживается взаи-
модействие педагога и ребенка, т.к. в основу 
программы входит индивидуальный подход 
к каждому ребенку, учитывая его особен-
ности. Успешное и самостоятельное реше-
ние задач, помогает детям пережить радость 
победы, формирует у учеников желание и 
умение преодолевать трудности. В итоге все 
дети без перегрузки осваивают необходи-
мый материал, тем самым заложит фунда-
мент для дальнейших жизненных успехов. 
Также ребенок находится в благоприятной 
атмосфере класса, занятия в группе дает 
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возможность общения с такими же разви-
вающимися детьми, что улучшает коммуни-
кативные навыки и лидерский потенциал. 
Дети обучающиеся по этой программе до-
биваются высоких результатов не только в 
математике, но и в других сферах благодаря 
тому, что повышается уверенность в себе и 
ребенок справляется любыми трудностями, 
возникающими в учебе. Многочисленными 
научными исследованиями доказано поло-
жительное воздействие ментальной ариф-
метики на детей, которые усилили развитие 
головного мозга, решая арифметические 
задачи с помощью абакуса. Этот процесс 
обеспечивает стимуляцию навыков правого 
полушария мозга, которые в противном слу-
чае остались бы не задействованными. При 
изучение ментальной арифметики важен не 
только быстрый результат, но и важен сам 
процесс обучения, то как трепетно и стара-
тельно ребенок пытается дойти до истины 
используя этот абакус и все свое внимание. 
Глядя как ускоряется темп развития в мире, 
хочется чтобы и у наших детей активно раз-
вивались все психические процессы, потому 
что именно они дают старт в их жизнях. 

Можно сделать вывод, что ментальная 
арифметика способна заложить в наших 
детях интеллектуальные способности такие 
как, быстрый устных счет, скорость мышле-
ния, развитие памяти, внимания, абстракт-
ное и логическое мышление, а также развить 
у маленького вундеркинда здоровую само-
оценку и привычку к интеллектуальному 
труду. Ваш ребенок не только разовьет фе-
номенальные навыки счета, но также полу-
чит комплексное умственное развитие, как 
говорилось ранее, при помощи ментальной 
арифметики будут работать оба полушария. 
Каждое полушарие выполняет конкретную 
функцию. В левом полушарии доминируют 
последовательное мышление, навыки слу-
шания, логический анализ и языковые на-
выки. Тогда как правое полушарие отвечает 
за фотографическую память, креативность, 
концентрацию внимания, ориентацию в 
пространстве, и за другие навыки. Любовь к 
математике способствует ребенку структуи-
ровать свои мысли, приближаться к истине, 
происходит активное развитие творческого 
потенциала, способности генерировать яр-
кие и необычные идеи. Можно смело гово-
рить, что математика и ментальная арифме-
тика тренеруют терпение у ребенка, воспи-
тывает любовь к числам, любовь к порядку, 
формируются волевые качества. Вот, напри-

мер. Наполеону Бонапарту приписывают 
рассуждение о том, что любое дарование (в 
том числе и полководческое) есть квадрат, 
у которого основанием служит воля, а вы-
сотой – ум. И лишь при равенстве (сбалан-
сированности) основания и высоты квадрат 
будет квадратом, а не прямоугольником или 
другой фигурой. Если воля заметно уступает 
уму, то все добрые мысли останутся нереа-
лизованными и никем не затребованными. 
Воля же без ума вообще опасна непредска-
зуемостью поведения. И лишь сбалансиро-
ванный вариант способен на истинное твор-
чество и принадлежит высокоразвитой мыс-
лящей личности. 

Сейчас у вашего ребенка есть шанс от-
крыть в себе гения, достичь невероятных 
результатов в обучении, получить массу 
удовольствия и полезного опыта на уроках 
ментальной арифметики. А также менталь-
ная арифметика, математика и логика явля-
ется прежде всего хорошей качественной 
психотерапией для ребенка, и не только как 
комплекс для развития мыслительных про-
цессов, но и развивает у ребенка волю и тер-
пение, что немаловажно в нашем мире, спо-
собность решать самые трудные проблемы, 
решать непостижимые задачи. А мы психо-
логи, знаем как важно подготовить малень-
кую личность к самостоятельной счастливой 
жизни!
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lichnostyu-1347.htm



№1, 2016             Қаңтар – Январь

21

Өзін-өзі тану 

Сабақ барысы:
№ Жаттығудың атауы немесе нұсқауы Психологиялық және 

әдістемелік комментарий
1 Амандасу рәсімі. «Жүрекпен амандасамыз». Ол 

үшін алақандарымызды жүрекке қойып тыңдаймыз, 
қалай ол соғады, қандай ол жылы, ол мейірімділік пен 
махаббатқа толы. Енді бір-бірімізге алақандарымызды 
жайып амандасамыз.

Топ ұйымшылдығын, эм па -
тия сезімін дамы ту, жағым-
ды ахуал қалып тастыру жә-
не әр оқушының ішкі рес-
урстарын белсендету.

2 Жаттығу «Эмоцияны түсін» Тақтада әр түрлі 
эмоциялар көрсетіледі, оқушылар олардың қандай 
көңіл-күйді білдіретінін табу керек. Содан кейін 
оқушыларға көңіл-күй парақтары таратылады, олар 
қазіргі уақытта көңіл-күйлері қандай және қандай 
көңіл-күйді қалар еді, сол көңіл-күйді өздеріңе ұнаған 
түспен бояп, өздеріне тілек жазады.

Жүйке – психикалық 
күшті түсіру, басқалардың 
көңіл-күйлерін көріп, 
байқауға үйрету.

І. Қызығушылықты ояту
3 Жаттығу: Ойша сурет «Мықты адам». Музыкалық 

қолдаумен оқушыларға мықты адамды көз алдына 
елестету ұсынылады. Елестетіп болған соң талдау 
жасаймыз: қандай адамды елестеттіңіздер? Қандай 
адамды мықты адам деуге болады? Оқушылардың 
жауабын тыңдап болған соң, оларға ертегі тыңдау 
ұсынылады және сабағымыз қандай тақырыпта болуы 
мүмкін деп сұрақ қойылады.

Қиялды дамыту, танымдық 
үрдістерді белсендету, 
шығармашылық қабілетті 
дамыту.

ІІ. Мағынаны тану
4 Ертегі «Екі ағайынды және ерік-жігер туралы» Оқу-

шыларға ертегі оқылады (қосымша 1). Талдау үшін келесі 
сұрақтар қойылады: Неліктен бірінші ағасы жеңіліске 
ұшырады? Ерік- жігер деген не, екінші ағасы оны қалай 
жаттықтырды? Ол қандай сынықтардан өтті? Олар 
ерік- жігермен байланысты ма? Ерік- жігер сендерге 
көмек болар ма еді? Сен оны қалай жаттықтырар едің? 
Сабағымыздың тақырыбы ерік- жігер туралы екенін 
айтамын. Оларға өз ерік- жігерлерін сезініп, ол мықты 
болу үшін жаттықтыру ұсынылады.

Рефлексиялық тыңдау 
өмірлік тәжірибені 
толықтыруға ықпал 
етеді. Танымдық 
үрдістерді белсендіреді, 
іс- әрекет функцияларын 
орнықтырады.

Ерік-жігері күшті адам – 
нағыз мықты адам

Жақсығалиева Нұрлы Максимқызы
БҚО, Бөрлі ауданы, 

Ақсай қаласы №6 ЖОББМ  педагог-психологы

Мақсаты: оқушылардың ерік-жігерін да -
мы ту, өзін-өзі бақылауға үйрету, өз эмо ция сын 
түсінуге, өмірлік күштерін және ресур старын 
белсендету, өзін-өзі бағалау ларын көтеру. 

Міндеті:
• Тәртібін реттеуге үйрету;
• Керек кезде жинақталуға, зейінін шо-

ғыр ландырып бірқалыпта ұстауға үйрету;
• Басқалардың көңіл-күйін байқап, жа-

ғымды сезімдерге тәрбиелеу;
• Шығармашылық қабілетін және та ным-

дық үрдістерін белсендету;
• Өзін-өзі бағалау деңгейін көтеру.
Әдіс-тәсілдер: 
• ойын терапиясы;
• ертегі терапиясы;
• арт-терапия;
• әуен терапиясы.
Қажет құралдар: интерактивті тақта, 

магнитофон флеш картасымен, А4 қағаз, 
түрлі-түсті қарындаштар және акварельді 
бояу, көңіл-күй парақтары.
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5 Ойын- жаттығу: «Сілтеме»
Балалар орындарында «қатып» отырады. Жүргізуші 
асықпай онға дейін санап, араларынан өтіп біреуін 
қолмен ұстайды, біреулерін қытықтайды. Ал олар 
күлмей, қозғалмай сол күйлерінде қалу керек. Қай 
қатарда жақсы сынақтан өткенін көру үшін, кейін 
қатарларды салыстыруға болады. Қайталап ойнағанда 
жүргізушң болып оқушы тағайындалады.

Еріктік тәртіп, өзіндік 
бақылау және топтық 
ынтымақтастық дағдылары 
қалыптасады.

6 Ойын- жаттығу: «Айтайыншы»
Қарындаштың ұшымен ауада бір әріп жазылады. 
Оқушыларға сол әріпті тауып, бірақ дұрыс жауапты 
бірден айтпай, іштегі «Мен айтайыншы» жеңіп, менің 
белгімді күтіп (қолмен шапалақ), жауапты сыбырлап 
айту керек. Қайталап ойнағанда жүргізуші болып 
оқушы тағайындалады.

Жоғарыда ойналған ойын-
дар мен шыныққан бала-
лардың, одан әрі көңіл-күй-
дегі және тәртіп тегі өзіндік 
бақылау деңгейі, өмірлік 
күштері, ресурстары ба-
рын ша жоғарылайды.

7 Ойын жаттығу: «М- е -е -н»
Оқушыларға қиын емес бірнеше жұмбақ жасырылады. 
(қосымша 2). Әр жұмбақты оқып болған соң «Кім 
тапты?» деп сұралады. Оқушылар «Мен» деп дауыстап 
айтпай, сәл шыдап, белгіні естіп (аяқпен топылдатқанды) 
барлығы бірдей сыбырлап айту керек. Қайталап 
ойнағанда жүргізуші болып оқушы тағайындалады.

Жоғарыда ойналған ой-
ын  дармен шыныққан оқу -
шы лардың, одан әрі кө-
ңіл-күйдегі және тәртіп те-
гі өзіндік бақылау дең ге йі, 
өмірлік күштері, ре с урстары 
барынша жо ғарылайды.

8 Ойын жаттығу: «Көршімнің үш жақсы қасиеті»
Оқушылар шеңбер бойымен тұрып, сол жақтағы 
көршісінің үш жақсы қасиетін айтады. Ойын барлық 
оқушылар қамтылғанша жалғаса береді. Соңында 
талдау болады:
• Жақсы қасиетті тауып, айту қиын болды ма?
• Өзіңіз туралы жақсы пікір тыңдау ұнады ма?
• Бір-бірімізге жиі жақсы сөз айтамыз ба?

Бұл жаттығу өте жақсы 
психоэмоционалды күшті 
түсіреді, балалар өздері 
туралы жақсы пікірлерді 
естіп, өзін-өзі бағалауы 
көтеріледі, оқушылар 
бір-біріне эмоционалды 
жақындай түседі.

9 Жаттығу: «Пароход Гаванаға келді...»
Жүргізуші: - Қазір біз өте қызық ойын ойнаймыз. 
Мен «Пароход Гаванаға келді және сыйлықтар алып 
келді» деген сөйлемді қайталай беремін. Ал сіздер сол 
сөйлемді естіген сайын «Қандай?» деп айтасыздар. 
Мен заттардың атын айтамын, ал сіздер сол заттарды 
бейнелейсіңдер және қозғалысты тоқтатпайсыз. 
(желдеткіш), балға, қозғалатын кресло, «ана» деп 
сөйлейтін қуыршақ. Оқушылар барлық заттардың 
қозғалысын бір уақытта жасау керек. 

Бұл жаттығу оқушылардың 
психоэмоционалды және 
бұлшықеттер қысымын 
азайтады. Көңіл-күйді 
көтереді.

ІІІ. Рефлексия
10 Арт-терапия: «Жігерлі адам» тақырыбына сурет салу

Оқушыларға  ерік-жігері мықты адамды немесе 
өмірлерінде болған жағдайда жігерлікті көрсеткен 
болса, өздерін суреттеу ұсынылады. (Жағымды, жай 
әуен қосылады.)

Рефлексия. Ерікті 
тәртіп дағдыларын және 
эмоционалдық тұрақтылық 
машықтарын дамытуда 
ойын-жаттығулардың сәтті 
өткендігін бекіту.

