
  
 

 

 

 

 

АТА-АНАЛАРҒА БАЛАНЫ ДАМЫТУДА  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК 

 

НҰСҚАУЛЫҚ  

 



 

 

Ата-аналарға баланы дамытуда педагогикалық-әдістемелік кӛмек беруге нұсқаулық 

материалдар Бангкок ЮНЕСКО мен Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және 

Ӛзбекстан бойынша ЮНЕСКО Кластерлік кеңсесінің қолдауымен 

«Қазақстандағы баршаға білім беру» Қауымдастығының сарапшыларымен 

дайындалған.  

Осы жарияланымда қолданылған атаулар мен материалдар қандай да бір 

мемлекеттің, аумақтың, қаланың немесе ауданның немесе олардың тиісті басқару 

органдарының құқықтық мәртебесіне, сондай-ақ шектеу сызықтары немесе 

шекараларына қатысты ЮНЕСКО тарапынан пікір білдірушілік болып 

табылмайды. 

Аталған түйіндемедегі деректерді жинақтағаны мен ұсынғандығы үшін авторлар 

жауапты, сонымен қатар міндетті түрде ЮНЕСКО пікірі болып табылмайтын 

және Ұйымға ешбір міндеттемелер жүктемейтін пікір білдіргені үшін 

жауапкершілікке тартылады.  
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Кіріспе сӛз 

 

Қазақстанның білім беру саясатында мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқытуды дамыту ӛте маңызды 

орын алады. Сондықтан біз ЮНЕСКО-ның 

Бангкоктағы сарапшыларының бастамасымен Ата-

аналарға педагогикалық білім беру халықаралық 

Бағдарламасы аясында әзірленген «Ата-аналарға 

баланы дамытуда педагогикалық-әдістемелік кӛмек 

нұсқаулығы (бұдан әрі- АБДПӘКН)» мен 

«Фасилитаторларға арналған әдістемелік құрал» 

әдіснамаларын қолдаймыз.  

Бағдарламаның негізгі мақсаты - Нұсқаулық пен 

Әдістемелік құрал әрбір баланың толыққанды ӛмір 

сүруіне, оның дұрыс дамуы мен денсаулығын 

қамтамасыз етудің маңызды рӛлін терең түсінуге, ерте жастағы балаларды 

тәрбиелеу мен оқыту бойынша ата-аналар, тәрбиешілер және басқа да 

қызметкерлердің құзыреттілігін кӛтерумен айналысатын бейресми білім беру 

ұйымдарына ақпараттық-әдістемелік кӛмек кӛрсетуге бағытталған.  

АБДПӘКН кіріспеден және мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу 

мен оқытуға қатысатын барлық тұлғаларға арналған нақты заманауи 

ақпараттардан, нұсқаулықтардан құралған тоғыз бӛлімнен тұрады. 

Нұсқаулыққа қосымша ата-аналар мен тәрбиешілерді және сол салаға қатысты 

тұлғаларды тәжірибелік оқытумен тікелей айналысатын 

фасилитатор/бапкерлерге арналған әдістемелік құралдың болуы ӛте маңызды. 

Ерте жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқыту жағдайындағы Бангкок 

ЮНЕСКО материалдарының мазмұнын Қазақстанға бейімдеуге Алматы 

ЮНЕСКО қолдауымен «Қазақстандағы баршаға білім беру» 

Қауымдастығының мамандары маңызды үлес қосты. Олардың кӛмегімен 

республикамызда мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың шынайы 

саясатын кӛрсететін, сонымен қатар бейімделген нұсқаулық тәжірибе жүзінде 

ата-аналармен жұмыс және балаларды тәрбиелеуде пайдаланылатын 

ақпараттық, нормативтік, иллюстративті - кӛрнекілік қосымшаларымен 

толықтырылды. 

Біздің кӛзқарасымыз бойынша, Нұсқаулықта қарастырылған барлық 

мәселелер ата-аналардың және сәбилер мен балалардың күнделікті күтіміне 

жауаптылардың, сонымен қоса әкелердің де қызығушылығын оятып, 

құндылығын арттыра түседі. Әрбір бӛлімдері қызықты, әрі ӛзекті мазмұнды 

құрайтын Нұсқаулық тек қана мектепке дейінгі ұйымдарға ғана емес, 

педагогтардың біліктілігін арттыру жүйесіне де ӛте қажет деп санаймыз. 

Біз ӛз тарапымыздан Азия-Тынық мұхиттық Аймақтық Бюросының 

(Бангкок ЮНЕСКО) басшылары мен сарапшыларына ата-аналар, 

тәрбиешілер, қызығушылық танытқан ұйымдар және жекелеген тұлғаларға 

бала тәрбиесіндегі ағарту жұмыстарын жақсартуға негізделген құнды да ӛте 

маңызды материалдар әзірлегені үшін алғысымызды білдіреміз. 

 

 

Мектепке дейінгі және орта білім 

Департаментінің директоры                              Ж.Жонтаева
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Алғы сӛз 

  

Ерте балалық шақ – адам баласының дамуындағы 

маңызды кезең. Ӛмірге алғаш қадам басу жылдарында 

мидың дамуында елеулі ӛзгерістер болып жатады, ӛз 

отбасымен және одан да кеңірек қауымдастықпен қарым-

қатынасқа түсуі баланың одан ары дамуына зор әсерін 

тигізеді.  

Ерте жастағы баланы оқыту мен тәрбиелеуді кеңейту 

және жетілдіру – Баршаға білім берудегі (БББ) алты 

мақсаттың бірі болып табылады. Алайда, сол мақсаттың бірі 

жетістікке жетуге аз кӛңіл бӛлінеді және ӛмірдің барлық 

ағымында оқытудың маңызды негіздерін құруда 

мемлекеттік қаражаттар ӛте аз бӛлінеді.  

Барлық балаларды ерте дамыту Бағдарламасын кеңейтуге және оның сапасын 

жоғарылатуға шақыра отырып, ата-аналар мен отбасылардың тиімді тәрбиеші мен 

тәлімгер болуына кӛмектесу мақсатында ЮНЕСКО балаларды тәрбиелеуге ата-

аналарды дайындау (педагогикалық білім беру) бағдарламасының кеңінен 

таралуына мүмкіндік береді. «Жергілікті Қауымдастық Орталықтары және 

Қамтылмағандарды ӛмір бойына оқытуға тарту үшін Баламалылық бағдарламасы» 

жобасының бӛлігі ретінде Білім берудің Азия-Тынық мұхиттық Бюросы (ЮНЕСКО 

Бангкок) Жергілікті Қауымдастықты Оқыту Орталықтары ұсынған ата-аналарға білім 

беруді қолдау арқылы ерте жастағы балаларды бейформалды оқыту мен тәрбиелеу 

сапасын жақсартуға бағытталған «Ата-аналарға баланы дамытуда педагогикалық-

әдістемелік кӛмек» нұсқаулығын дайындады.  

Ата-аналарға баланы дамытуда педагогикалық-әдістемелік кӛмек 

нұсқаулығының мақсаты ақпараттылық деңгейін кӛтеру және ерте жастағы балаларды 

оқыту мен тәрбиелеудің маңыздылығын, сонымен қатар балаларды оқытумен, 

олардың денсаулығы мен дамуын, бақытты болашағын қамтамасыз етумен 

айналысатын тұлғалардың атқаратын маңызды рӛлін ерекше атап кӛрсету болып 

табылады. Бұл құрал барлық мүдделі тұлғаларға, оның ішінде ата-аналар, әжелер мен 

аталар, аға мен әпкелерге, қауымдастық мүшелеріне ерте жастағы балаларды оқыту 

және тәрбиелеу туралы маңызды практикалық ақпарат беру үшін арнайы 

құрастырылды.  

Осы құрал кіріспеден және тоғыз бӛлімнен тұрады, әрқайсысы бала күтімі мен 

тәрбиелеуіне қатысатын тұлғалардың қарапайым материалдарды қолдана отырып, 

пайдаланатын нақты әрекеттер мен сабақтардан тұрады.  

Қоса берілген ата-аналарға педагогикалық білім беру бойынша «Фасилитаторлар 

Нұсқаулығы» осы бағдарлама бойынша ата-аналарды практикалық оқытумен 

қамтамасыз ететін фасилитаторларға арналған.  

Құрал мен Нұсқаулық ғылыми зерттеу негізінде және Бангладеш, Мьянма, 

Пәкістан, Самоа, Вьетнам секілді Азия-Тынық мұхиттық аймағының бес елдеріндегі 

шолу нәтижесінде айқындалған ата-аналар қажеттіліктері мен тәжірибесі негізінде 

дайындалған.  

Құрал мен Нұсқаулық жергілікті жағдайларға бейімделген, жоғарыда аталған бес 

елдің тілдеріне аударылған және басқа елдерді біздің Кеңседен кеңес алу негізінде осы 

жұмысқа қосылуға шақырамыз.  

 



 
 
 

 

Азия-Тынық мұхиттық аймағы елдерінің әртүрлі әлеуметтік және мәдени 

жағдайларына жеңіл бейімделетін қарапайым, сондай-ақ ақпараттандыру 

тұрғысынан ауқымды болатын «Ата-аналарға баланы дамытуда педагогикалық-

әдістемелік кӛмек» нұсқаулығы мен құралын дайындау оңайға соқпады. Оған 

Ашима Капур қолдауымен және Нұсқаулық пен Құралдың басылып шығуына, 

жобаның жалпы үйлесімділігін қамтамасыз еткен ЮНЕСКО Бангкоктағы Мами 

Умаяхара мен мәтінді дайындаған тәуелсіз кеңес беруші Глен Палмер кӛмегімен 

қол жеткізілді. Сонымен қатар, осы жарияланым негізіндегі шолу 

қорытындыларының есебін дайындаған Луис Харвиге алғысымызды білдіреміз.  

ЮНЕСКО Бангкок ұйымдастырған семинарда шолу ӛткізуге қатысып, ӛте 

маңызды үлес қосқан, семинар кезінде практикалық кеңес берген Бангладеш, 

Мьянма, Пәкістан, Самоа және Вьетнам ӛкілдеріне үлкен рахмет. 

Ерте жастағы балаларды оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша 

ЮНЕСКО Бангкок Кеңес беру Комитеті мүшелері: Хамид А.Хаким мырзаға 

(ЮНЕСКО Бангкок), Лаура Петерсон (Қолдар жүрекке Интернешнл), Мак 

Хаяшикава (ЮНИСЕФ-EAPRO) және Йошие Кага (ЮНЕСКО Париж) 

түсіндірмелері мен ұсыныстары арқасында, сонымен қатар Дэвид Фейнголд және 

Жюстин Сас (ЮНЕСКО Бангкок) қосқан үлесі арқылы қос жарияланым 

толықтырылып, жетілдірілді.  

Осы жарияланымның жарыққа шығуына қаржылық кӛмек кӛрсеткен Жапония 

халқы мен Үкіметіне алғысымыз шексіз.  

Ұсынған жарияланымдарды оқыған кезде зор қанағат алатыныңызға сенемін. 

Сіздерді ерте жастағы балаларды оқыту мен тәрбиелеудің қолдаушысы және  ӛз 

отбасыларыңызда және қауымдастықтарыңызда кішкентай бүлдіршіндердің тиімді 

тәрбиешілері болуға шақырамын.  

 

 

 

Кванг-Джо КИМ, 

ЮНЕСКО Бангкок 

Директоры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Кіріспе. «Ата-аналарға баланы дамытуда педагогикалық-әдістемелік 

кӛмек»  бағдарламасына шолу 

 

«Жергілікті Қауымдастық Орталықтары және Қамтылмағандарды ӛмір бойына 

оқытуға тарту үшін Баламалылық бағдарламасы» жобасының бӛлігі болып табылады 

және Азия-Тынық мұхит аймағындағы түрлі елдеріндегі Жергілікті Қауымдастықты 

Оқыту Орталықтарында (ЖҚОО) ӛткізілген семинарлардан тұрады.  

ЖҚОО – білім берудің ресми жүйесінен тыс қызмет ететін жергілікті білім беру 

орталықтары немесе ұйымдары. Кӛп жағдайда оларды оқытудың әртүрлі 

мүмкіндіктерін беру мақсатында жергілікті қауымдастық құрады және олардың 

қызметін басқарады. ЖҚОО қолдану аясы кең екендігін, білім беру мүмкіндіктерін 

қамтудың, әсіресе, білім беру жүйесінің ресми жүйесі шеңберінде қамту күрделі 

болатын топтар үшін тиімді платформасы болып табылатындығын дәлелдеді.  

Ата-аналарға баланы дамытуда педагогикалық-әдістемелік кӛмек семинарлары 

нәрестелер мен кішкентай балаларды күту және олардың даму мәселелерін 

қарастырады. Бӛлімдер пен сабақтар арқылы ата-аналар балаларын жаңа ақпаратпен, 

жаңа идеялармен таныстыру мақсатында семинарлар дайындалған. Семинарлар 

қатысушылары әр тақырыпқа қатысты тәжірибе алмаса алады және мәселелерді 

талқылауға мүмкіндіктері бар. Әр семинарда оларға бӛлім беріледі, оларды ӛзімен 

алып кете алады, ақпаратпен ӛз отбасы мүшелерімен және басқа қауымдастық 

мүшелерімен бӛлісе алады.  

Семинарлар кімдерге арналған? 

Балаларға қамқорлық жасау - барлық қауымдастыққа қатысты мәселе. 

Сондықтан да, ата-аналарға педагогикалық білім беру семинарлары кішкентай 

балалардың қалай дамитындығы, ересектер және үлкен балалар оларға қалай 

кӛмектесе алатындығы туралы кӛбірек білгісі келген тұлғаларға арналған. Бұл ата-

аналарға және нәрестелер мен кішкентай балаларға күтім жасайтын, оның ішінде ӛз 

баласының тәрбиесінде маңызды рӛл атқаратын әкелерге ерекше құндылық болып 

табылады.  

Семинарларда қаралатын мәселелер: 

Кіріспені толықтыру ретінде семинарларда тоғыз тақырып қаралатын болады. 

Әрбір семинар жеке тақырыпты қамтиды және әр тақырыпқа бӛлек бӛлім ұсынылады. 

Тоғыз тақырып тӛменде кӛрсетілген.  

1-тақырып: Балаларға қамқорлық жасау. 

Бұл тақырып ата-ана болудың мәнін, сәбилердің денсаулығы мен қауіпсіздігіне 

отбасы мүшелері және қауымдастықтың қандай жауапкершілік тартатындығын 

ашады. Сондай-ақ, жаңа туылған нәресте және кішкентай балалардың қажеттіліктері 

мен құқықтары туралы ақпарат береді.  

2-тақырып: Бала дүниеге келді. 

Бұл тақырыпта жүктілік, босануға дейінгі, босанудан кейінгі кезеңде ана мен 

сәбидің денсаулығы және қамқорлығы туралы мәселелер қарастырылады. Ана 

сүтімен тамақтандыру кезінен бастап ана мен сәбидің арасындағы тығыз байланысқа 

ерекше мән беріледі.  

 3-тақырып: Бала дамуы.  

         Бұл тақырыпта бала миының дамуы, оның жалпы дамуы мен тану үдерісі 

мәселелері түсіндіріледі. Баланың әртүрлі жас кезеңдегі дамуы сипатталған, ата-

аналарға балалардың тұлғалық әлеуетін дамуы мен іске асыруына қалай кӛмектесуі 

керек туралы кеңестер беріледі.  

     



 
 
 

 

4-тақырып: Денсаулық және тамақтану. 

Бұл тақырып нәрестелер мен кішкентай балалар үшін ықтимал қауіптер мен 

тәуекелдерді сипаттайды. Сонымен қатар, балалар үшін толыққанды тамақтанудың 

маңыздылығы кӛрсетілген.  

     5-тақырып: Бала ӛміріндегі ойын. 

Бұл тақырыпта балалардың жан-жақты дамуына ойынның қалай ықпал 

ететіндігі кӛрсетілген. Кішкентай балалардың ойыны үшін сыртқы ортаның 

объектілері мен материалдарын қалай қолдану, балалармен жүргізуге болатын 

сабақтарды ұйымдастыру бойынша практикалық кеңестер берілген.  

6-тақырып: Балалардың қарым-қатынасқа түсу тәсілдерінің кӛптігі. 

Осы тақырыпта балалардың қарым-қатынасқа түсуінің кӛптеген тәсілдері 

қарастырылады. Баланың ана тілін маңыздылығына ерекше кӛңіл бӛлінеді. Оқу мен 

жазудың берік іргетасын құруға себін тигізетін кеңестерді қоса алғанда, баланың 

сӛйлеуін дамытуына кӛмектесетін сабақтарды ұйымдастыру бойынша кеңестер 

берілген.  

7-тақырып: Кішкентай балалардың мінез-құлқы. 

Бұл тарауда кішкентай балалардың мінез-құлқы, әртүрлі шақта қандай мінез-

құлықты күтуге болатындығы туралы ақпарат берілген. Қатаң жазалаудың орнына 

позитивті тәсілді қолданудың маңыздылығы кӛрсетілген. Осы тақырып бойынша 

кӛптеген позитивті әдістер мен тәсілдер берілген. Алғашқы қадам ретінде балалармен 

жылы ӛзара қарым-қатынасты орнатудың қажеттілігіне зейін аударылған.  

8-тақырып: Дамуында кемшіліктері бар балалар. 

Бұл тарау отбасылар мен қауымдастықты барлық балалардың тұлғасын 

құрметтеуге, әрбір баланы отбасы мен қауымдастық ӛміріне қосуына шақырады. Ол 

дамуында кемшілігі бар балаларға бағытталған және осындай кішкентай балаларға 

қолдаудың кӛптеген идеяны ұсынады.  

9-тақырып: Мектепке барамыз. 

Мектеп ӛмірінің басталуы – барлық кішкентай балалардың ӛміріндегі 

маңызды кезең. Бұл тарауда мектептегі уақытты барлық балалар үшін табысты және 

жағымды тәжірибеге айналдыру мақсатында ата-аналар, отбасы мен қауымдастықтың 

басқа мүшелері қалай ынтымақтасуы керек туралы кеңестер берілген.  

Сабақтардың ұйымдастырылуы: 

Фасилитаторлар қатысушылармен бірлесе семинарларды ӛткізудің жиілігін 

шешеді. Әрбір семинар екі сағат шамасында болады, алайда қатысушылардың тілегі 

бойынша қысқа немесе ұзағырақ болуы мүмкін. Барлық семинарлар интерактивті, яғни 

қатысушылар бір-бірімен әңгімелесетін, талқылайтын және пікір алмасатын сабақтар 

ұйымдастырылатын болады. Мұндай сабақтар кӛп жағдайда кіші топтарда ӛтеді. Кейде 

оларға ойындар, рӛлдік ойындар және оқытуды белсендірудің басқа да қызықты 

әдістері де қосылады.  

Қосымша ақпараттарды қайдан алуға болады? 

Егер семинарға қатысушылар ӛткен не жаңа тақырыптары бойынша кӛбірек 

ақпарат алғысы келсе, оны фасилитатормен талқылауға болады. Фасилитатор нақты 

қауымдастықтың тыңдаушыларының сұраныстарына сай келетін қосымша семинарларды 

ұйымдастыра алады және оқуға арналған қосымша материалдарды дайындай алады.  

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстандағы ата-аналар мен ЮНЕСКО Бангкок фасилитаторларына 

арналған материалдар мазмұны балаларды тәрбиелеу және дамытудың жергілікті 

жағдайларына бейімделген.  

Осы мақсатта сарапшылардың пилотты топтары қолда бар ата-аналарға 

арналған бӛлімдер және фасилитаторларға арналған ұсыныстарға қосымша 100-

ден астам фотосуреттер, суреттер және 5 кесте, 30-ға жуық ақпараттық-

әдістемелік кіріктірмені (республиканың аймақтарында бар ресурстар мен 

қызмет кӛрсетудің сипаттамасын, балалар ӛлеңдерін, жаттығуларды, 

Қазақстанда жарық кӛрген мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мәселелері 

бойынша оқу-әдістемелік әдебиетке аннотацияларды, ата-аналарға қосымша 

пайдалы сілтемелер тізімін қоса алғанда) жинақтады.  

Фото иллюстрацияның негізгі кӛзі жобаға қатысушылардың отбасылық 

мұрағаттары, сонымен қатар бӛлімдердің тақырыптарына сай келетін 

материалдар, Қазақстандық сайттар болып табылады. Ата-аналарға арналған 

нұсқаулық пен фасилитаторларға арналған құралға қосылған фото 

ақпараттардың негізгі электронды кӛздерінің тізімі келтірілген: 

www.bota.kz/index.php/articles/  

www.dknews.kz/tag/дети  

www.elim.kz/forum/lofiversion/index.php?t2703.html    

www.kidskz.narod.ru/  

www.lenta.kz/news/?article=342165   

www.nashaagasha.org/social/   

www.today.kz/ru/news/kazakhstan/2012-06-27/68390   

www.unicef.kz/ru/services/child_welfare/   

www.vesti.kz/society/57051/  

www.yk-news.kz/novost  
 

http://www.bota.kz/index.php/articles/
http://www.dknews.kz/tag/дети
http://www.elim.kz/forum/lofiversion/index.php?t2703.html
http://www.kidskz.narod.ru/
http://www.lenta.kz/news/?article=342165
http://www.nashaagasha.org/social/
http://www.today.kz/ru/news/kazakhstan/2012-06-27/68390
http://www.unicef.kz/ru/services/child_welfare/
http://www.vesti.kz/society/57051/
http://www.yk-news.kz/novost


 
 
 

 

 

Балаларға қамқорлық жасау 

 

1 буклет 

 

 



 

 

 

 

 

Балаларға қамқорлық жасау 

 
Кішкентай балаларға қамқорлық жасай отырып, тәрбиешілер (ата-аналар, 

әжелер мен аталар, ағалар, апалар, отбасы мен қауымдастықтың басқа да 

мүшелері) ӛте маңызды рӛл атқарады. Қоғамның келешегі олардың қолдарында.  

Барлық балалар ӛзін біреулердің жақсы кӛретіндігін, қауіпсіздікте 

болатындығын, дені сау, бақытты, қауымдастық пен қоғам ӛміріне белсенді 

қатыса алатындығын сезінуі керек. «Балаларға қамқорлық жасау» кітапшасы 

балалар махаббат пен қамқорлықты сезінуге кӛмектесетіндей әзірленген. Бұл 

кітапшада балаларға қамқорлық жасайтындар үшін олардың рӛлдері мен 

жауапкершілігі, балалардың құқықтары мен оларды зияннан қалай қорғау 

керектігі туралы ақпараттар берілген.  

 

 
 

Біз махаббат пен қамқорлыққа бӛленгенбіз! 

 

 
       Үйде және балабақшадағы                                    Демалу және ойнау мүмкіндігі 

қауіпсіз орта                                                            

 

 



 

 

 

                  
            Дос болу мүмкіндігі                                              Сүйетiн адамдарымен қарым- қатынас- әр                                               

                                                                                                  ауыртпалықтардан басты қорғанысы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Баланың тағамдық үлесінде  витаминдер  

        (кӛкӛнiстер ) - жыл бойы  

 

         Ата-аналар және тәрбиешілер – олар бала ӛмірінде кімдер? 

Барлық балаларға ата-ана керек. Алайда біз осы Нұсқаулықта «ата-ана» 

терминін қолданған кезде балаларға ӛмір сыйлаған адамды ғана емес, күнделікті 

ӛмірде балаларға қамқорлық жасайтын барлық адамдарды айтамыз.  

Тәрбиешілер (Caregivers) – бұл балаларға күнделікті ӛмірде қамқорлық 

жасайтын және оларға берік болуға қажетті қолдау кӛрсететін адамдар. Баласы 

дүниеге келген ата-аналар үшін бұл міндет - үйреншікті іс, алайда әже, ата, аға, 

әпке, отбасы немесе қауымдастықтың басқа мүшелерін қоса алғанда, осыған 

қатысатын басқа да адамдар бар.  

Әкенің рӛлі қандай? 

Кӛптеген қауымдастықта әйелдер дәстүрлі түрде балаларға қамқорлық 

жасаудың басым бӛлігін ӛзіне алады. Бірақ әкелер балалардың тәрбиесіне, 

олардың іс-әрекетіне әйелдерімен бірдей жауапкершілікте болады, балалардың 

дамуына үлкен әсер етеді. Зерттеу кӛрсеткендей, әкелер ӛзінің балаларын 

тәрбиелеу үдерісіне қатысқан кезде балалардың әлеуметтік және эмоционалдық 

дағдылары жақсы дамиды, олар мектепте ӛте жақсы оқиды. 

Кейбір әкелер ӛзінің кішкентай балаларына кӛп уақытын бӛледі. Кӛптеген 

әкелер әйелінің босануына қатысады және балаларға күтім жасау бойынша негізгі 

жұмыстарды ӛзіне алады. Кейбір әкелер ӛзінің рӛлін басқаша кӛреді. Олар 

балаларын тұрғын үймен және азық-түлікпен қамтамасыз ете алады, бірақ тәртіп 

мәселесін қоспағанда, ӛзінің балаларының күнделікті ӛміріне аз қатысады. 

Мұндай әрекет дәстүрлі себептермен түсіндіріледі, оларға балалардың тәрбиесіне 

барынша белсенді қатысуға мүмкіндік бермейді.  



 

 

 

Кӛптеген ер адамдардың балаларға күтім жасау, олардың 

тәрбиесі туралы барынша кӛп мәлімет білгісі келетіндігін 

тәжірибе кӛрсетті. Балалардың тәрбиесі туралы 

бағдарламалар кӛп жағдайда әйелдер мен жас аналарға 

арналған, сондықтан олар әйелдер арасында ӛздерін 

қолайсыз сезінеді немесе мұндай бағдарламаға қатысса, 

басқа ер адамдар мазақ етеді деп ойлайды.  

Ата-аналарға педагогикалық білім беру бойынша 

бағдарлама мақсаты ӛзінің пікірлерін еркін білдіретін 

және қиындықтарды еркін талқылай алатын ер адамдарға 

арналған семинарларға немесе жеке сессияларға барлық 

жастағы ерлер мен ер балаларды тарту болып табылады.         
Әкесімен бірге саябақта 

 

Фасилитатор нақты бір қауымдастықта қандай тәсіл жақсы жұмыс 

жасайтындығы туралы ӛзі шешсін. Тӛменде  ойланып, 

талқылайтын бірнеше сұрақтар келтірілген:    

Сіздің отбасыңызда ер адамның қандай жауапкершілігі 

бар? Ол әке болу және балаларға қамқорлық жасау 

мәселесіне қосылады ма? Кішкентай балалардың 

кӛбісінде ӛзімен бірге тұратын әкесі бар ма? Балалар 

кішкентай болғанда әкелері балалармен сӛйлеседі ме? 

Жауабы иә болса, онда қалай сӛйлеседі? Әкелерінің 

балаларымен жақсы қарым-қатынасына қандай 

мысалдар келтіре аласыз? Сіздің қауымдастығыңызда 

балаларға күтім жасау, тәрбиелеу үдерісінде балаларға 

зиян келетін (яғни, сіздің ӛзгерткіңіз келетін практика) 

мысалдар бар ма? 

 
Тауда серуендеу: әкесі қызының      

қауіпсіздігі үшін ұстап тұр 

  

 

Бала құқықтары 

Кӛптеген елдер балалардың құқықтары бар екендігін мойындайды. Мұндай 

елдерде балалардың құқықтарын қорғауға, олардың дұрыс дамуына қолдау жасауға 

бағытталған заңдары да бар. Заңға кірген жеке жалпы салалар:  

- Барлық балалар ӛмір сүруге, тіршілік етуге және дамуға құқылы.  

Бұл балаларға лайықты күтім жасалынуына құқығы бар дегенді білдіреді. 

Олар және олардың аналарында жақсы медициналық қызмет кӛрсету мен 

тамақтануы, аурудан қорғанысы болуы тиіс. Балалар сау және қауіпсіз ортада 

ӛсуге, ӛзіндік дамуы үшін құқықтары бар. 

-  Барлық балалар кемсітушіліксіз әділетті қарым-қатынасқа құқылы.  

Барлық балалар сапалы тамақтануына, олардың дамуы үшін күтім жасалынуына 

және мүмкіндіктеріне құқықтары бірдей. Әсіресе, бұл қыз балаларға, дамуында 

ауытқушылықтары бар балаларға, АҚТҚ және ЖҚТБ дерттеріне шалдыққан 

немесе басқа аурулары бар, сонымен қатар этникалық жӛнінен азшылық тобына 

жататын балаларға қатысты.  