11 Сабаққа талдау.
• Сабақ маған ұнады...
• Қызықты болған сәттері...
• Ойландырды...
Қорытынды: Оқушыларға түрлі-түсті жұлдызшалар 
беріледі. Олар қасында отырған оқушыға 
жұлдызшаның ішіне жылы тілек жазып, сыйлайды. 
Солай бір-біріне жалғастырады.

Рефлексия. Сабақтың 
эмоционалдық толықтығы 
оқушыларға сергектік 
және белсенділік 
береді, өз бағаларының 
көтерілуі тұлғаның 
ресурстарын белсендетіп, 
қиындықтарды жеңуге 
ықпал етеді. 
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Қосымша 1
«Екі ағайынды және ерік-жігер туралы» 

ертегі
Ерте заманда бір елде екі ағайындылар 

өмір сүріпті. Олар өте тату тұрған және 
бәрін бірге істеген. Олар екеуі де батыр 
атанғылары келген. Бір ағасы: «Батыр мықты 
және батыл болу керек»- деді. Сондықтан 
ол күш пен ептілікті жаттықтыра бастады. 
Ол сені жеңуге келдім! Шық уыр тастарды 
көтеріп, бұрқырап тұрған суда жүзіп, биік 
тауларға шығып жүрді.

Ал екінші ағасы табанды және өжет болам 
деп»- деп, өзінің ерік-жігерін жаттықтыра 
бастапты. Ол бастаған істі тастағысы келетін, 
бірақ аяғына дейін істейді. Ол таңертеңгі 
асқа тәтті нан жегісі келеді, бірақ оны кешкі 
асқа қалдыратын. Ол өзінің тілектеріне 
«Жоқ» деп айтып үйренді.

Бірнеше жыл өтті. Ағайындылар есейді. 
Біріншісі елдегі ең мықты адам болды, 
ал екіншісі ең табанды және өжет, ерік-
жігері күшті адам болды. Бір заманда 
ағайындылардың еліне дәу қара Айдаһар 
қауіп төндірді. Ол үйлерді өртеп, адамдарды, 
малдарды ұрлап кететін болды.

Ағайындылар өз елін қорғап, халықты 
аман алып қалғылары келеді. «Мен барып 
айдаһарды өлтіремін деді»- деді бірінші 
ағасы. «Алдымен оның әлсіз жағын 
білуіміз керек»- деді екіншісі. «Оның әлсіз 
жағын білу қажет емес, ең бастысы мен 
мықтымын»- деп, ол айдаһардың биік тауда 
тұрған сарайына қарай жолға шықты.

- Ей айдаһар! Мен сені жеңуге келдім! 
Шық кәне!- деп айғай салды. Сарайдың 
қақпалары ашылып, алдына дәу Қара 
айдаһар шығады. 

Оның қара қанаттары аспанды жауып, 
көздері алау секілді жанып, аузынан 
от лаулап тұрды. Бұндай дәуді өмірінде 
көрмеген жігіттің жүрегіне қорқыныш 
ұялап, ол артқа шегіне бастады. Ал айдаһар 
одан сайын дәу бола берді. Бір уақытта 
айдаһар құйрығымен бір сілтеді де, жігітті 
тасқа айналдырып жіберді.

Ағасымен болған жағдайды естіп, 
айдаһармен күресуге екінші ағасы бел буады. 
Бірақ айдаһарды қалай жеңуге болады? Бұл 
сұрақтың жауабын ол «жердің арғы шетінде 
тұрған дана Тасбақадан сұраймын»- деп, 
жолға шығады. Тасбақаға жету үшін ол үш өте 
қауіпті патшалықтан өту керек еді. Біріншісі 
Қалаймын патшалығы. Бұл патшалыққа тап 
болған адамда көптеген тілектер пайда бола 
бастайды: әдемі киім, қымбат әшекейлер, 
ойыншықтар, тәтті тағамдар және ол 
«Қалаймын» деген сөзді айтқанда, ол мәңгі 
осы жерде қалатын болады. Біздің жігітте де 
көп тілектер пайда болды, бірақ ол бар ерік-
жігерін жинап, оларға «Жоқ» деп, бірінші 
патшалықтан сәтті өтеді.

Екінші «Сілтеме» патшалығына келеді. 

Пат шалық тұрғындары үнемі бір-бірін 
қағып, итеріп, әр істен алаңдататын болған, 
сондықтан бұл елде ешкім жұмыс істемеген, 
оқымаған, демалмаған. Біздің де батырымыз 
басқаларды итеріп, қаққысы келді,бірақ 
ол ерік- жігерін пайдаланып, «сілтемеге» 
айналмай әрі қарай жүре беріп, үшінші ең 
қауіпті патшалыққа жетеді. Бұл патшалық 
«МЕН» деп аталатын.

Бұл патшалықта барлық адамдар: Мен! Мен! 
Мен! Мені шақырыңызшы! Менен сұраңызшы! 
– деп өзінен басқа адамдарды тыңдамаған. 
Біздің батырға бұл жерде қиын болған. Оған 
ұзақ жылдар бойы жаттықтырға ерік-жігері 
көмектесті. Сондықтан ол бұл жерден де сәтті 
өтіп шығып дана Тасбақаға жетеді.

- Сәлеметсің бе, Тасбақа? Мен Қара 
айдаһарды жеңу үшін не істеуім керек, соны 
үйретші,- дейді.

- Айдаһарды тек ерік-жігері мықты адам 
ғана жеңе алады- деді Тасбақа. Сен үш 
патшалықтан сәтті өттің, сондықтан сен ерік-
жігеріңнің мықтылығын таныттың. Ерік-
жігер мықты болған сайын, дәу Айдаһардың 
күші жойыла бастайды. Бар, сен жеңесің.

- Жігіт кері қайтты. Еліне қайтып, Айдаһар 
тұратын сарай алдына барып, оны шайқасқа 
шақырады. Айдаһар сарайынан шығып, 
батыл жігітке қарсы жүреді. Жігіт қорқып 
кетеді. Бірақ ол ерік-жігерін жинақтап, 
қорқынышын жеңеді. Ол бір орнынан 
қозғалмады. Бір заманда Айдаһар кішірейе 
бастады, кіп-кішкентай болып, кенет тіптен 
жоғалып кетті. 

Батыр «Тасбақаның айтқаны шын екен, 
адамның ерік-жігері мықты болған сайын, 
Айдаһардың күші әлсірейді»- деп ойлады.

Айдаһар жоғалып кеткен соң, оның қара 
сарайы шашылып, батырдың алдынан елінің 
аман-сау халқы жүгіріп шықты, олардың 
ішінде оның ағасы да болды. Сол күннен 
бастап олар бақытты өмір кешті.

Осылайша, ерік-жігер біздің батырымызға 
қатыгездікті жеңуге көмектесті.

Қосымша 2
Жұмбақтар:
1. Аяғы біреу, қолы жоқ,
Шиыр-шиыр жолы көп.
Өзі сөйлей білмейді,
Салған ізі сөйлейді. (қалам)
2. Қылдай белі бүгілген,
Өзінен де жүгі үлкен. (құмырсқа)
3. Ағайынды бәрі:
Шықса – көк, Түссе – сары. (жапырақтар)
4. Біреудің бір ұлы бар және қызы,
Біледі ол екеуін дүниежүзі.
Ұйықтайды ұлы түнде, қызы - күндіз,
Жүргенде білінбейді басқан ізі. (Күн мен ай)
5. Шеңбер жасап өседі
Желмен бірге көшеді. (Қаңбақ)
6. Қол созсаң, ақ күміс
Алақаңға толады.
Ашып-жұмсаң, із-түссіз
Лезде жоқ болады? (Қар)
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Зерттеу мақсаты: Оқушыларға адам гер-
шілік қасиеттерді ұғындыра отырып, жағым-
ды мінез-құлық сапаларын қалып тастыру. 

Зерттеудің өзектілігі: Бүгінгі қоғам 
талабына сай елімізде туындап жатқан 
әлеуметтік-экономикалық, мәдени өзгеріс-
тер білім мен тәрбие мәселесіне жаңа 
көзқарас қалыптастыруды қажет етеді. 
«Қазақстан» ұлттық энциклопедиясында: 
«Адамгершілік» – адам бойындағы гума-
нистік кұндылык, әдеп ұғымы. «Кісілік», 
«ізгілік», «имандылық» тәрізді ұғымдармен 
мәндес. Халықтың дүниетанымында мінез-
кұлықтың әртүрлі жағымды жақтары осы 
ұғымнан таралады. Мінез-құлық пен іс-
әрекеттерде көзге түсетін төмендегідей 
адамгершілік белгілерін атауға болады: адам-
ды қастерлеу, сыйлау, сену, ар-ұятты сақтау, 
имандылық пен рахымдылық, ізеттілік пен 
кішіпейілділік, әділдік, қанағатшылдық» – 
деген анықтама берілген.

Адамгершілік принциптері әлеуметтік-
мәдени дамудың жемісі. Адам тумысында 
жақсылыққа да, жамандыққа да үйір емес. 
Адамгершілік белгілердің қалыптасуына 
ерекше әсер ететін факторлар бар.

Баланың жеке басының дамуы мен 
қалыптасуына ықпал ететiн 3 негiзгi фактор 
бар. Ол тұқым қуалаушылық (iшкi жағдай), 
орта мен тәрбие (сыртқы жағдайлар). Осы 
үш фактор баланың дамуына қалай әсер 
ететiнiн олар өзара қарым-қатынаста бо-
латынын, қайсы және қашан жетекшi бо-
лып шығатыны туралы мәселенiң өте зор 
ғылыми және практикалық маңызы бар. 
Тәрбие адамның дамуына әрқашан мақсат 
көздеп, ықпал ету болып табылады. Адам 
қажеттiлiктi қанағаттандыру көзi бола-
тын қоршаған ортаға тәуелдi бола оты-
рып, оған белсендi түрде ықпал етедi, оны 
және өзiн мақсатты iс- әрекет процесiнде 

Жағымды мінез-құлық 
сапаларын қалыптастыру 

жолдары
Туреева Гульнара Загпаровна
Ақтөбе облысы, Қобда ауданы, 
Жиренқопа ауылы
Жиренқопа орта мектебінің 
педагог-психологы

саналы түрде қайта құрады. Сондықтан 
да адамның саналы түрдегi белсендi iс- 
әрекетi оның жеке басын қалыптастырудың 
негiзi. Жеке адамды бөлшектемейтiн, оның 
мүддесiн қоғам мүддесiмен ұштастыратын 
жоғары мотивтердiң жалпылану және 
тұрақтылық дәрежесi жарасымды даму-
ды тудырып, бiздiң қоғамның адамгершiлiк 
нормаларына сай келетiн жеке адамның 
қалыптасқандығын дәлелдейдi. Қоршаған 
ортаға, адамдарға, өзiне, өмiрге деген 
көзқарастарда жеке адамның дүниетанымы, 
көзқарасы, ұмтылысы, нанымы байқалады. 
Сондықтан жеке адамның адамгершiлiк 
сферасын қалыптастыру- тәрбиенiң өзегi».

Адамгершілік тақырыбы – мәңгілік. Жас 
ұрпақтың бойына адамгершілік қасиеттерді 
сіңіру – ата-ана мен ұстаздардың басты 
міндеті. Адамгершілік әр адамға тән асыл 
қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар бұлағы- 
халқында, отбасында, олардың өнерлерінде, 
әдет-ғұрпында. Әр адам адамгершілікті 
күнделікті тұрмыс-тіршілігінен, өзін 
қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді.

Қай заманда болмасын адамзат алдында 
тұратын ұлы мұрат-міндеттерінің ең басты-
сы — өзінің ісін, өмірін жалғастыратын са-
лауатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу.

12 жылдық білім тұжырымдамасында 
«мақсаты – өзінің және қоғамның 
мүддесінде өзін-өзі белсенді етуге дайын, 
өзгермелі даму үстіндегі орташа өмір сүруге 
бейім, бәсекеге қабілетті және құзыретті, 
шығармашыл, білімді тұлғаны дамыту және 
қалыптастыру» - делінген.

Көрнекті педагог В. Сухомлинский «Егер 
балаға қуаныш пен бақыт бере білсек, ол бала 
солай бола алады»,- дейді. Демек, шәкіртке 
жан-жақты терең білім беріп, оның жүрегіне 
адамгершіліктің асыл қасиеттерін үздіксіз 
ұялата білсек, ертеңгі азамат жеке тұлғаның 
өзіндік көзқарасының қалыптасуына, айна-
ласымен санасуына ықпал етері сөзсіз.

Зерттеу нысаны: сабақ процесінде 
кедергі келтіретін, теріс мінез-құлық таны-
татын оқушылар.

Зерттеу болжамы: егер оқушыларға 
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білім берумен қатар тәрбие бағыттары қоса 
жүрсе, оқушы бойына жағымды мінез-
құлық қалыптастыруға болады. 

Зерттеу міндеттері:
- тақырыпқа қажетті әдіс-тәсілдерді анық-

тау;
- анықтаушы экспериментке материал-

дар дайындау, жүргізу, талдау;
- қалыптастырушы экспериментке мате-

риалдар дайындау, жүргізу, талдау, салысты-
ру. 

Мәселенің зерттелу деңгейі:
Сабақ процесінде кедергі келтіретін, теріс 

мінез-құлық көрсететін оқушылар тізімі пән 
мұғалімдерімен бірлесіп жасалды. 

Оқушыларға төрт психологиялық сабақ 
жүргізілді. Алдымен анықтау мақсатында 
тест, сауалнама алынды. Қалыптастыру 
мақ са тында екі тренинг сабақ, бір ақпарат 
беруші сабақ жүргізілді. Нәтижесінде 
тақырыптық сауалнама қайта алынды. 

Алдымен оқушылардың тәрбиелік 
даму деңгейін анықтау мақсатында тест 
жүргізіліп, «адамгершілік» ұғымын қан-
ша лықты түсінетіндіктері анықталды. 
Тәрбиелік деңгейлері жоғары деңгейді 
көрсеткенмен, «адамгершілік» ұғымын 
түсіну деңгейлері төмен деңгейді көрсетті. 

«Жақсы қасиет – жан азығы» атты тре-
нинг жүргізілді. Тренинг басында көңіл-
күйлері анықталды. Сонымен қатар, «мінез-
құлықтың жағымды, жағымсыз жағы анық-
талып», «Мен кіммін?» әдістемесі жүргізілді. 

Келесі сабақ «Хинг Ши ұстаз» атты 
мәтінмен басталып, ондағы ұстаздың 
оқушыларға беретін басты тапсырма-
сы – адамгершілік пен мейірімділікке 
тәрбиелеу екені ұғындырылып, бүгінгі 
сабақ «Адамгершілік» туралы өтілетіні ту-
ралы жеткізілді. «Адамгершілік» ұғымының 
анықтамасы айтылып, дәйексөздермен 
түсіндіріледі. Сонымен қатар «Бәрі де өз ізін 
қалдырады атты» бейнекөрініс көрсетілді. 
Осы бейнекөрініс арқылы оқушыларға 
мейірімділік, кешірімділік, ұстамдылық 
сияқты қасиеттер ашып айтылды. 

Келесі тренинг сабақ «Адамгершілік – 
асыл қасиет» деп аталды. «Адамгершілік» 
ұғымы пысықталып, оқушылардың ойла-
ры, түсініктері сұралды. Бұл сабақ 4 тур-
дан тұрады. 1 – тур сұрақтар, 2 – тур 
мақал – мәтел, 3 – тур сөзжұмбақ, 4 – тур 
проблемалық жағдай. Сабақ 4 тур бойын-
ша өткізіліп, сабақ соңында «Адамгершілік 
қарым-қатынас» атты бейнекөрініс көрсе-
тілді. 

Қорытынды: 
Адамға қойылатын басты талап – асыл 

да ізгі адамгершілік қасиеттерді бойы-
на сіңірген, ұлағатты азамат болып шығу. 
Өйткені адам – өзінің адамгершілігімен, 
қайырымдылығымен, адалдығымен 
және әділеттігімен ардақты. Халқымыз 
қайырымды- мейірімді жанды «адамгершілігі 
мол адам» деп дәріптеген. Қайырымды, 
мейірімді жан – өзгелерді, басқа адам-
дарды ойлап, соларға қол ұшын беруші 
жан. Ал, адамдардың қамын жеу дегеніміз 
адамгершілікке келіп саяды.

Адамгершiлiк iлiмінiң және адам-
гершiлiк тәртiптiң сәйкес келуi – азамат-
тың, оқушылардың жоғары адамгер шi-
лiгiнiң дамығандығының айғағы. “Адам-
гершiлiктерiң жоғары болсын. Бұл сен-
дердiң ең басты мiндеттерiң”,- деп жазды 
философ жазушы Ж.Ж.Руссо. Ал Абай: 
“Досыңа достық – қарыз iс, дұшпаныңа 
әдiл бол” деп жырлаған болатын. Өмiрде 
адам неғұрлым ақылды, мейiрiмдi болған 
сайын, соғұрлым өзгенiң жақсылығын да 
бағалағыш келедi. “Жас өспей ме, жарлы 
байымай ма!” демекшi, бүгiнгi бастауыш сы-
нып оқушысының ертеңгi азамат екендiгi де 
еш күмән тудырмайды. Сондықтан өз бой-
ларына жоғары адамгершiлiк мәдениетiн 
бүгiннен бастап сiңiре бiлу, адал болу, арлы 
болу әркiмнiң парызы. Адам жақсылыққа 
жамандық iстеу арқылы жете алмайды, 
қашан да қайырымдылық қажет. Өйткенi, 
адамның асыл қасиетi – оның жасаған 
жақсылығы.

Егер оқушыларға білім берумен қатар 
тәрбие бағыттары қоса жүрсе, оқушы бой-
ына жағымды мінез-құлық қалыптастыруға 
болады.
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Ақыл-ой дамуының бұзылысы кезінде 
басты және жетекші жағымсыз фактор-
лар әлсіз бағдарлану және баланың баяу 
оқып-үйренуі, яғни оның жаңа дүниені 
нашар қабылдауы болып табылады. Бұл 
ақыл-ойдың кемістігінің ішкі биологиялық 
белгілері (Л.С. Выготский,1983). Олигоф-
рения тұқымның немесе баланың алғашқы 
өміріндегі ішкі дамудың әртүрлі кезеңіндегі 
орталық жүйке жүйесінің бұзылуы салдары-
нан пайда болатындықтан, зияты бұзылған 
балалардың ерекшеліктерін білу оның 
барлық психологиялық дамуын түсіну үшін 
үлкен маңызға ие.

Мектепке дейінгі жастағы даму ерте 
балалық шақтағы біз бақылаған дамудың 
жалғасы болып табылады. Баланың үш 
жасында белгілі серпіліс жүретіндігіне 
қарамастан кейінгі даму алдыңғы уақытта 
жеткен деңгейге негізделеді. Мектепке 
дейінгі жаста балада қалыпты жағдайда 
барлық психикалық дамуында үлкен өзгеріс 
жүреді. Оның танымдық белсенділігі шек-
тен тыс үдей түседі – қабылдау, көрнекі 
ойлау дамиды, логикалық ойлаудың 
көріністері байқала бастайды. Танымдық 
мүмкіншіліктердің артуына мағыналық 
естің, ырықты зейіннің т.б. құрылуы жағдай 
жасайды. Қоршаған ортаны танудағы 
сияқты, қарым-қатынаста да, және бала іс-
әрекетінің әртүрінде сөз рөлінің мәнді түрде 
өсуі байқалады. 

Баланың перцептивті және ойлау 
әрекеттерінің қалыптасуы сыртқы, мате-
риалды бағдарлы әрекеттердің интерио-
ризациясы арқылы жүреді. Өз кезегінде 
сыртқы бағдарлы әрекет ішкі практикалық 
іс-әрекетте пайда болады, немесе баланың 
оқып – үйренуі кезінде меңгеріледі.

Мектепке дейінгі жаста балада қалыпты 
жағдайда танымдық белсенділік шектен 
тыс үдей түседі, қоршаған ортаны тануға 

Зиятында бұзылысы бар 
балалардың психикалық даму 

ерекшеліктері
Жолданова Айшолпан Болғабековна
Астана қаласы әкімдігінің «Балалар 
психоневрологиялық медициналық-
әлеуметтік мекемесі» КММ жартылай 
стационар бөлімінің тәрбиешісі

қызығушылығы арта түседі. Оларды бұл 
кезде тек заттың сыртқы түрі мен аты 
ғана қызықтырмайды, сондай-ақ, себептік 
тәуелділіктер, адамдардың өзара қатынасы, 
әлеуметтік байланыстар мен заңдылықтар 
негізінде жатқан заттар мен құбылыстардың 
арасындағы байланыстар мен қатынастар 
да өз қызығушылықтарын тудырады. Бірақ, 
мектепке дейінгі жастағы бала үшін негізгі 
таным ол – сезімдік таным, яғни қабылдау 
мен көрнекі ойлау. Мектепке дейінгілерге 
қабылдау, көрнекі-әрекеттік және көрнекі-
бейнелік ойлау қалай қалыптасса, оның 
танымдық мүмкіндіктеріне де солай тәуелді. 
Сол кездегі сезімдік танымның өзі – 
қабылдау мен көрнекі ойлау іс-әрекетінің 
дамуымен тығыз байланыста дамиды (ойын, 
бейнелеу, еңбек). Затты, қасиетті, қатынасты 
қабылдау әрқашан зерттеу мен салыстыру-
ды талап етеді. Заттың дөңгелектігіне көз 
жеткізу үшін, ең алдымен оның контурын 
көзбен қарау қажет. Егер бала дөңгелектің 
не екенін білмесе, онда өзінен-өзі зерттеу 
еш нәтиже бермейді. Қарау, сипап-сезу, 
тыңдау әрекеті перцептивті әрекет деп ата-
лады (перцепция-қабылдау).

Мектепке дейінгі жастағы қабылдаудың 
дамуы перцептивті әрекетті жүзеге асы-
ру және сенсорлы эталондар жүйесін 
меңгеру арқылы жүреді. Қабылдау әрқашан 
практикалық іс-әрекеттің бағдарлы негізі 
болып табылады, сондықтан онымен тығыз 
байланыста дамиды. Іс-әрекет қабылдау ал-
дына зерттеу тәсілдерін жүзеге асыруды 
талап ететін және эталондардың ең жаңа 
жүйелерін меңгеруге мүмкіндік беретін 
белгілі бір тапсырмаларды қояды. Балалар 
(5 жас шамасында) көптеген сенсорлы эта-
лондарды меңгере бастайды, бірақ әзірге 
жүйесіз түрде жүреді. Орта (6 жас) және 
жоғары (7 жас) мектепке дейінгі жаста 
жеке эталондарды меңгерумен бірге осы 
эталондар бекітілген жүйелерді меңгеру 
де жүреді. Осы эталондар жеке-жеке бо-
лып қалғанға дейін (мысалы, балалар тек 
жеке түстердің ғана аттарын біледі ) бала-
ларда белгісіз қасиеттерді қабылдау кезінде 
оларды арнайы оқып – үйренусіз көпке 
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дейін есте қалдыруға болатын таныста-
рымен араластыру жағдайы байқалады. 
Сенсорлы эталондардың жүйесін игеру-
де жоғары мектепке дейінгі жастағы бала-
лар бөлінген қасиеттер негізінде жалпылай 
алуы мүмкін және заттар мен белгілердің 
орналасуын басқалардың қатарында 
анықтай алуы мүмкін. Сенсорлы эталон-
дар жүйесін меңгеру мектепке дейінгі 
жаста сөздердің атауын меңгерумен, эта-
лондарды белгілеумен тығыз байланы-
сты. Сөзбен берілген эталон көп жағдайда 
көмескі көрініс береді, қасиеттердің ара-
ласуына алып келеді. Мысалы, егер балаға 
біз «сары қарындашпен күннің суретін» 
сал десек, онда ол «сары» сөзін білмейді 
және кез-келген қарындашты алып сала ба-
стайды, яғни, сөз ешқандай қажет түсінікті 
тудырмағандығын көруге болады.

Мектепке дейінгі жастың аяғына 
қарай балалар қалыпты жағдайда әдетте 
барлық негізгі сенсорлы эталондарға ата-
уларды біледі. Заттардың қасиеттері мен 
қатынастарын қабылдауды меңгеруде, 
мектепке дейінгі бала кеңістік жай-
лы түсініктерге ие болады, онда кеңістік 
бағдар дамиды. Бір мезгілде жеке заттар-
ды қабылдау да өзгереді. Ол біртұтас және 
неғұрлым айқын, сондай-ақ, көмескі бо-
лады: бала жеке заттың жалпы қырларын 
жақсы біліп қоймайды, сондай-ақ, оның 
мәнді бөліктерін ажырата алады. Бұл балаға 
қиынды суреттерді (кубиктер) қатесіз 
орналастыруға мүмкіндік береді, бөліктері 
бойынша тұтастығын білу, заттарды аяғына 
дейін салу, оларды дайын формаларынан 
жинау және т.б. Біртұтас қабылдаудың да-
муы сондай-ақ, пайда болу негізі мен заттық 
бейненің дамуында жатыр. 