 

 

 

- Барлық балалар ойын ойнауға және бос уақытқа құқығы бар. Ойын 

баланың жан-жақты дамуына - әлеуметтік, эмоционалдық, ойлау, тіл және дене 

дамуына кӛмектесетін, сәбилер мен кішкентай балалар үйренетін тікелей жол 

болып табылады.  

- Барлық балалар білім алуға құқылы. Балалар тегін бастауыш білім алуына 

және мектептегі ӛздері қызыққан басқа да қызметтер кӛрсетілуіне құқығы бар. 

Сондай-ақ, оларда ерте жастан дамытудың сапалы бағдарламаларына қатысу 

мүмкіндігі болуы керек; мұндай бағдарламаға қатысатындардың мектепке 

даярлығы жақсы болады және мұндай балаларда мектепке бару, мектепте қалу 

ықтималдылығы жоғары болады.  

- Барлық балалар ӛз пікірін еркін білдіруге құқылы. Тіпті кішкентай 

балалар ӛз пікірін еркін білдіруге және олардың күнделікті ӛміріне әсер ететін 

мәселелер бойынша шешім қабылдауға мүмкіндіктері болуы тиіс. Олардың 

пікірін біліп, біз балаларға құрмет білдіреміз және олармен ӛзіміздің ӛзара қарым-

қатынасымызды нығайтамыз.  

Балаларды тәрбиелеу тәжірибесі балаларды сыйлауға, махаббат пен қауіпсіз 

ортада ӛсуге, олардың ӛміріндегі маңызды адамдар – ӛзінің ата-аналарына сенім 

білдіре алатындығын түсінуге құрылуы тиіс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Білім алу құқығы: оқу үшін жақсы жағдай 

 

 

Балалардың қауіпсіздігін сақтау 

Балаларға қамқорлық жасау – үйде және қауымдастықтағы қауіптерден 

қорғауын білдіреді. Бұл үйде және қауымдастықта балаларды зорлық-зомбылық 

кӛрсетудің кез келген нысанынан, жазатайым оқиғалардан сақтау болып табылады.  

Жазатайым оқиғалардың алдын алу 

Кӛптеген балалар жыл сайын жазатайым оқиғалар нәтижесінде жарақаттар 

алады немесе кӛз жұмады. Мұндай жағдайлардың кӛбінің алдын алуға болады. 

Ата-аналар мен балалардың тәрбиесі мен қамқорлық жасаумен айналысатын ӛзге 

тұлғалардың міндеті балаларды қауіптер мен дене жарақаттарынан қорғау болып 

табылады. Балалардың ӛсу жасына қарай тәуекелдер ӛзгереді. Балалар арасында 

барынша жиі орын алатын жазатайым оқиғаларға мыналар жатады:  

- Отқа және ыстық суға күю; 

- Құлау; 

- Балалардың суға бату жағдайлары;  

- Улану;  

- Жол апаттары;  

- Электр тоғымен зақымдану.  

 



 

 

 

 

Тәрбиешілер үйдегі немесе үй айналасындағы жазатайым оқиға орын алуы 

мүмкін жерлер туралы алдын ала біліп, алдын-алуы мүмкін. Тӛменде балалардың 

тәрбиесімен айналысатын тұлғалар үшін жазатайым оқиғалардың алдын-алу 

бойынша кеңестер берілген:  

- Ас әзірлеу жерлерінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша шаралар 

қабылдаңыз. Мысалы, балалардың плита үстіндегі кастрӛл және шәйнектерге қолы 

жетпеуі. 

- Сәбилер мен кішкентай балаларды қараусыз қалдырмаңыз.  

- Сәбилер мен кішкентай балаларды судың жанында қараусыз қалдырмаңыз 

(тереңдігі 10 сантиметрден аспайтын суда батып кетуі мүмкін).  

- Инсектицид, тазартқыш заттар, кір жуу 

ұнтақтары мен басқа да химикаттарды балалардың 

қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Керосин, 

жанармай, басқа да химикаттарды сусын 

бӛтелкелерінде сақтамаңыздар, балалардың оларды 

ішіп қою қаупі бар.  

- Дәрі-дәрмекті (таблетка, шәрбат) 

балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.  

- Жолдан ӛтер кезде қолынан ұстап ӛтіңіз.  

- Үйдегі барлық ашық тұрған барлық электр сымдарын және розеткаларын 

жабыңыз (егер үйде екі жастан кіші бала болса, электр розеткалары жабық болуы 

тиіс, әйтпесе балалар саусақтарын сұғып, электр тогымен зақымдануы мүмкін).  

- Пышақ, қайшы секілді ӛткір, қайралған объектілерді балалардың қолы 

жетпейтін жерде сақтаңыз.  

- Балалар қауіпті жануарға жақындамауын қадағалаңыз және олар кез келген 

жануардың жанында болғанда қараусыз қалдырмаңыз; тіпті үй иті бала үшін 

қауіпті болуы мүмкін.  

 

  

Балаларды зорлық-зомбылық кӛрсетуден қорғау 

 

Күш көрсету зорлық-зомбылығы  

Күш кӛрсету зорлық-зомбылығы ұрып-соғу, қол жұмсау, тебу, шапалақпен 

ұру, итеру, күйдіру және түрлі жарақаттар тудыратын басқа да іс-әрекеттер түрінде 

болуы мүмкін. Жаза түрінде баланы ұру қазіргі таңда кӛптеген елдерде дене 

зорлығы ретінде қабылданады. Қатаң жазалау баланың денесіне зақым келтірумен 

қатар, оның бүкіл ӛміріне эмоционалдық зиян келтіреді. Егер сіздің 

қауымдастығыңызда қатаң немесе зиян тигізетін жазалар қолданылса, олардың 

алдын-алу және балаларды тәрбиелеудің зорлықсыз тәсілдерімен алмастыру 

жолдарын анықтау маңызды болып табылады. Балалардың мінез-құлқын басқару 

туралы қосымша ақпараттар алу үшін осы Нұсқаулықтағы «Кішкентай балалардың 

мінез-құлқы» атты 7 буклетке назар аударыңыз.  

Эмоционалдық зорлық-зомбылық 

Отбасындағы қамқорлық, жылы шырайлы қарым-қатынас балаларға 

эмоционалдық тұрғыда ӛздерін қорғалғаның сезінуге кӛмектеседі және ӛзіне, 

отбасына деген оң қарым-қатынасты, ӛзге адамдармен ӛзара жақсы қарым-

қатынасты дамытуға негіз береді. Егер балаларды елемей, оларға кӛңіл бӛлінбесе, 

үнемі жоғары сынмен қараса немесе ересектер балаларға тіл тигізіп, күлкі-мазаққа 

айналдырса, балаларда ӛздері туралы теріс пікір қалыптасып, қорашсыну кешені 



 

 

 

дами бастайды. Олар жабырқаңқы кӛңіл күйде, тұйық, кейде тіпті дӛрекі, қатыгез 

болуы мүмкін. Ӛзін дұрыс ұстай білмейтін балаларды сынға алмаңыз, ұялтпаңыз, 

олардың жаман қылығын ашып кӛрсетпеңіз. Балалардың жақсы мінез-құлқына 

назар аударыңыз, ӛздерін жақсы ұстаған кезде оларды кӛп мақтаңыз.  

Кӛптеген телебағдарламалар зорлық-зомбылық сценаларға толы және тек 

ересектерге арналған. Мұндай бағдарламаларды кӛрген балаларға эмоционалдық 

зиян тиюі мүмкін. Сондықтан ата-аналар баласы теледидардан қандай 

бағдарламалар кӛріп отырғанын бақылап, оның жасына сай келмейтін 

бағдарламаларды кӛруге рұқсат бермеуі тиіс (мысалы, ата-анасы теледидарды 

кӛрмеген кезде оны сӛндіру). 

Жыныстық зорлық-зомбылық  

Жыныстық зорлыққа жыныстық актілері мен ұятсыз жанасуының барлық 

нысаны кіреді. Кейде жыныстық зорлықтың айыптылары бӛгде тұлғалар, кӛп 

жағдайда не отбасы мүшелері, не жақын достар болуы мүмкін. Ата-аналар 

кішкентай балаларына ӛте мұқият қараған жӛн және отбасы мен қауымдастық 

мүшелерін қоса алғанда, балаларға зиян тигізуі мүмкін кез келген адамдардан 

арашалауы керек.  

Отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу  

Отбасындағы зорлық-зомбылық («үйдегі зорлық-зомбылық») кӛп жағдайда 

отбасындағы ықпалды, беделді мүшесінің әлсіз тұлғаға қатысты (әдетте еркектің 

әйелдер мен балаларға қатысты) жасалынады. Балаларға соққы тимесе де, келесі 

бір жанжалды күтіп, ӛмір бойына қорқынышта ӛмір сүреді. Қорқынышта ӛмір 

сүру балалардың тамақтану әдеттеріне, олардың ұйқысына әсер етуі мүмкін, 

эмоционалдық және ойлау әрекетінде ӛзгерістердің, денсаулық мәселелерінің 

себебі болуы әбден мүмкін. Сонымен қатар, кӛп жағдайда зорлық-зомбылықты 

кӛрген балалар мұндай мінез-құлықты қайталап, ӛздері балалық немесе есейген 

шағында қатыгез бола бастайды.  

 

Егер сіз зорлық-зомбылық  жағдайында ӛмір сүріп келе жатқан әйелдер 

немесе балаларды білсеңіз, оны тоқтату керек. Әйелмен немесе балалармен 

жағдайды талқылау, оларға кӛмектесе алатын немесе зорлық-зомбылық 

құрбандарына баспана бере алатын ұйымдар туралы ақпарат беру қажеттілігі 

туындауы мүмкін. Осы мәселе бойынша әкесімен/анасымен немесе қауымдастық 

мүшелерімен олардың пікірлерін білу үшін сӛйлессеңіз жақсы болар еді.  

 

Ата-аналарға қолдау кӛрсету 

Соңғы жылдары ата-ана болу кӛптеген адамдар үшін қиын міндетке 

айналды. Балалардың тәрбиесіне дәстүрлі тәсіл ӛзгере бастады, кӛптеген ата-

аналар бір кездері қол жетімді болған қолдауды ала алмайды.  

Кейбір ата-аналар жұмыс күнінің ұзақтығынан немесе үйден алыс жерде 

тұратынына байланысты ӛздерінің балаларын сирек кӛреді, оның салдары ретінде 

тәрбиелеуде үлкен қиындықтарға кез болады. Сонымен қатар, экономикалық 

қиындықтар, азаматтық толқулар, табиғи апаттар немесе дағдарыстық 

құбылыстар кӛптеген ересек адамдарға балаларға сапалы қамқорлық жасауын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейді. Осы себептер бойынша кӛптеген балалар 

тәуекел жағдайында ӛмір сүруде.  

Балалардың ата-анасы ӛскен әлемнен түбегейлі айрықшаланатын қоршаған 

ортаның әсеріне балалар ашық болады. Осының барлығы балаларға және балалар 



 

 

 

мен олардың ата-аналары арасындағы ӛзара қарым-қатынасына негативті әсер 

етеді.  

Ӛз отбасыңыз туралы ойлаңыз. Қазіргі таңда сіздің қауымдастығыңызда ата-ана 

болу нені білдіреді? Сіздің қауымдастығыңыздағы ата-аналарға бала тәрбиесінде 

қандай кӛмектер қажет?  

 

Әркім ерте балалық шақ үшін жауапты  

Кӛптеген ата-аналар балаларды тәрбиелеу мәселесінде қолдауға мұқтаж. Олар 

балаларды тәрбиелеуде ӛздерінің рӛлін атқаруда үкіметтен қолдау күтуге құқылы. 

Әрбір жергілікті қауымдастықта жеткілікті адами ресурстар, білім мен ӛмірлік 

тәжірибесі мол адамдар бар.  

Әлемнің кейбір елдерінде жергілікті қауымдастықтар осы ресурстарды 

пайдаланып, балалардың мүддесіне қарай іс-шаралар қабылдайды. Олардың 

мақсаты – барлық балаларға (жергілікті қауымдастықта немесе қалада ӛмір 

сүретін) жақсы қолайлы жағдай жасау және ӛз қауымдастықтары мен қалаларын 

балалар үшін достық қарым-қатынасын орнату.   

Сіздің қауымдастығыңыз балаларға қаншалықты мейірімді? Қауымдастықтағы 

барлық балалардың негізгі қызметтерге (медициналық қызмет кӛрсету, таза су, 

санитарлық жағдай, білім алу, әлеуметтік қызмет кӛрсету) қол жетімділігі бірдей 

ме? Балалардың қорғану, ойнау, отбасында ӛмір сүру, білім алу және қауымдастық 

ӛміріне қатысу құқықтары қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасалынған ба? 

Ӛзіңіздің қауымдастығыңыздың әлсіз және күшті жақтарын қарастыра отырып, 

қауымдастығыңыздағы сәбилер мен кішкентай балалардың жағдайын жақсарту 

үшін Сіз не істей аласыз деген сұраққа ойланыңыз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Сіз не істей аласыз? 

 

- Ӛз отбасыңыздағы және қауымдастығыңыздағы кішкентай балаларға 

бақылау жасаңыз. Олардың құқықтары сақтала ма? Сақталмаса, не істеуге 

болады деп ойланып, ӛз идеяларыңызды басқалармен талқылаңыз.  

- Ӛз қыздарыңыз және ұлдарыңызбен қарым-қатынасыңыз қандай 

екендігіне қараңыз. Ұлдар мен қыздар ӛздеріне кӛңіл бӛлуде, тамақ және 

медициналық қызмет кӛрсетуде бірдей үлесті ала ма? Жоқ болса, сіз не істей 

алатындығыңыз туралы ойланыңыз.  

- Түскі ас әзірлеу, үй жинау, дүкен аралау немесе бақшада жұмыс істеу 

секілді күнделікті жұмыстарды атқарған кезде ӛз балаларымен сӛйлесе отыра, 

әкелер мен аналар кӛп уақыт ӛткізе алады.  

- Балаларға ертегі айтып беріңіз, оларды сұрақ қоюға және айтылған 

ертегіні талқылауға қызықтырыңыз.  

- Балаларды тыңдаңыз және ӛз пікірін білдіруге, ӛз таңдауын жасауына 

мүмкіндік беріңіз. Мәселен, қандай киім кию немесе ішкісі келетін тағамдарды 

таңдау.  

- Барлық балалардың бос уақыты мен ойнау мүмкіндігі болатындай іс-

шара қабылдаңыз.  

- Сәбилер мен кішкентай балаларды қараусыз қалдырмаңыз. Үйдің 

ішінде және сыртында жарақат алу қаупі болмайтындай тексеріңіз.  

- Балаларды ӛзге адамдарды (ересектерді де, балаларды да) сыйлауға 

үйретіңіз; олардың басқа адамға зиян келтіру құқығы жоқ екенін ұғынуға 

кӛмектесіңіз.  

- Ӛз балаңыздың сізбен уайымы туралы бӛлісуге ынталандырыңыз. 

Балаңызға қатысты зорлық-зомбылық кӛрсетілген болса, оларды тыңдап, 

қажетті шараларды қабылдаңыз. 
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Қазақстан, Алматы облысы, Іле ауданы, Ӛтеген-Батыр кенті. 

Кентте 6 балалар мекемесі бар: 

«Солнышко» балабақшасы - 130 адамды қамтиды, 3 тӛменгі топтар (2-3 жас), 2 

орташа топ (3-4 жас), 1 жоғарғы топ (4-5 жас), 1 дайындық тобы (6-7 жас).  

Топтағы оқу бағдарламасы жастық категориясына сәйкес орындалады. Тӛлемі 

35 мың теңгеге дейін, «Балапан» бағдарламасы бойынша - 50 бала – 15 мың 

теңге, ТЭЦ-3 келісім-шарты бойынша – 20 бала – 25 мың теңге.   Балабақшада 

25 адам жұмыс жасайды: меңгеруші, есепші, әдіскер, педагог-психолог, қазақ 

тілі мұғалімі, музыкалық қызметкер, 7 тәрбиеші, 7 тәрбиеші кӛмекшілері, 2 

аспаз, 1 асхана қызметкері, тӛсек-орнына жаупты қызметкер, қора тазалаушы. 

«Қуат» балабақшасы - 120 адамды қамтиды, 2 тӛменгі топтар (2-3 жас), 2 

орташа топ (3-4 жас), 1 жоғарғы топ (4-5 жас), 1 дайындық  тобы (6-7 жас).  

Топтағы оқу бағдарламасы жастық категориясына сәйкес орындалады. Қызмет 

кӛрсету тӛлем ақысы және қызметкерлер саны «Солнышко» балабақшасына 

сәйкес.  

«Айнур» жеке балабақшасы - 30 адамды қамтиды, 2 топ, тӛлем ақысы 20 мың 

теңге, тамақтан тыс. 

http://www.hrea.org/feature-events/simplified-crc.html
http://www.hrea.org/feature-events/simplified-crc.html
http://www.hrea.org/index.php?base_id=104&language_id=1&erc_doc_id=511&category_id=6&category_type=3&group
http://www.hrea.org/index.php?base_id=104&language_id=1&erc_doc_id=511&category_id=6&category_type=3&group


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Конек-горбунок» дамытпалы орталығы - 2 топ, барлығы 30 адам, 15 мың 

теңге, тамақтан тыс. 

 «Киндер-ленд» дамытпалы орталығы - 2 топ, 20 адам, 12 мың теңге, тамақтан 

тыс. 

«Радость» дамытпалы орталығы - 2 топ, 40 адам, 15 мың тенге, тамақтан тыс. 

2011 жылы облыстық балалар ауруханасы іске қосылды. Аурухана 

қабырғасында емхана, 200 адамдық стационар, травматологиялық, 

хирургиялық және операциялық бӛлімдер, зертхана, рентген және 

физиокабинеттер жұмыс жасайды. Клиника ең жаңа медициналық 

құралдармен жабдықталған. Клиникада 160 дәрігер қызмет атқарады. Оларға 

жергілікті бюджет есебінен кӛп-пәтерлі тұрғын үй салынған. «Дипломмен – 

ауылға» бағдарламасы бойынша мемлекет жас мамандарды тұрғын үймен 

қамсыздандыра отырып, кӛптеген жеңілдіктер кӛрсетеді.  

Орталық аудандық ауруханада  55 орынға 

арналған перзентхана бар. 

Дерекнама: http://www.kazpravda.kz/c/1297380490 

 

http://www.kazpravda.kz/c/1297380490


 

 

 

 

 

Бала дүниеге келді 

 

2-буклет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Бала дүниеге келді 

 
Баланың құрсақта пайда болуынан бастап, дүниеге келуі таңқаларлық жайт. 

Осы жолда қауіптер тӛнуі мүмкін, алайда тиісті қамқорлық пен қолдау 

кӛрсетілген жағдайда нәтижесі әрбір адам үшін бақытты болуы тиіс.  

 Бала құрсақта пайда болуынан бастап дүниеге келуге дейін дамуы 

Кӛру дегеніміз сену! Біз сіздің баланың дамуы туралы бейне немесе DVD 

кӛреді деп сенеміз. Баланың құрсақтан пайда болуынан бастап дүниеге келуге 

дейін дамуына қысқаша сипаттама берейік:  

Алғашқы 2 апта: болашақ бала (эмбрион) анасының жатырында 

қалыптасып, жатырдың кілегей қабығына имплантацияланады.  

3 айдан 9 айға дейін: бұл кезеңде жүрек, ӛкпе, асқазан және ми секілді 

органдары мен дене бӛліктері қалыптасып, дамиды. Алкоголь, кофеин, бетель 

немесе темекі секілді әдетті тудыратын заттар, сонымен қатар кейбір дәрілер 

ұрықтың дамуына зиян тигізуі мүмкін. Осы кезеңде қызамық секілді ана 

инфекциялары ауыр зардаптарға әкеп соқтыруы мүмкін. Сондықтан әйелдермен 

қыздарға жүктілік алдында ұсынылған екпелерді еккен маңызды.  

 

  Ұрықтың 3 пен 9 апта аралығындағы даму диаграммасы 

 
Ұрықтанғаннан  
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Жүрек дамуындағы  

ақаулықтар 

 

  Қол деформациясы  

Кӛз/соқырлық  

Аяқ деформациясы  

      Тістегі кемшіліктер  
Тӛмен  

тәуекелдер  

кезеңі 

  Құлақ /кереңдік  

 Таңдай жырығы  

 

 

 3-ай: ұрық ұзындығы 3 дюйм; жыныстық органдар қалыптасады; сүйектер 

қалыптаса бастайды; осы кезеңде баланың саусақ таңбасы болады. 

4-ай: шаш пайда бола бастайды; құлақтары толығымен қалыптасады; 

сүйектері жылдам ӛсе бастайды.  

5-ай: ми жылдам дами бастайды; шаш ӛсе бастайды.  



 

 

 

6-ай: тырнақтары, кӛздері толығымен қалыптасады; ӛкпесі жұмыс істей 

бастайды; бала дыбыстарды ести алады, қатты дыбыстарға жауап ретінде тебіне 

алады. Анасы баласы қалай тебіне бастағанын сезеді.  

7-ай: бала кейде ұйықтап, оянғаны сезіле бастайды; ӛкпе мен ми жақсы 

жұмыс істейді, егер де мерзімінен бұрын босанған жағдайда, бала ӛмір сүре 

алады.  

8-ай: бала жарықтар мен дыбыстарға ӛте сезімтал бола бастайды; кӛздерін 

жиі ашып, жабады; басында шашы ӛседі; тырнақтар саусақ басына дейін жетеді; 

сұйық заттардағы тәтті және қышқыл дәмді айыра алатын дәм сезу түйіндері 

дамиды.  

9-ай: соңғы айда салмағы екі еселенеді; мидың дамуы жалғасады; ему 

секілді кӛптеген рефлекстер дамиды.  

 

Баланың ӛсіп даму кезеңдері: 1-38 апта 

 

 
 

 

Жүктілік кезеңіндегі денсаулық пен қамқорлық 

Анасының және оның әлі дүниеге келмеген баласының денсаулығы отбасы 

мен қауымдастығында алған қамқорлығына байланысты. Ол ана және жас 

келіншектердің теңдей қарым-қатынас құқықтарын танудан, кемсітушілікке жол 

бермейтін мінез-құлық пен қарым-қатынасты ӛзгертуден басталады. Ӛзінің ӛмірін 

бақылайтын әйелдер балалары үшін бар жақсылықты аямайды, қажет жағдайда 

медициналық кӛмекке жүгінеді. Жүктіліктің ерекшеліктері мен тәуекелдері 

туралы білетін әкелер лайықты түрде қолдау кӛрсетуге бейім.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Медициналық орталықтарға бару 

Жүкті әйелдер босанғанға дейін медициналық орталықтарға үнемі барып 

тұруы қажет. Сіздің еліңізде не ұсынылатындығын, қолданыста не бар екендігі 

туралы тексеріңіз. Жүктіліктің бірінші белгілерінен бастап баруы тиіс. Жүктілікті 

растау үшін қан анализін тапсыруы керек. Медициналық орталықтың медбикесі 

болашақ анада медициналық проблемалардың бар-жоқтығын анықтайды, не істеу 

керек екендігі туралы кеңес бере алады. Мерез, АҚТҚ/ЖҚТБ секілді жыныстық 

қатынас арқылы берілетін инфекцияларға тексерілуге және екпе егу әдетте осы 

кезеңде жүргізіледі. Құрамында темір, мырыш, фолий қышқылы және т.б. бар 

қоспаларын жазып беруі мүмкін. Мұндай кәсіби күтім болмаса мерзімінен бұрын 

босану, шала туған бала туу және салмағы аз бала туу (яғни, 2500 грамм немесе 5 

фунттан салмағы тӛмен балалар), ұрықтың ӛлімі немесе дене кемшіліктері бар 

баланы дүниеге әкелудің ықтималдылығы жоғары.  

Дұрыс тамақтану 

Ӛмірге келмеген баланың тамақтануы анасына тәуелді. Жүктілік пен ана 

сүтін беру кезінде темір, фолий қышқылы, йод және ӛзге минералдармен 

байытылған және калориясы жоғары тамаққа мұқтаж болады. Егер ол жүктілік 

кезеңіне қауіпсіз және калориялы диетаны ұстанса, мерзімінде және дені сау 

баланы дүниеге әкелудің ықтималдылығы барынша жоғары болады.  

Демалыс және стресс жағдайларына жол бермеу  

Жүктілік кезінде әйелдер ӛзін қатты шаршағандай сезінеді. Олардың түнде 

ұйқысы қанып, күндіз демалуы қажет. Үйде, жұмыста әйелдер ауыр жұмысты 

орындамағаны жӛн және демалу үшін уақыты болуы тиіс.  

Жүктілік кезінде әйелдерде эмоционалдық күйзеліс болуы орынды жағдай 

болғандықтан, отбасы осы кезеңде тиісті қолдау кӛрсетуі керек. Кӛп күйзеліс 

анасының денсаулығына теріс  әсер етіп, баланың пульсінің, демалу жиілігі мен 

белсенділік деңгейінің тӛмендеуіне алып келуі мүмкін. Отбасының әрбір мүшесі 

болашақ ананың жұмысын бӛліп алып, кӛмектесуі керек.  

Босану арасындағы үзіліс  

Кӛп бала туу, жиі босану, 18 жасқа толмаған қыздардың бала тууы анасы 

үшін де, баласы үшін де қауіпті ұлғайтуы мүмкін. Босану арасындағы 

ұсынылатын үзіліс екі жылды құрайды. «Қауіпсіз секс» тәжірибесі, 

контрацептивтерді қолдану және уақытында «жоқ» деп айту – осы үзілісті 

жасайтын  іс-әрекет. Әйелдерге ӛзінің денсаулығына қатысты шешім қабылдау, 

жүктілік кезінде, бала туылған және бала ӛсіп келе жатқан кезде серіктесімен 

кӛмек кӛрсету мен қолдау туралы сӛйлесуге мүмкіндік берілуі тиіс. 

Әйел мен еркек денсаулық пен репродукция туралы бірлескен ақпараттық 

шешім қабылдаған кезде ӛзгерістер орын алады. Бұл балалардың ерте жастан 

тұрмысқа шығу қорқынышын күтпей, ойнау және ӛсу құқықтарын білдіреді.  

Зиянды заттар  

Алкоголь, кофеин, бетель немесе темекі секілді зиянды заттар іштегі балаға, 

әсіресе, әйел ӛзінің жүкті екендігі туралы білмеген кездегі жүктіліктің ерте 

мерзімінде ұрықтың дамуына зиян тигізуі мүмкін екендігі туралы жоғарыда 

айтылып ӛтті. Шылым шегу шеккен адамға емес, сондай-ақ оның айналасындағы 

адамдарға, оның ішінде ана мен балаға зиянды. Бұл мұндай зиянды заттардың аз 

мӛлшердегі әсеріне ұшыраған әрбір әйелдің жүктілігі ауыр ӛтеді дегенді 

білдірмейді. Дегенмен, зиянды заттардың әсерінен қашық болған жӛн.  

Босану 

Босану – ана мен бала үшін қиын кезең. Босануды және тӛтенше жағдайларды 



 

 

 

жоспарлау жүктіліктің ерте кезеңінде басталуы тиіс. Отбасы мүшелері туу толғағы 

басталуының белгілерін, туу толғағы басталған кезде қалай кӛмек кӛрсету керек, 

кімге жүгіну керек екендігі туралы білуі тиіс. Анасының қасында толғақ, босану 

және босаудан кейінгі кезінде тәжірибесі мол акушер, дәрігер немесе медбике 

болуы қажет. Қажет болған жағдайда арнайы кӛмекке оның қолы жетімді болуы 

тиіс.  

Бала туған соң ана мен бала күтімі  

Босанудан кейін ана да, бала да күтім мен қамқорлыққа мұқтаж. Алғашқы 24 

сағат ішінде, алғашқы бірінші аптада және босанудан кейінгі алты апта бойына 

үнемі бақылауда болуы керек. Жағдай ушыққан кезде жиі бақылап, тексеру қажет. 

Балаға алғашқы вакцинация осы кезеңде жүргізіледі, дегенмен бұл мемлекетке 

байланысты ерекшеленуі мүмкін. Ата-аналар нақты бір елде және аймақта 

белгіленген ережелер мен графиктерге сәйкес әрекет етуі тиіс.  