Зияты бұзылған балалар үшін мектеп-
ке дейінгі жас тек перцептивті әрекет 
дамуының бастамасы ғана болып табы-
лады. Балада заттарға, ойыншықтарға 
қызығушылық пайда болуының негізінде 
олардың қасиеттері және қатынастарымен 
танысу басталады. Зияты бұзылған бала 
өмірінің бес жасында қабылдау дамуында 
қарқын байқалады. Балалар үлгі бойынша 
таңдау жасай алады (түсі, пішіні, көлемі бой-
ынша). Кейбір балаларда тұтас қабылдау да-
муында бір ұмтылыс көрініс бере бастайды. 
Бірақ мұның барлығы тек дамудың тенден-
циясы ретінде ғана көрінеді. Перцептивті 
бағдар оларда қасиеттер мен қатынастарды 
білдіретін сөзді меңгеру ретінде жүретін 
жеке эталондарды меңгеру негізінде пайда 
болады.

Зияты бұзылған балалардың қабылда-

уының дамуы мен зияты қалыпты жағдай-
дағы балалар дамуы арасында бірталаай 
мәнді айырмашылық бар. Көру бағдары ның 
негізінде үлгі бойынша таңдауға ие болу-
да балалар өкінішке орай, көп мөлшердегі 
бөлшектер арасын таңдауды жүзеге асыра ал-
майды, жақын қасиеттерін ажырату кезінде 
қиналады, бұл қасиеттерді дидактикалық 
ойыншықтармен әрекет еткенде есепке ал-
майды. Бөлінген белгілері бойынша жал-
пылау мүмкіндігі арнайы оқытусыз жүзеге 
аспайды. Сонымен бірге тұтас бейненің 
қалыптасуы бұзылады: балалардың жарты-
сында бейне әрекеттің негізі бола алмай-
ды және ешқандай формада балада қайта 
жаңғыртылмайды (не заттық формада емес, 
не қиынды суреттерді құрастыру кезінде 
емес), ал басқа жартыларында өзгерген, жар-
тылай бейнелер жаңғыртылған. «Ерекше» 
балалар үлгі бойынша таңдау жасағанмен, 
яғни көру бағдарын қолданса да, олар іздеу 
тәсілдерін қолданбайды. Егер олардың 
әрекеттерінде қиындықтар мен қателер 
кездесіп жатса, олар практикалық бағдар 
қолданбайтындықтан оны түзете алмайды.

Ақыл-ойы кемістігі бар балаларда 
қабылдау дамуы бір деңгейде жүрмейді, 
меңгерілген эталондар көпшілік жағдайда 
тұрақты емес, көмескі, бір жағдайдан 
екіншісіне әрекеттің меңгерілген тәсілін 
ауыстырудың жоқтығы. Неғұрлым күрделі 
болып табылатын қасиеттерді қабылдау 
арасындағы өзара қатынас, оның ата-
уын білуі, берілген қасиетті есепке ала 
отырып әрекет ету мүмкіндігі мен оның 
негізінде қарапайым жалпылауды жүргізу 
мүмкіндіктері. Сабақ уақытында қасиеттерді 
жоғары дәрежеде ажыратушы балалар 
педагогтың сұрауы бойынша жұп заттар-
ды таңдай алмайды. Сондықтан, зияты 
бұзылған балаларға дамудың баяу қарқыны 
және қабылдау дамуының көп мөлшерде 
артта қалуы тән. Оларда қабылдауды сөзбен 
біріктіру кеш және жартылай жүреді, ал бұл 
өз кезегінде қоршаған заттық әлем туралы 
түсініктердің қалыптасуын тежейді.

Арнайы балабақшаға түскен зия-
ты бұзылған балалар өздерінің қалыпты 
дамыған құрдастарынан анағұрлым мәнді 
түрде ажыратылады. Олардың көру қабілеті 
қалыпты жағдайда, бірақ, көре алмайды, 
есту қабілеті жақсы, бірақ ести алмайды. 
Міне, сондықтан олар қоршаған заттарды 
нашар елестетеді, басқалардың арасынан 
қажетті заттарды әрқашан ажырата алмай-
ды, заттардың қасиеттерін бөле алмайды, 
кеңістікте жеткіліксіз түрде бағдарланады. 
Басқа жағынан сезімдік таным қабылдаумен 
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тығыз байланысты көрнекі-ойлау болып та-
былады.

Қалыпты жағдайда балада пайда бола-
тын ойлаудың бірінші формасы – көрнекі-
әрекеттік ойлау. Ол практикалық іс-
әрекетте пайда болады (тұрмыстық және 
заттық-ойындық) және оны қамтамасыз 
етуге бағытталған. Көрнекі-әрекеттік ой-
лау өзінде ойлау іс-әрекетінің барлық 
негізгі компоненттерін сақтайды: мақсатын 
анықтау, шарттарды талдау, жетістікке 
жету тәсілдерін талдау. Практикалық 
мәсе лелік міндеттерді шешу кезінде бағ-
дарлы танымдық іс-әрекет тек сыртқы 
қасиеттер мен заттардың сапаларында ғана 
көрінбейді, сондай- ақ, сол жағдайдағы зат-
тар арасындағы ішкі өзара байланыстарда да 
көрініс табады. 

Көрнекі-әрекеттік ойлау – ойлаудың 
ең ерте формасы ғана емес, сонымен бірге 
ол алғашында көрнекі-бейнелік ойлаудың 
негізінде, сосын сөздік-логикалық ойлау 
болып табылатын ойлаудың бір формасы 
ретінде танылады. Сондықтан, көрнекі-
әрекеттік ойлаудың дамуы көп жағдайда 
баланың барлық танымдық іс-әрекетін 
қалыптастыруды анықтайды. Қалыпты 
даму кезінде көрнекі-әрекеттік ойлаудың 
алғашқы көрінісін бір жастың аяғы мен екі екі 
жастың басында байқауға болады. Бала мек-
тепке дейінгі жаста туындаған практикалық 
жағдайларға еркін бағдарланып, пробле-
малық ситуациялардан өз бетінше шығуға 
тырысады. Проблемалық ситуация арқылы 
әдеттегі тәсілдермен әрекет етпейді, 
керісінше, өткендегі тәжірибесін қайта 
қалыптастырып, оны қолданудың жаңа 
жолдарын табады. Көрнекі-әрекеттіктің 
ізімен мектепке дейінгі баланың ойлауының 
негізгі түрі болатын көрнекі-бейнелік ой-
лау пайда болады. Бұл жерде тапсырма 
енді практикалық түрде емес ой арқылы 
шешіледі. Мысалы, бала суретте бейнелен-
ген сөренің астындағы машинаны қалай алу 
керек екендігін көз алдына елестете алады. 
Мұнымен кіші мектепке дейінгі жаста бала-
лар бұрын практикалық түрде шешкен тап-
сырмаларын енді ақыл-ойы арқылы шеше 
бастайды. 

Көрнекі-бейнелік ойлаудың дамуы еле-
стету бейнелерін бекітетін сөйлеумен 
тығыз байланысты. «Бірақ бала бұл кезеңде 
де ойлау әрекеттерін сөзбен емес, бейне-
лер арқылы қолданады. Сөз бұл кезде өте 
маңызды бірақ, әзірге тек көмекші рөл 
атқарады». 

Зияты бұзылған балаларда көрнекі-әре-
кеттік ойлау даму қарқынында артта қалуы-

мен сипатталады. Мектепке дейінгі жастағы 
зияты бұзылған балалардың қалыпты да-
мушы құрдастарынан айырма шылығы 
кеңістікте бағдарлана алмауларында, өт-
кен тәжірибені қолданбау, объ ек тілердің 
қасиеттері мен объектілер ара сындағы 
қатынастарды бағалай алмау болып табыла-
ды. 

Мектепке дейінгі жастағы қалыпты даму-
шы балада ойын, бейнелік, құрастырушы-
лық және еңбек іс-әрекеттерінің элемент-
тері дамиды. Мектепке дейінгі баланың 
сюжеттік-рөлдік іс-әрекеті жетекші болып 
табылғанмен қалған іс-әрекет түрлерінің рөлі 
әсіресе, бейнелік және құрастырушылық 
баланың психикалық дамуында өте жоғары 
дәрежеде болады. 

Кіші мектепке дейінгі жаста ойын заттық 
іс-әрекеттің жалғасы мен оның дамуы бо-
лып табылады. Орта мектепке дейінгі жа-
ста сюжетті-рөлдік ойын пайда болады 
да, жоғарғы мектепке дейінгі жаста одан 
әрі дами түседі. Балалардың өнімді іс-
әрекеті оқытусыз пайда болмайды және 
құрастырушылық іскерлігі дамымайды. 
Сөйлеу мен қарым-қатынастың дамуына 
келетін болсақ, сөйлеу барлық мектепке 
дейінгі жас аралығында қарқынды дамуы 
жалғасады. Сөздік қор жинақтала бастай-
ды. Бала сөздігіндегі сөздер саны қалыпты 
жағдайда үздіксіз арта бастайды және мек-
тепке дейінгі жаста оның өсу қарқыны өте 
жоғары дәрежеде қалады. 

Кіші мектепке дейінгі жастағы баланың 
сөзі жеткіліксіз түрде жалпыланған си-
туативті немесе керісінше басты болып 
табылады. Бала өміріндегі сөз әртүрлі қыз-
меттерді атқарады: қоғамдық тәжірибені 
жеткізу, қарым-қатынас, іс-әрекетті реттеу, 
бұл қызметтердің барлығы мектепке дейінгі 
жас аралығында қалыптасады және бір-
бірімен өте тығыз байланыста болады.

Пайдаланылған әдебиеттер:
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Дамуында ауытқуы бар балалар еркіндік-
ті, әлеуметтік интеграцияны қамтамасыз 
ететін ортада толыққанды, лайықты өмір 
сүруіне көмек беретін ерекше күтім, білім 
және әлеуметтік ортаға бейімделуге, мем-
лекет тарапынан көмек көруге және білім 
алуға құқылы. Бұл мәселе Қазақстан Рес-
публикасының «Кемтар балаларды әлеу-
меттік медициналық-педагогикалық түзеу 
арқылы қолдау туралы» Заңының 5-бабы, 
1-тармақшасында айтылған. 

Сонымен қатар Елбасының әрбір жылғы 
Жолдауында маңызды мәселелердің бірі 
ретінде қоғамның әлсіз қорғалған мүше -
лерінің, соның ішінде «даму ауытқуы 
бар балалардың өмірін лайықты қам-
тамасыз ету, оларға сапалы білім беруді 
қалыптастыру екені» айқын көрсетілді. 
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Жолдауында 
«халықтың әлеуметтік жағдайын үдемелі 
жақсартуда, сол себепті дамуында ауытқуы 
бар азаматтарға адамгершілік тұрғысынан 
мән беріліп, халықаралық және отандық 
педагогика мен медицинаның ғылыми-
практикалық шектесуінде коррекциялық 
тәрбие жүйесін құрудың» бір мүмкіндігі 
шек телген жандар үшін қажеттілігі атап ай-
тылды. 