 

Қазақстан Республикасының профилактикалық егудің Ұлттық күнтізбесі : 
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Жаңа туылған нәрестеге күтім жасау қуаныш әкеледі әрі шаршатады. Ана 

сүтімен тамақтандыратын аналар калориялы тамаққа және демалысқа мұқтаж 



 

 

 

болады. Үйде күнделікті анасы орындайтын жұмыстарды отбасы ӛзіне алып, 

кӛмектесе алады. 

Дүниеге келген нәрестенің күшеюіне барынша кӛмек кӛрсету үшін күш салу 

керек:  

- анасы, әкесі немесе балаға қамқор жасайтын ӛзге маңызды тұлға қолына 

алып, бауырына басу; 

- қажеттілігі бойынша (әрбір немесе үш сағат сайын) алғашқы алты ай 

бойына ана сүтімен; егер әйел ана сүтін бере алмаған жағдайда, сүзілген ана 

сүтімен немесе ана сүтін алмастырушымен (мәселен, қоспамен) бӛтелкеден 

тамақтандыру;  

- жылы, құрғақ және ыңғайлы киімде болуын қадағалау;  

- балаға жеткілікті кӛңіл бӛлу, сӛйлесуге ынталандыру (мәселен, заттармен 

және адамдармен сӛйлесуге, кӛруге ынталандыру);  

- таза ортада балаға күтім жасау;  

- баланы үнемі тексеру, денсаулық жағдайына, салмағына мониторинг 

жүргізу, ұсынылған вакциналарды жүргізу.  

Егер балаға қалай массаж жасау керек екендігін білсеңіз және ол балаға 

ұнайтын болса, онда жұмсақ массаж балаға пайдалы. Ас қорыту үшін жүйке 

жүйесінің ынталандыруын, күйзеліс гормондарын тӛмендетуін, ата-ана мен бала 

арасындағы байланысты нығайтуын қоса алғанда, массаждың пайдасы кӛп. 

Әкелер де балаларына массаж жасай алады. Баламен сӛйлесу ата-анаға ӛзінің 

баласы туралы маңызды қарым-қатынастарды нығайтуға мүмкіндік береді.  
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Әке әңгімесінен: 

Таңертең тұрған соң, суды ысытып, үй алаңын сыпырамын, ӛйткені менің 

жарым таяуда босанды және осы жұмысты орындай алмайды. Мен таңғы ас 

дайындап, Джамайка мен Яан Елайдың тамақтандырамын, сол кезде менің 

жарым Джемма біздің кішкентай сәбиімізбен тӛсекте жатады. Джемма 

оянған кезде тӛсекте жатып баламен сӛйлесіп, ойнайды. Ол баланы ана сүтімен 

тамақтандырады және барлық уақытта баламен сӛйлеседі, сондықтан ол 

жылдам үйренеді.  

Орталыққа апарар алдында мен екі қызымды шомылдырамын. Менің 

жұбайым Ата - аналарға арналған Білім беру Бағдарламасына қатысқан және 

1998 жылдан бері еріктілер қатарында. Жұмыстан үйге қайтып келгенімде 

немесе үйде болған кезімде балаларды, әсіресе, жаңа туылған Джеймсті қолыма 

аламын. Мен онымен сӛйлесемін, ойнаймын.  

Ф.де лос Анджелес – Батиста (2001). 

  Ерте балалық шақ  мәселелері. № 99.  

Бернард ван дер Лиэр Қорына үлкен  алғыспен 



 

 

 

 

 

Баланы емізу 

 

Ана сүті – сәби үшін ӛмірінің алғашқы алты 

айындағы, оның ішіне АҚТҚ  шалдыққан анадан 

туылған балаларды қоса алғанда, ең жақсы тағам 

және сусын.  Ешбір тағам, сусын, тіпті су да қажет 

емес. Ана сүтінің құрамында баланың иммундық 

жүйесін қалыптастыратын аналық антиденелер 

болады, сондықтан ана сүтін беру барынша пайдалы.  

Әрбір ана дұрыс емізуді үйренуі мүмкін, 

қаншалықты ана сүтін кӛбірек берсе, соншалықты 

пайдалы болады. Егер анада ана сүтін беруде 

қиындықтар туындаса, медбикеге немесе медициналық қызметкерге хабарлауы тиіс, 

олар ӛз кезегінде мәселені шешуге кӛмектеседі. Егер анасы баласын емізе алмаса, 

оған сүзілген ана сүтін, немесе қажеттілігіне қарай ана сүтін алмастырушыны таза 

бӛтелкемен беруге болады. Диареяның (ӛңделмеген ауыз суы немесе бӛтелкеден 

туындайтын) алдын алу үшін қоспаны дайындайтын су қайнатылған, ал бӛтелке 

стерильді (қайнаған суда 5-10 минут) болуы тиіс.  

АҚТҚ шалдыққан вирусқа қарсы препараттар қабылдайтын аналар ӛз 

балаларын емізгісі келеді, ӛйткені вирусқа қарсы препараттар анасынан баласына 

АҚТҚ жұғу мүмкіндігін тӛмендетеді (дегенмен тәуекелді жоймайды).  

Бала туылғаннан кейінгі алғашқы сағатының ішінде анасы баласын емізу 

керек. Босанудан кейін анасының денесімен жанасуы және емізуі ана сүтінің пайда 

болуын ынталандырады. Босанғаннан кейінгі алғашқы бірнеше күндегі майлы сары 

сүт бала иммунитетінің қалыптасуына кӛмектеседі. Анасы баласының қарны ашқан 

кезде немесе әрбір екі-үш сағат сайын емізуі керек.  

Егер балаға ему қиын болса, баланы анасының кеудесіне қойып, жиірек емуге 

кӛмектесу қажет. Сүзілген ана сүтін таза кесе мен қасықты қолдана отырып, балаға 

беру керек.  

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) кемінде 6 ай, ал барынша 

пайдалы болу үшін екі жасқа дейін немесе одан да астам жасқа дейін ана сүтін 

беруді сақтауды ұсынады. Алты айлық балаға ана сүтінен басқа, балаларға 

қосымша тамақтандыру ретінде қою тағам беру керек. Бұл күріш қосылған кӛкӛніс 

пюресі, суға пісірілген, тазартылған және уақталған жемістерді (немесе ұсынылған 

басқа жергілікті тағам) және де таза ішетін суды күніне бес реттен кем емес беру 

керек. 

Жаңа туылған баланы тіркеу  
Жаңа туылған баланы тіркеу баланың дүниеге келу фактісін заңды рәсімдеу 

үшін қажет. Халықаралық Заңнамаға сәйкес әрбір бала азаматтық мәртебесіне 

қарамастан, туу туралы куәлік алуға құқылы. 

Туу туралы куәліксіз бала заңды түрде жоқ, оның тұлғасы анықталынбаған 

болып табылады. Заңды танылмаған тұлға медициналық қызметтің кӛрсетілуіне, 

білім алуға, негізгі азаматтық құқықтарға ие болуға, елде тұрақты тұруға құқығы 

жоқ. Баланың туылғанын тіркеу мемлекеттің азамат мәртебесін алу үшін маңызды, 

себебі азаматтықтың болмауы адамды саудаға салуының нысаны және адамды 

пайдаланудың басқа да нысаны болу қауіптерін тудырады. Ата-аналар баланың 

дүниеге келу фактісін тезірек тіркеуі тиіс.  



 

 

 

 

 

Жақсы кӛруге үйрену 

Жаңа туылған нәресте таңғажайып және керемет! Туылған кезде тыныс алу, 

ему, ағзадан зиянды заттарды жою секілді жүйенің барлық функциялары 

қалыптасқан және автономды жұмыс істеуге дайын болады. Жаңа туылған 

нәрестелер әртүрлі дыбыстарға, әсіресе, анасының дауысын естіп, оған әрекет 

жасай алады; аз да болса, кӛре алады; олар жанасқанға әрекет етеді және үйренуге 

дайын. 

 

 Егер ата-анасы баласын 

туылғаннан бастап жақсы кӛрсе, 

баланың ата-анасына деген махаббаты 

мен байланыс сезімі оянуы үшін 

бірнеше ай керек. Байланыс – бұл 

нәресте мен ата-аналар арасындағы 

жақындық сезімі және ол сезім баланың 

ӛмірінің алғашқы екі жылында нығая 

түседі. Бұл бала мен жақын адамдары 

арасындағы бірінші ӛзара байланыс 

және келешек ӛмірде болатын 

байланыстарға негіз болады. Осы 

байланыстар арқасында балада 

қалыптасатын сенімділік, қауіпсіздік пен қамқорлықта болу сезімдері дамудың 

барлық аспектілері үшін маңызды болып табылады. Олардың арқасында бала 

келешекте белгісіз ортада ӛзін еркін ұстайды, бейтаныс балалармен ойнап, 

мектепке дейінгі ұйымдар секілді қоғамдық орындарында ата-анасыз, жалғыз 

қалуға қорықпайды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сіз не істей аласыз? 

 

Барлық жасӛспірімдерді 18 жасқа дейінгі жүктіліктің қауіптілігімен 

және репродукция туралы маңызды ақпаратпен таныстырыңыз. 

Ӛз жұбайыңызбен немесе жарыңызбен репродукция туралы және 

осымен байланысты мәселе туралы сӛйлесіңіз. Сіз қашан және қанша бала 

болғанын тілейсіз? Әйелдердің пікірінше, ер адамдар нені білуі қажет? 

Әйелдерге кӛмектесу үшін ер адамдар қандай ақпарат білгісі келеді? Ананың 

рӛлі қандай? Әке қандай рӛл атқарады? 

Шылым шегу, шарап ішу және есірткі қолданудан бас тартыңыз.  

Қауымдастықтың басқа мүшелерімен ақпарат алмасыңыз, кӛмекке 

мұқтаждарға жәрдем беріңіз. 

 Балаларды жақсы кӛріп, оларға кӛбірек назар аударыңыз және 

мейіріміңізді аямаңыз: 

 Оянғанда қолға алып, құшағыңызға алыңыз. 

 Олармен сӛйлесіңіз, оларға ән айтыңыз.  

 Кӛмек жақын жерде екенін білсін деп, олардың жылауына әрекет етіңіз. 

 Кӛзбен кӛру байланысын орнату үшін олардың кӛздеріне тіке қараңыз.  

 Оларға күліп, бетіңізді күлкілі қылып қисайтыңыз, тіліңізді кӛрсетіңіз 

(кішкентай болса да, бала оны қайталауға тырысады). Ӛздері кӛрсететін 

дыбыстар мен күлкілі бет қимылын кӛрсетіңіз.  

 Нәресте кӛзімен қозғалысты байқау үшін ашық түсті және ақ-қара 

ойыншықтарды бала бетінен 25-40 см қашықтықта іліп қойыңыз. Оларды жиі 

ауыстырып тұрыңыз – оларды бақылау ойлау қабілетін ынталандырады.  

 Қолға түскен, тіпті осы бӛлім болсын, балаға дауыстап оқып беріңіз.  

 Ертегі айтыңыз, ән салыңыз, дұға оқыңыз. Балалар сізбен жақындықта 

болуынан және сіздің дауысыңызды естігенінен үлкен әсер алатын болады. 

Балалар сӛйлеуден бұрын түсініп, тілді үйрене бастайды.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қазақстанда бар ресурстар мен қызмет кӛрсетулер 

 

Біздің елімізде құрсақтағы нәрестенің және жаңа туған сәбидің 

перинаталдық кезеңіндегі дамуы мен денсаулығын қорғау бойынша жүйелі 

жұмыстар атқарылуда. Жүкті әйелдің босанғанға дейінгі патронаж уақытылы 

болуына жауапты алғашқы медициналық-санитарлық кӛмек кӛрсетудің 

медициналық қызметкерлеріне айрықша рӛл беріледі.  

Жүкті әйелдерді босануға дайындау бойынша әртүрлі қызметті жүзеге 

асыратын және ұйымдастыратын Босануға даярлау орталықтары қызмет етеді.  

Балаларға алғашқы медициналық-санитарлық қызмет кӛрсететін денсаулық 

сақтау ұйымдарында құрылымдық бӛлімше ретінде Дені сау бала кабинеттері 

жұмыс істейді.  

Ерте жастағы балаларға патронажды профилактикалық бақылауды 

алғашқы медициналық-санитарлық кӛмек кӛрсетудің медициналық 

қызметкерлері жүргізеді. Патронажды бақылау бала денсаулығын сақтау мен 

нығайтуға, отбасында лайықты күтім жасауды қамтамасыз ету арқылы 

интеллектуалды әлеуетті іске асыруға бағытталған.  

2007 жылы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 

кӛптеген балалар үшін тегін дәрі-дәрмектерді реттейтін «Амбулаториялық емдеу 

кезінде дәрілік заттар мен балалар мен емдік тағамның мамандандырылған 

ӛнімдері рецептімен тегін берілетін аурулардың түрлерінің және тұрғындардың 

жекелеген түрлерінің тізбесі туралы» Бұйрығы бекітілді.  
 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
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Қызымның дүниеге келуі туралы әңгіме 

Баланың пайда болуы әр отбасында қарым-қатынасты ӛзгертеді, балаға 

деген қамқорлық міндеті автоматты түрде бӛлінеді. Мүмкін кӛптен күткен 

бала болғандықтан шығар  менің баламды 4 әйел-кісі аялап ӛсірді, одан басқа 

отбасындағы ер адамдар яғни әкесі және ағалары бала тәрбесіне белсенді 

қатысты, сондықтан болар менің балам ашық, белсенді және бауырмашыл адам 

болып ӛсті.   

 Бала шомылдыруға кӛп уақыт бӛлінді. Баланы күнде тұзды шомылғылар, 

марганцовка ерітіндісі қосылған суға және итошаған ерітіндісімен шомылдыру 

керек. Шомылдыруға арналған  суды кіші ағасы дайарлайтын. Егер әйелдердің 

біреуінен : Мүмкін бүгін  шомылдырмай-ақ қойсақ деген сӛз шықса?Кіші ағасы: 

Сіздерге тек шомылдыру қалады, суын ӛзім дайындаймын ғой деп қатал 

қадағалайтын. Шомылдырудың басты кейіпкері – ол апасы. Ол әрқашан маccаж 

жасайды. Апасы баланың аяқ-қолын созып: «Қарашы ап азғын, күнде бұндай 

күтуден тез ширығады, ет алады»- деп айтатын. Бетіне сәл дақ пайда болса 

итошаған ерітіндісін қолдаңдық, ол жақсы микробжойғы және қызарғанды 

басады, ал итошағанда шомылдырған үлкен рақат.  

 Жылдар ӛте менің інімде ӛз қыздары пайда болды, оған менің қызымды 

тәрбиелеудегі тәжірибесі іске жарады.  Ол ӛзінің жарына жұмысқа кетерінде 1 

апталық тамақ беру кестесін, уйықтату және серуендету кестесін қалдырып 

кететін. Қызымен серуендейтін және ән айтатын. Ол қамқор әке болып шықты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Нені білемін Нені білгім келеді Нені уйрендім  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Бала дамуы 
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Бала дамуы 

 
Барлық балалар бұл ӛмірге оқып-үйренуге дайын боп келеді. Олардың кӛбісі 

екі немесе үш жасқа қарай жүру, сӛйлеу, ойлау, сӛйлесу, эмоцияны кӛрсету, 

проблемаларды шешу секілді адамға тән барлық мінез-құлықтарды кӛрсете 

бастайды. Бұл қысқа уақыт ішінде керемет жетістік! Ешбір жаста кӛп нәрсені 

осылай жылдам үйрену мүмкін емес.  

Ата-аналар мен тәрбиешілер сәбилерге және кішкентай балаларға құштарлық 

сезімін кӛрсеткен кезде дамытуға кӛмектеседі, оларға кӛңіл бӛледі, оларды 

ынталандырады, сонымен қатар оларға жақсы тағам береді, тиісті медициналық 

кӛмек пен қорғаныс береді. Ата-аналар, қауымдастық және үкімет балалардың 

жынысына, тіліне, этникалық шығу тегіне, қабілеттіліктері мен басқа 

айырмашылықтарға қарамастан, оларға осы құқықтарды беруді қамтамасыз етуге 

жауапты болады.  

Осы бӛлімде балалардың дүниеге келуден бастап 8 жасқа дейін қалай ӛсіп, 

дамитындығын қарастырамыз. Баланың ӛсуі мен дамуы қалай жүретіндігін білуі 

ересектерге жақсы, тиімді ата-аналар мен тәрбиешілер болуға кӛмектеседі. Сондай-

ақ, біз ата-аналар және басқа тәрбиешілерге баланың дамуына қалай кӛмектесе 

алатындығы туралы бірнеше кеңес береміз.  

 

Даму дегеніміз не? 

Даму адам ӛмірінің бойына сезінетін ӛзгерістерге жатады. Балалардың дамуы 

- ұрықталудан бастап жасӛспірім кезеңі арасындағы орын алатын ӛзгерістер. Бұл 

ӛзгерістер ойлау, әлеуметтік және эмоционалдық, дене дамуы салаларында болады.  

Таным және даму мисыз, интеллектсіз мүмкін емес. Интеллект арқылы бала 

жүре алады, тамақ іше алады, сӛйлейді, күледі және ойлайды. Баланың дүниеге 

келген кезінде интеллект құрылымы қалыптасқан болады, алайда интеллект тиімді 

қызмет етуі үшін адаммен қарым-қатынас және ынталандыру қажет.  

Балалар әлемді сезім арқылы таниды: есту, сипап сезу, иіс сезу және кӛру. 

Әрбір сезу тәжірибесі мидың миллиардтаған жасаушалары арасында 

байланыстарды орнатуға мүмкіндік береді, сӛйтіп балаға үйренуге кӛмектеседі. 

Мысалы, ата-ана баласымен оны қолына алғанда сӛйлеседі, баланың естуінің 

дамуына кӛмектеседі. Қайталау байланысты нығайтады, осылайша бала ата-

анасының дауысын тануға үйренеді.  

Оқу ӛмір бойына жалғасады. Алайда қабілеттіліктерді, әсіресе, кӛру, есту, 

сӛйлеуді дамытуда ерекше кезеңдер болады. Ми мақта секілді тез сіңіруге, жаңа 

ақпараттарды қабылдауға қабілетті болатын кезең. Мәселен, кішкентай балалар 

ӛзінің туған бірінші тілін оңай және жылдам үйренетінін еске түсіріңіз.  

Дүниеге келу мен бес жас аралығындағы кезең баланың дамуындағы барлық 

салада ерекше қабілеттілік кезең болып табылады. Осы жастағы оң тәжірибе ӛмір 

бойына дені сау дамудың негізін салады. Екінші жағынан, нашар тамақтану, 

күйзелістер, негативті тәжірибе және оң эмоциялардың (ынталандыру) 

жетіспеушілігі осы жылдары баланың дамуына елеулі әсер етеді.  

Кезеңдер  

Кезеңдер – жеке жас шеңберінде орын алатын баланың дамуындағы ауыспалы 

саты, оның ішіне отыру, еңбектеу, тұру, жүру және бірінші сӛздерін айту жатады. 

Осы кезеңдерді білу ата-аналарға бала дамуы тиісті түрде жүрмесе, нені күтуге 

және қашан кӛмекке жүгінуге болатындығын жақсы білетін болады. Баланың 



 

 

 

дамуына әртүрлі факторлар әсер етеді. Мәдени пікірлер және тәжірибелердің де 

маңызы зор. Мысалы, егер ата-аналар балаға ӛз бетімен (қасықпен) тамақ ішіп 

кӛруге мүмкіндік бермесе, дербестілік дағдыларын, ӛз мәселелерін ӛз бетімен 

шешу қабілеттілігі балаларда қалыпты жағдайдан кешірек дамуы мүмкін.  

Негізгі кезеңдерге жету жолында бірнеше қадамдар бар. Әрбір жаңа дағды 

қалыптасқан дағдыға негізделеді. Мысалы, бала еңбектеуді немесе тұруды 

үйренбестен бұрын, бұрылуды білуі тиіс. Баланың нақты жасына қарағанда 

олардың даму кезектілігі, реті барынша маңызды.  

 

Кесте:  Кезеңдер және олардың жететін жастық диапазоны 

 

Физикалық даму кезеңдері 

 
Дені сау балалардың  

кӛпшілігі айтылмыш  

дамитын жастық 

диапазоны   

 

Осыны баланыз 

қанша жасында 

жасай алды 

Түзу бет үстінде жатып, басын 

және кеудесін кӛтеруі, қолға 

сүйену 

1-4 ай  

Қолдаумен тік отыру, басын тік 

ұстау 

3-5 ай  

Арқаға іштен аударылуы 4-6 ай  

Ешкімнің кӛмегінсіз отыру 5-8 ай  

Аяққа кӛтерілуі 5-12 ай  

Еңбектеу   9- 11 ай  

Ӛзінің тұруы   9-16 ай  

Сүйеніп жүргені  8-13 ай  

Ӛзінің жүргені  9-17 ай  

 

Сурет. 12 айға дейінгі баланың дамуы 

 

 
Енді баланың не жасай алатының кӛрейік. Бізге жергілікті тәжірибе 

маңызды, ӛйіткені сіз ӛз идеяларыңызды сӛзбен немесе сурет арқылы жеткізе 

аласыз. Мысалы, егер қоғамдастығыныздағы балаларыңыздың кӛпшілігі 18 айға 



 

 

 

дейін жүре алмаса оны талқылап, себепті анықтауға талаптатыңыз.   Бірлескен 

талқылау - ата-ана ретінде сізге үлкен кӛмек кӛрсетеді, себебі мәселенің шешімің 

жаңа тәсілдерімен таныса аласыз яки ӛз тәжірибеңізді жетілдіре аласыз. 

 

Қараныз, мен не жасай алатынымды ...  

                                                                 

 

Мені 6 айға дейін жиі еміз. Маған 

басқа тамақ керек емес.  Жиі құшақта.  

 

  

 

Менімен сӛйлес, ән айт және 

кітап оқы. 

 

 

 

Кӛзіме қара және бет-аузын 

қисайт.  

 

 

 

 

                                     Маймен және майсыз массаж 

жаса.  

 

 

 

                                       Қызық ойыншақтарды менің  алдыма іліп қой.  

1 айда мен ... 

Анашымның кеудесін еме 

аламын 

Бетіме  тиген қол бағытына 

басымды бұрамын  

Эмоция кӛрінісін кӛрсете 

аламын: жылау, бас бұру, 

қабағын түйу, мұрнын 

тыжырайту... 

Дыбыс ажырата  аламын,  

маған әуен ұнайды әсіресе 

анамның даусын жақсы 

кӛремін 

Заттар жақында болса 

кӛремін. 

Екі қолды да аузыма әкеле 

аламын 



 

 

 

 

Қолыңа мені жиі 

алшы, емізші. 

Маған аздап 

қайнатылған, 

тазартылған 

ұнтақталған тағам бер. 

 

Маған таза қауіп-қатерсіз ойыншық бер, 

ойнайтын және аузыма сала алатын. 

 

 

Жан-жағыма қарай алатындай 

мені ақырын кӛтер.   

 

 

Менімен кӛп сӛйлес, кітап оқы маған.  

 

 

 Мені ішке жатқызып 

алдыма доп сияқты 

ойыншық бер, мен қолмен 

ұстай алатындай.  

 

 

 

 

                               Менімен тығылмаш ойна, маған ол ӛте ұнайды.  

 

 

 

 

6 айда мен ... 

Іште жатып басымды және 

кеудемді кӛтере аламын 

Кӛзбен адамдарды қадағалай 

алам 

Заттарға қарай созыла 

аламын 

Заттарды ұстап, сілкілеу 

Екі жаққа аударылу 

Біреу тіресе отыра аламын 

Қол және ауыз арқылы 

заттарды зерттеу 

Әртурлі дыбыстарды 

шығару  және бірнеше түрлі 

бет тыжырайту 

Мен күле алам, шыңғырам, 

бүлкілдейтін дыбыстар 

шығара алам 

Атымды атағанда қараймын 

Айнадағы ӛз бейнеме күлем 

 

 



 

 

 

Мені емізуді тоқтатпа, бірақ маған  

күніне 3-4 рет қою тамақ бер. Мені 

қинама жегім келмесе.  

 

 

  

Маған итеретін, тартатын, 

айналдыратын зат бер. 

Сынбайтын ыдыстар ойнауыма 

дәл келеді.  

 

 

Маған заттарды кӛрсетіп, атын 

айтып үйрет.  

 

 

Менімен әртүрлі ойындар ойна. 

Ӛлең айт, кітап оқы. Ойнап 

отырсам, келіп қосыл маған. 

 

Маған суды, құмды немесе ұсақ 

ойыншықты ыдысқа жинап кейін қайта 

тӛккен ұнайды. Барлық ыдыс жарайды тек 

қауіпсіз болса болғаны. 

  

 

Менің таза және қауіпсіз жерде болғанымды қадағала, себебі  мен қозғала 

бастағаннан бастап бәріне қызығып әр жерге ӛрмелеп шығамын. Қол жуып 

үйрет. Және барлық екпелерімді  уақытында қабылдауымды қадағала, 

ұмытпа. 

 

 

 

            Мені отбасы мүшелеріне қолға алуына рұқсат бер, құшақта мені. 

 

 

12 айда мен... 

Ӛзім отыра аламын 

Еңбектей аламын 

Ұстанып тұрып 1-2 қадам 

жасай аламын 

Дыбыс немесе сӛздерді 

қайталауға тырысамын  

Алақанымды шапалақтап 

ойнағанды ұнатамын 

Қиын емес тапсырмаларды 

орындаймын 

Ӛзіме назар аудару үшін 

әртүрлі дыбыстарды 

шығарып және ымдарды 

кӛрсетемін. Маған кӛп кӛңіл 

бӛлгені ұнайды 

 Еденнен екі саусақпен затты 

ала аламын, алып қайта 

құлатқан ұнайды маған 

Маған рұқсат берсе ӛзім 

жегенді ұнатамын 

Аузыма салу арқылы 

заттарды білемін, 

зерттеймін 



 

 

 

2 жастан 5 жасқа дейінгі баланың дамуы 
 

Жүру және сӛйлей алу қабілеті екі жасар баланың танымына үлкен 

мүмкіндіктер береді. Олар ешқашан тыным таппайды, энергияға толы, кез келген 

нәрсеге құмарлық танытады. Олар ересектерге әлі тәуелді болса да, барлығын 

ӛздері жасағысы келеді, жасай алмаса, кӛңілдері жабырқаңқы болады. Бұл ашу 

(ыза) тудыруы мүмкін. Ересектердің алдында ӛз құқықтарын қорғауға талпынған 

кезде кӛптеген мәдениетте «жоқ» сӛзі кеңінен қолданылады.  

Дербестілік барлық балалар үшін маңызды, берілетін дербестіліктің деңгейі 

мәдени дәстүрлерге немесе ӛзге халыққа байланысты болуы мүмкін. Балалар 

мектепке немесе балабақшаға бармастан бұрын қарапайым міндеттерді атқара 

алуы маңызды. Дербестілікті ынталандыра отырып, ата-аналар мен тәрбиешілер 

балаларға мектепке және ӛмірге дайындалуына кӛмектеседі.  

 Үш, тӛрт және бес жасар балалардың дүниеге келген сәттен бастап 

дамыған кейбір дағдылары болады. Егер оларға ӛмірінің бірінші жылында тиісті 

күтім, қамқорлық, ынталандыру және қолдау берілген жағдайда, әртүрлі салада 

танымның дамуына кӛмектесетін тілдік, ойлау дағдылары белсенді дамиды. 

Балалармен сӛйлесе отырып, олардың миына терезе арқылы қарағандай боласыз. 

Сіз олардың қоршаған әлем құбылыстарын түсінуге және ұғынуға талпынғанын 

сұрақтары бойынша кӛре аласыз; мәселен, Неліктен ағаштан жапырақтар түседі? 

Неліктен құстарда қауырсын бар? Неліктен су лай болады? Түнде күн не істейді? 

Неге? Неліктен? Қалай? Қарапайым, шынайы жауап беруге ұмтылыңыз. Бұл 

оларға үйренуге, әлемді тануға мүмкіндік береді. Бұл оларға гигиена дағдыларына 

үйретуге ең қолайлы кез, себебі балалар қол жуу әдеті не үшін қажет екендігін 

түсінеді.  

Осы жылдары балалар ӛзінің эмоцияларын бақылауға тез үйренеді. 