Қазіргі уақытта дамуында ауытқуы бар 
балалар жан-жақты клиникалық, психо-
логиялық және педагогикалық бағыттарда 
зерттелген, оның клиникалық белгілері 
ан ықталған. Дамуында ауытқуы бар бала-
лардың клиникалық түрлерінің жіктелу 
негізінде генетикалық өзгерістер мен олар-
дың әсерінен туындайтын клиникалық 
белгілер алынған. Бұл өзгерістерді білікті ма-
мандар немесе медициналық, педагогикалық 
және психологиялық коммисиялардың 
мү ше лері ғана анықтай алады. Дамуында 
ауытқуы бар балаларға тән белгілер: 

- тез жалығу және шаршаудың әсерінен 
ынта мен қабілеттің төмендеуі; 

Дамуында ауытқуы бар 
балалардың таным қабілеттерінің 

ерекшеліктері
Накыпова Венера Бугибаевна 
Астана қаласы әкімдігінің «БПМӘМ» 
КММ әдіскері

- сезім мен еріктің жетілмеуі; 
- жалпы мәлімет мен елестету қорының 

шектелуі; 
- сөздік қорының жеткіліксіздігі интел-

лек туалды іскерлік, ойлау әдетінің қалып-
таспауы;

- ойын іскерлігінің толық қалыптас па-
ғандығы; 

- қабылдаудың баяулауы; 
- сөйлеу логикалық операциясының ойы-

мен қиылыспауы; 
- ақыл-естің барлық түрлерінің бұзылуы; 
- сенсорлық мәліметтерді қабылдау мен 

оны түсіну мерзімінің ұзақтығы; 
- өзін-өзі бақылау деңгейінің төмендігі. 
Осы өзгерістердің дәрежесіне сай, 

баланың жасын ескере отырып, оларды 
әлеуметтік бейімдеу, оқыту және түзету 
жолдарын айқындайды. Сонымен дамуын-
да ауытқуы бар балаларда жиі кездесетін 
белгілері: енжарлық, қызықпаушылық, 
өз-өзіне сенбеушілік тезжалығу, шаршау, 
бастаған ісін аяқтамау, ынта-жігерінің 
төмендеуі – бұл жоғары жүйке жүйесінің 
қызметінің негізі болып саналатын 
қозу және тежелу процестерінің тепе-
теңдік заңдылықтарының бұзылуынан 
төмендейді. Осымен қатар кейбір бала-
ларда көру, есту, сезіну, қимыл-қозғалыс 
талдағыштарының әрекеті де жетілмеген. 
Сондықтан 5-8 жастағы балалар арасындағы 
кездесетін дамуында ауытқуы бар бала-
лар жан-жағындағы өзгерістерге мән бер-
меу, оқуға талпынбау, дене қимылының, 
саусақтарының, координацияларының 
бұзылуы, баланың тез шаршауы, қарындаш, 
қаламсаппен жұмыс істей алмауы, тіл 
мүкістіктері, сөздік қорының аздығы, есте 
сақтау, ойлау әрекеттерінің жетілмегені 
сияқты белгілерімен білінуі мүмкін. Даму-
ында ауытқуы бар балалардың танымдық 
қабілеттерін тексеруге ең алдымен олардың 
эмоциясына назар аударған жөн. Бұл 
балалардың эмоциясы көбінесе өзгеріске 
ұшырап отырады. Бұл балалардың қалыпты 
балалардан ерекшелігін айтар болсақ, яғни 
олардың әлеуметтік ортаға бейімделуімен, 
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мінез-құлықтарымен және іс-әрекеттерімен 
ерекшеленеді. 

Дамуында ауытқуы бар балаларда ар-
найы оқытусыз сөздік белсенділік пайда 
болмайды, айналасындағы адамдар сөзге 
дейінгі қатынас түрлері де қалыптаспайды, 
заттық іс-әрекет дамымайды. Эмоционалды 
ерікті дамудың жеткіліксіздігі органикалық 
инфантилизммен көрінеді. Балаларда дені 
сау балаға тән эмоцияның жылдамдығы 
мен айқындығы байқалмайды. Дыбыстау 
жеткіліксіздігі, ол кейде кейбір балалардың 
бір жұп дыбыстарды қабылдауына байла-
нысты. Дамуында ауытқуы бар балалармен 
жүргізілетін түзете дамыту жұмыстарының 
түрлері көп. Түзету жұмыстарын жүргізудің 
принциптері төмендегідей: 

- баланың жеке тұлғалық ерекшеліктерін 
анықтау;

- шаршап кетпеуін анықтау; 
- оқу әрекетін ойын түрінде ұйымдастыру, 

кеңістікті бағдарлауын дамыту; 
- сыныптан тыс тәрбие сағаттарына 

қатыстыру; 
- ойын дағдыларын оқу әрекетіне аудару; 
- арнайы әдістемелермен оқытуды 

ұйымдастыру; 
- жылдық диагностикалық даму деңгейін 

салыстыру. 
Дамуында ауытқуы бар балалардың ұсақ 

қол қимылдарын дамыту, тіл байлығын бай-
ыту, сонымен бірге баланың логикалық ой-
лау, есте сақтау, қабылдау қабілеттерін да-
мыту мақсатында көптеген ойын түрлерін 
сабақтарда пайдалануға болады. Психолог, 
педагог, тәрбиеші, ата-ана тығыз байланы-
ста болған жағдайда баламен жүргізілетін 
жұмыс нәтижелі болады, яғни баланың өз-
өзіне деген сенімділігін арттыру арқылы 
түзете дамыту жұмыстарын жүргізу тиімді. 

Дамуында ауытқуы бар баламен жүр-
гізілетін жұмыстар жүйелі түрде ұйым-
дастыру керек. Таным қабілеті бірнеше 
кезеңдерден өтеді. Дамуында ауытқуы бар 
балалардың таным ерекшеліктерін ескере 
отырып үш топқа бөліп қарастырады: 

1. Бұл ойлау қабілетінің дамуы қалыпты 
болғанымен танымдық қабілетінің төмен-
дігін көрсетедін балалар; 

2. Бұл танымдық қабілеті және тапсырма-
ны орындау белсенділігі бірқалыпсыз бала-
лар; 

3. Танымдық қабілетінің дамудан тыс 
қалған тапсырманы орындау деңгейі өте 
төмен балалар.

Танымдық қабілет (түйсік, қабылдау, 

зейін, ойлау, сөйлеу т.б.) дамуымен бірге 
баланың психикалық қасиеттері қалып-
тасады. Осыған байланысты ойлаудың 
қабыл дағыштық, бақылағыштық, білуге 
құш тарлық тапқырлық, әзденімпаздық 
сияқты жағымды, болымды жақтары жеті-
ле түседі. Балалар өздерінің қимылдық 
әрекеттерін бағдарлай да, бақылай да алмай-
ды. Көп жағдайда моториканың бұзылуы, 
сондай – ақ, қабылдау, зейін, есте сақтау, 
ойлау операцияларының бұзылулары жиі 
кездеседі. Қимылдың жетіспеушілігінде – 
тактиль мен кинестетикалық түйсінулерінің 
бұзылыстары орын алады. Кеңістікті бағ-
дарлауының функцияларының бұзы лысы да 
бар.

Дамуында ауытқуы бар баланы дамыту 
барысында жұмыс нәтижелі болу үшін, әр 
баланың физиологиялық, психологиялық, 
жас ерекшеліктерін ескере отырып, 
жеке тұлғаны дамыту жұмыстарын дұрыс 
және тиімді ұйымдастыру болып табыла-
ды. Бірінші кезекте оқуға деген жағымды 
түрткі қалыптастырып, жақын эмоцио-
налды көріністерді тудыратын, ой-өрісін 
кеңейтетін материал алынады. Дамуы баяу 
балалардың психологиялық ерекшеліктерін 
ескеру, оқу материалын жай бөліп қоймай, 
керісінше жалпы дамуға бағытталған жаңа 
бағдарлама (баланың қоршаған ортаға 
бейімделуі, мінез-құлық ерекшеліктері, 
өзін-өзі төмен бағалауы, қоршаған ортаға 
сенбеушілікпен қарауы, өз күшіне деген 
сенімсіздігі, белсенділігі төмен) құруды та-
лап етеді. Қазіргі кезде қоғам дарынды, 
қабілетті адамдарды қажет етеді. Жеке 
тұлғаның рухани өсуіне психологиялық-
педагогикалық жағдай жасай отырып, өз 
ортасында және өзге ұжымда өзін еркін 
сезіне алуға тәрбиелеу, өзіне-өзі сенімді, 
жауапкершілік қасиетті сіңірген тұлға 
ретінде қалыптастыру.
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Ойлау – заттар мен құбылыстардың 
адам миында жалпы және жанама түрде 
бейнеленуі. Ойлау тек адамзатқа тән 
психикалық құбылыс және ең маңызды та-
ным процестерінің бірі. Зерде бұзылысы 
бар балалар барлық ойлау операциялары 
бұзылған, ойлау процестерінің белсенділігі 
төмен.

Ойлаудың дамуы дегеніміз оның мазмұны 
мен формасының өзгеруі, соған байланысты 
көрнекі әрекеттік, көрнекі-бейнелік және 
сөздік-логикалық ойлау болып бөлінеді. 
Көрнекі-әрекеттік ойлауға затпен сырттай 
әрекет ету жатады. Мұнда бала өз мақсатына 
жету үшін көмекші құралдарды пайдала-
нады. Көрнекі-бейнелік ойлау – заттың 
өзіндік белгілерін меңгерген бала осы бей-
нелер арқылы ойлау әрекетіне көше алады.

Сөздік логикалық ойлау – ойлау 
әрекетінің бір түрі. Сөздік-логикалық ой-
лауда белгілі ұғым-түсініктер түрлі ой-
әрекеттер арқылы анықталып жүйеге түседі. 
Сөздік-логикалық ойлау өз функциясын 
тілдік құралдар негізінде атқарылады.

Зерттеу нәтижесі көрсеткендей (Петров 
В.Г., Пинский Б.И., Соловьев И.М., Стаднен-
ко Н.М., Шиф Ж.И.) зият қабілеті бұзылған 
баланың ойлау процестері жеткілікті 
дамымаған және өзіндік ерекшеліктері бар.

Ақыл-ойы кем балалардың ойлауындағы 
негізгі кемшілік қорыту, жалпылау 
қабілеттерінің төмендігі, бұл оқу процесінде 
ережелер мен жалпы ұғымдарды меңгере 
алмауынан көрінеді. Олар ережені жатқа 
білгенімен, көп жағдайда мағынасына бой-
ламайды, тәжірибеде пайдалана алмай-
ды. Бұндай балалар заттарды салыстыру 
кезінде олардың ұқсастықтарынан гөрі 
айырмашылықтарына назар аударады. 
Ақыл-ойы кем балалардың ойлау қабілетінің 
тағы бір басты ерекшелігі ойлау түрі нақты 
екендігінде. Келесі бір кемшілік ойлаудағы 

Ақыл-ойы бұзылған балалардың 
даму ерекшеліктері және оны түзету 

жұмыстары
Шахметова Алия Кубеевна 
«Балалар психоневрологиялық 
медициналық-әлеуметтік мекемесі» 
КММ тәрбиешісі

реттеушілік рөлдің әлсіздігі. Бала ойлау 
операцияларын қажетті жағдайда тиісінше 
қолдана алмайды. Оларда мәселені шешу 
жолын алдын-ала ойша қарастыру кезеңі 
болмайды. Ақыл-ойы кем балалар өздерінің 
іс-әрекеттерін сыни көзбен қарамайды, өз 
қателіктерін көрмейді.

Психикалық дамуы қалыпты баланікі 
сияқты ақыл-ойы кем баланың да ойлау 
қа білеті ортақ заңдылықтарға бағынады. 
Л.С. Выготскийдің концепциясы бойын-
ша алғашқы кемістіктер қандай да бір 
биологиялық жүйенің органикалық зақым-
дануы мен жетілмеуінен болады, осының 
нәтижесінде баланың қоршаған орта-
ны танып-білуге дене енжарлығы, білуге 
ұмтылмауы – ол кемістіктің биологиялық, 
ядролық белгісі. Екіншілік кемістіктер 
бірінші кемістіктен туындамайтын, бірақ 
солардың негізінде қалыптасқан жоғары 
психикалық функциялардың дұрыс 
жетілмеуі (ойлау, есте сақтау, т.б.) және 
әлеуметтік мінез-құлықтың бұзылуы. 
Л.С.Выготскийдің теориясы бойынша жо-
ғары функциялар анағұрлым тәрбиеге 
көнгіш болады. Сондықтан ерте жастан 
және жүйелі жүргізілген түзету жұмыстары 
ақыл-есі кем баланың психологиялық даму-
ына ықпал етеді.

Ақыл-ойы кем бала балалардың ойлау 
қабілетін дамытутүзету жұмысының ба-
сты бағыттарының бірі және танымдық 
қабілеттерін жетілдіруде, оларды әлеу-
меттендірудегі басты фактор болып есеп-
теледі. Ойлау қабілетін дамытуда түрлі 
дидактикалық, қозғалмалы, сюжетті-рөлдік 
ойындар, сюжетті сурет бойынша әңгіме 
желісін құрау, құрастыру ойындары және 
тағы басқа жұмыстардың маңызы зор. Ойын 
үстінде баланың сана-сезімі, психикалық 
процестері қалыптасып, сөйлеу тілі дамиды. 
Түзету сабақтарында мынадай ойындарды 
қолдануға болады: «Кілтті ал», «Пойыз» ой-
ыны, «Ұқсас, ұқсас емес», «Қайсысы немен 
қоректенеді?», «Қате суреттер». Бұл ойын-
дар арқылы «ерекше» балалардың ынтасы, 
қызығушылығы артады, ойлау, есте сақтау 
қабілеттері дами түседі.
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Категория детей: дети с ограниченными 
возможностями здоровья

Пояснительная записка
Успешное обучение детей в начальной 

школе зависит от уровня развития мышле-
ния ребёнка, умения обобщать и система-
тизировать свои знания, творчески решать 
различные проблемы.

В современной психологии наибольшее 
значение получила концепция Л.С. Выгот-
ского, в которой генезис мышления проис-
ходит от наглядно-действенного к наглядно-
образному и далее к словесно-логическому. 

Логическое мышление дает ребенку воз-
можность анализировать предметы и явле-
ния, выделять их основные существенные 
свойства и отношения, последовательно рас-
суждать и делать самостоятельные выводы. 
Все это способствует развитию важных пси-
хологических качеств дошкольника – при-
нятие позиции школьника, овладение уме-
ниями учиться.

Ребенок, приходя в школу, этих качеств 
не имеет. В благоприятных условиях он при-
обретает их в самом ходе школьного обуче-
ния. 

Шестилетним детям характерно:
• преобладание игры как основного, ве-

дущего вида деятельности;
• образный характер познавательных 

процессов;
• практическое отношение ребенка к по-

ставленным задачам (старается достичь ко-
нечного результата, а не понять его суть, для 
чего делается);

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья составляют особую категорию – 
это в основном дети, у которых по причине 
врожденной недостаточности или приобре-
тенного органического поражения сенсор-
ных органов, опорно-двигательного аппара-

Программа коррекции познавательной 
деятельности учащихся с особыми 

потребностями (6-7 лет)
Юрченко Людмила Владимировна,
педагог-психолог I категории
ГККП «Детский сад №12 им. 
С.Торайгырова» г. Аксу Павлодарской 
области

та или центральной нервной системы раз-
витие психических функций отклоняется 
от нормы. В некоторых случаях нарушения 
развития могут быть вызваны и микросо-
циальными, средовыми причинами: небла-
гоприятные формы семейного воспитания, 
последствия социальной и эмоциональной 
депривации и т.п. 

В связи с этим в рамках образовательно-
го процесса необходимо создавать условия 
по развитию познавательных способностей, 
обеспечению эмоционального комфорта, 
волевого поведения ребенка. 

Успешное обучение детей в школе зави-
сит от уровня развития познавательных про-
цессов (мышление, память, внимание, вооб-
ражение). Остановимся на этом подробнее. 
Особое внимание при обучении детей с ОВЗ 
уделяется развитию произвольного внима-
ния, так как от уровня его развития зависит 
успешность и чёткость работы сознания, 
следовательно, и осознанного восприятия 
изучаемого материала. Естественно, что все 
задания и их последовательность подчинены 
дидактическому требованию постепенного 
усложнения и в итоге подводят к успешному 
развитию произвольного внимания, которое 
служит основой развития других познава-
тельных процессов. Ребёнок должен нахо-
дить отличия между предметами, выполнять 
самостоятельно задания по предложенному 
образцу, находить несколько пар одинако-
вых предметов.

Среди заданий на развитие памяти пред-
почтение отдаётся зрительным и слуховым 
диктантам и упражнениям, в содержании 
которых используются математические 
символы, записи, термины, геометрические 
фигуры и их расположение на листе бума-
ги. Большое значение в развитии словесно-
логической памяти имеют дидактические 
игры, предполагающие развитие у детей 
приёмов смысловой группировки представ-
ленных слов или словосочетаний. 

Отличительной особенностью програм-
мы является организация разнообразной 
деятельности, в результате которой идёт ак-
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тивное развитие основных познавательных 
процессов у детей с ОВЗ, приоритетных сре-
ди которых являются воображение и мыш-
ление. Именно поэтому большое внимание 
уделяется развитию таких мыслительных 
операций, как сравнение, анализ и синтез, 
обобщение, классификация, аналогия.

Анализ – это процесс, расчленения цело-
го не части, а также установление связей, от-
ношений между ними.

Синтез – это процесс мысленного соеди-
нения в единое целое частей предмета или 
его признаков, полученных в процессе ана-
лиза. Анализ и синтез неразрывно связаны 
друг с другом и являются одним из основных 
мыслительных операций.

Сравнение – мысленное установление 
сходства и различия предметов по суще-
ственным или несущественным признакам. 
Ребёнок старшего дошкольного возраста 
должен уметь сравнивать, выделяя сначала 
наиболее существенные признаки сходства 
и различия, а также видеть разницу между 
признаками сходства и признаками разли-
чия. Развитие умений проводить сравнение 
отрабатывается с помощью усложняющих 
заданий: сначала это задания, в которых 
предполагается сравнивать два предмета, 
при этом результат сравнения выражает-
ся графически; затем сравнивают группы 
предметов, их изображения, после чего пе-
реходят к сравнению несложных сюжетных 
картинок или композиций.

Обобщение – процесс мысленного объе-
динения в одну группу предметов и явлений 
по их основным свойствам. Ребёнку старше-
го дошкольного возраста нужно уметь обоб-
щать предметы, исходя из их существенных 
признаков, самостоятельно выделяя эти 
признаки. 

Классификация – это распределение 
пред метов по группам, обычно по суще-
ственным признакам. Очень важно правиль-
но выбрать основание классификаций. Ча-
сто дети ориентируются на второстепенные 
признаки. 

Для обеспечения комплексного подхо-
да задания подобраны так, чтобы решалось 
сразу несколько задач. В тоже время, зная 
проблемы конкретного ребенка, можно по-
добрать соответствующие упражнения, ори-
ентируясь на целевую направленность зада-
ний.

Методическая основа программы: про-
грамма С.И. Карповой, В.В. Мамедовой «Раз-
витие речи и познавательных способностей 
дошкольников 6-7 лет».

В предлагаемой программе основной це-
лью является развитие познавательных спо-
собностей и умения учиться у детей старше-
го дошкольного возраста с ОВЗ. 

Данная цель реализуется через задачи: 
• Формирование мотиваций учебной де-

ятельности, ориентированной на активиза-
цию познавательных интересов. 

• Развития восприятия и представления 
детей через накопление и расширение сен-
сорного опыта. 

• Увеличение объёма внимания и памяти. 
• Развитие нагляднодейственного и на-

глядно-образного мышления за счёт обуче-
ния приёмам умственных действий (анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, группиров-
ка, установление причинно-следственных 
связей). 

• Развития речи, активное использова-
ние знаний и умений, полученных на заня-
тиях. 

Категория и возраст обучающихся.
Данная программа рассчитана на детей 

дошкольного возраста 6-7 лет испытываю-
щих различные трудности в обучении, обу-
словленные снижением интеллектуального 
развития, речевыми нарушениями, наруше-
ниями зрения. 

Организационные условия проведения 
занятий.

Программа реализуется в течение 1 учеб-
ного года в количестве 20 учебных часов. 
Занятия проводятся с подгруппой детей, со-
стоящей из 2-5 человек, 1 раз в неделю во 
второй половине дня. Продолжительность 
одного занятия – 25 минут. Занятия про-
водятся в кабинете педагога-психолога. Ка-
бинет укомплектован всеми необходимыми 
методическими материалами. 

Направления реализации рабочей про-
граммы.

Целенаправленная работа по развитию 
внимания, памяти, мышления положительно 
сказывается на коррекции недостатков речи 
у детей с ОВЗ, что свидетельствует о необхо-
димости проведения комплексных занятий 
направленных на развитие познавательных 
процессов. Для обеспечения комплексного 
подхода необходимо, чтобы на одном заня-
тии решалось несколько задач.

Предполагаемое содержание коррекци-
онно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 
и на реализацию поставленных задач плани-
руется осуществлять по следующим направ-
лениям:

• Восприятие.



№1, 2016             Қаңтар – Январь

34

Авторские программы 

• Мышление.
• Внимание.
• Память.
• Зрительномоторная координация.
• Речь.
Основные приемы обучения.
• Образное описание объектов, явлений 

окружающего мира (загадки, пословицы, 
поговорки), беседа, многократное повторе-
ние;

• Одушевление того, о чем сообщается 
на занятии;

• Игровые упражнения с речевым сопро-
вождением, направленные на развитие об-
щей и мелкой моторики, закрепление мате-
матических понятий;

• Дидактические игры и упражнения с 
применением раздаточного материала (пло-
скостных геометрических фигур, цифр, чис-
ловых карточек, счетных палочек); 

• Пальчиковая гимнастика.
• Графические работы и работы по об-

разцу (конструирование по предложенной 
схеме, рисование по клеточкам).

• Анализ литературных произведений.

• Элементы сказкотерапии.
• Элементы музыкотерапии.
• Упражнения для развития основных 

мыслительных операций: анализ – синтез, 
обобщение, классификация.

• Упражнения для установления причин-
но-следственных связей. 

Структура занятия.
Структура каждого занятия определяется 

его содержанием: посвящается ли оно из-
учению нового, повторению или закрепле-
нию пройденного, проверке усвоения зна-
ний детьми. Каждое занятие включает в себя 
3 части: вводная часть, основную часть, итог 
занятия. В структуре каждого занятия пред-
усмотрен перерыв для снятия физического 
и умственного напряжения. В содержание 
перерыва входят игровые упражнения, на-
правленные на развитие зрительно-мотор-
ной координации, речи, закрепление мате-
матических понятий. В целях повышения 
умственных способностей детей на занятиях 
используются разнообразные игры-задания 
для формирования разных видов мышления.

п/п Основные части 
занятия

Комментарий

1 Вводная часть 
состоит из ритуала 
приветствия и 
разминки.

Ритуал приветствия

Разминка — воздействие на эмоциональное состояние де-
тей, уровень их активности (музыкотерапия, цветотерапия, 
телесная терапия, пальчиковые игры.) Деятельность на-
правлена на актуализацию индивидуального опыта детей, 
важно почувствовать группу, диагностировать состояние 
детей, чтобы скорректировать план работы занятия.
Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу группо-
вого доверия и принятия. Ритуал может быть придуман са-
мой группой
Разминка выполняет важную функцию настройки на про-
дуктивную групповую деятельность. Она проводится не 
только в начале занятия, но и между отдельными упраж-
нениями, Разминочные упражнения выбираются с учетом 
актуального состояния группы. Одни позволяют активизи-
ровать детей, поднять их настроение; другие упражнения, 
напротив, направлены на снятие эмоционального возбуж-
дения.

2 Основная часть Основное содержание занятия – совокупность психотех-
нических упражнений и приемов, направленных на реше-
ние задач данного занятия. (Игротерапия, сказкотерапия, 
проигрывание ситуаций, этюды, групповая дискуссия.) 
Приоритет отдается многофункциональным техникам, на-
правленным одновременно на развитие эмоциональной 
сферы, формирование социальных навыков, динамическое 
развитие группы. Важен порядок предъявления упражне-
ний и их общее количество. Последовательность предпола-
гает чередование деятельности. Смену психофизического 
состояния ребенка: от подвижного к спокойному упражне-
нию, от интеллектуальной игры к релаксационной технике. 
Упражнения располагаются в порядке от сложного к про-
стому упражнению (с учетом утомления детей). 
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3 Завершающая часть

Рефлексия занятия — 
оценка занятия. 

Ритуал прощания. Завершение работы в позитивном эмо-
циональном состоянии.
Две оценки: эмоциональная (понравилось – не понрави-
лось, было хорошо — было плохо и почему) и смысловая 
(почему это важно, зачем мы это делали)
По аналогии с ритуалом приветствия.

признаки сходства и различия отдельных 
предметов и совокупностей.

• Умения объединять группы предметов, 
выделять части, устанавливать взаимосвязь 
между частью и целым.

• Овладение детьми приемами логиче-
ской обработки информации, формирова-
ние и развитие навыка самоконтроля.

Способы определения результативности 
программы.

С целью определения степени усвоения 
данной программы проводится итоговая ди-
агностика в виде тестовых заданий. Формой 
позитивной оценки при реализации про-
граммы является «портфель ребенка» - сво-
еобразная выставка личных достижений ре-
бенка. В данный «портфель ребенка» соби-
раются все детские работы в течение учеб-
ного года, в том числе и рабочие тетради и 
оформляются в виде выставки достижений.

Формы и методы текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации об-
учающихся.

В процессе реализации программы ис-
пользуются формы контроля (индивидуаль-
ная и групповая) и методы (беседа, тестовые 
задания, практическая работа). 

В ходе реализации программы использу-
ется 3 вида диагностики: входящая, текущая 
и итоговая. Входящая диагностика прово-
дится при комплектовании групп в виде раз-
личных заданий по основным разделам про-
граммы (количество и счет, геометрические 
фигуры, величина, ориентировка во време-
ни, ориентировка в пространстве, логиче-
ские задачи). 

Текущая диагностика осуществляется 
при освоении разделов программы.

Итоговая диагностика проводится по ре-
зультатам освоения программы с использо-
вание тестовых заданий.