Балаларда әлеуметтік дағдылар қалыптасады, оларға басқа балалармен ойнаған 

ұнайды. Ойын іс-әрекетін ынталандыру – прогрессивті дамуының ең жақсы жолы, 

ӛйткені дамудың барлық саласын дамытуға кӛмектеседі.  

 
Баланың  алғашқы жылдары тез ӛтеді. Соңдықтан оны құшақтап  

сӛйлесініз, кітап оқып күліңіз, онымен бірге ойнаныз. Бұл оның 

ақылының дамуына кӛмектеседі. Жеңіл тақпақтарды жаттату 

керек, есте сақтау қабілетін дамыту үшін. Кітап қаратып, 

суреттерін кӛрсет, айтып үйрет. 

Brotherson, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Менімен кӛп рифмалы ӛлеңдерді жатта, 

мен санамақ ойнауға дайынмын. 

 

 

Кітап оқып  суреттерді қара және талқыла 

менімен. 

 

Менімен еркелетпей дұрыс сӛйлес ӛтінемін. 

Менің таза сӛйлеп үйренуім үшін. 

  

 

Су, құм толтырып ойнауым үшін 

ыдыс бер. 

 

 

Ережелерді  үйрет, бірақ олар жеңіл 

болсын. Қандай-да бір нәрсені дұрыс 

жасауға тырысқанымда мені мақта. 

Кейде бұл ӛте қиын болуы мүмкін. 

 

 

Елестету қабілетімді дамыту үшін 

маған сурет салғыз.  

 

 

 

 

Қауіпті жерлер мен заттардан аулақ жүруді үйрет.  

2  жасымда мен  ... 

Ӛзім жүріп, жүгіре 

аламын  
 

Меннен сұраған заттарды 

кӛрсетіп айта аламын 
 

2-3 сӛзді қосып айта 

аламын 
 

Жеңіл тапсырманы 

орындай аламын 
 

Қолыма қалам немесе 

қаламсап берсе шимайлай 

аламын 
 

Жеңіл әндер мен әңгімелер 

ұнатамын 
 

Басқа адамның жүріс-

тұрысын салған ұнайды 
 

Ӛзім тамақ ішу мен 

киінуді үйренудемін 
 

Үй шаруашылығында 

кӛмектуге қызығам 
 

Кейде менің бемді 

қайтарғанда мен ренжіп 

қаламын. Маған‘жоқ!’ деп 

айтқан ұнайды. 

 



 

 

 

 

Маған әңгімелер мен ертегілер айтып 

бер. 

 

 

Менімен  сабырлы бол және 

сұрақтарыма жауап бер. Жай, 

қарапайым жолмен түсіндір. 

 

  

Маған істеуге болатын және болмайтын  

істерді үйрет. 

  

 

 

Мен кейде бір нәрсені дұрыс 

істемесем-де кешірімді бол, 

мені жақсы кӛр. 

 

 

 

Ӛзі-ӛзіме қамқорлық жасауды үйрет, мен 

ӛзім киінуді, тамақтануды және 

дәретханаға баруды үйренгім келеді т.б. 

 

 

 

 

Денені шынықтыратын жаттығуларды жасат, басқа 

балалармен кӛбірек ойнат. 

  

3 жаста мен ... 

Еркін жүріп, жүгіремін, 

ӛрмелеп шыға аламын, 

тебе аламын және де 

секіре аламын 

 Қаншада екенімді және 

есімімді айта аламын 

Түстерді ажырата 

аламын 

Мағынасын түсінбесем де 

есептік сандарды 

пайдаланамын  

Мен кӛп сұрақ қоямын 

Жеңіл ӛлендерді айтамын 

Ойнағанда ойдан шығарған 

заттарды елестетіп 

ойнаймын 

Ӛзім тамақ іше аламын 

Ӛзгелерге 

бауырмалдығымды 

кӛрсетемін 

Қолымды, тісімді 

жуамын, әрине үлкен 

адамның кӛмегімен 

 



 

 

 

 

Мені тыңда және 

сұрақтарыма жауап бер.  

 

 

Әлде-бір затты зерттеп білуге 

кӛп уақыт бер. 

 

 

Сандар жайлы  мәлімет беретін 

және оларды үйрететін 

ойыншықтар бер (куб 

ойыншық). 

 

 

Күнде ертегтерді оқы, ӛлең айт. 

 

 

Маған бояған ұнайды, сондықтан 

маған түрлі түсті қарандаштар бер. 

 

 

 

 

 

Басқа балалармен ойнатудың амалын жаса, есік 

алдындағы кӛрші балалармен немесе балабақша 

балаларымен ойнат. 

 

 

 

Мен 5 жасымда............ 

Ӛз қозғалысымды үйлестіре 

аламын 

Сӛздік қорым мол, еркін 

сӛйлей аламын 

Бӛтен адамдардың ӛзі мені 

түсіне алады 

Антоним сӛздерін түсінемін 

Маған осы шақта мектепке 

дейін қаламды дұрыс 

ұстауымды үйрету керек 

Басқа балалармен еркін 

ойнап достасамын 

Жеңіл тапсырмаларды 

соңына дейін жасаймын 

Кӛп сұрақ қоямын 

10-ға дейін санай аламын 



 

 

 

Мектепке барамыз!  
 

Мектепке бару – баланың дамуындағы 

маңызды кезең және оны ешбір себепсіз кейінге 

қалдыруға болмайды. Қандай да бір елде 

ұсынылатын жаста барлық балалар мектепте оқуы 

және сабақтарға тұрақты қатысуы тиіс. Ӛмірінің 

алғашқы бес жылында махаббат, кӛңіл, 

ынталандыру және жақсы күтім 

алған балалар мектепке дайын 

болады. Егер оқытушылар баланың тұлғасына бағдарланған, 

баланың даму деңгейін және күшті жақтарына негізделетін оқу 

ортасын ұйымдастыра алса, олардың ӛсуі және дамуы мектепте 

ӛз жалғасын алады. Ата-аналар және тәрбиешілер бала 

ӛміріндегі ең маңызды адамдар болып қалады және олар балаға 

келесідей әрекеттерді жасай отыра, кӛмектеседі:  

- үлгі болу;  

- мектепке деген қызығушылықты таныту және мектеп ӛміріне қызығу;  

- ӛз балаларымен уақыт ӛткізу;  

- олармен әңгімелесу және оларды тыңдау;  

- ойын ойнау және бірлескен істерге қатысу;  

- балаларға ӛздерінің сезімдерін, пікірлерін білдіруге ынталандыру;  

- балаларды достарымен ойнау және мектептен тыс спорт сабақтары секілді 

әртүрлі іс-шараларға қатысу ниетін ынталандыру;  

- нақты тәртіп шеңберін айқындау және жақсы тәртіп үшін мақтау.  

 

 

Қазақстанда бар ресурстар мен қызметтер:  

Балалардың мектеп алды білімі   

 

Қазақстан Республикасының мектеп алды мекемелеріндегі және  жалпы 

білім беретін мектептеріндегі бес-алты жасар балалардың міндетті мектеп 

алды дайындығы жӛніндегі ережелер 

Бекітілді 

1999 жылдың 22 қаңтардағы N 1762 

Қазақстан Республикасы  

Үкіметі қаулысымен   

 

1. Осы Ережелер мектеп алды мекемелері, жалпы білім беретін мектептер және 

басқа да мекемелердегі ведомстволық бағынушылығы мен меншіктік 

формаларына тәуелсіз, бес-алты жасар балалардың жалпы білім беретін 

бағдарлама аясында (әрі қарай – Мектеп алды дайындық) міндетті мектеп алды 

дайындығын қадағалайды. 

2. Жанұядағы, мектеп алды мекемедегі немесе жалпы білім беретін мектептегі 

мектеп алды дайындық Қазақстан Республикасының «Білім» туралы Заңына 

сәйкес жүзеге асырылады.  

3. Мектеп алды мекемедегі немесе жалпы білім беретін мектептегі мектеп алды 

дайындықтың негізгі міндеттері тӛмендегідей:  



 

 

 

                1) балаларды мектепке дайындау;  

                2) балалардың физикалық және психикалық денсаулығын     

                     қадағалау және жақсарту;  

                3) балалардың интеллектуалды және тұлғалық дамуын  

                    қамтамасыз ету, олардың эмоционалдық саулығы үшін   

                    қамқорлық жасау;  

                4) кӛмекті қажет ететін балалардың дамуындағы    

                    ауытқушылықтарды  жӛндеу;  

                5) баланың толық дамуын қамтамасыз ету мақсатында оның  

                     жанұясымен ӛзара қарым-қатынас жасау.  

4. Ата-аналар және басқа да заң ӛкілдері бес-алты жастағы балалардың мектеп 

алды дайындығын қамтамасыз етуі міндетті.  

5. Мемлекеттік білім беретін мекемелерінде мектеп алды дайындық ақысыз болып 

келеді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік 

бюджет есебінен қаржыландырылады.  

6. Білім беретін мемлекеттік мекемелердегі мектеп алды сыныптар мен топтарда 

әлеуметтік кӛмекті қажет ететіндердің жағдайы ескеріледі. 

7. Мектеп алды дайындық жӛніндегі нұсқаулар, сонымен қатар мектеп алды 

дайындықпен байланысты оқу-әдістемелік сұрақтар Қазақстан Республикасы 

заңнамасына сәйкес білім саласындағы Қазақстан Республикасының орталық 

орындаушы органының құзыреті шеңберінде анықталады.  

 

 

Соңғы жылдарда Қазақстан «МЕКТЕП» баспасынан балаларды мектепке 

дайындау туралы оқулықтарының жиыны басылып шықты. 

 

   

Бенеш Н.И., Натарова Ю.Н., Тинькова С.Ю. және т.б. Кӛркем әдебиеті: Әліппе-

дәптер.                                                                                                                                                                                                     

Мектеп-алды сыныптар мен топтарға арналған оқулық. Мектепке дейінгі 

балаларды тәрбиелеудің және оқытудың  жалпы білім беру бағдарламасына және 

мектеп-алды дайындық пен мемлекеттік білім беру стандарттар 

Тұжырымдамасына сәйкес  6-7 жасар балалардың балабақша және 

жалпы білім беру мектеп қабырғасында кӛркем әдебиетпен 

танысуына арналған оқулық.  

Бұл кітап 6-7 жасар балаларға арналған оқулық болып табылады 

және мектеп-алды мекемелердегі тәрбиешілерге, мектеп-алды 

дайындық сыныптарының педагогтарына және ата-аналарға үлкен 

кӛмегін тигізеді. Кӛркем әдебиет бойынша әліппе-дәптер 32 

сабаққа арналған материалдарды қамтиды. Осы сабақтардағы 

қарастырылатын Қазақстандық жазушылар мен ақындардың, Ресей және шетелдік 

авторлардың шығармалары балалар үшін үлкен нағыз әдебиет әлемін танудағы 

алғашқы қадамы болады. 

 
Кӛркем әдебиеті. Дидактикалық материалдар.  
Бұл оқулық ересек мектеп-алды балаларға кӛркем әдебиетімен 

танысуға арналған қосымша материал ретінде ұсынылады. Оқулыққа 

ертегі кейіпкерлерінің сӛздігі, авторлар туралы мәлімет 

және  әдебиеттану ғылымының түсінігі туралы мәлімет кіреді.  



 

 

 

 
 

Бенеш Н.И. және т.б. Кӛркем әдебиет: Методикалық нұсқау.  

Мектеп-алды сыныптар мен топтардың педагогтарына арналған 

оқулық.  

6 – 7 жасар балалардың мектеп-алды дайындығы барысында 

кӛркем әдебиет шығармаларымен танысу болып табылады. Бұл 

шығармаларды балалар оқып, түсінігін айтып, жаттауы тиіс. 

Берілген оқулық тәрбиешілерге сабақты жоспарлауды және 

ӛткізуді бірізділік пен перспективалық нысандарына сәйкес балаларды кӛркем 

әдебиетімен таныстыруға кӛмекші болады. Кітап мектеп-алды сыныптар мен 

топтардың педагогтарына арналған. 

 
 

Бенеш Н.И. және т.б. Кӛркем әдебиет: Хрестоматия.  

Мектеп-алды сыныптар мен топтарға арналған оқулық.  

6 – 7 жасар мектеп-алды балалардың балабақша және жалпы білім 

беру мектеп қабырғасында кӛркем әдебиетімен танысуына арналған. 

Мектеп-алды мекемелерінің тәрбиешілеріне, педагогтарға және ата-

аналарға жақсы кӛмекші болып табылады.  

Хрестоматия үш үлкен бӛлімнен тұрады; әлем халықтарының 

фольклоры; Қазақстан, Ресей және басқа да ТМД мемлекеттерінің 

жазушылары мен ақындарының және шетел авторларының шығармалары; 

классикалық және заманауи әдебиет шығармалары.   

Шығармаларды оқулыққа енгізу барысында олардың әдеби құндылығы және 6-7 

жасар балалардың түсінуіне ыңғайлығы қарастырылды. Мектеп-алды сыныптар 

мен топтарға, педагогтар мен ата-аналарға арналған. 

 
Музыка. Хрестоматия.  
Берілген оқулыққа классикалық туындылардың ноталары, 

фолклордың, заманауи музыканың таңдаулы үлгілері кірістірілген. 

Құнды музыкалық мұралардың ішінен халық ӛнерінің үлгілеріне 

аса маңызды назар бӛлінген. Бағдарламаға кірістірілген музыкалық 

туындылар рухани қордың бастауы болады. Сонымен қатар, 

балалардың түрлі ӛмірлік проблемаларға деген қатынасын және 

олардың ашырлыққа дайын болу дәрежесін анықтауға септігін 

тигізеді. Осы туындылармен бірге балаларға арнайы шығарылған 

музыкалық туындылар кездеседі. 

 
Музыка. Дидактикалық материалдар. 
Музыкалық эстетикалық тәрбиенің мақсаты – балаларды 

музыкаға балу, олардың бойына қоршаған ортадағы жақсы 

дүниелерге эмоционалды ықыластық қасиетін және әділетсіздік 

пен зұлымдыққа деген теріс қатынасын қалыптастыру болып 

келеді.  

Музыка сабақтарында шығармашылық жұмыстарының түрлі 

формалары кездеседі: 

- балалардың ӛздері және олармен қосыла ән салу; 

- балалардың музыкаға сай қозғалуы және ән салуы; 



 

 

 

- музыканы тыңдау; 

- дыбыс шығаратын заттармен эксперименттеу, халық және балалар 

музыкалық аспаптарын тарту. 

Оқулық түрлі-түсті суреттерлермен берілген, сонымен қатар музыкалық-

ырғақтық қозғалыстардың, бидің және т.б. сюжеттік ойындарына сипаттама 

береді. 

 
 

Колбина Е.В. Музыка: Әліппе-дәптер.  

Мектеп-алды сыныптар мен топтарға арналған оқулық.  

Музыка бойынша оқулық – баланың зейінін, логикалық ойлау 

қабілетін, эмоционалды қабылдау әрекетін және есте сақтау 

қабілетін қалыптастыратын жаттығуларды орындауға арналған. 

Сонымен бірге, балалардың кӛркем-шығармашылық дамуына  және 

қарапайым образдық, тембрлік, құрамдық ойын және музыкалық 

есту қабілетін дамытуға септігін тигізеді. 

 

Оқу материалы тоқсандар  бойынша топтастырылған, сабақ кезіндегі болжамды 

жобалаумен арақатыстығы белгіленген және әр шығармаға бір бет арналған. 

          Кітап 6-7 жасар балаларға, педагогтар және ата-аналарға             

          арналған. 

  

Сӛйлуді дамыту. Хрестоматия.  
  Оқулық-хрестоматия 6-7 жасар балаларға, мектеп-алды мекеме 

тәрбиешілеріне, мектеп-алды сыныптар мен топтарға, педагогтар 

мен ата-аналарға арналған.  

"Хрестоматия" үш үлкен бӛлімнен тұрады: әлем халықтарының 

фольклоры; Қазақстан, Ресей және басқа да ТМД мемлекеттерінің 

жазушылары мен ақындарының және шетел авторларының 

шығармалары; классикалық және заманауи әдебиет шығармалары.  

Бұл басылым әдеби білім беру мәселелерін шешуге, мектеп-алды 

балаларының сӛйлеу қабілетін дамытуға және белсенді сӛздік қорын байытуға 

кӛмек беретін алғашқы оқулық. 

Сӛйлеуді дамыту. Методикалық нұсқау. 
 Методикалық нұсқауға берілген оқулықтар бойынша ұсыныстар, сонымен қатар 

әр тақырып бойынша сабақ сайынғы зерттемелер кіреді. 

 
Бенеш Н.И. және т.б. Сӛйлеуді дамыту: Әліппе-дәптер.  

  

Мектеп-алды сыныптар мен топтарға арналған оқулық.  

Оқулықтың мақсаты – ересек мектепке дейінгі балалардың сӛйлеу 

қабілетін қалыптастыру, сӛздік қорын байыту,  ойлау және 

қисынмен сӛйлеу қабілеттерін дамыту және сӛйлеу мәдениетін 

үйрету болып табылады. Оқулықта берілген материал сӛйлеу 

қабілеті жүйесінің әдістемесіне сүйенеді. Оның ішіне түрлі 

жаттығулар жүйесі кіреді:дыбыстық сӛйлеу мәдениетін үйрету, грамматикалық, 

диалогтық және монологтық сӛйлеуді қалыптастыру,  балалардың сӛздік қорын 

байыту, кӛркем сӛз бен оқуға қызығушылығын арттыру. Кітап 6-7 жасар 

балаларға, педагогтар және ата-аналарға арналған. 



 

 

 

 

 
Сӛйлеуді дамыту. Дидактикалық материалдар 
 Дидактикалық материалдар – ересек мектеп-алды балаларына 

қосымша материал ретінде ұсынылады.  

Оқулықтың мақсаты – мектеп-алды дайындық педагогтарына, 

сонымен қатар ата-аналарға мектеп-алды мекемелерінде және үй 

жағдайында ӛзіндік жұмысын ұйымдастыруда практикалық кӛмек 

кӛрсетуге арналған.  

Оқулықтың құрамы: 

-дидактикалық ойындар; 

- дифференциациалар бойынша дыбыстарды дұрыс айту жӛніндегі жаттығулар; 

- дауыс ырғағымен жұмыс жасау материалдары; 

- сӛз және сӛлеммен жұмыс жасау материалдары; 

- қисынмен сӛйлеу жұмыстарына арналған материалдар; 

- дауыс ырғақтық жаттығулар. 

 
 

Бенеш Н.И. және т.б. Сауттылық және жазудың негіздері: Әдістемелік нұсқау. 

          Мектеп-алды сыныптар мен топтардың педагогтарына 

арналған оқулық.  

          Мектеп-алды балаларының сӛйлеу қабілетін дамыту және ана 

тілін үйрету Тұжырымдамасы мен бағдарламасына сауаттылық пен 

жазудың негіздерімен танысу жӛнінде арнайы жұмыстар 

кірістірілген. Мектеп-алды топтардың (сынаптардың) балалары 

алғаш рет сӛйлеуді үйренудің пәні ретінде қарастыра бастайды. 

Қойылған міндеттерге байланысты 6-7 жасар балаларды 

сауаттылық пен жазудың негіздерімен таныстыру 

бағдарламасының мазмұнын тӛмендегі бағыттар бойынша қарастыра аламыз: 

«Дыбыстар мен әріптер», «Буын, сӛз, сӛйлем», «Жазу». Мектеп-алды дайындық 

бағдарламаларына сәйкес 6-7 жасар балалардың әр бағыттың мазмұнын меңгеру 

дәрежесіне талаптар қойылды.  

 

Бенеш Н.И. және т.б. Сауаттылық және жазудың негіздері: Дидактикалық 

материалдар. 
Мектеп-алды сыныптар мен топтарға арналған оқулық. Бұл оқулық ересек 

мектеп-алды балаларын сауаттылыққа оқытуға арналған қасымша материал 

ретінде ұсынылады. Оқулық мектеп-алды дайындық педагогтарына, сонымен 

қатар ата-аналарға мектеп-алды мекемелерінде және үй жағдайында ӛзіндік 

жұмысын ұйымдастыруда практикалық кӛмек кӛрсетуге арналған.  

Оқулықтың құрамы: 

- дифференциациалар бойынша дыбыстарды дұрыс айту жӛніндегі жаттығулар; 

- мектепке дейінгі балаларды әріптермен таныстыру жӛніндегі материалдар; 

- буын және сӛзбен танысуға арналған материалдар; 

- сӛйлеммен танысуға арналған материалдар. 

 

 

 

 



 

 

 

Сауаттылық пен жазудың негізі – әліппе-дәптер.  

Бұл оқулықтың мақсаты – мектепке дейінгі балаларды орыс тілі 

сауатының негіздерімен таныстыру, оқуды үйрету, ұсақ 

моторикасын қалыптастыру, балалардың тіл байлығын жақсарту, 

ойлау қабілетін дамыту және оқуға сүйіспеншілігін балу болып 

табылады. Оқулықта ұсынылған материал сауаттылыққа үйретудің 

негізгі әдісі – дыбыстық аналитикалық және синтетикалық әдіске 

сүйенеді. Әліппе-дәптердің әр бетінде сӛздердің дыбысты-әрптік 

анализіне арналған тапсырмалар берілген. Бұл анализ жұмбақ 

сӛздерді шешу арқылы, сӛздердің  және сӛйлемдердің дыбыстық 

және әріптік модельдері, баспа әріптері және әріптерді салуға бағытталған 

тапсырмалар арқылы жүзеге асады.  Сонымен қатар, әліппе-дәптерде  ойынмен 

байланысты тапсырмалар - ребустер, кроссвордтар берілген. Жас баланың 

сӛздерді буындап оқу, сӛйлемдерді және мәтіндерді оқу сияқты ӛзіндік жұмысына 

орын арналған.  

Әліппе әріптер мен дыбыстарды кірістіру жүйесін, сонымен бірге, ӛткен 

материалдарды жинақтау және меңгеруді қамтиды. 
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Денсаулық және тамақтану 
 

Барлық ата-ана балаларының дені сау болғанын қалайды. Дені сау балалар 

бақытты және белсенді болады: олар жақсы оқиды, қауымдастықтың белсенді 

бӛлігі болуға қабілетті.  

Ауыз су сапасы тӛмен, санитарлық жағдайлары нашар қауымдастықта 

немесе адамдар қажетті гигиеналық ережелер сақтамайтын жерде кейбір отбасы 

үшін бала денсаулығын сақтау қалу ӛте қиынға соғады. Мұндай жағдайда 

балалар ауруға шалдығуы мүмкін. Кӛбісі ӛліп жатады немесе мүгедек болады. 

Егер отбасы және қауымдастық кӛп шығынды қажет етпейтін практикалық іс-

шараларды қабылдайтын болса, кӛп аурулардың алдын-алуға болады. Бұл 

бӛлімде сәбилер мен кішкентай балалардың денсаулығына қауіпті негізгі 

тәуекелдерді, оларды туындау себептерін және олардың алдын-алу іс-шараларын 

қарастырамыз. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ, оларды 

қазіргі кезде және болашақта сақтауға кӛмектесетін дағдылар мен тәжірибелерді 

игеруге қалай кӛмектесу керек екендігін талқылаймыз.  

Сәбилер мен кішкентай балалар денсаулығы үшін негізгі тәуекелдер 

қандай?  

Бірінші айда 

Анасы және туылмаған нәрестенің денсаулығы кӛп деңгейде отбасы мен 

қауымдастықтан алатын күтім мен қамқорлыққа байланысты. Босануға 

дайындалу және білікті, тәжірибелі акушердің толғақ кезінде, босану және 

босанудан кейінгі кезде болуы дені сау баланың дүниеге келуіне үлкен 

мүмкіндік береді. Ең қиын кезең – ӛмірінің бірінші айы, ол кезде жаңа туылған 

нәресте, әсіресе, мерзімінен бұрын босанған бала жағдайында инфекцияның кез 

келген түріне ӛте әлсіз болады. Анасы да, баласы да таза ортаға мұқтаж, оларға 

толыққанды, дұрыс тамақтануы, үнемі медициналық бақылауды жүргізу керек. 

Бала үшін толыққанды тамақтану ана сүті, оны бала туылғаннан кейінгі бірінші 

сағатынан бастап алуы керек.  

 1 ай мен 5 жас аралығында  

5 жасқа толмаған балалар әлі де әртүрлі ауруларға ұшырағыш болып келеді, 

соның ішінде:  

- Пневмония және басқа да тыныс алу жолдары аурулары;  

- Диарея; 

- Безгек және дене қызбасы;  

- Қызылша;  

- АҚТҚ;  

- Тамаққа жарымау. 

Енді бірнеше минут уақыт бӛліп, ӛз балаларыңыздың денсаулығы туралы 

ойланыңыз. Сіздің аймақта сәбилер мен кішкентай балалар арасында қандай 

аурулар жиі кездеседі? Балаларыңыздың денсаулығында сізді қатты мазалайтын 

мәселе? 

 

Қазақстандағы балалар аурулары (0-14): 

1.  Тыныс алу жүйесі аурулары 

2. Ас қорыту жүйесі аурулары 



 

 

 

3. Қан, қан жасау органдары және иммунды жүйе аурулары 

4. Тері және тері асты шел май қабатының аурулары 

5. Кӛз және қосалқыларының аурулары 

6. Инфекциялық және паразитарлық аурулар 

7. Жарақаттар және улану 

8. Орталық жүйке жүйесінің аурулары 

9. Құлақ және емізік тәрізді ӛсінді аурулары 

10.  Нәсеп-жыныс жүйе аурулары 

11.  Эндокрин жүйесінің  және тамақтану мен зат алмасу жүйесінің 

аурулары 

12.  Сүйек-бұлшық ет жүйесі және қосушы ұлпа аурулары 

13. Туа пайда болған ақаулықтар 

14. Қан айналу жүйесінің аурулары 

15.  Ісіктер 

Тез асқынатын аурулар: тыныс алу жүйесі, қан және қан жасау жүйесі, ас қорыту 

жүйесі, орталық жүйке жүйесі аурулары.  

Ақпарат кӛзі:  ҚР Денсаулық сақтау Министрлігі, 2008 ж. 

 

Негізгі аурулар және олардың алдын алу  
 

Пневмония 

 

Пневмония – ӛкпені зақымдайтын тыныс алу жолдары инфекциясының бір 

түрі. Әлемде 5 жасқа дейінгі балалар ӛлімінің басты себебі болып табылады. 

Пневмонияны бактериалды инфекциялар, сонымен қатар әртүрлі вирустар, 

бактериялар қоздырады.  

  

Пневмония жӛтел және түшкіру арқылы таралады.  

Иммундық жүйесі әлсіз балалар пневмонияның дамуына жиі ұшырайды. 

Баланың иммундық жүйесі тамаққа жарымау, АҚТҚ шалдығу немесе қызылша 

секілді бұрын ауырған аурулар салдарынан әлсізденуі мүмкін. 

Қоршаған ортаның жеке факторлары пневмониямен ауыру тәуекелін 

жоғарылатады; тамақты дайындау және үйді жылыту үшін отпен немесе 

органикалық тыңайтқыштарды (тезек, қи) пайдаланудан үй ауасының ластануы; 

тұрғын үйдің таршылығы; темекі түтінімен дем алу.  

Пневмониямен ауыратын кішкентай балалар ішіп, жей алмайды, есінен 

танып қалуы мүмкін және гипотермияны (қалыпты температурадан дене 

температурасының тӛмен болуы) сезінуі мүмкін, балада тырыспа (дененің 

селкілдеуі, қалтырауы байқалатын жағдай) басталуы мүмкін.  

Диарея 

Диарея – кішкентай балаларда жиі кездесетін және бала ӛлімінің негізгі 

себепшісі болатын дерт. Диареяның себептері:  

- Адам және жануарлар іс-әрекеттерінің қалдықтарымен ластанған су;  

-  Гигиеналық шарттар сақталмаған жағдайда жасалынған немесе 

сақталынған тағам;  



 

 

 

- Егістікте ӛсіру кезінде суару үдерісінде ластанған ӛнімдер;  

 

- Ластанған суда ауланған балықтар немесе теңіз ӛнімдері;  

- Нашар санитарлық жағдайлар. 

Диареямен ауырған кезде баланың ағзасы сусызданады. Егер сусыздану 

әсерінен жоғалған су нормасы орнына толмаса, іш кебуі орын алады.   