По результатам тестовых заданий выяв-
ляется степень усвоения данной программы. 
Выбор форм и методов диагностики опреде-
ляется возрастом детей и уровнем интеллек-
туального развития. 

Форма подведения итогов реализации 
программы.

Начало. Продолжение в следующем 
номере. 

Форма участия других лиц в реализации 
программы.

Неотъемлемыми участниками образова-
тельного процесса в рамках реализации дан-
ной программы являются родители детей, 
посещающих коррекционно-развивающие 
занятия. Родители имеют возможность посе-
щать консультации специалиста по возника-
ющим вопросам и выявленным проблемам в 
ходе реализации программы, знакомиться с 
результатами входящей, промежуточной и 
итоговой диагностики, посещать открытые 
занятия, участвовать в тематических выстав-
ках, родительских лекториях, собраниях, те-
матических праздниках высказывать свои 
пожелания и рекомендации по текущим во-
просам, касающимся образовательного про-
цесса, осуществлять контроль за качествен-
ным выполнением домашних заданий.

Материально-техническое обеспечение 
реализации рабочей программы.

Занятия по реализации данной програм-
мы проводятся в кабинете педагога-психоло-
га. Кабинет оснащен большой библиотекой 
методических пособий и книг для занятий с 
детьми, учебно-дидактическим материалом, 
современными пособиями. Дидактический 
наглядный материал, игрушки и игры на за-
нятиях предъявляются в соответствии с воз-
растными требованиями, особенностями 
психофизического развития детей. Учебная 
зона кабинета укомплектована необходи-
мым количеством мебели, соответствующей 
числу детей, посещающих занятия, меловой 
доской. В коррекционно-развивающей ра-
боте с детьми используется компьютер, со-
временные здоровьесберегающие техноло-
гии. 

Ожидаемые результаты реализации ра-
бочей программы.

К концу обучения по программе пред-
полагается продвижение детей в развитии 
мышления, речи, психических функциях, 
формировании у них познавательных ин-
тересов, коммуникативных умений и твор-
ческих способностей, произвольности дея-
тельности.

При этом у детей формируются следую-
щие основные умения:

• Умения выделять и выражать в речи 
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Сабақтың мақсаты: 
• оқушыларға болашақ мамандығын 

айқын да сенімді таңдауына бағыт көрсету;
• оқушы өзінің жеке мүмкіндіктерін то-

лық пайдалана білуіне жол ашу, ғылым мен 
білімге құштар болуға, ізденіске, өмір де 
мамандық таңдауда қателеспеуге, қиын-
шылықтарды жеңе білуге мүмкіндік беру.

Қатысушылар: мектеп түлектері, ата-ана-
лар, ұстаздар. 

Сабақтың әдісі: тренинг, пікірталас, проб-
лемалық ситуациялар, сұрақ-жауап, шағын 
дәріс.

Көрнекіліктер: слайд шоу, мамандық ту-
ралы ұлағатты сөздер.

Сабақтың барысы: 
І. Ұйымдастыру бөлімі: 
– Балалар, шаттық шеңберіне жина-

лайық! Шеңберге тұрайық, достарымыз-
бен қол ұстасайық! Барлығымыз жақсы 
көңіл-күйде бір-бірімізге қарап күлкімізді 
сыйлайық! 

Слайдта көрсетілген суреттерге қарап, 
бір-бірімізбен амандасайық. 

Жүрекшелер шыққан сәтте – бір-
біріңізбен құшақтасып амандасасыздар.

Алақан шыққан сәтте – бір-бірімізбен 
қол ұстасып амандасамыз.

Күннің бейнесі көрінсе – бәріміз 
қолдарымызды жоғары көтереміз. 

Смайликтер шыққанда- бір-бірімізге 
күлкімізді сыйлаймыз.

ІІ. Сабағымызға психологиялық дайын-
дық жасап жіберейік. 

Ол үшін слайдта көрсетілген өлең жолда-
рын бәріміз қосылып айтайық. 

Шеңбер болып тұрайық жылы жүзбен
Бізге келсін қуаныш нұр іздеген.
Шуақ толы жанымыз, жүрегіміз
Үлгі алсын көрген жан мына бізден.
«Түстер» жаттығуы
Келесі сыныптың көңіл-күйін байқау 

мақсатында түстерді таңдайық. 

АрмАн - 
жАрқын 
болАшАқ 
бейнесі
Уайсова Камшат Қабдолқызы
Ғ.Қараш атындағы орта жалпы білім 
беретін мектеп психологы
Жәнібек ауданы

Ол түстер: қызыл, жасыл, көк. 
Қызыл түс – өте тамаша, жасыл түс – 

жақсы, көк түс – орташа. 
Кіріспе сөз:
Мамандық таңдау – қазіргі уақытта сіз 

қабылдаған маңызды шешімдердің бірі. Ке-
лешек өмірлік жолың осыған байланысты. 
Қазіргі таңда заман талабына сай тұлға бо-
лып қалыптасып, мақсат-арманыңа жету 
үлкен өнерді, өмір сүру өнерін меңгеруді 
қажет етеді. Әрбір адам өзін-өзі дамы-
та алу үшін білім алып, сол біліміне сай 
мамандыққа машықтану керек. Ол үшін тек 
сіздің табандылығыңыз, еңбекқорлығыңыз, 
мақсаткерлігіңіздің арқасында кез-келген 
кәсіпте мансапқа жете алатыныңызға 
сенімдімін. 

Адам өзінің болашақ кәсібіне әртүрлі 
жолдармен келеді. Біреулер үшін – ол 
ойға алған арманның орындалуы, отба-
сы дәстүрін жалғастыру, келесі біреулер 
үшін – жаңалыққа, дербестікке талпыныс, 
үшінші біреулерге – әйтеуір бір мамандық 
алу керек болған соң деген бағытта барады. 
Мамандықты таңдау үшін, адам ең алдымен 
өзін, өз бейімділігін тануы қажет. 

Жаңа сабаққа шолу мақсатында сұрақтар:
1. Сен қандай маман болуды арман-

дайсың?Неліктен?
2. Адам өзін белгілі бір мамандыққа қашан, 

қалай дайындалуы керек деп ойлайсың?
3. Қай уақытта адам өз еңбегінің жемісін 

көре алады?
ІІІ. Кедергі қиындықтар үлгісі: (ата-ана 

мен оқушы ойы)
1. Егер сенің таңдаған оқуыңа түсуіңе 

ата-анаң келіспесе не істейсің?
2. Балаңызға қандай қолдау шараларын 

көрсетесіз?
3. Оқуға түскен соң оқуың ұнамай қалды, 

не істейсің?
4. Балаңызды жиі еркелетесіз бе? Қандай 

сөздермен?
5. Оқуыңды ойдағыдай аяқтап, жұмысқа 

кірісер сәтте үй іштерің саған одан да гөрі 
еңбекақысы жоғары мамандық ұсынса 
қайтесің?

6. Балаңыз нені көбірек ұнатады?
ІҮ. Біле жүріңіз...
Мемлекетімізде болып жатқан өзгеріс-

тердің еңбек рыногында да әсері зор. Жаңа 
мамандықтар пайда болып, бұрыннан бар 
кәсіптер соңғы сипатпен, ақпаратпен байып, 
толығып, компьютердің енуі арқылы жоғары 
тиімділігімен жаңа атауларға ие болуда. 

Қазіргі уақытта талабына байланысты 
жаңа мамандықтар пайда болды. Осыған 
орай жаңадан пайда болған мамандықтар мен 
бұрынғы мамандықтарға тоқталып өтейік. 
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Мамандықтар бойынша бейнебаяннан 
үзінді. 

 «Өрмекші торы» 
Ү. Біз басқа адамдардың арасында өмір 

сүреміз. Бұл жаттығу бізге өзгелердің қалай 
қарайтынын байқауға көмектеседі. Ал енді 
мен бүгін сіздерден жолдастарың туралы 
жақсы сөздер айтуыңызды сұраймын. Кәне 
ортаға шығып шеңбер құрайық, мен бір 
оқушыға оралған жіп лақтырамын, оны аты-
мен атап оның маған ұнайтын мінез-құлығын 
айтамын. Жіпті алған бала келесі балаға 
жалғастырады, осылай ойын жалғасады. 

ҮІ. Сергіту сәті (ата-аналармен, оқушы-
лардың көңіл-күйін көтеру)

ҮІІ. «Сын түзелмей, мін түзелмес»
Шарты: Бұл тренингте оқушы алдында екі 

орындық тұрады. Оқушы өзінің бойындағы 
жақсы қасиеттерін “Алтын орындыққа” 
отырып, ал жаман қасиеттерін “Қара 
орындыққа” отыру арқылы кемшіліктеріне 
тоқталады. Бұл психологиялық ойынның 
жетістігі өз ойларын, пікірлерін ашық айтуға 
бойындағы жақсы, жаман қасиеттерін 
көпшілік ортада жасырмай мойындауға 
дағдыланады. 

ҮІІІ. «Ашығын айтсам...» (ата-аналардың 
ойын білу)

(Мыс: Ашығын айтсам қазіргі уақыттағы 
баламның мінез-құлқы алаңдатады) 

ІҮ. Оқушыларға психологиялық кеңес 
1. Сабақтар үшін орын дайында: үстелдің 

бетінен керегі жоқ заттарды алып тастап, 
қажетті құрал- жабдықтарды, кітаптарды, 
тесттерді, дәптерлерді, қаламсаптарды қой;

2. Бөлменің ішіне сары немесе күлгін түс-
терді енгіз. Олар ақыл-ойды белсендіреді. Ол 
үшін жай ғана суреттің бейнесі де жарайды;

3. Сабақтардың жоспарын құрастыр. 
Ал ды мен анықта: сен кімсің «үкі», әлде 
«бозторғайсың ба». Кейін осыған байланы-
сты таңғы және кешкі сағаттарды көбірек 
пайдалан.

4. Әр күнге жоспар құру. Жоспар құрған кезде, 
«Бүгін мен нені оқуым керек», «Қандай бөлімдер 
және тақырыптар оқимын» деген сияқты нақты 
ойда болу және өзін анықтау керек;

5. Ең қиын немесе ең нашар білетін 
материалыңнан баста, егер саған өте 
қиын болса, саған жеңіл немесе қызықты 
көрінетін материалдан бастауға да болады;

6. Сабақты оқу мен демалуды реттеңдер: 
40 минут сабақ оқу, кейін 10 минут демалу.

7. Демалу кезінде ыдысты жууға, 
гүлдерге су құюға, суға түсуге немесе денені 
шынықтыруға болады;

8. Берілген пәндер бойынша өте көп тест-
тер мен тапсырмаларды шығарыңдар, өйт-
кені осындай жаттығулар сендерді тестік 
тапсырмалардың құрылымымен таныстыра-
ды;

9. Секундомерді қолыңда ұстап, жаттық. 
Тесттерді қанша уақытта жасағандарыңды 
есепте;

10. Емтихандарға дайындалу кезінде 
өзіңнің жақсы тапсырғаныңды көз алдыңа 
елестет;

«Тапсырманы орындай алмаймын»,- деп 
ешқашан ойлама;

11. Ең қиын сұрақтарды қайталау үшін ем-
тихан алдында түнді емес, бір күнді қалдыр.

Ойын-жаттығу.
Мақсаты: оқушылардың мамандық 

жөнінде түсініктерін кеңейту.
Ойын барысы: әр түрлі мамандыққа 

қызықты, әрі ерекше мінездеме айтамын. 
Сіздер сол мінездемеге жақын мамандықты 
айтасыз. 

1. Ең жасыл мамандық (геогог, биолог, 
бағбан)

2. Ең тәтті мамандық 
3. Ең шашты мамандық
4. Ең күлкілі мамандық 
5. Ең ақшалы мамандық 
6. Ең қатал мамандық 
7. Ең сұлу мамандық 
8. Ең тап-таза мамандық 
Құрметті оқушылар өздерінің арман да-

рыңды жазып, «Болашақтың жарқын жол-
да рына» салуыларың керек. Бұл жолдар 
сендердің армандарыңның орындалуына, 
қиындықтан қиналмай, жетістікке жету-
леріңге септігін тигізеді. 

Қорытынды сөз:
Өмір деген теңіз, сол теңізге батып кетпеу 

керек. Көп жағдайда өз таңдаған мамандығын 
оқып болғаннан кейін ұнатпайтындар да 
кездеседі. Олар әсершіл, көрінген нәрсеге 
тез қызыға береді. 

Өз мамандығымызға дұрыс таңдау 
жасасақ, әрбір істеген ісімізде сапа болмақ. 
Бүгінгі ұрпақтың кезеңі өз болашағыңа, 

Бұрыннан бар 
мамандықтар

Жаңадан пайда болған мамандықтар

Мұғалім
Дәрігер
Құрылысшы
Инженер
Экономист
Бухгалтер
Сылаушы

Маркетинг – өнімді өткізу проблемаларын мақсатты шешу барысындағы 
өнім мен қызмет етудегі сұраныстарды қалыптастырушы. 
Маркетолог – маркетинг проблемаларымен кәсіби айналысатын адам.
Менеджер – басқа қызметкерлерге басшылық жасайтын адам.
Дилер – биржалық немесе саудалық келісімді өз есебі, қаражаты арқылы 
үйлестіруші. 
Брокер – делдал, яғни тауар өндіруші мен тұтынушы арасын келісімге 
келтіруші. 
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оның жаңа ұғымдарды түсінуі мен қабылдай 
білуіне, дұрыс таңдау жасай білуі мен 
икемділік дағдыларына бейімделген уақытқа 
сай келіп отырсыздар. Сондықтан сендерге 
қойылатын нақты талаптар:

- белсенділік
- әлеуметтік жауапкершілік
- жоғары ой-өріс
- терең білімділік
- кәсіби сауаттылық

«Асуларды алады жастар әлі, зор болашақ 
бүгіннен басталады»- деп, біз заман тала-
бына сай болуға тырысатын жастарға сенім 
білдіре отырып, бүгінгі шарамыз сіздердің 
өз мамандықтарыңызды таңдауға, оң шешім 
қабылдауға көмектеседі деп сенемін. 

Жүректен-жүрекке 
Ата-аналар балаларына арналған қолдау 

көрсету тілектерін, оқушылар бір-біріне 
сәттіліктер жазып тақтаға іледі. 

Мамандық – жетістік мерейі
Уайсова Камшат Қабдолқызы
Ғ.Қараш атындағы орта жалпы білім 
беретін мектеп психологы
Жәнібек ауданы, БҚО

Сабақтың мақсаты: мамандық құндылы-
ғы туралы түсініктерді кеңейту, мамандық 
таңдауда жауапкершілікті қалыптастыру; ма-
мандық таңдауына көмектесу, бағыт-бағ дар 
беру және психологиялық қолдау көрсету. 

Сабақтың әдістері: сұрақ – жауап, 
психологиялық тренингтер. 

Қажетті құралдар: слайд, бояу, ақ бет 
қағаз, жапсырма.

Сабақтың жүру барысы: Ұйымдастыру: 
(Оқушылар сыныпта дөңгелене отырады, 
музыка ойнап тұрады). 

- Сәлеметсіздер ме, оқушылар! Мен 
бүгін сіздермен сабақ өткізетініме өте 
қуаныштымын. Сіздерге сәттілік тілей мін. 
Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы: «Маман дық 
– жетістік мерейі» деп аталады. Сіздер үшін 
бұл сабақ қызықты ма? ... Ендеше бастайық.

І. Шаттық шеңбері:
І. Есіміңді ерекше ата деп аталады. 
Адамның есімі – оның бетке ұстар 

құралы. Біздің есімдеріміз өмір бойы 
бірге, олар біздің мінезімізге, сезімдеріміз 
бен ойымызға өз ізін қалдырады. Ендеше 
есімімізді ерекшелендіріп атайық.

Мыс: Айдана – ақылды, мен іс тігуге 
олақпын, есесіне суретті жақсы саламын. 

Гүлзар – гүлдей, 
Эльмира – энергиялы, 
Гүлсезім – ғибратты, 
Аяулым – асыл, 
«Тілек айту» тренингі 
Мақсаты: «Оқушылардың бір-біріне де-

ген жылы сезімдерін ояту, бір-бірімен жақсы 
қарым-қатынас орната білу». 

Нұсқау: «Дөңгеленіп тұрып, қолда ры-
ңызды ұстап, бір-біріңізге жылы, маман-
дық пен байланысқан, әдемі тілектеріңізді 
білдіресіздер». 

«Мамандық» сен үшін... Мамандық деге-
ні міз не? Оқушылардың пікірлері сұралады.

Мысалы:

• адамды болашаққа апаратын жолы;
• адамның алдағы уақытқа қойған мақса

тының бірі;
• мамандық бойынша адам жұмыс істейді;
• оқуды бітіргеннен кейін таңдайтын ма

ман дық;
• ол белгілі бір кәсіпке ие болу бейіндігі, 

ұнату, таңдау, арманыңды іске асыру;
• мамандық сөзі ол жұмыспен сипатталады;
• келешекке қойған жоспары, маманды

ғын ойдағыдай бітірсе, игерсе.
• адам жаны қалаған қабілеті бар кәсіп

керлік жұмыспен айналысады.
«Әріпті мамандық» ойыны
Оқушыларға әріптер жиынтығы беріледі. 

Таңдаған әріптерін алады. Сол әріптер бой-
ынша мамандықтар тізбегін атап өтеді. 

М – мұғалім, 
Ж – журналист, 
Д – дизайнер, 
Б – балықшы, 
И – инженер, 
П – психолог, 
Т – теңізші, 
А – аспазшы, 
Психологиялық шолу ретінде анкеталық 

сұрақтар:
1. Адам өзін белгілі бір мамандыққа қашан, 

қалай дайындалу керек деп ойлайсыз?
2. Адам бірнеше мамандықты меңгерсе, 

оның өмірі қандай болады деп ойлайсыздар?
3. Қай уақытта адам өз еңбегінің жемісін 

кере алады?
4. Адам өз мамандығын таңдаған кезде, 

нені басшылыққа алу керек?
5. Жақсы маман болу үшін адам нені білуі 

және үйренуі керек?
6. Болашақ таңдар мамандығыңның еңбек 

нарығында қажеттілігі.
 Жаңа ақпарат 
Ой толықтыру: (оқушылардың ойын 

толық тыру)
Әлемде 50 мыңға жуық әр түрлі маман дықтар 

бар. Статисттердің зерттеуі бойынша жыл сай-
ын 25 млн адам өзінің жұ мыс орнын ауысты-
рып, оның 12 %-ы қай тадан өз орнына қайтып 
оралады екен. Ма ман дық таңдау жасөспірім 
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шақтағы ең маңызды шешімдердің бірі. Үлкен 
өмірге енді ғана аяқ басқан жас ұланның ал-
дында мыңдаған мамандықтаны өзіне лайықты 
біреуін таңдау міндеті тұрады. Психологтар кез 
келген адам өзінің мамандығына риза болуы ке-
рек, егер риза болмаса эмоционалдық тұрғыда 
күйреуге ұшырайды дейді. Мамандықтың 
жаманы жоқ, бірақ мұның кез-келгеніне 
икемділік қажет, бұл жай күнелту, тамақ 
асыраудың жолы ғана емес, үлкен өнерді, зор 
шеберлікті қажет ететін нәрсе. Кейбір жастар 
мамандық таңдау ережесін білмегендіктен өзі 
қызықпайтын мамандықты таңдайды. Осы-
дан өз мамандығына қанағаттанбаушылық, 
реніш сезімдері болып, тіпті алдарына жоспар 
да құрғысы келмейді. Мамандық таңдау – өте 
жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандық 
таңдауда әр адам өзінің қызы ғушылығына, 
қабілетіне, бейімділігіне, қалауына сүйену 
керек. Қазіргі таңда мамандықтың түрі көп. 
Таңдау жасау оңай емес. Ең бастысы – адам 
еңбекке қабілетті, зейінді болуы қажет және 
оның мамандығы өзі өскен ортаға маңызды, 
бағалы үлес қосатындай болуы шарт. Өз ісіне 
сенімді, дұрыс таңдау жасаған адам ғана 
жетістікке жетеді. Сондықтан икемі, қызығуы, 
бейімі бар мамандықты таңдай білу, өзіне, 
қоғамға тигізетін пайдасын ойлау, мұндай 
еңбектен шабыт туатыны, ол өнімді еңбекке 
ұласып, табыс әкелетінін білу керек.

 «Өзіңді қалай бағалайсың » тесті?
«Ағаш» әдістемесі?
Алдарыңыздағы суреттегі теректен, өзі-

ңіздің ашуланған күйіңізге ұқсас адамды 
қызылмен бояңыз. Енді жасыл түспен сіз ді ашу-
ландырған адамды бояңыз. Және дос тасқыңыз 
келетін адамның орнын көкпен бояңыз.

«Ашудың хаты»
Өзіңізді ашуландырған немесе жек 

көретін адам туралы ойлаңыз.
Енді сол адамға хат жазыңыз. Хатыңызда 

ол адамды көргенде, оның ескерту сөздерін 
естігенде, не айтқыңыз келетінін соны жазу-
ға болады. 

Хатты жазып болған соң, жыртып тас-
тауға, жұмырлап тастауға болады.

Психологиялық сәт: «Психогеометрия» 
өзін-өзі тану

Оқушылар өзіңе ұнаған геометриялық 
фигуралардың кез-келгенін таңдауы тиіс. 
Әр фигура қандай да бір адам бойындағы 
қасиетті, қабілетті білдіреді. Әрқайсымыз 
өзімізді танып көрелік.

Квадрат. Сенде төзімділік, шыдамдылық, 
еңбекқорлық дамыған. Өз айналана адам-
дарды жинап ұйымдастыру, реттеу және 
жүйелеу қабілетін баршылық. Сенен үздік 
администратор шығады, бірақ саған өзіңнің 
кәсіптік мамандығыңды менеджментпен 
байланыстырмауға ұсыныс айтамын. 

Зигзаг. Сенде әсемдікті көре білу 

қабілетін жоғары қалыптасқан, сондай - 
ақ шығармашылық қабілетін, ой-өрісін 
дамыған. Сенде табиғи өткіройлылық бар, 
өз айналана қабілетті адамдарды жинай ала-
сын. Сені шаблондар, ережелер, нұсқаулар 
қызықтырмайды. Бастаған істі аяқтауға 
төзімділіктің жоқтығы бөгет жасайды.

Шеңбер. Сенде адамгершілік жоғары 
дамыған. Сен өз әріптесіңді тыңдай аласың 
және оның қайғысы мен қуанышын бірге 
бөлісесің, басқаның ауарпатылығына 
жәрдемдесу қабілетін жоғары қалыптасқан. 
Саған жеке адамдар арасындағы кикілжіңдер 
тән емес, өзіңді олардан аулақ ұстайсың. Се-
нен үздік психолог шығуы мүмкін.

Үшбұрыш. Саған басқарушылық қасиет 
тән. Өз көздеген мақсатына қол жеткізуге 
барлық мүмкіншілігіңді жасайсың. Өзіңе 
сенімдісің және жеңіске, жетістіктерге, 
ұтыс тарға оңай қол жеткізесің. Айтқа-
ның нан шықпайсың, абыройлысың. Сен 
қоғамда, өмірде жоғары жетістіктерге қол 
жеткізесің, жұмысыңда жоғарыға көтерілуге 
бейімділігің бар. Саған менеджмент саласын 
меңгеру ұсынылады. 

Стресті түсіру жолдары... жаттығуы
Оқушылар дөңгеленіп тұрады. Әрқай-

сы сына шар беріледі. Әр оқушы шарды 
үре отырып, өзінің бойындағы жағымсыз 
сезіздерін, ашу-ызасын айту керек. 

Қорытындылау: үрілген шарды жару не-
месе далаға ұшырып жіберу керек. 

Кестені толтыру
Оқушыларға мамандық атауы беріледі (1) 

кестедегі, сол мамандыққа адамның қасиетін 
толтыру қажет (2) кестеге. 
Мамандық (1) Адамның қасиеті (2)
Әлеуметтік 
жұмысшы 

Коммуникативтік 

Психолог Эмпатия (Өзге адамның 
эмоциясын сезіну) 

Медбике Жанашырлық 
Альпинист Ерік 
Менеджер Еңбекке қабілеттілік 
Инженер – 
құрастырушы 

Еңбекқор 

Теңізші Дербестілік 
Бизнесмен Пысықтық 
Машина зерттеуші Тапқырлық 

Қорытынды бөлім:
Оқушыларға парақшалар таратылады. Қол-

дан қайық жасап, тілектерін айтып суға салу. 
Бүгінгі сабағымды мына өлең жолдары-

мен аяқтауға рұқсат етіңіздер:
Еңбек етсем, ертеңгі – бақытыма сенемін.
Мақсатыма жеткізер – уақытыма сенемін.
Достық іспен қасты да – жеңеріме сенемін,
Ақыл, сана білім мен – өнеріме сенемін.
Арым - таза, ақ көңіл – адалдыққа сенемін,
Абыройлы, ақ ниет – адамдыққа сенемін!
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