Қатты диарея толыққанды тамақтанбайтын немесе әлсіз иммундық жүйесі 

бар балалардың ӛміріне қауіп тӛндіруі мүмкін. Диареямен ауырған сайын 

әлсіретіп жібереді және керісінше, диарея балалардың тамаққа жарымаудың 

себебінен болуы мүмкін.  

Диареяны емдеу үшін ата-аналар балаларына қалыпты жағдайдан кӛбірек 

сұйықтықты, соның ішінде сұйықтықтың орнын толтыруы үшін ылғалдылықты 

қалпына келтіретін тұз берген жӛн. Ылғалдылықты қалпына келтіретін тұздар ӛз 

алдына су, тұз және қанттың қоспасынан тұрады. Оны үйде дайындауға болады, 

таза, қайнаған бір литр суға шай қасығының жартысындай тұзға бір түйір қант 

қосып, араластыру керек. Құрамында мырыш бар қоспа тез жазылуға кӛмектеседі. 

Ата-ана баласын сауығып кетпегенше ана сүтімен, құнарлы тағамдармен 

тамақтандыруы керек, сонымен қатар іш кебу белгілері болған жағдайда 

медициналық қызметкерлерден кеңес сұраған жӛн.  

Безгек 

Безгек – маса арқылы тарайтын ауру. Ауру бас ауруы, тәбеттің болмауы 

және қалтырау секілді белгілері арқылы білінеді.  

Безгек инфекциясына шалдыққан бала ӛсу мен дамуының негізгі тежеуіші 

болатын қан аздықты (анемия) (адам ағзасына оттегінің жеткілікті мӛлшерін 

қанның жеткізе алмауы) тудырады. Жүктілік кезіндегі безгек инфекциясы қан 

аздықтың және анасында басқа да аурулардың, жаңа туылған нәрестелердің 

салмағы жеңіл болуының себебіне айналуы мүмкін.  

 

 Безгектің алдын алуға және емдеуге болады. Алдын алуға болады, егер:  

- жәндіктерді жою үшін дәрі-дәрмек себілген жамылғы астында 

ұйықтағанда;  

- жәндіктерді үркіту үшін үйде дәрі-дәрмектерді себу;  

- жәндіктердің кӛбеюі орындарын ретке келтіру: яғни, бос банкі мен 

ыдыстар секілді қалдықтар мен күл-қоқыстардың жиналуына жол бермейтін 

шаралар қолдану ағын су жиналатын (масалар кӛбейетін жер) жерлерді жинау; су 

сақтайтын контейнерлердің беті (москиттердің кӛбеюіне жол бермеу үшін) жабық 

болуы тиіс.  

Безгекті безгекке қарсы әртүрлі дәрі-дәрмектермен емдеуге болады. Дереу, 

жылдам емдеу (аурудың басталуынан бір күн бойына) ӛлім қаупін тӛмендетуі 

мүмкін.  

Денге 

Денге – масалармен таралатын инфекцияның бір түрі болып табылады, арты 

ӛлімге алып келуі мүмкін. Аурудың бірден - бір белгісі бұлшық еттердегі ауру 

сезімі, кӛздің қызаруы, қатты бас ауруы, қалтырау, бетке бӛртпе шығуы болып 

табылады. 

Денгені безгектің алдын алатын әдістермен (жоғарыда кӛрсетілген) алдын 

алуға болады.  

Денгені емдеуге келмейді, алайда медициналық кӛмек геморрагиялық 

қалтыраумен ауырған адамның ӛмірін құтқаруға болады.  



 

 

 

 

 

 

Қызылша  

Қызылша - әлемде балалар арасында ӛлімнің негізгі себептерінің бірі болатын 

ӛте жұқпалы ауру. Қызылшадан болған ӛлімнің кӛбісі асқыну салдары болып 

табылады, соның ішінде энцефалит (мидың ісінуін тудыратын инфекция), қатты 

диареяны және іш кебуін, құлақтың ауруын, соқырлықты, немесе пневмония 

секілді тыныс алу жолдарының инфекциялары.  

Қызылшаның асқынған нысандары тамаққа жарымайтын балалар арасында, 

әсіресе, А дәрменінің жетіспеушілігінен қиналатын және АҚТҚ инфекциясымен, 

басқа да аурулармен иммундық жүйесі әлсізденген адамдар арасында кездеседі. 

Қызылша  

- жӛтел және түшкіру, 

- науқаспен тығыз қарым-қатынас, 

- науқастың мұрны мен аузынан бӛлінетін жұқпалы заттармен жанасуы 

арқылы таралады.  

Қызылшаны вакцинация арқылы алдын алуға болады. 40 жылдан астам уақыт 

бойы қолданылып келе жатқан қызылшаға қарсы тиімді және қауіпсіз вакцина 

бар. Ол қымбат тұрмайды және оны кӛп жағдайда қызамық (Германия 

қызылшасы) және мысқылға қарсы вакцинасымен бірге қолданады.  

Қызылша вирусын ӛлтіретін ем жоқ, сондықтан ем қызылша белгілерін 

жеңілдетуге бағытталған. Тамаққа жарымау кеңінен таралған құбылыс ретінде 

болатын елдерде, балаларда А дәруменің тапшылығы бар, қызылша ауруы 

табылған балаларға кӛз зақымдануы мен соқырлықтың алдын алу үшін 24 сағат 

сайын бір-бірден А дәруменінің екі мӛлшерін беру керек.  

АҚТҚ және ЖҚТБ  

АҚТҚ - бұл адамның қорғаныш тапшылығының қоздырғышы. Вирус ағзаға 

денсаулықты сақтауға кӛмектесетін 

және инфекциямен күресетін дене 

жасушаларын зақымдайды.  

АҚТҚ қан, жыныстық қатынас, 

АҚТҚ жұқтырған анадан ана сүтімен 

емізу арқылы беріледі.  

Кӛп жағдайда қорғалмаған 

(мүшеқапсыз) жыныстық қатынас 

кезінде жұғады, алайда ем-шаралар 

кезінде зарарсыздандырылмаған 

инелерді (әдетте есірткіні 

қолданғанда) пайдаланған жағдайда, 

АҚТҚ жұқтырған қанды құю кезінде 

немесе АҚТҚ жұқтырған анадан 

баласына жүктілік, босану және ана 

сүтімен емізу кезінде беріледі.  

Егер АҚТҚ адамның иммундық 

жүйесін зақымдаған болса, онда 

адамға Жұқтырылған Қорғаныш Тапшылығының Белгісі (ЖҚТБ) диагнозы 

қойылады. Егер АҚТҚ инфекциясы бар кӛптеген адамдарға емдеу жүргізбесе, 

адамда ЖҚТБ дамуы мүмкін, бірақ әрқашан олай бола бермейді.  

АҚТҚ берілмейді: 

- маса шаққанда; 

- АҚТҚ жұқтырған адаммен бір 

ыдыс-аяқ, тағам, дәретханалық 

заттарды қолданғанда; 

- АҚТҚ жұқтырған адаммен қол 

алысқанда, құшақтасқанда, сүйіскенде; 

- АҚТҚ жұқтырған адамның 

сілекейі, кӛз жасы, тері арқылы.  

АҚТҚ немесе ЖҚТБ емдеу тәсілі жоқ, 

алайда антиретровирусты дәрі-

дәрмектер аурудың дамуын баяулатып, 

мүгедек болу тәуекелін тӛмендете 

алады, ӛмір сүру сапасын жақсартып, 

күтілетін ӛмір сүру ұзақтылығын 

арттыра алады. 
 



 

 

 

 

Егер жүкті әйелде АҚТҚ инфекциясы болған жағдайда, анасынан баласына 

берілу тәуекелі анасы жүктілік, босану және ана сүтін беру кезінде (егер емізсе) 

антиретровирусты дәрі-дәрмектерді қолданған жағдайда елеулі деңгейде 

тӛмендейді. Туылғаннан бастап тӛрт-алты аптаға дейін балалар үшін ол 

антиретровирусты терапиясымен үйлесуі керек.  

Антиретровирусты дәрі-дәрмектерді қолдана отырып, АҚТҚ жұқтырған ана 

балаға ана сүтін бере алады. Бұл жағдайда вирустың берілу тәуекелі тӛмен 

болады. Антиретровирусты терапиямен үйлесуі кезінде тек ана сүтін (тек ана 

сүтін ғана, суды немесе тағамды қоспай) бірінші айдан бастап бір жасқа дейін 

берген жӛн. Ерте жастан аралас тамақ беру (ана сүтімен бірге, су немесе қоспа 

және/немесе тағам секілді басқа сұйықтық берілетін жағдай) балаға инфекцияның 

берілу тәуекелін арттырады.  

Егер антиретровирусты дәрі-дәрмектер жоқ немесе қол жетімді болмаса 

(қымбат болуынан немесе ӛзге себептерге байланысты), АҚТҚ жұқтырған аналар 

ана сүтін алмастырушысын (яғни, қайнаған суды қолданылып жасалынған қоспа) 

балаларға бере алады. Отбасы және қауымдастық деңгейде тамақтанудың 

жетіспеуі, диарея және басқа да аурулардың алдын алу үшін таза, қауіпсіз су 

пайдалану және санитарлық нормаларды сақтауға шаралар қолданылуы керек.  

Құтыру 

Құтыру – құтырған үй және жабайы хайуанаттардың немесе жарқанаттың 

тістеуінен немесе қабуынан берілетін жұқпалы ауру. 

Балалардың құтыру дертіне шалдығуын жануарлардан (мәселен, бӛтен 

адамның үй жануарларымен, кӛше иттерімен) қашық жүруін балаларға түсіндіру 

арқылы немесе ӛз мысықтары мен иттерге вакцина жүргізу немесе піштіру 

арқылы алдын алуға болады.  

Құтыру емделмеген жағдайда қауіпті болуы мүмкін. Егер баланы жануар 

тістеп алса, жараны 15 минут ішінде жылдам және мұқият сумен сабын немесе 

йодпен шайыңыз, кейін баланы медициналық мекемеге апарыңыз. Егер құтырды 

деп сезік туғызған жануармен қатынасқаннан кейін алғашқы бірнеше сағат ішінде 

емдеу басталған кезде құтыруды дәрілермен емдеуге болады.  

Қауіпсіз, тиімді вакциналар бар, сондықтан құтырумен ауыру тәуекелі бар 

адамдарға профилактикалық шараларды алдын ала қабылдау ұсынылады.  

  Тамақтың жетіспеушілігі, жүдеу 

Тамақтың жетіспеушілігі жеткілікті құнарлы тамақтанбаудан, денсаулықты 

сақтау үшін қажетті құнарлы тағамды қорытуға қабілетсіздігімен немесе кӛп 

тамақ ішіп-жеуден туындауы мүмкін. Толыққанды тамақтың жетіспеуі зиянды, 

себебі жүдеген бала кез келген инфекцияны жұқтырып алуы мүмкін. Сонымен 

қатар, тамаққа жарымау ми қызметінің ұзақмерзімді бұзылуына алып келуі 

мүмкін. Сондай-ақ, толыққанды тамақтанбайтын қарны аш және жүдеу 

балалардың белсенділігі тӛмен болады; оларға басқа балалармен қызық емес, олар 

сабақтарға ұзағынан қатысуға қабілетсіз. Сабаққа қатыспауға, құрдастарынан 

артта қалып, мектепті тастап кетуге бейім болады.  

Кейбір мәдениетте қыздарға тамақ ұлдарға қарағанда аз беріледі. Бұл 

қыздардың құқықтарын теріске шығаруы. Осы Нұсқаулықтың «Балаларға 

қамқорлық жасау» бӛлімінде айтылғандай барлық балалардың дұрыс тамақтануға 

құқығы бар.  

Дамуында кемшілігі бар балалар жеткілікті толыққанды тамақтану үшін 

арнайы назар мен қарым-қатынасты талап етуі мүмкін. Олардың жағдайына 



 

 

 

байланысты оларға тамақ және су ішу кезінде кӛмек қажет болуы мүмкін. Егер 

бұл сіз үшін қиын болса, дамуында кемшілігі бар балалардың ата-аналарымен 

немесе медициналық қызметкерлермен сӛйлесіп кӛріңіз. Мәселені бірлесіп шеше 

аласыз.  

 

Баланың денсаулығын қалай сақтау керек 

Баланы дені сау етіп ӛсіру иммундық жүйенің нығайту, ережелер мен 

гигиенаны сақтау және жақсы тағам беру бойынша шаралардың үйлесімділігін 

білдіреді.  

Иммунизация 

Иммунизация – кӛптеген аурулардың алдын алудың, бақылаудың қауіпсіз 

және тиімді жолы. В гепатиті, дифтерия, кӛкжӛтел, сіреспе, полиомиелит, 

қызылша, мысқыл, қызамыққа және HIB (менингит және тамақтың инфекциясын 

жоятын вакцина түрі) қарсы вакцинациясын алатын график бойынша 

вакцинацияның толық курсын балалар алуы тиіс.  

Балалар инеден кейін ыңғайсыздық пен кейбір ауру сезімін сезінуі мүмкін, ал 

кейде вакцинациядан кейін температурасы кӛтерілуі мүмкін. Ӛз балаларына 

қатысты уайымдайтын ата-аналар медициналық қызметкерлермен кеңесе алады.  

Дұрыс тамақтану - денсаулық кепілі 

Дұрыс тамақтану қамқорлық пен махаббатпен қатар баланың сау ӛсуіне және 

дамуына кӛмектесетін негізгі факторлар.  

Жеткілікті толыққанды тамақтанбайтын балалар түрлі дерттерге тез 

ұшырайды, нәтижесі ретінде адам ӛлуі немесе мүгедек болуы мүмкін. Дұрыс 

тамақтанатын балалардың дені сау және аурулармен күресе алады немесе ауырған 

жағдайда жылдам жазылып кетеді.  

Нәрестелер 

Ана сүтінде балаға қажетті барлық құнарлы заттар бар, ол таза, инфекциядан 

балаларды қорғайтын құрамында антиденелер бар. Әрбір ана балаға ана сүтін 

дұрыс беруге үйрене алады, ана сүтін беру ағзада сүтін кӛбейтеді. Егер анасы 

баласын емізе алмаса, оған сүзілген ана сүтін, немесе қажеттілігіне қарай ана сүтін 

алмастырушыны таза бӛтелкемен беруге болады. 

Ақыл-ойдың саулығы 

Ақыл-ойдың бұзылуы адамның ойлауына, сезіміне және әрекетіне әсер етеді. Ересектер  

секілді балаларда мұндай ауытқулар болуы мүмкін. Олар генетикалық ауытқулардан,  

ағзадағы химиялық баланстың бұзылуынан немесе орталық жүйке жүйесінің  

зақымдануынан туындайды.  

Балаларда ақыл-ойындағы бұзылудың дамуының себептері болуы мүмкін басқа да  

факторлар арасында мыналар бар:  

- Дене немесе жыныстық зорлық-зомбылық;  

- Созылмалы кедейшілік немесе кемсітушілік секілді ӛмір ауыртпалықтары немесе күйзелістер;  

- Балаларға тікелей әсер ететін және ұзаққа дейін жан азабын тудыратын саяси немесе  

- табиғат апаттары; 

- Су немесе топырақта бар зиянды химиялық заттармен жанасуы;  

- Ӛлім немесе ажырасу нәтижесінде жақындарды жоғалтуынан уайымдау.  

Ақыл-ой ауруы – басқа аурулар секілді емдеуді қажет етеді. Бұл жағдайда емдеу ақыл-ой  

саулығы саласында тәжірибесі бар медициналық қызметкерлердің немесе психологтың (кеңес  

беруші) балаға кӛмек беру және қолдау кӛрсету болып табылады. Ата-аналары балаларымен  

әңгімелесе, баланың ӛз сезімдерін сурет, ән айту, би және басқа да эмоционалдық тәсілдер  

арқылы кӛрсетуге ынталандыра отырып, кӛмектесе алады. Бұл сабақтар балаға ауру мен  

күйзелістен емделуге, ұзақ уақытқа баланың дамуына зиянды әсерлердің алдын алуға кӛмектеседі.  

 



 

 

 

 Егер анасында АҚТҚ табылған болса, ол ӛзінің баласына вирусты жүктілік 

кезінде немесе ана сүті арқылы беруі мүмкін. Алайда, жоғарыда айтылғандай,   

антиретровирусты 

дәрі-дәрмектер ана сүтін беру арқылы АҚТҚ беру тәуекелін едәуір тӛмендете 

алады. Антиретровирусты дәрі-дәрмекті қабылдау баланың дені сау болуына, АҚТҚ 

жұқтырып алмауға, баланың дұрыс тамақтануына және аурудан қорғану 

мүмкіндігін арттырады. АҚТҚ жұқтырған әйелдер медициналық қызметкерлермен 

кеңесуі қажет.  

Нәресте ӛмірінің алғашқы алты айында анасының ана сүтімен ғана тамақтануы 

керек. Егер ана емізе алмаса, ана сүтін бӛтелкемен беру керек. Алты ай жасқа 

келген балаларға ана сүтіне немесе қоспаға қосымша ретінде жаңа әзірленген 

құнарлы тағам берілуі қажет. Сіздің қауымдастығыңыздың медициналық 

қызметкерлері сіздің балаңыздың денсаулығын жақсарту үшін жетіспейтін қандай 

да бір заттардың орнын толтыру үшін дәрумен қоспасын ұсына алады.  

Кішкентай асқазан жиі тамақтануды қажет етеді. Бірінші жылы балаларға 

арасында қосымша қоспамен бес реттен тамақ беріңіз.  

 

Кішкентай балалар 

Балалар тӛрт негізгі топтан тұратын әртүрлі тағамды алуы керек: 1) жеміс-

жидек және кӛкӛністер, 2) жарма (күріш, нан, дақыл және т.б.), 3) сүт ӛнімдері (сүт, 

йогурт, ірімшік және т.б.) және 4) протеин (жұмыртқа, бұршақ, ет және балық).  

Сүт ӛнімдері мен протеиннің кішкентай пропорцияларымен кӛкӛністер, 

жеміс-жидектер және дақылдар тамақтанудың кӛп бӛлігін құрайды. Туылған күн, 

отбасылық мереке, әртүрлі мейрамдардан басқа күндері балалар құрамында қанты 

кӛп ӛнімдермен тамақтанбауы тиіс, ал пицца секілді тағамдар құнды емес, 

балалардың денсаулығына кері әсер етеді. Тәтті тағамдар тістердің бұзылуына 

себепші болады. Балаларға әртүрлі тағамдардан кішкенеден беріңіз және баланың 

дәм айыра білу қабілетін дамыту үшін жаңа, бейтаныс тағамдарды ұсыныңыз. Егер 

бала ұсынылған тағамнан бас тартса, баланы мәжбүрлемеңіз, оның орнына қандай 

да бір дәмді тамақ беріңіз, ал келесі күні бас тартқан тағамға ұқсас тағам беріп 

кӛріңіз. Егер бала үнемі бір тағаммен немесе ӛніммен тамақтана берсе, оған деген 

дәм айыру қабілеті дамиды. Егер бала әрбір тағамнан бас тартса, не ол аш емес, не 

ауырып тұрғаны.  

Кішкентай балалар негізінен су немесе сүт ішуі керек. Оларға сондай-ақ сумен 

араласқан жеміс сусындарын аз мӛлшерде (1 стақан) күніне беруге болады, жеміс 

сусынында қант бар және тіс үшін зиянды. 

 Кішкентай балаларға шай және кофе бермеген жӛн. 1 жас пен 5 жас 

аралығындағы балаларға негізгі тамақтану уақыты арасында құнарлы қосымша 

тамақ беру керек. Мәселен, балғын шырын және бӛліктерге бӛлінген сәбіз сияқты 

шикі кӛкӛністер. 

 

 

Балалардың 1 жастан 7 жасқа дейінгі негізгі тағамдық заттармен тәуліктік 

қажеттілігі (г) 

Балалар жасы Негізгі тағамдық заттар (г%) Калория 
ақуыз май кӛмірсулар 

1—1,5 жас 

1, 5—3 жас 

3—5 жас 

48  

53  

65—68 

48  

53  

65—68 

192  

212  

260—270 

1430  

1700  

1800  



 

 

 

5—7 жас 70—72 70—72 280—290 2000 

Тағам құрамындағы ақуыз, май және кӛмірсулардың (1:1:4) қатынасын бақылау 

ӛте маңызды. Калорияны есептеу оңай, 1 г ақуыз немесе 1 г кӛмірсу жойылғанда 

4,1 калория түзілетінін, ал 1 г май жойылғанда  9,3 калория түзілетінін білу қажет. 

 

 

 

 

 

 

Сәбилердің ең негізгі тағамы –сүт               Біз ботқа жегенді ұнатамыз 

Түрлі жастағы балардың тамақтануы айырмашылығы тек астың құрамындағы 

пайдалы заттар мен  ондағы ӛнімдердің зарарсыздандырылғандығында ғана 

емес, сонымен қатар астың бір реттік мӛлшері мен тәуліктік мӛлшеріне 

байланысты болуы қажет. 

 

1 жастан 7 жасқа дейінгі балалар тағамының кӛлемі (г) 

 

 Жас мӛлшері   

Тағам атауы 1 жастан 1,5 

жастан 

3 жастан 5 жастан 

 1,5 жасқа 

дейін 

3 жасқа 

дейін 

5 жасқа 

дейін 

7 жасқа 

дейін 

Таңертенгі ас     

Ботқа және кӛкӛністік 

тағамдар………………… 

Шәй ……………………. 

200  

100 

200  

150 

250  

150 

250  

150 

Түскі ас     

Сорпа........................................  

Еттен жасалған котлета……. 

Гарнир..................................  

Компот..................................  

Салат……………………….. 

100 

50  

80 

100 

150 

60  

100  

100 

40 

200 

70  

100  

150  

50 

250 

80  

130  

150  

50 
Түстен кейінгі ас     

Айран....................................  

Тоқашнан.... 
150 

15 

150 

15/45 

200 

25/50 

200 

35/60 
Кешкі ас     

Ботқа және кӛкӛністік тағамдар 

Сүт................................. 
180 100 200 

150 

200 

150 

250 150 

Бір күндік нан     

Бидай наны....................... 40 70 100 110 



 

 

 

      Қара нан…………….. 10 30 50 60 

Тағамды кӛп мӛлшерде қолдану тәбеттің тӛмендеуіне, семіздікке және 

асқорытылуыдың бұзылуына алып келеді, ал аз мӛлшерде тағамданудан адамда 

тою сезімі болмайды. 

Балалардың негізгі тағам үлесі: 

 

                                 

Бірінші ас                      Сүтті ботқа             Бұқтырылған котлеттер        Кӛкӛніс 

 

 

 

 

Жеміс 

 

Балаларға чипсы жеу ұсынылмайды 

 

 

Ақпарат кӛзі:http://www.vseodetishkax.ru/detskoe-pitanie/48-detskoe-pitanie-s-1-

goda-do-7-let/124-potrebnost-detej-v-osnovnyx-pitatelnyx-veshhestvax 

 

Денсаулық гигиенасының ережесі 

Жақсы санитарлық-гигиеналық шарттар кӛптеген аурулардың алдын алады. 

Келесі ережелер әр отбасы мен ұйымда әдетке айналуы тиіс. 

Қолды сабынмен жуыңыз 

 

Кӛп кездесетін инфекциялық аурулардың түпкі себебі жуылмаған кір болып 

саналады. Қолды сабынмен жуу іш ӛтуді екі есе тӛмендетеді, сонымен қоса 

ауалы тамшылы инфекцияны – пневмония, кӛз ауруларын мысалы: трохама 

және де басқа да аурулардың жиілігін тӛмендетеді.  

http://www.vseodetishkax.ru/detskoe-pitanie/48-detskoe-pitanie-s-1-goda-do-7-let/124-potrebnost-detej-v-osnovnyx-pitatelnyx-veshhestvax
http://www.vseodetishkax.ru/detskoe-pitanie/48-detskoe-pitanie-s-1-goda-do-7-let/124-potrebnost-detej-v-osnovnyx-pitatelnyx-veshhestvax


 

 

 

Ол үшін не істеу қажет: 

 Тӛмендегі әрекеттерді жасау алдында міндетті түрде қолды жуыңыз: 

o Тағамға жақындау және сәбиді емізу кезінде 

o Асты ішуде 

o Дәрі–дәрмектерді беру және жараны ӛңдеуде 

o Науқас пен ауру адамға жақындағанда 

 

 Тӛмендегі әрекеттерді жасағаннан кейін 

міндетті түрде қолды жуыңыз: 

o Ас әзірлеу кезінде, әсіресе піспеген ет 

пен тауықты ұстағанда 

o Дәретханадан соң  

o Баланың үлкен дәретінен жуындырған 

соң  

o Жануарлар мен жақындасқаннан кейін 

o Қолға жӛтелген жәнет үшкіргеннен соң 

o Науқас немесе жарақаттанған адамға 

жақындағанда немесе жарасын зарасыздандырғанда 

o Қоқыс тастағаннан соң  

 

Қолды жуған кезде: 

 Сабын және басқа да жұғыш құралдарын, құрамында күл немесе спирті бар 

дезинфекциялаушы құралдарын қолданған дұрыс. 

 Қолыңызды сабынбен жақсылап жуыңыз. Кемінде үш рет жуған абзал, 

әсіресе саусақтардың арасын және тырнақтардың астын. 

 Қолыңызды ағын сумен мұқият шайыңыз. 

 Жуып болғаннан соң таза орамалмен сүртіңіз. 

 

Әрдайым құрамында зиянды және улы заттары жоқ суды ішіңіз. 

Ол үшін мыналарды жасау қажет: 

 Егер сіз судың тазалығында күмәндансаңыз, ішер алдында және тамаққа 

пайдаланар алдында суды қайнатыңыз, сүзгіден ӛткізіңіз немесе хлорлаңыз. 

 Шаң, кір, маса немесе басқа-да жәндіктер судың бетіне түсіп кетпес үшін, 

суды сақтайтын ыдысыңызды жауып жүріңіз. 

 Сүды тасымалдауға немесе сақтауға арналған ыдысыңызды тазалықта 

ұстаңыз (ішкі және сыртқы жағын). 

Тамақты қауіпсіз жерде әзірлеңіз және сақтаңыз. 

Ол үшін мыналарды жасау қажет: 

 Шикі тағамдарды (мысалы, жеміс-жидектерді және балықты) таза сумен 

жуыңыз. 

 Ет және балық ӛнімдерін жақсылап пісіріңіз. 

 Пайдаланар алдында дайын тамақты қатты ысытып немесе бір қайнатып 

алыңыз. 

 Тамақ әзірлейтін үстелдің бетін және де тамақ дайындайтын құралдарды 

сабынмен және сумен жуыңыз. 



 

 

 

 Тамақты жабық ыдыста сақтаңыз. 

 Ас пісіргенде және тамақтанарда пайдаланатын ыдыстар мен құралдардың 

барлығын сабындап жуыңыз.  

 Сәбиге бӛтелкемен тамақ берер алдында бӛтелкені міндетті түрде қайнату 

арқылы зарарсыздандырыңыз. 

Масалардың кӛбеюіне жол бермеңіз 

Ол үшін мыналарды жасау қажет: 

 Суды сақтауға арналған ыдысты жауып жүріңіз (мысалы, құмыра, 

металдық ыдыс, цементтік цистерна) 

 Қоқыс сақтайтын және басқада ыдыстардың бетін жауып жүріңіз немесе 

жойыңыз, ӛйіткені ол жерде жиналған жаңбырдың суы Денге безгегін және 

қалтырауды таратушы масалардың кӛбеюіне әкеледі.  

 

Қоқыстан құтылу 

Ол үшін мыналарды жасау қажет: 

 Үйдегі және айналадағы қоқыстан үнемі құтылып отырыңыз. 

 

Дәретхана гигиенасын сақтаңыз: 

Не істеу қажет: 

 Дәретхананы отбасы мүшелері мен тіпті кішкене балалардың дұрыс 

қолдануын қадағалаңыз, нәжістегі тірі микроағзалар  су мен топырақты 

бүлдірмесін. 

 Егер сіздерде дәретхана болмаған жағдайда дәретті кӛміп тастаңыз. 

 

Ауыз қуысының гигиенасы 

 

Тіс пен қызыл иекке кӛңіл бӛліп қарау денсаулық үшін ӛте маңызды. Тӛменде 

кӛрсетілген кеңестер бүлдіршіндердің әдетіне айналуы тиіс : 

 Құрамында қанты бар ас пен сусындарды қолданбаңыздар.  

 Егер сәбидің тісі әлі шықпаған болса қызыл иекті саусаққа оралған жұмсақ 

матамен сүртіңіз. Алдымен қайнаған суда ерітілген тұз немесе ас содасы 

ерітіндісімен сүртуді бастаңыз.  

 Сәбидің тісі шыққаннан соң міндетті түрде әр астан кейін тісті жууы 

қажет. Жұмсақ тіс щеткасы немесе сүлгінің  бір бӛлігін қолданып, тұз 

немесе ас  содасы қосылған сумен жуғызыңыз.  

 Балаңыз жеткілікті есейген кезінде оған дұрыс тіс жуу ережелерін 

үйретіңіз. Бәрін қызықты түрде жасап, жақсы сүйікті әдетке 

айналдырыңыз.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тісті жууды уйренеміз 

Балаларды жақсы әдетке үйрету 

 

Ата-аналар балаларын қолды жуу сияқты жақсы әдеттерге бағыттап оларды 

неғұрлым ерте уақыттан бастап үйреткені дұрыс. Ата-аналар бұны баласымен 

бірге жасауы тиіс, бала бұндай әдетті ӛз бетінше жасап үйренген кезінде оның ӛзі 

жасауға деген ынтасын қолдауы керек.  Сонымен қатар ата-аналардың ӛздері 

дұрыс үлгі кӛрсетуі тиіс. Айналадағы үлкендердің немесе тәрбиешілердің осы 

ережелерді сақтамағанын байқаған балада жақсы әдеттің пайда болуы екіталай. 

Ересек мектеп алды балалары үлкендердің бақылауымен жемістер мен 

кӛкӛністерді ӛсірумен және ас әзірлеумен айналыса алады. Бұл тамақтану 

кезіндегі  дұрыс тәртіпті қалыптастырудың әсерлі жолы. Бақшада балаға арнайы 

орын бӛліп беру дұрыс болар. Мұндай әрекет баламен әңгімелесуге және қарым-

қатынас жасауға жақсы мүмкіндік береді.  

 

 

Жеңіл ӛлеңдер және тақпақтар шығару, денсаулық, қаупсіздік немесе 

тағамдар туралы ойындар ойлап табу балаларға осы тақырыптарды ойын түрінде 

үйренуге септігін тигізеді. Мүмкін ана тілінде бірнеше ӛлеңдер мен тақпақтар 

білетін боларсыз. Егер білмесеңіз, онда ұқсас мотивте ӛлең шығаруға тырысыңыз.   
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Бұл ересектер адамдар балалық шағында қалай ойнағандарын еске алып 

жатыр. Олар ӛз ойыншықтарын, оларға қалай қызық болғанын, оларға ғана белгілі 

жерлерге ересектерден қалай тығылғанын еске түсіріп жатыр. Сіз кішкентай 

болғанда, қандай ойындар ойнап едіңіз? Ойынға қанша уақытыңыз болды? Қандай 

ойын ойнадыңыз? Сізде қандай ойыншықтар болды? Қай жерде ойнағанды жақсы 

кӛруші едіңіз? 

 

Ойынның маңыздылығы 

Барлық балалар ойнауға құқылы. Барлық балалар жалғыз немесе достарымен 

ойнауға, зерттеуге, күлуге және рақат алуға уақыты мен мүмкіндігі болуы керек. 

Ойын ойнауда балаға қолдау кӛрсету және ынталандыру арқылы ересектер 

балалардың дамуына, әлемді тануына кӛмектесе алады.  

- Ойын балаларға дене дағдыларын дамытуға және дені сау болуға 

кӛмектеседі.  

- Ойын балаларға эмоционалдық тұрғыда тұрақты болуға кӛмектеседі. Бұл 

оларға ӛздерін бақытты сезінуге кӛмектеседі және әртүрлі эмоцияны кӛрсетуге 

үйретеді, болашақтағы қиыншылықтар мен стресс жағдайларын жеңуге 

кӛмектеседі. 

- Ата-аналарымен ойын ойнау балаларға ата-анасымен жақын қарым-

қатынас орнатуға және олармен достасуға кӛмектеседі. Ата-аналары балаларымен 

бірге ойнаған кезде бұл оларды жақындатады, балаларда қорғалған сезімін 

тудырады.  

- Ойын балаларға білім алуға, ойлау, мәселені шешу және шешім қабылдау 

секілді ақыл-ой дағдыларын дамытады. 

- Ойын балаларға тіл және коммуникациялық дағдыларды дамытуға 

кӛмектеседі.  

- Ойын балалардың тапқыштығы мен кӛз алдына елестетуін дамытады, 

оларды қиялдауға үйретеді.  

Ойындарды сағынышпен еске алу... 

- Маған аяқ астынан ойлап табылған әртүрлі ойындар мен ойыншықтар 

ұнайтын. Біз ӛзіміз үйде әртүрлі ойындар ойлап табатынбыз, мысалы, 

табиғатқа саяхат жасау, ӛзімізді цирк әртістері ретінде сезініп, бір 

тӛсектен екінші тӛсекке секіретінбіз. Шалшық суды кешіп, жаңбыр астында 

жарыса жүгіретінбіз. Менің әкем ойыншық автокӛлік пен жүк машиналарын 

бос құтылардан, сымдардан және бӛтелке қақпақтарынан жасай алатын.  

- Ойыншық асхана ыдыстарымен «үйшік», «аспазшы» ойындарын 

ойнайтынбыз. Біз үстелдің астында кіріп, біздің үйіміз деп ойнағанымыз да 

есімде. Біз екі орындықты кӛрпемен және басқа маталармен жауып, соның 

астында тығылатынбыз. 

- Мен ӛзімнің кішкентай інім мен сіңлімді алдыма отырғызып, «мектеп» 

ойнайтынбыз. Мен мұғалім болатынмын. Дегенмен, менен бір нәрсе 

үйренгендеріне менің күмәнім бар.  
 



 

 

 

- Ойын балаларға «байқап кӛруге, сезінуге» мүмкіндік береді және 

практикада жаңа дағдыларын, сонымен қатар қауымдастық ӛміріне қатысу үшін 

қажетті дағдыларды қолдануға кӛмектеседі.  

Ойын әр жаста әртүрлі нысанда болуы мүмкін. Сәбилер ӛз қолдары және 

аяқтарымен ойнауды қызық кӛреді, ал сезіну арқылы әлемді зерттеп, тани 

бастайды. Екі жасқа келгенде балалар баланы емізгенін келтіріп, ойнай алады. 

Кейде осындай әрекеттер жасағанда, сӛйлеп жатады. Осы кезеңнен кейін балалар 

басқа балалармен ойнап, қызығушылығы арта түседі. Кӛп жағдайда қиял-елестету 

қажет болады. Балалар бір затты алып, оны мүлде басқа зат ретінде елестетеді, 

мәселен, олар қолына ағаштың бӛлігін алып, оны телефон дейді. Сіз мұндайды 

балаңыздан байқадыңыз ба? Ойынның мұндай түрі (мені сендір ойыны) ақыл-

ойды дамыту, сонымен қатар балалардың жалпы дамуы және олардың саулығы 

үшін де маңызды. 

Тӛменде балалардың қалай ойнайтындығы кӛрсетілген. Сіздің пікіріңіз 

бойынша, ойын олардың дамуына қалай кӛмектеседі?  

 

           
 

 

          
 

 

Ерте жаста ойынды қалай қолдау қажет 

Балалар ӛз ойындарын ойлап табады, бірақ ойынды қолдайтын ересектер 

болғанда, кӛп нәрсе ӛзгереді. Ересектер ойнайтын уақыт және орын болғанда, 

ойынға қолдау кӛрсетеді. Сәбилер мен кішкентай балаларға ересектер олардың 

жасына лайықты және қауіпсіз материалдар береді. Бұл материалдар күнделікті, 

қарапайым заттар болуы мүмкін, мысалы, су, құм, картон қорабы, саптыаяқ, 

кастрӛл және басқа да үй заттары. Ересектер сонымен қатар дәстүрлі ойындар мен 

ойыншықтарды қосуы керек. Ата-аналардың бірі немесе тәрбиеші балаларға 

материалды ӛздері қалағандай зерттеуге мүмкіндік бергенде ойын басталады, 



 

 

 

олар балалардың не істеу керек екендігін айтпауы керек. Ересектер ойынға 

араласқанда немесе ойынға бақылау  

жасаған кезде балалардың қызығушылығы жоғарылайды. Балаларды 

мақтау, олардың сұрақтарына жауап беру – баланың танымға деген 

қызығушылығына қолдау кӛрсетудің және баланың дамуына кӛмектесетін жақсы 

тәсілдер.  

Егер ауа райы ашық және қоршаған орта қауіпсіз болса, таза ауада 

балабақшада немесе қоғамдық орында балалардың ойыны үшін ең лайықты орын. 

Таза ауада шармен, доппен немесе дӛңгелегі бар ойыншықтармен ойнауға болады. 

Ойын барысында балалар үнемі жауапты ересек адамның қарауында болуы 

маңызды.  

 

Жас 

мӛлшері 

Ойындар мен ойыншықтар   

Туылған 

кезінен 

бастап 3 

айға дейін  

Бұл уақытта сәби үшін қамқорлық қандай да ойыншықтан 

артығырақ.   

Баланы аймалап, оның қажеттіліктерін қанағаттандару сіз бен 

балаңыздың арасындағы ерекше қатынастың (немесе байланыстың) 

пайда болуына кӛмектеседі. Ата–ана мен бала арасындағы осындай 

ерекше қатынастар баланың тыныш, қорғаулы болып ӛсуіне және 

басқа балалармен қарым-қатынас жасап, олармен ойнауына ықпал 

етеді.  

 

Тӛмендегілерді балаңызбен бірге жасай аласыз: 

 Бұл жастағы балалардың есту қабілеті ӛте жақсы болып 

келеді. Бала сіздің дауысыңызды естігенді ӛте ұнатады, 

сондықтан  онымен кӛбірек сӛйлесіңіздер және ӛлең 

айтыңыздар. Бұндай жағдайда бала сізге карайды, 

күлімсірейді және бұл ата-ананы бақытты етеді.  

 Балаңызға басқа да дыбыстарды тыңдатыңыз. Мысалы,  

баланың тӛсегінің үстіне музыкалық ойыншық іліп қойыңыз; 

аяғына кішкентай, қауыпсіз қоңырау іліп қойыңыз; оған әуен 

тартыңыз немесе қосыңыз; баланы құшақтап отырып, әтеш 

үнін салыңыз және басқа да дыбыстар шығарыңыз.  

 Бала қарай алатындай және назарын тоқтата алатындай етіп 

кішкентай ойыншықтар және басқа да заттар іліп 

қойыңыздар. 

 Баланы қолға алып, ол кӛре және бақылай алатындай етіп 

жарқын түсті ойыншық немесе басқа бір затты қойыңыз. 

 Бұндай шараға баланың ӛсуіне байланысты қандай-да бір 

ӛзгерістер енгізе отырып, бүкіл жанұя атсалыса алады.  

4 - 6 ай Ойынға арналған материалдар қауіпсіз, қозғалмалы және назар 

тартатындай болуы тиіс; олар бала сол затты алуға, анықтап 

қарауға, дәмін кӛруге және ұстауға ынталандыруы керек.  

Тӛмендегілерді балаңызбен бірге жасай аласыз: 

 Баланың қолы жететіндей етіп бірнеше жеңіл заттарды 

баланың тұсына немесе тӛсегіне кӛлденеңнен іліп қойыңыз.  

 Балаға қауіпсіз сылдырмақтар немесе дыбыс шығаратын 



 

 

 

ойыншықтар беріңіз. 

 Бұл жастағы балалар мысалы, шапалақ соққанда күле 

бастайды немесе жылауын тоқтатады, себебі ол баланы ӛз 

назарын дыбыс кӛзіне аударуына ықпал етеді.  

 Бұл баланың есту қабілетін тексерудің жақсы әдісі. Егер 

балаңыз дыбыстың шыққын жағына қарай басын бұрмаса 

немесе қарауға талпынбаса, медициналық қызметкермен 

ақылдасып кӛріңіз.  

 Баланы қолға алып жүрген кезіңізде айналадағы заттардың 

атауларын ана тілінде айтып жүріңіз. Осылайша бала кӛп 

заттардың атауын сӛйлей бастағанға дейін түсінетін болады.   

 Баланы затты алуға талпынып және еңбектей бастауы үшін 

екбетімен жатқызыңыз.  

6 -12 ай  Бұл жастағы балалар белсенді қозғала бастайды, сондықтан қандай-

да бір затты ұстағысы немесе аузына салғысы келген жағдайда қол 

жеткізе алатын ол заттар қауіпсіз болуы тиіс.  

Тӛмендегілерді балаңызбен бірге жасай аласыз: 

 Бала бірден ұстап ала алмайтындай етіп алдына қызықты 

ойыншықтар қойып, оны еңбектеуге талпындырыңыз.  

 Баладан сізді немесе жиһазды ұстап аяғын басуды талап етіңіз.  

 Сізге ойыншық немесе басқа заттарды беруін сұраңыз.  

 Оған шағын зат беріңіз, бала оны еденге лақтырады, сонан-соң 

оны іздей бастайды. Балалар осы әрекетті бірнеше рет қайталай 

береді.  

 Бала қолында ұстай алатындай немесе алып жүретіндей шағын 

ойыншықтар мен заттар беріңіз.  

 Баланы негізгі әрекеттірге үйрітіңіз, мысалы, шапалақ соғу, 

саубол деп айтқанда қолын бұлғау.  

 Сәбиге түрлі дүниелер бар қорап беріңіз, мысалы, доп, мамық 

ойыншықтар, кубиктер; оларды қалай алуды және қорапқа 

қайта салып қоюды кӛрсетіңіз.  

 Бұл жастағы балаларға тығылмашақ ойнаған ұнайды, сонымен 

бірге бірінші тығылып қалып сосын ‗ку-ку‘ деп айтатын 

ойынды да ұнатады.   

 Қандай-да бір нарсені жасырып, оның тауып, таба алмауын 

бақылап кӛріңіз.  

 Сәбиге ән айтыңыз; ән айту кезінде қандай-да бір әрекеттер 

жасаңыз; баланы қолыңызға алып, онымен бірге билеңіз.   

12 - 18 ай  Тӛмендегілерді балаңызбен бірге жасай аласыз: 

 Бала жүруді немесе жүгіруді игерген кезінде құшақтасу үшін 

жақындауын сұраңыз.   

 Сәбиден қандай-да бір затты алып беруін сұраңыз. 

 Оған доп лақтырыңыз, сонан-соң ӛзіңізге қайта лақтыруын 

талап етіңіз.  

 Осы жастағы сәбилер кез-келген затты қауіпсіз түрде бере 

алмайды. Олар ойыншықты жиі лақтырады, бұл айналадағы 

басқа балаларға қауіпті болуы мүмкін. Ұсақ заттарды қауіпсіз  



 

 

 

 

лақтыруды үйрене алатын ойындар ойнаңыз.  

 Сәбиге баспалдақпен мініп-түсуді үйретіңіз.  

 Заттарды бірінің үстіне бірін үйіп жинайды үйретіңіз.   

 Ӛз бетімен тамақтанып, ыдыстан ішуін қолдаңыз.  

 Балаға қағаз бен қалық қалам немесе қаламсап беріңіз. 

Шамасы 18 айдан бастап балалар шимай жаза алады.  

 Бірлесіп қандай-да бір әрекетпен айлалысқанда баламен 

үнемі сӛйлесіңіз.  

18- 24 ай Бұл жастағы балалар әдетте жүреді және жүгіреді. Оларға ӛрмелеу, 

секіру, допты лақтыру және тебу ұнайды. Олар не нәрсені-де ӛзі 

жасағанды сүйеді, дегенмен сізбен бірге ойнағанды да ұнатады.    

 

Тӛмендегілерді балаңызбен бірге жасай аласыз: 

 Балаңызға ӛзіне қарай тарата алатын немесе итеріп ойнайтын 

ойыншықтар беріңіз; дӛңгелегі бар ойыншыққа жіп байлап 

қоюға болады.   

 Оған бірнеше аласа баспалдаққа мініп, одан тӛмен қарай 

секіруге кӛмектесіңіз. Сіздің қадағалауыңызбен баспалдақ 

таянышына сүйене отырып мініп-түсуді үйретіңіз.  

 Бала үлкен допты теуіп ойнай алатындай кеңістік жасаңыз.  

 Допты немесе мамық заттарды кӛздеп лақтырыңыз.  

 Шимай салуы үшін балаға парақ пен қалың қарындаштар 

беріңіз. Сол уақытта бала бір нарсе айтп-айтпайтынын байқап 

кӛріңіз.   

 Әңгімелер мен ертегілер оқып беріңіз. Кітаптың қалың 

болғаны дұрыс және балаға кітаптың бетін ауыстыруға 

кӛмектесіп отырыңыз.  Суреттерді қиып және қалың қатырма 

қағазға жабыстырып кітап жасай аласыз.  

 Қауіпсіз құралдарды пайдалана отырып, құмды немесе жерді 

қазып ойнауына рұқсат беріңіз.  

2-ден 3 

жасқа 

дейін 

Тӛмендегілерді балаңызбен бірге жасай аласыз: 

 Егер сізде шағын велосипед немесе басқышы бар ойыншық 

болса, мүмкін балаңыз онымен ойнауға дайын болар.   

 Бұл жастағы балалар кубик секілді және басқа-да 

ойыншықтарды  бірінің үстіне бірін қойып, сонан-соң бұзып 

ойнағанды ұнатады. Ол үшін пластикалық саптыаяқтар және 

бұралатын қақпақтар да жарайды.  

 Балаңызға қарапайым пазлдар ұсыныңыз (алғашында үш-

тӛрт бӛліктен тұратын мозайка жарайды); бастапқыда 

пазлдарды баламен бірге құрастырыңыз.    

 Түрлі маталарды ұстау және қармалау ықыласын қолдаңыз.  

Арнай (feelybox) қорабын жасауға болады. Ішіне түрлі 

материалдардан жасалған заттар салып қойыңыз, мысалы, 

мамық, қатқыл, үлпілдек және т.б., сонымен қатар оларды 

біртіндеп шығаруын ұсыныңыз. Заттарды ұстап кӛріп, сезімін 

түсіндіруі сұраңыз.     

 Допты лақтырып және қағып алып ойнаңыз.  



 

 

 

 Биіе емес жерлерге мінуді үйртіңіз. 

 Ерегілер айтыңыз және оқып беріңіз; бірге әңгімелесіңіз және 

ән айтыңыз. 

3 жас Тӛмендегілерді балаңызбен бірге жасай аласыз: 

 Үш жасар балалар жүгіргенді, әткеншек тепкенді, допты 

лақырғанды және қағып алғанды ұнатады. 

 Олар әуен бойынша ән салып, би билегенді ұнатады.  

 Олар басқа балалармен ойнай бастайды. 

 Олар рӛлдік ойын ойнағанды ұнатады және ана, әке, бала 

және басқа-да ӛздері білетін адамдарды қуана ойнайды. 

Ойынды қызық ету үшін  бірнеше қарапайым заттар беріңіз 

(үстіне кие алатын ескі киім және т.б.)  

 Сонымен қатар олар сурет салу және бояу, альбомдарды 

қараған, қуыршақпен және пазлдармен  ойнау сияқты тыныш 

ойындарды да ұнатады.  Осындай материалдарды ойынға 

кӛбірек беріңіз.    

4 - 5 жас  Тӛмендегілерді балаңызбен бірге жасай аласыз: 

 Тӛрт-бес жасар балаларға жоғарыда айтылған ойындардың 

барлығы ұнайды. Бірақ олар қазір кӛп нарселерді ӛздері 

жасай алады. Сонымен қатар олар ойыншықтарымен бӛлісе 

алады және басқа балалармен сүйсіне ойнайды.     

 Ойын барысында олар үлкендердің іс-әрекетін салғанды 

ұнатады. Сол кезде олар ӛз қиялдарын барынша іске 

асырады. Оларға ойын барысында киімін ауыстыру үшін 

киімдер және сахынаны бейнелейтін заттар беріңіз.    

 Балаларды ойлануға ынталандыратын ойындар мен 

әрекеттермен қамтамасыз етіңіз, мысалы, ұқсас және ұқсаса 

емес заттарды салыстыру, есті жақсарту ойындары, түстің 

немесе санның атын табу сияқты ойындар.  Бұл жаста 

балалар үшін ойынның барлық ережелерін сақтап ойнау 

қиын, сондықтан жеңіл ойындар таңдаңыздар.   

 Бала сұрыптай, топтастыра және санай алатындай заттар 

беріңіз. 

 Әңгімелер оқып және айтып беріңіз; баладан хикая немесе 

ертегі айтуын сұраңыз; оның сұрақ қоюын қолдаңыз. Бала 

сіздің мұқият тыңдап жатқаныңызды және сізге қызық 

екендігін сезінуі үшін оның сұрақтарына жауап беріңіз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ойын және жұмыс  

Әлемде кӛптеген кішкентай балалар ӛз отбасына кӛмектесу үшін жұмыс 

істейді. Олар күнделікті жұмысты орындай отырып, шаруашылыққа кӛмектесе, 

отбасымен бірге жұмыс істеуі мүмкін. Егер жұмыс қиын немесе зиян болмаса, бұл 

бала үшін де, отбасы үшін пайдалы болуы мүмкін. Мысалы, 3 немесе 4 жасар бала 

пеш жағу үшін шырпы жинап кӛмектесе алады, ал ауыр ағаштарды кӛтеруді талап 

ету қауіпті болуы мүмкін. Сіздің ойыңызша, отбасына кӛмектесу үшін кейбір 

жұмыстарды бала қай жасында атқара алады? Жұмыстың қандай түрін? 

Үйдегі жұмысты істеп, шаруашылыққа кӛмектесе отырып, кейбір 

балалардың ойнауға аз уақыты қалады. Бұл, әсіресе, қыздарға қатысты. Балалар 

табиғатынан ерке, ойнағанды жақсы кӛреді, жұмыс жасап жүріп те ойнауға уақыт 

табады. Мысалы, сіз байқадыңыз ба, кішкентай қыздар шырпы немесе ағаш жинап 

жүріп, ағаштарды барынша алысқа лақтырып, кейін оларды жинай бастап ойнайды.  

Балаларыңыз сіздің жеңіл тапсырмаларыңызды орындай отырып, сізге 

кӛмектессін, алайда балаларыңыз тапсырманы орындап жатқан кезде, олармен 

сӛйлесіңіздер. Жасына, жынысына қарамастан балаларыңызға ойнауға мүмкіндік 

беріңіз және жұмысты ойынға айналдырып жаса, шыдамдылық танытыңыз. 

Қыздардың ұлдар секілді ойын ойнайтын уақыты болуын қадағалаңыз.  

Сіз жұмыс істеп жатқан кезде балаларды ойынға тартыңыз 

Сіз жұмыс істеп жатқан кезде жаныңызда балаларға ойнау мүмкіндігін қалай 

беру керек туралы бірнеше идея ұсынамыз. Оларды оқи отырып, сізде басқа 

идеялар туындауы мүмкін:  

Сіз кір жуған кезде: 

- Балаға қолымен суды шалпылдату үшін суы бар кішкентай ыдыс беріңіз.  

- Балаға жұмсақ ойыншықтарын, дәретхананың кішігірім заттарын, 

қуыршақты суға шомылдыруға және қуыршақ киімдерін жууға рұқсат беріңіз. 

- Жуылған киімдерді ілу үшін балаға кір қыстырғыштарын беріңіз. 

-  Таза суы бар леген және бала суды құйып, тӛгу үшін бірнеше кішкентай 

контейнер беріңіз. Үлкен контейнерді толтыруға неше кішкентай контейнер қажет 

деген секілді сұрақтар қоя отырып, ойлау әрекетін дамыту және сӛздікті 

байытыңыз.  

- Балалармен ән айтып, сӛйлесіңіз. Балаларды ойлауға және жаңа сӛздерді 

пайдалануға итермелейтін сұрақтар қойыңыз. 

Түскі немесе кешкі ас дайындағанда:  

- Балаларды тамақ алдында қол жууға дағдыландырыңыз. Осылай олар 

гигиена ережелерін орындауға жылдам үйренеді.  

- Егер бала әлі де отыра алмаса немесе 

еңбектей алмаса, айналдыруға, итеруге немесе 

тартуға болатын заттар беріңіз.  

- Бір-біріне ұрып, шу шығаратын әртүрлі 

қақпақтар беріңіз.  

-Тамақ жасар алдында мектеп жасына 

дейінгі баланы кӛкӛністерді сұрыптауды, жіктеуді 

сұраңыз. Кӛкӛністердің әрбір тобы туралы 

сұрақтар қойыңыз; мәселен, сәбіздің түсі қандай? 

Сәбіз неге ұқсайды? Үстелде неше сәбіз бар? 

- Нан пісірер алдында балаға кішкене қамыр беріңіз. Баладан қамырға қандай 

форма беретіндігі туралы сұраңыз.  

http://www.rosfoto.ru/shop/photo/56501/


 

 

 

- Ересек мектеп жасына дейінгі балаларға қауіпсіз асхана жабдықтарымен 

кӛкӛніс пен жеміс-жидектерді турауға және дайындауды ұсыныңыз. 

Бұта жинағанда немесе азық-түлік сату алу кезінде: 

- Баланың қолына ішінде бірнеше азық-түлігі бар кәрзеңке немесе сӛмке 

ұстатыңыз. 

- Баладан кәрзеңкедегі азық-түлікті сұрыптауға, санауға және азық-түлік 

туралы айтып беруге үйретіңіз. 

- Егер бала тоқтап, бір затқа үңілсе, оған уақыт беріңіз, ӛзіңіз де оны 

қызықтырған затқа қараңыз, баладан байқаған зат туралы сұраңыз. 

- Сіз үйден тыс жерде, аулада жұмыс істеп жүрген сәтте сіздің кӛз алдыңызда 

ойнауға рұқсат беріңіз. 

- Серуендеуге шыққанда жан-жаққа қарап, баламен айналадан не кӛргендігі 

туралы әңгімелесеңіз. Ойын ойнаңыз, мәселен, жұмбақ шешу. 

Ойыншық жасау 

Үйдегі қарапайым заттарды ойыншық ретінде пайдалануға немесе оларды 

ойыншыққа айналдыруға болады. Кішкентай балалар мен сәбилер үшін 

ойыншықтарды үйде немесе қауымдастық шеберханасында жасауға болады. 

Кішкентай балалар сезім органдары арқылы үйренеді, сондықтан балаларды 

тыңдауға, ұстауға, иіскеуге немесе дәмін кӛруге ынталандыратын ойыншықтар 

пайдалы. Барлық материалдар бала денсаулығы үшін қауіпсіз, ӛте кішкентай 

болмауын қадағалаңыз, әйтпесе, бала оны жұтып қоюы, мұрынға немесе құлағына 

тығуы мүмкін.  

Тӛменде үй жағдайында ойыншықтарды қалай жасау керек екендігі туралы 

бірнеше ұсыныстар мен кеңестер ұсынылған. Олармен танысыңыз, мүмкін, қолда 

бар материалдармен қалай ойыншық дайындау туралы сізде жаңа идея пайда 

болады. Сондай-ақ, осы ойыншықтар барлық балалар мен кіші жастағы балалар 

үшін жарамды. Бір ғана айырмашылық – дамуында кемшілігі бар кейбір балалар 

дені сау балаларға қарағанда олармен ересек жаста ойнауы мүмкін немесе 

ойыншықтармен ойнағанда қосымша кӛмек немесе қарауға алу қажет.  

 

 

Кӛру және есту қабілеттерін жақсартуға арналған ойыншықтар мен 

ойындар 

   
 

 

Баланың қолы жететіндей қылып, алдына 

моншақ іліп қойыңыз.  

Айна, фольга немесе жылтыр қағазды, түрлі-

түсті заттарды және кішкентай сылдырмақты 

іліп қоюға болады 



 

 

 

 

 

 

Пластмас шӛлмектен сылдырмақ. Ағаш қаламға 

пластмас шӛлмекті кесіп ішіне тастарды салып 

резеңкемен немесе матамен байлап сылдырмақ 

жасауға болады. 

 

 Пластмас шӛлмектен сылдырмақ                                            

Қуыршақ сылдырмақ 

 
1) 2 матаға қуыршақты салып 

2) 2-жағын біріктіріп кішкене қуыс қалдырамыз 

3)  Қуыршақты теріс айналдырып ішіне кішкене тастар  немесе моншақ 

саламыз үстіне мақта салып тігіп қоямыз. 

4) Бетін, кӛзін саламыз 

  

 

Қол аяғын қозғап  ойнауы үшін. 

 

Оңай ойындардан 

бастаныздар. Доп, домалақ 

жемістер, кубиктер және 

сіреңке қап. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ойын үшін негізгі материалдар 

Құм және су 

 

Барлық жастағы балалар су және құммен 

ойнағанды жақсы кӛреді. Сіз екеуін бірге немесе 

бӛлек-бӛлек ұсына аласыз. Құрғақ құмды елеуге, 

шашуға, күреуге, кӛмуге болады. Суды тӛгуге, 

шашуға, қатыруға болады, оны кӛпіршіктер үрлеу 

үшін де қолдануға болады. Балалар суды құммен 

араластырғанда заттардың қалай ӛзгеретіндігін кӛре 

алады. Олар ылғал құмды қаза алады, ойыншық 

печенье жасай алады, басқа мақсатта материалдарды 

қолдана алады. Су және құммен ойнау балалардың 

кӛптеген дағдыларды игеруге кӛмектеседі.  

 

 

Кубик ойыны 

Барлық балаларға затты бірінің үстіне бірін 

қойып, құрастыру ұнайды. Олар, егер сіз рұқсат 

етсеңіз, азық-түлік пакеттері мен банкілерін 

қолдана отырып, жасай алады.  

Қолда бар материалдардан кубик жасау 

балалар үшін үйрену сабағы болады. Олар 

кеңістік және ұзындық ӛлшемдерімен танысады, 

олардың әртүрлі математикалық және ойлау 

қабілеті дамитын болады.  

Ағаштан зат жасаудан қалған қалдықтар 

болса, олардан жақсы кубик жасауға болады. Сізге олардың бетін тегіс қылу және 

ӛткір қырларын ӛңдеу үшін егеуқұм қағазымен бетін тегістеу қажет. Егер, 

мүмкіндік болса, бетін лакпен немесе сырмен бояу керек. Сіз сүт пакеттерінен 

және басқа контейнерлерден ӛз кубиктеріңізді жасай аласыз.  

Картон қораптар 
Барлық жастағы балалар үлкен картон қораппен ойнағанды жақсы кӛреді. 

Олар қорапты зерттейді, олардың астына тығылады, олардың ішіне кіреді, 

шығады және басқа да ойлап тапқан ойындар үшін қолданылады. Ересек мектеп 

жасына дейінгі балалар оларды жалғыз немесе достарымен ойнауға болатын үйге 

айналдыруы мүмкін.  

 

               
                                   Картондық бұйымдар-балдар үшін жақсы ойыншық 



 

 

 

 

Жіктеу және санау заттары  

 

Жапырақ, тас, қабыршық немесе басқа да 

қауіпсіз ӛңделген материалдар секілді жіктеу және 

санау үшін қолдануға болатын қызықты заттарды 

барлық жерден табуға болады. Сіз ӛзіңіздің 

балаңызға оларды бірге жинай отыра, маңызды 

дағдыларды игеруге кӛмектесе аласыз. Бірдей 

немесе ұқсас заттарды бір жерге жинауын сұраңыз. 

Немен ұқсас, сипағанда қандай, қандай иісі бар және т.б. және әрбір топта неше 

заттан бар екенін сұраңыз. Мүмкіндік болса, заттарды баланың қол жететін қорапқа 

немесе контейнерге салып қойыңыз. Бала ойнап болған соң, артынан жинап жүруін 

үйретіңіз. 

 

 

Табиғи 

материалдан басқа, балалардың талдау дағдыларын дамытатын кӛптеген арзан 

арнайы заттар жасалынған.  

 

Сурет салу және бояу үшін материалдар  

Сурет салу және бояу арқылы балалар не 

ойлайды және не сезінетіндігін хабарлайды. 

Баланың салған суреті сізге шимай ретінде 

кӛрінгенмен, қызығушылық танытсаңыз, бала сізге 

сурет туралы қызықты оқиға айтып бере алады. 

Балаға не салу керектігін бұйырмаңыз және ол үшін 

сурет салмаңыз. 

  

Керісінше, баланы мақтап, тағы да сурет салуын 

ӛтініңіз. 3 жастағы және одан ересек жастағы балалар сурет 

салуда  әртүрлі материалдар қолдануы мүмкін. Балаға 

қарындаш, қалам, қылқалам, желім, үйде дайындалған бояу 

және кез-келген қолда бар материалдар беріңіз. Балалар 

сурет салумен, тігін және керамикалық бұйым жасаумен 

ересектерге қарап, үйренеді. Оларға бақылауға кедергі 

жасамаңыз, одан кейін балаға ойнау үшін балаға бірнеше зат беріңіз.  

 

 

 

Жергілікті орта мүмкіндіктерін пайдалану 

Кӛптеген қауымдастықта балалар ойнай алатын жерлер бар: саябақ, ойын 

алаңы, ӛзен неесе теңіз секілді табиғи орындар, кітапхана немесе хайуанаттар 

бағы. Ата-аналар мен тәрбиешілерге балаларды осындай жерлерге бірге алып 

баруға кеңес береміз. 

http://www.rosfoto.ru/shop/photo/71319/


 

 

 

Ойын барысында кӛптеген нәрселерді үйрену үшін үлкен мүмкіндіктер 

береді, соның ішінде баланың басқа балалармен ойнау мүмкіндігі. Баланың ӛсуіне 

қарай қатарластарымен, басқа балалармен ойнаудың маңызы арта түседі. Егер 

сіздің қауымдастығыңызда балабақша немесе ерте жастан дамыту орталығы 

болса, балаңызды апаруға тырысыңыз. Осы мекемедегі сабаққа балаңыздың 

қатысуы үйде дамытатын пайдалы дағдылар мен білімнің кеңеюіне кӛмектеседі.  

Теледидар және компьютер ойындары 

Теледидар  

Теледидар әлемнің барлық отбасына бүкіл әлемді танытады. Бұл кӛңіл 

кӛтеру, демалу мүмкіндігі, алайда, ол балаларға кӛптеген қауіп тудыруы мүмкін:  

- Олар қатыгездік, зорлық-зомбылық, жыныстық қатынас кӛрсетілетін 

кӛптеген кӛріністерді кӛруі мүмкін.  

- Олар қатыгез мінез-құлықты және ойнағанда әдепсіз сӛздерді қайталауға 

тырысуы мүмкін. 

- Олар теледидар алдына кӛп уақыт отырады; теледидар ойынды 

алмастыруы мүмкін.  

- Ол кӛзге зақым тигізуі мүмкін.  

- Отбасымен бірге ӛткізілетін уақыттың сапасына әсер етуі мүмкін.  

Ата-ана бұл жағдайда не істей алады:  

- Кішкентай балалардың теледидар кӛру уақытын шектей алады. 5 жастан 

кіші балаларға аптасына 10 сағаттан аспайтын (күніне бір сағаттан) уақыт қана 

теледидар кӛру ұсынылады.  

- Балаларға сай бағдарламалар іздеу және балаларға тек сондай 

бағдарламалар кӛруге рұқсат беру.  

- Осы бағдарламаларды кӛріп болған соң теледидарды сӛндіру.  

- Балалар не кӛретіндігі, әсіресе, жарнамалық хабарландыру туралы 

әңгімелесуге және жарнама берушілер қандай да бір тауар және қызметті сатуды 

қалайтынын, жарнама әрқашан шындыққа жанаса бермейтіндігін түсіндіруге 

уақыт табыңыз.  

- Теледидарды қашықтықтан басқару пульті болған жағдайда, балалардың 

қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Тіпті балаларға тетікті басуды және теледидарды 

қосуды үйрену ӛте оңай.  

Компьютер ойындары 

Қазіргі таңда кішкентай балалар компьютермен және технологиямен 

толыққан әлемде ӛсуде. Бұл пайда әкелуімен қатар зиянын да тигізеді:  

- Жақсы компьютерлік ойындар ересек мектеп жасына дейінгі балалар үшін 

кӛңіл кӛтеру болуы мүмкін, ол жерде балалар белгілі бір дағдыларды үйренуі 

мүмкін. Алайда оларға сақтылықпен қараған жӛн. Ол қалай болса да, ойынның 

басқа түрлерін алмастырмауы тиіс.  

- Ересектерге арналған қатыгездік және зорлық-зомбылық кӛріністері бар 

компьютерлік ойындарды кӛруге немесе ойнауға болмайды. Ата-аналар 

балалардың мұндай ойындарға қол жетімді болуына жол бермеуі тиіс.  

 

 

Әдістемелік ресурстар  

Ерте жастағы балалардың ойын іс-әрекетін дамыту тақырыбы Қазақстанның 

психологиялық-педагогикалық әдебиеттерінде жақсы әзірленген және кеңінен 

ашылған.  



 

 

 

Қала мен ауыл кітап дүкендерінде ата-аналар, мамандар мен балалар үшін 

әртүрлі әдістемелік құралдар бар. Біздің кӛзқарасымыз бойынша, 

бірнеше қызықты басылымдарды мысал ретінде келтіреміз.  

Карабанова О.А. 2-7 жастағы балалардың ойын іс-әрекетін 

дамыту: тәрбиешілерге арналған әдістемелік құрал.  

Бұл құралдар мектеп жасына дейінгі баланың жетекші іс-әрекеті 

ретінде ойынның сипаттамасы берілген, баланың психологиялық 

даму үдерісіндегі орны кӛрсетілген. Сабақта ойын мотивациясын 

қолдану мәселесі, сонымен қатар түзету құралы ретінде ойынды 

қолдану мүмкіндіктері кеңінен қарастырылған. Құрал МДҰ тәрбиешілеріне, 

психологтарына, басшыларына, қызығушылық танытқан адамдарға арналған.  

 

Степанова О. А. Баланың ойын іс-әрекетін дамыту. 2010. 

Мектепке дейінгі білім беру бағдарламаларына шолу.  

Құралда заманауи мектепке дейінгі білім беру бағдарламаларына 

сәйкес балалардың ойын іс-әрекетін дамыту бойынша педагогикалық 

жұмыс негізделетін тәсілдерге шолу жасалынған. Жиынтығында олар 

ойынның мектеп жасына дейінгі баланың дамуындағы жетекші іс-

әрекет ретінде маңызды рӛлін айқындайды және қандай да бір 

бағдарламалардың мақсаттары, қағидаттары, іске асыру әдістері, теориялық 

негіздемесіне тәуелді оны қалыптастырудың әдістері мен тәсілдерін кӛрсетеді. 

МДҰ тәрбиешілеріне, әдіскерлерге және меңгерушілеріне, әдістемелік қызмет 

мамандарына және қосымша кәсіби білім беру, педагогикалық коллеж, жоо 

студенттеріне, оқытушыларға, сондай-ақ баланың ойын іс-әрекетін дамыту 

мәселелері қызыққан адамдарға арналған.  

Бізді қоршаған әлем. Монтессори жүйесі бойынша балаларды 

ерте дамыту. Дамытушы ойындар. 2009. 

Сіздің балаңыз жақсы әрі жылдам дамығанын қаласаңыз, бұл 

ойын дәл сіз үшін арналған. Осы интеллектуалды ойын арқылы 

сіздің балаңыз келесідей білім алады - баланың дүниетанымы, 

ойлау қабілеті, логикасы, түс қабылдауы, жеке-жеке бӛліктерден 

біртұтас зат құру қабілеті және т.б. дамиды. Ғалымдар баланың 

дамуы үшін дұрыс әдістемені таңдауды тым асыра бағалау мүмкін емес екенін 

дәлелдеген. Баланың кішкентай кезінен қалай ӛсіп, дамуына оның қоршаған ортаға 

деген қарым-қатынасы мен одан ары дамуы байланысты болады. Сондықтан ата-

ана баланың даму әдістемесін таңдау және білім беру мәселелеріне мән берген жӛн. 

Бағдарламадағы жарқын анимация, динамикалық суреттер және түрлі-түсті 

фотолар қосымша жазулармен болады, оқыту үдерісі барынша қызықты және 

танымды бола бастайды.  

Балалармен бірге ойнаймыз. Балалардың ойын іс-әрекетін 

дамыту: МДҰ-да балаларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту. 

2009.  

Бұл жинаққа «Бастау» білім беру бағдарламасы және 

тәрбиешілерге арналған «Балалармен бірген ойнаймыз» 

әдістемелік құралы кіреді. Бағдарлама балалардың жан-жақты 

дамуын, табиғатпен және туған ӛлкесінің мәдениетімен алғаш 

танысуын қарастырады. Сабақтағы қарым-қатынас дағдылары, 

бала ұжымындағы дұрыс мінез-құлық, сонымен қатар бірінші оқу 

қабілеттері: санау, оқу, сурет салу және т.б. қабілеттері қалыптаса бастайды. Сабақ 

http://vipzone.ws/uploads/posts/2011-09/1315725697_oblojka.jpg
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ойын нысанында ӛтеді, бас кейіпкермен бірыңғай сюжеттік линиясы болады. 

Бағдарлама баланың интеллектуалды-сӛйлеу, дене, әлеуметтік-адамгершілік 

дамуына және кӛркем іс-әрекетіндегі шығармашылық тұлғаны қалыптастыруға 

бағытталған тәрбиешілер үшін он бір әдістемелік құралдарда іске асырылған. 

«Балалармен бірген ойнаймыз» әдістемелік құралында балалардың қарым-қатынас 

дағдылары мен бірлескен ойын үдерісінде алғашқы іс-әрекеттік қабілеттерді 

дамытуға мүмкіндік беретін сабақтың үлгілері келтірілген. Жинақ МДҰ 

тәрбиешілері мен ата-аналарға, сонымен қатар педагогикалық ЖОО-ң мектепке 

дейінгі білім беру факультеттерінің студенттеріне арналған.  
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Балалардың қарым-қатынасқа түсу 

тәсілдерінің кӛптігі 

 

 

6-буклет 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Балалардың қарым-қатынасқа түсу тәсілдерінің кӛптігі 
 

Балалар тумысынан қарым-қатынас жасауға дайын болып келеді. Олар 

дүниеге келмей тұрып ести алады және дүниеге келгеннен кейінгі бірнеше күн 

ішінде анасының дауысын тани бастайды. Туылғаннан бастап қозғалыстар мен 

вербалды емес тәсілдермен, жылау арқылы эмоциясын және қажеттіліктерін 

білдіреді. Балалары ата-аналарына ақпарат беретін ерекше тәсілдерді түсінетін 

ата-аналар баланы жуата алады және олардың қажеттіліктеріне дереу жауап бере 

алады. 

 

Сәбилер кӛптеген дыбыстар шығарып, әлемдегі 

кез келген тілді үйрене алады. Алайда бір жастың 

соңына қарай отбасында сӛйлейтін тілге жаттығып, 

дыбыстар, әдеттерді қайталай бастайды. Олар әлі де 

сӛздерді айта алмайды, дегенмен, естіген сӛздерін түсіне 

бастайды.  

Балаларға тамақ берген кезде, олардың 

жӛргектерін ауыстырғанда, олармен ойнағанда 

балалармен сӛйлесу, оларға ән айтқанда, ертегі оқығанда және ертегі айтып 

бергенде – осының барлығы сӛздердің мағынасын тез ұғынуға, басқа да маңызды 

тіл дағдыларын дамытуға кӛмектеседі. Бұл олардың қарым-қатынасы үшін 

маңызды, себебі тіл дамудың басқа саласына әсер етеді. Мәселен, сӛйлей 

алмайтын бала басқа балалармен достасу қиындыққа соғады.  

 

Балалар қолданатын тілдер 

Балалар сӛйлеуден басқа әртүрлі тәсілдермен қарым-қатынас жасай алады. 

Олар бет қимылдары, дене қозғалыстары және белгілермен, суреттермен, би және 

әнмен, сонымен қатар әңгіме, сӛйлеу, оқу және хат арқылы ақпарат бере алады. 

Сіздің отбасыңызда және қауымдастығыңызда ақпарат беру және сезімді білдіру 

үшін қандай тәсілдер қолданылады? 

Сурет сияқты кӛркем шығармалар арқылы ӛзінің жай-күйін білдіру 

кішкентай балалар үшін маңызы зор. Балалар қолдарында қалам, қарындаш және 

сурет салу қылқаламын ұстауды үйренген кезде оларды кӛп жағдайда      18 

айында қолдана бастайды.  

Ӛзінің алғашқы жазуын қағазға жазған кездегі балалардың жүзіндегі қуану 

және таң қалу қимылдарын бақылаңыз. Бұл – олар үшін таңғажайып сезім. Енді 

оларды ешнәрсе тоқтата алмас! Сурет салу барысында сӛйлей отыра, линия, 

форма және түстерге тәжірибе жасайтын болады. Екі және үш жас аралығында 

балалар бізбен бӛлісу үшін суретте сала бастайды. Суреттер кӛп жағдайда шимай 

ретінде кӛрінгенімен, балалар үшін мәні зор болады. Бала суретке, мысалы, «құс» 

деп атау беруі мүмкін. Жеткілікті сӛз қорын игерген кезде, олар ӛздері салған 

суреттер бойынша әңгіме құра алады. Сіз бала айтқан сӛздермен оқиға жазып, 

балаға оқып бере аласыз. Бұл сіздің балаңыздың оқып, жазуды үйрене бастайтын 

ӛміріндегі маңызды кезең.  

Кішкентай балалар ӛзінің идеясымен бӛліседі және ӛзінің жай-күйін ән, 

рӛлдік немесе ойлап тапқан ойындары арқылы, сонымен қатар топырақ және 

кубик секілді заттар мен материалдарды қолдана отыра кӛрсетеді. Оларға қымбат 

материалдарды бермеген жӛн. Егер оларға мүмкіндік берсе, олар ӛзінің 



 

 

 

идеяларын шығармашылық тұрғыда кӛрсету үшін қолда тұрған кез-келген 

материалдарды қолдануы мүмкін. Балалар сіздің қауымдастығыңызда және 

мәдениетте қандай кӛркем формалар қолданылуына үйренуі мүмкін. Бұл дәстүрлі 

билер, ӛнер үлгілері, драматикалық спектакльдер, қуыршақ театры, ойындар, 

жергілікті тілдегі ӛлең немесе хат болуы мүмкін.  

 

 
Ариан салған суретті қараңызшы, ол сурет жайлы айтқанда сурет ӛз 

мағынасына ие болады. Ол жақында Индияда болғанда поезға отырып қыдырған. 

Суреттен оның ата-анасын кішкентай қылып және кӛп рельстерді салғанын 

байқаймыз, бұл оның рельстерден алған әсерін кӛрсетеді. (Ариан, Фиджи аралы,  5 

жас) 

 

Туған тілде тыңдап, сӛйлейміз  

Ата-аналар кішкентай балалармен және сәбилермен ӛз туған тілінде сӛйлегені 

маңызды. Туған тіл баланың бірінші тілі болып табылады, мәдениет пен дәстүрлер 

балаларға беріледі. Туған тілді меңгеру болашақта басқа тілдерді меңгеруге кедергі 

болмайды.  

Ӛзінің туған тілін білу және сӛйлеу маңызды 

- Бала тілсіз ата-анасымен, атасы мен апасымен және отбасы мен 

қауымдастықтың басқа мүшелерімен жақсы қарым-қатынаста бола алмайды. 

- Кішкентай балалар туған тілінде жақсы оқиды. 

- Тіл жоғалса, ұлттық мәдениет те жоғалуы мүмкін.  

Ата-аналар не істей алады:  

- Бала ӛзінің алғашқы сӛзін туған тілде естуі үшін заттарды, дене мүшелерін 

және әрекеттерді атағанда туған тілді қолданыңыз. 

- Бала осы сӛздерді айтқанда қуаныш пен таң қалу сезімін кӛрсетіңіз.  

- Туған тілде сӛйлесіңіз, ӛлең айтыңыз және ойын ойнаңыз.  

- Туған тілде ӛлең, ұйқас, қысқаша тақпақтар және т.б. ойлап табыңыз. 

- Туған тілде әңгімелер мен ертегілерді, соның ішінде ересек балаларға 

арналған халық ертегілерін айтыңыз.  



 

 

 

- Туған тілде балаларға кітап оқыңыз, ертегілер мен әңгімелерді, тіпті егер 

кітап басқа тілде жазылса да, айтып беріңіз немесе суреттерді талқылаңыз. 

- Баланың сӛз қорын кеңейту үшін басқа және жаңа сӛздер қосыңыз. 

Мәселен, егер бала екі итке кӛрсетіп, сіздің туған тілде «ит» десе, сіз «Иә, ол 

жерде екі қара ит» деп қоса аласыз. Балаға әңгімені жалғастыру қызықты болу 

үшін қуыршақтарды пайдаланыңыз. 

 

- Халық ертегісін білетін қауымдастықтағы адамдардың дауысын (туған 

тілде) аудиотаспаға жазу үшін оларды шақырыңыз. Аудиотаспа және таспа 

ойнаушыны жергілікті қауымдастықтың оқыту Орталығында сақтау қажет, ол 

жерде ата-аналар жазбаны ӛзінің балаларына тындата алады.  

- Ӛз балаңызды туған тілде мектепке барған кезде де, оқытуды және 

сӛйлесуді жалғастырыңыз. Балаңыздың тілді жетік білгенін қалайсыз ғой.  

Егер отбасы мен қауымдастықта бірнеше тілде сӛйлессе, ата-аналар ӛз 

балаларының қандай тілде сӛйлейтінін дербес шешпеуі керек. Балалар жаңа 

тілді еркін меңгереді және бір уақытта бірнеше тілді меңгере алады. Егер бір 

ата-ана әрқашан бір тілде сӛйлеп (мәселен, ӛз туған тілде), ал басқа ата-ана 

басқа тілде сӛйлессе, бала екі тілде сӛйлейтін болады. Басында бала тілдерді 

шатастыруы мүмкін, алайда уақыт ӛте келе, бала екі тілді үйреніп алады.  

Оқу және жазуға алғашқы қадамдар  

Барлық балалар оқуға және жазуға үйренуі маңызды. Алайда, балаларды 

мектепке бармай тұрып, міндетті түрде оқуға және жазуға үйрету 

ұсынылмайды.  

Сауаттылық жолында кӛптеген қадам бар, ата-анаға кӛмектесетін кӛптеген 

ойын нысандары бар. Тӛменде бірнеше кеңес берілген.  

Туған тілде дыбыстармен танысуға кӛмектесетін сабақтар: 

- Балалар дыбыс шығара бастаған кезде, оларға сол дыбысты 

қайталаңыз. Бұл оларға сенімді сӛйлей бастауға және олардың тілдік 

қабілеттерін жетілдіруге кӛмектеседі.  

- Ырғақты ойындар ойнаңыздар және жергілікті халық әндерін 

кішкентай балалармен айтыңыздар. Мұндай әндер туған тілде кӛп болар.  

- Ересек балалар мен мектеп табалдырығын аттаған балалар үшін ән 

сӛздерін қағазға жазып алыңыз. Балалар ән айтуда ән сӛздерін кӛз алдында 

кӛргенде, оқуға тез үйренеді.  

- Ұқсас сӛздерді қолдана отырып, ертегі оқып беріңіз немесе айтып 

беріңіз. 

- Ұқсас сӛздерді қолдана отырып, ойын ойнаңыздар; мәселен, 

балаларды дене мүшесін, мысалы, басын кӛрсетуін сұраңыз. Осы сӛзбен 

ұйқасатын сӛздерді атауын ӛтініңіз. 

- Балалардың есіміне ырғақ жасаңыз. 

- Тіл дыбысын айқын кӛрсететін ұйқас тақпақ пен ән құрастырыңыз: 

 

 

Ескекті ескекші еседі, 

Ескекші ескекті еседі. 

 

Гүлім гүлге қарап күлімдеді, 

Кӛгілдір гүлге қонған аралар гуілдеді. 

 



 

 

 

Үш кіші ішік піштім, 

Бес кіші ішік піштім, 

Неше кіші ішік піштім? 

Шын еңбекшіл - ӛрмекші,  

Ӛрмекші - шын ӛрнекші. 

 

Қанат қанағаттанарлық баға алды,  

Қанағат канағаттанарлықсыз баға алды. 

 

Түрің түрленіп, кідірмей оқы,  

Тілің күрмеліп, мүдірмей оқы. 

 

Қанар қаптарды қаптап артар,  

Шанақ арбаны аттар тартар. 

 

Баспа сӛздерді түсінуге кӛмектесетін сабақтар  

- Балаларға күн сайын оқыңыз. Егер ата-ана оқи алмаса немесе оқуды 

ұнатпаса, оны отбасының басқа мүшелері жасай алады. Егер әңгімелер мен 

ертегілер болмаса, басқа материалдарды, мысалы, тағам ӛнімдеріндегі 

жапсырмаларды, хабарландыруларды және т.б. оқуға болады.  

- Балалар басқа адамдар қалай оқитынын, жазатынын кӛруі тиіс. Үй 

тапсырмаларын сіздің балаларыңыз қалай орындайтынына назар аударыңыз. 

- Ірі әріптермен жазылған сӛздер жазылған жерлерді іздеңіз. Баламен 

серуендеу кезінде кӛше аттары жазылған тақтайшаларды балаларға кӛрсетіңіз. 

- Бала үшін картинкаларды кесіп немесе сурет салып, альбом жасаңыз.  

- Әрбір бетіне қарапайым сӛйлем жазыңыздар.  

- Егер сізде басқа тілде балаларға арналған кітап болса, туған тілге 

аударуды біреуден ӛтініңіз. Аударылған сӛздерді параққа жазып алыңыз.  

- Жапсырма мен тақтайша жасап, оларды үйде іліп қойыңыз, мысалы, 

«терезе» сӛзін терезеге іліп қойыңыз. 

- Баламен бірге әліппені оқыңыз. Балалар жиі кӛретін немесе қолданатын 

заттардың суретімен ӛзіндік әліппе құрастырыңыз.  

- Балаға ӛзінің атын жазуға кӛмектесіңіз. 

- Жазу ойынын жиі қолданыңыз; мысалы, құмда немесе топырақта 

таяқшамен, бормен, қолмен немесе қағазға қарындашпен, суда қылқаламмен 

жазыңыз. 

- Балаға кез келген затты салуды немесе сызуды ұсыныңыз, содан кейін 

олардан не салғаны немесе сызғаны туралы сұраңыз. Олардың сӛзін қалай 

айтылса, солай жазып алыңыз. Оны балаға оқып беріңіз және осы сӛздерді сізге 

оқып беруін сұраңыз.  

- Үйде бірнеше сурет іліп қойыңыз немесе олардан кітап жасаңыз. Сіз 

балаңызға ертегі оқып берсеңіз, бала сізбен бірге оқуға талпынатын болады.  

 

Ертегі мен тарих айталық 

Кӛптеген халықта ертегі мен тарих айту дәстүрі бар. Олар арқылы ақпарат 

беріледі. Халық ертегілері, әдетте, күрделі мәселелерді шешеді, сонымен қатар 

кӛңіл кӛтеру нысаны болып табылады. Олар әлем туралы түсінік береді және 

табиғатты қорғау, адамдар арасындағы қарым-қатынас, т.б. секілді ӛмір сүру 

нормалары мен мінез-құлқының ережелерін түсіндіреді. Сізге айтылған мұндай 



 

 

 

ертегі мен оқиғалар бар ма? Олар неге үйретеді? Оларды ӛзіңіздің 

балаларыңызға қашан және қалай айтасыз? 

Ертегі мен әңгімелерді тыңдай отыра, балалар ӛз халқының мәдениеті, ӛзара 

қарым-қатынасы, қоршаған орта және жер туралы білетін болады. Мәселен, 

жер туралы әңгімелер балаларға жер, ӛсімдік және жануарлар туралы кӛптеген 

ақпараттар білуге кӛмектеседі.  

Халық әңгімелері болып табылмайтын әңгімелер 

маңызды ақпарат бере алады. Балалар ондай әңгімелер мен 

тарихтарды тыңдауы керек. Балалардың ертегілер мен 

әңгімелер айту немесе олардың мазмұнын ӛз сӛзімен 

баяндау ниетіне қолдау кӛрсеткен жӛн. Суреттер, қуыршақ 

немесе киізден жасалынған бас кейіпкерлер 

әңгіме/ертегілердің басты идеясын есте сақтауға 

кӛмектеседі және оларды қайта-қайта айтқысы келетін 

болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Балалар кітап оқу және оларды қарастыру үшін ешқашан кішкентай 

болмайды. 

Балаларға арналған кітаптарды таңдау үшін бірнеше кеңес берілген.  

6 айдан кіші балалар үшін  

- Шүберектен немесе пластиктен жасалған кітаптар ең қолайлы, себебі бұл 

кітаптар жууға оңай.  

- Сәбилерге қарапайым жарқын суреттер ұнайды.  

6-12 айлық балалар 

- Қалың картон парақтарды балалар ӛздері аудара алады және парақтар 

жыртылмайды.  

- Таныс заттар мен іс-әрекеттердің суреті бар кітаптар, мәселен, қол жуу, 

түскі ас, киім кию.  

2 жасар балалар  

- Бұл жастағы балалар әңгімеге дайын болады. Оларға таныс іс-әрекеттер 

туралы қарапайым әңгімелер ұнайды, мәселен, дүкенде азық-түлік сатып алу, 

бақшада жұмыс жасау, ұйқыға дайындалу және т.б. 

- Осы жастағы балалар кӛп уақыттарын суреттерді кӛріп, ӛз пікірін айтуға 

және сұрақтар қоюға ӛткізеді. Сондықтан кітаптардағы суреттер айқын, қызықты 

және астында сӛздері болуы тиіс.  

3-5 жасар балалар 

- Бұл жаста балаларға жануарлар және басқа да кейіпкерлер туралы 

қызықты әңгімелер ұнайды, мұндай әңгімелер балаларды сӛйлеуге және сұрақтар 

қоюға талпыныс береді.  

- Әрбір парақта бір немесе екі қысқа сӛйлемдер болуы тиіс.  

- Әрбір парақта сол парақтың сӛздеріне сәйкес келетін суреттер болуы тиіс.  

- Сӛздерді қайталау (қайырма секілді); бұл балаларға жаңа сӛздермен 

танысуға кӛмектеседі.  

- Әңгімелердің мәнін түсініп, басты идеясын жоғалтпау үшін жаңа сӛздер 

кӛп болмауы тиіс.  
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Кішкентай балалардың  

мінез-құлқы 

 

7-буклет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кішкентай балалардың мінез-құлқы 
 

Кішкентай балалар ӛздерін табиғи қалпында ұстайды. Балалардың бұл 

мінез-құлқына ата-аналары қуанып, мақтануы да мүмкін, бірақ уақыт келе 

олардың мінездері ата-аналарды алаңдатуы мүмкін. 

Шыдамдылық танытып, ерекше мінездің себептерін 

табуға тырысу қажет және ешқашан күш жұмсауға болмайды. 

Күш жұмсаудан басқа қатаң жазалаудың ӛзі психикалық және 

эмоционалдық проблемаларды тудырады.  

Балаларының мінез-құлқын жеңіл әрі батыл қадағалау 

барлық ата-аналарға бірдей оңай емес. Бірақ, егер, ата-аналар 

балаларымен жақын және жылы қарым-қатынаста болса, ата-

аналар да, балалары да қиын жағдайлардан оңай шығып, ата-

аналар бұл мезетті балаларының есею шағы деп есептейді. 

Сіздің балаңыздың мінез-құлқын түсіну 

Балалар ӛздерін қалай дұрыс ұстау керектігін біліп тумайды. Олар дұрыс 

пен дұрыс еместің айырмашылығын, тәртіп ережелері мен дәстүрлерді және 

отбасы одан нені күтетінін білмейді. Олар уақыт келе бұл ұғымдар туралы ата-

аналарынан және қоршаған басқа адамдардан біле бастайды. Сіздің балаларыңыз 

кездесетін екі үлкен қиындықтар: 

- Отбасы және қауымдастық мүшелері күтетіндей ӛзін-ӛзі ұстауға үйрену; 

- Ӛз жеке тәртібіне есеп беруге үйрену. 

Бұл - қиын міндеттер және оны үйрену ұзақ уақытты алады. Ата-аналар 

балаларына жӛн талаптар қоюы қажет. Әрқашан, кез келген жастағы балалар мен 

ата-аналарының арасында ӛзара жақсы қарым-қатынас орнап, ата-аналар баланың 

жіберген қателіктеріне қарамастан, оларға сүйіспеншілік пен қамқорлық кӛрсетуі 

қажет. 

Балалардың кӛпшілігі 18 ай мӛлшерінде, жүре бастаған кездерінде «Кесені 

үстел үстіне қой» деген сияқты қарапайым ӛтініштерді түсініп, орындай алады. 

Сізге кейбір негізгі ережелерді үйрете бастауыңызға болады, мысалы, ыстық 

шәйнек, ыстық плита немесе электр розеткасы сияқты заттарды кӛрсетіп, оларды 

ұстаса күйіп қалуға болатынын түсіндіру. Бірақ, бала екі жасқа толмағанша, 

ережелер мен үлкендердің талаптарын түсіне бермейді. Екі жастағы баланың 

ыстық плитаны ұстап, ӛз-ӛзіне «Жоқ, жоқ, жоқ» сӛздерін айтып, тыйымды 

естімеуі де, ескермеуі де кездесіп жатады. Бұл қыңырлық емес: бала үйренуде, 

қоршаған ортамен танысуда. Осындай тұста баланы алдандыру қажет; тӛзімділік 

танытып, балаға дұрысын ескертіп, одан кейін оның назарын ойыншық немесе 

оған қызықты болатындай нәрсеге аудару. 

Кішкентай балалар ӛз эмоцияларын қадағалай алмайды, сондықтан, оларда 

эмоциялық жарылыс пен ашу шабуылы жиі болуы мүмкін. Сол кезде оған ашу 

қысуының басылуын тосып, тыныштандырған соң, жақсы кӛретініңізге кӛз 

жеткізетіндей сӛйлесу керек. Баланың ӛзінің қалауы мен сезімін сӛзбен жеткізе 

алатын кезде, сӛздік қоры кӛбейген сайын эмоционалдық шабуылдар сирей 

түседі. Кішкентай балаларды дұрыс істемегені туралы түсінбегендіктен жазалау 

оң нәтиже бермейді. Және оған кӛз жеткізуге тырысу ештеңеге әкелмейді. 

Есейген сайын балаларда сенімділік пайда болып, тӛрт жасқа қарай ӛз 

эмоцияларын басқаруды үйрене бастайды. Бірақ олар ӛзін-ӛзі бақылауды үйрену 



 

 

 

үшін ұзақ уақыт қажет; тіпті кейбір ересек адамдардың қолынан келмей жатады. 

Сондықтан балаларға шыдамдылық таныту қажет.  

Тӛрт жасқа қарай балалар себеп-салдарлық байланысты түсіне бастайды. 

Олармен «Егер сен осылай жасасаң... , онда .... былай болады» дегендей ережелер 

мен салдары туралы сӛйлесуге болады. Олар тӛрт жастан бастап біреумен бӛлісу 

немесе кезекпен орындауды түсініп, басқа балалармен ойнай алады. 

Мектепке баратын уақытқа дейін кішкентай балалар мектеп ахуалынан 

қорықпайтын дәрежеге жеткілікті нақты әлеуметтік және эмоционалдық 

дағдыларды иеленеді. Солай тұра, мектеп ӛмірінің бастамасы балалар үшін 

күйзелісті болуы да мүмкін. Осындай сәтте олардың түсіністік пен қолдауды 

сезінуі маңызды. Кері жағдайда оқыту мен тәртібінде проблемалар туындауы 

мүмкін.  

Мектеп ӛмірінің басында балалар нені дұрыс, нені дұрыс емес екенін біліп 

және түсінгенімен, олар ӛз елестері мен шынайылықтың айырмашылығын түсіне 

алмай, шындықты айту маңыздылығы мен қажеттілігін сезіне бермейді. Егер олар 

біраз ӛтірік айтса, оларды тәртіпсіз деп есептеуге болмайды. Олар ӛз 

айтқандарына, шын мәнінде сенгісі келеді немесе жағымды жауаппен сіздің 

кӛңіліңізді кӛтергісі келеді, және, әрине, егер жазадан қорықса, онда шын айтудан 

қашуға тырысады. 

Тіпті, бала нені дұрыс, нені дұрыс емес екенін біле тұрса да, әдейі тәртіп 

бұзуы жиі кездеседі. Барлық балалар осылай істейді. Олар сізді не сіздің 

әрекетіңізді тексеру үшін, немесе ӛздерінің қорғалмағандығын сезініп, 

сүйіспеншілікті қажет ету, немесе тілектерін орындату, немесе ӛздеріне назар 

аударту үшін жасайды. Кез келген әрекеттің себептері бар. Себебін түсінуге 

тырысыңыз. 

Егер баланың тәртібі ӛз жасына сәйкес келмей шеттен шығып тұрса, онда 

бұл мәселенің себебі не болуы мүмкін деп ойлануыңыз қажет. Бала тәртібіне әр 

түрлі нәрселер әсер етуі мүмкін. Бұл жеткіліксіз тамақтану, ауру, дәрілер, есту 

және кӛруге байланысты проблемалар, жанұя немесе қоғамдастықтағы ахуалға 

байланысты күйзелістер болуы мүмкін. 

Ең дұрысы балаға оның жас ерекшеліктеріне қарай қарау. Бұл, әсіресе, 

дамуы баяу балалармен қарым-қатынас жасауға маңызды. Баладан шамасынан 

артық нәрселерді күтпеңіздер және талап етпеңіздер. 

Жақсы қарым-қатынасты қалай орнату керек? 

Егер баланың жанұядағы жағдайы жайлы, ата-аналарымен қатынасы 

сенімді болса, олар біз күтетін дағды мен құндылықтарды жақсы игереді. 

Сондықтан, баламен жақсы қарым-қатынас орнату – баланың тәртібін дұрыс 

бағыттаудағы алғашқы қадам. Тӛменде бірнеше кенестер беріледі: 

Баланы жақсы кӛретініңізді кӛрсетіңіз 

Ананың балаға деген тығыз байланысы туғаннан бастап орнайды және 

баланың жалпы дамуы мен тәрбиесіне әсер етеді. Алғашқы ӛмірінен бастап тығыз 

байланыстың жеткіліксіз болу себептерінен бала мен ересек адамдарда кӛптеген 

мінез-құлық проблемалары туындайды. Бала туған соң, мүмкіндігінше, ерте қолға 

алыңыз, құшақтаңыз, кеудеңізге қысыңыз. Бұл тығыз байланысты емізу кезінде де 

жалғастырыңыз, баламен сӛйлесіңіз, ән айтыңыз, жылағанын жылы қабылдаңыз. 

Баланың есеюі кезінде де оған деген сүйіспеншілік пен мейірімділікті үнемі 

кӛрсетіңіз. Барлық кішкентай балалар ең жақын деген адамдардың жақсы кӛруін 

қажет етеді.  

 



 

 

 

 

Баламен сӛйлесіңіз 

 

Сіздің сӛзіңізді әлі түсінбеген кезден сәбиге сӛйлеу маңызды. 

Сӛйлеу баланың тілін дамытуға ықпал беруімен қатар, сіз бен 

баланың арасындағы байланысты нығайтады. Мысалы, 

сәбиге сӛйлегенде, ол сіздің сӛзіңіз бен бет әлпетіңіге 

күлімсіреп, іңгәләп, т.б. жауап қайтарады. Осылай жаңа 

сӛздер мен қимылдар арқылы сіз бен балаңыз арасында 

сұхбат орнайды. Осы әлеуметтік байланыс бүкіл балалық шақта жалғасып, кеңейе 

беруі тиіс. Егер балаңызбен жақсы қарым-қатынаста болсаңыз, онда олар сізбен 

ӛздерінің алаңдататын сұрақтарымен бӛлісуі мүмкін. Бұл есейгендегі баланың 

тәртібіндегі проблемаларды шешуге кӛмектеседі. 

Баланы мақтаңыз 

Егер бала жасағанын бағалайтынына кӛзі жетсе, онда 

оның ӛзін-ӛзі бағалауы жоғарылайды, кӛңіл-күйін 

жақсарады. Балаңыз жаңа нәрсені үйреніп немесе ойлағанына 

қол жеткізсе, онда мақтаңыз. Бұл, әсіресе, тәртібі қиын 

балаларға қажет. Балалар ӛздеріне назар аударғанын 

ұнатады, олардың жақсы тәртіптерін байқап, мақтаса, сол 

жақсы әрекетті қайта орындауға тырысады. Егер оның жаман 

тәртібін ғана ескертіп отырса, онда ол сол әрекеттерді қайталағысы келеді, ӛйткені 

мүлдем назар аудартпағаннан гӛрі, әйтеуір бір қаратуды жӛн кӛреді. 

 

Уақыт бӛліп, тәжірибемен бӛлісіңіз 

 

Егер жанұяда бірнеше бала болса, онда оның әрқайсысы 

жеке назар аударуды қажет ететінін тез ұмытуға болады. 

Анасы да, әкесі де, барлық балаларымен бірге және жеке 

болуға уақыт бӛлуі тиіс. Бұл баламен бірге жай үй 

шаруасындағы жұмыстарды орындау да болуы мүмкін. Бұл 

баламен оны толғандыратын проблемалар туралы 

әңгімелесуге жақсы мүмкіндік. 

 

Бала тәртібін бақылау және басқарудың позитивті әдістері 

Балалармен жақсы қарым-қатынас – қоғамда қабылданған ережелер мен 

құндылықтарды меңгерген соң, бағыт беру үшін мықты іргетас. Бірақ кішкентай 

балалардың тәртіптері кей кезде үлгілі ата-аналар үшін де сынақ болуы мүмкін. 

Жаман тәртібі үшін ұру және жазалаудың басқа түрлерін қолдану арқылы оларға 

дене немесе психикалық зақым келтіру әбден мүмкін. Бұл баланың ӛз-ӛзін дұрыс 

ұстауға үйретпейді. Балалардың тәртібін бақылауға арналған басқа да тәсілдер бар. 

Тӛменде баланың тәртібін дұрыс бағыт және қиын тәртіпке позитивті түрде 

қарауға арналған бірнеше стратегиялар ұсынылады: 

Ӛз балаңыздан кӛргіңіз келген тәртіпті моделдеңіз 

Кішкентай балалар ӛз ата-аналарының және оларды қоршаған басқа 

адамдардың тәртіптерін бақылап отырып, тіртіптеріндегі дұрыс не дұрыс емес 

жақтарын тез қабылдайды. Мысалы, ер адам әйел адамға қарсылық кӛрсетсе немесе 

ересек адамдар жануарларға тиіссе, бала да кӛргенін қайталауы мүмкін. Осыған 



 

 

 

ұқсас, егер ересек адамдар жануарларға қамқор болса, онда балалар да оларға жақсы 

қарайды.  

Нақты шектер мен тәртіп ережелерін анықтаңыз және себеп-салдар 

байланысын түсіндіріңіз 

Ата-аналар мен тәрбиешілер балаларға қарапайым сӛздер және 

қимылдармен олардан не және неліктен күтетінін түсіндіру қажет. Оларға неге 

болады немесе неге болмайды екенін түсіндіру керек. Мысалы, «Сен гүлдерді 

қарап тамашалауыңа болады, бірақ қолмен ұстауыңа болмайды, ӛйткені сен оны 

байқаусызда сындырып алсаң, иесі саған ашулануы мүмкін»; «Кіші ініңе тиісуге 

болмайды, ӛйткені, егер олай жасасаң, інің жылайды және анаң саған ренжіп, 

ініңмен ойнауға рұқсат бермейді». Баланы кемсітпейтіндей немесе оған зияны 

келмейтіндей дәрежеде оның тәртіп бұзғанының соңы неге әкелетіні әрқашан 

түсіндірілуі керек. Бұны жазалаудың түрі емес, бала тәрбиесінің дұрыс тәсілі деп 

қарастырылуы және бұл баланың жас ерекшеліктеріне сәйкес болуы тиіс. 

Мысалы, егер сӛз ереже жайында болса, «Сен есік алдында ойнауыңа болады, 

бірақ бақшаға барма», яғни ереже бұзылған жағдайда баланың далада ойнау 

тұрмақ, біраз уақытқа үйден шығуына рұқсат берілмейтінін бала бірден түсінеді. 

Реттілікті сақтаңыз 

Кішкентай балалар ересек адамдар белгілеген шектен асуға тырысады. Бұл 

қыңырлық емес; бұл қойылған шектің қаншалықты нақты екенін және сіздің 

қаталдығыңызды тексеру тәсілі. Сондықтан, бұл сұраққа және тәртіп бұзылған 

жағдайдағы салдарға реттілікпен қарау қажет. 

Жақсы тәртібін бағалаңыз 

Ересек адамдарға баланың жаман тәртібі тез кӛзге түседі де, жақсы тәртібі 

ескерілмей қалады. Жақсы тәртібіне назар аударыңыз және балаңызға 

ризашылығыңызды білдіріңіз. Бала ӛзінің дұрыс жасаған қылығын сіздің сӛзіңіз 

бен қимылыңыз арқылы бірден түсінеді. Мысалы, егер бала далада ойнап жүріп, 

жемістер ӛсіп тұрған жерден алыстауға тырысса, ата-аналары оған күлімсіреп 

немесе сӛздермен ризашылықтарын жеткізуіне болады. 

Жаман тәртіпке кӛңіл аудармаңыз 

Балалар кей кезде ересектердің назарын аударту үшін әдейілеп 

ашуландыратын қылықтар жасайды. Егер қылығы сондай қауіпті болмаса, назар 

аударудың қажеті жоқ. Әдетте, балаға назар аудармаса, ол әрекетін 

жалғастырмайды немесе қайталамайды. Назар аудару арқылы жиі жасауға 

ұрындыруыңыз мүмкін. 

Балалардың қате жіберуіне дайын болыңыз 

Кішкентай балалар кӛп нәрсені үйренуі керек. Ӛзіңізге жаңа нәрсені 

меңгеруге қаншалықты уақыт кетсе, сол сияқты балаға да дұрысты үйренуге 

уақыт қажет. Балалар кей кездерде ережелерді ұмытып, қателесуі мүмкін. Оған 

ренжімеуге тырысыңыз. Керісінше, оларға ережелерді және одан не күтетініңізді 

еске түсіртіңіз. 

Балаларға ӛз сезімдерін білдіруге кӛмектесіңіз 

Балалар ӛз сезімдері мен әсерлерін басқаруды үйрену үшін, оларды білдіру 

мүмкіндіктеріне ие болуы керек. Олар сӛйлеуді үйренгенге дейін, не сезіп 

тұрғандарын жылау, күлкі, күлімсіреу немесе айқаймен жеткізеді. Бірақ, тілдік 

және басқадай коммуникациялық дағдылары даму барысында олар ӛз сезімдері 

туралы айтуды үйренеді және қимыл, сурет, рӛлдік ойындар, би және тағы басқа 

әрекеттер арқылы ӛз сезімдері мен әсерлерімен бӛліседі. 

 



 

 

 

Ӛзін-ӛзі бақылауға үйрету 

Егер бала ӛскенде жауапты адам болғысы келсе, ол кішкентай кезінен бастап 

ӛз тәртібін бақылау және басқаруға үйренуі керек. Бұл уақытты және үлкендерден 

кӛмекті қажет етеді. Ата-аналар балаға қарапайым таңдау мүмкіндігі мен оның 

салдарын сынау арқылы кӛмек бере алады. Мысалы, «Сен достарыңмен ойнағың 

келе ме, әлде бақшадағы жұмысқа кӛмек бересің бе?». Бала ойынды таңдап, бір 

мезгілде сізге бақшада кӛмектесе алмайтынына кӛз жеткізеді. Келесі қарапайым 

таңдау былай болуы мүмкін «Бүгін сен кӛк немесе қызыл кӛйлегіңді кигің келе ме?». 

Бүгін не кигісі келетініне шешім қабылдау үшін, ол ӛз-ӛзін бақылау мүмкіндігіне ие 

болады, және ӛзіне деген сенімділікті дамытуға ықпал етеді. Балаға ұсынып отырған 

екі нұсқа да ӛзіңізге қолайлы болуын есте ұстаңыз. Егер сіз балаңызға «Сен бүгін 

мектепке барғың келе ме, әлде үйде ойнайсың ба?» деген таңдау ұсынсаңыз, оның 

үйде қалып, ойнаймын деген жауабына дайын болуыңыз керек. 

Балаға проблеманы шешуге үйретіңіз 

Бала үш жасқа келгеннен бастап, оларды қарапайым проблемаларды шешуге 

үйретуге болады. Мысалы, егер ол басқа баланың ойнап отырған ойыншығын 

қаласа, немесе басқа баланы ұрса, онда агрессия танытқан баламен проблеманы 

талқылап, оған агрессиялық емес шешім табуға кӛмектесіңіз.  

Бұл жағдайда бір балаға немесе екі балаға да басқа ойыншықты ұсынуға, 

немесе бала ӛзі екінші баламен сӛйлесіп, ойыншықпен бірге немесе кезекпен, 

әрқайсысы 5 минуттан, ойнауға келісуге болады. Кезегі келгенше үлкендердің біреуі 

уақытты қадағалап, ойыншықты екінші балаға беру кезін балаларға ескертіп 

отыруына болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Балаларды оқыту негізінде мәселені шешу: психолог кеңесі 

Психолог Геннадий Павленконың пікірі бойынша ата-аналардың басты 

міндеті - бұл ӛмірде барлық жетістіктерге жетуге қолдау кӛрсетіп, кӛмектесу 

және бағыт беру, бала бойына тұрақты мінез-құлықтарды қалыптастыру.  

Ең бастысы, баланың ізденіс белсенділігін арттыру. Осындай оқыту 

үрдісі негізінде баланы қамқорлықсыздықтан сақтаймыз. Кез келген тұлға 

мәселені шеше алу, нақты жағдайда не істеу және қай кезде әрекет етуі 

маңызды.  

Мұндай күрделі іске қалай кірісу керек? 

Кӛптеген ата-аналар ӛз балаларын дербестікке тәрбиелеу жайында кӛп 

ойланады және оны тұрмыстық жағдаймен байланыстырады. Алайда, баланың 

ойыншықтарды жинауы, киінуі, күнделікті жұмысты орындауы, сабақ қарауы 

және т.б барлық шаруа баланы іскерлікке тәрбиелейді. Баланың ӛз іс-әрекетіне 

жауапкершілікпен қарауы, шешім қабылдай алуы ең күрделі үрдіс болып 

табылады. Ең алдымен баланың ӛзіндік таңдау және қалай әрекет ету құқығына 

назар аударуы керек. Балаға ӛз әрекетінің нәтижесі неге әкеп соқтыратыны 

жайында баяндау және «Сен мына ойыншық кӛлікті сындырып, оның ішінде 

не бар екенін кӛргің келеді? Солай ма?, Әрине сен бұл істі жасай аласың, бірақ 

оны бұзғаннан қайта қалпына келтіре алмайсың. Сенде ойыншық кӛлік болмай 

қалады. Ӛзің ойланып кӛр!». Баланың уақытын дұрыс ұйымдастыруына және 

ӛз уақытын дұрыс пайдалана алуына кӛмек кӛрсетіп, дағдыландыру маңызды. 

Баламен бірлесіп қандай да бір бала ӛміріндегі жағдайды таңдап, оған сол 

жағдайды ӛзі шеше алатындай етіп үйрету. Ал бала ӛз әрекетіне 

жауапкершілікпен қарап, шешім қабылдау барысында ересектер тек түзетулер 

енгізуіне болады. Ересектер бала үйде қандай ыңғайлы киім киіп, қандай 

ойыншықтармен ойнауы және қайда барып дем алуына еркіндік беруі керек. 

Бірақ баланың бастапқы таңдауы тиімді, әрі сәтті болмайды. Мұндай жағдайда 

ересектер дайын болып, оның сол жағдайда жіберген қателіктеріне жаза 

қолданбауы керек. Егер жіберген қателіктері үшін ересектер ұрысатын болса, 

жазалаған жағдайда, бала ӛзі шешімі жайлы ойлануына, шешімнің нәтижесінің 

мәнін түсінуіне кедергі келтіреді. Бұндай кезде балаға түсіндіріп, келешекте 

қалай әрекет етуіне жол беру керек.  

Егер баланың дербестікке қабілеті болмаған жағдайда не істеу 

керек?  
Мұның себептері кӛп болуы мүмкін. Мұндай жағдайда кез-келген 

жұмыстың жағымды жақтары мен дұрыс таңдау уақытын ескеру керек. 

Таңертең ерте сіз жұмысқа асыққан кезде, баланың ӛзіндік дағдысының болуы 

сізге тиімді болар еді. Баланы ретсіз, жоспарсыз дербестікке үйретудің соңы 

айғаймен аяқталады.  

Ең тиімді қағида: ешқашан балаңызды тӛмендетіп, оның әрекетіне күле 

бермеңіз. Әсіресе бӛтен ортада балаңыз берілген әрекетті ӛз бетімен орындай 

алмаған кезде оны жазалау немесе әрекетіне күлу баланың ӛзіндік бағасы 

тӛмендеп, дербес әрекет етуіне кедергі келеді. Әр бала жеке дара индивид: 

кейбір балаға қалаған нәтижесіне жету үшін кӛп уақыт қажет болуы мүмкін. 

Сондықтан баланы барлық жағдайда, барлық уақытта оқыту беру, үйрете білу 

маңызды. Ол үшін ересектер аса шыдамдылықпен қарау керек.  
 



 

 

 

Балаларға арналған тайм-аут  

Бұл әдіс ӛзіндік бағдар жасауына, қайта 

қалпына келуіне балалар үшін тиімді болуы мүмкін. 

Алайда бұл қағиданы екі жастан асқан балаға аса 

мұқиятпен орындау қажет. Бұл әдіс балаға әрекеттің 

не үшін ұнамайтыны жайлы соңына дейін айтпай, 

оны біраз уақыт жалғыз қалдыруға мүмкіндік береді 

(мысалы, бес минутқа бӛлмеде жалғыз қалдыру). 

Бала тыныштанған кезде қайтадан ойын ойнатуға 

рұқсат беру.  

Ең тиімдісі баладан ересектер жұмысына (тамақ әзірлеу т.б) кӛмектесуі 

жайында кӛмек сұрауға болады. Себебі, бала ересектерге кӛмек кӛрсете алатыны, 

оны жақсы кӛретіні жайлы білуі маңызды.  

Ата-аналарға арналған тайм-аут  

Кішкене балалардың әрекеті ересектерден кӛп күшті талап етеді. Уақыт ӛте 

келе ата-аналар ренішпен қарайды. Алайда олар кез-келген жағдайда бағдар жасап, 

балаға сүйіспеншілік сыйлауы қажет. Егер сіз ӛзіңізге деген бағдарыңыз жоғалған 

кезде, бірден сабыр сақтап, кейіннен бала әрекетіне назар аударыңыз. 

 Егер бала әрекеті сіз үшін маңызды болса, тӛмендегі кеңестерді мұқият 

қараңыз, қандай да бір кӛмегі болып, нәтижесінде бала үшін де, ата-ана үшін де 

тиімді болар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сезімтал кішкене балалар 
Кішкентай баланың әрекеті сезім мен түйсікпен тығыз байланысты. Мысалы, балаларға 

жағымды, жақсы болған кезде, мәз болып күліп, үлкендерді қатты қысып құшақтайды. Ал оларға 

қорқынышты, үрейлі жағдайда олар айғайлап, не болмаса итеріп реніш білдіреді. Балалар ӛз 

эмоциялары мен сезімдерін білдіре алуына мүмкіндік болуы керек. Бала ӛз әрекет басқара алуына 

және ӛзінің сезімін білдіру әдістерін ересектер қолдана алуы маңызды. Баламен жиі әңгімелесіңіз. 

Егер бала мұңлы, ренжулі болған кезде онымен сӛйлесіңіз. Баланың ренжуі қалыпты жағдай, бірақ 

сол үшін басқа адамдарды соғу не зиян келтіруге болмайды. Алайда балаға ӛз сезімін білдіруге, 

қандай жағдайда екенін олар баяндай алмайды. Сондықтан, бала сезімін басқа да тәсілдер арқылы 

айқындауға болады. Мысалы, қандай да бір нарсеге ренжіген кезде, «мен ренжулімін» деп айтуға 

мүмкіндік беріңіз.  

Сурет салу  

Сурет салу сабағында баланың эмоциясы мен сезімін бала қолданған түрлі-түсті бояулар 

арқылы білуге болады және балаға сурет салдыру барысында бояуларды қолдануға мүмкіндік беру. 

Түстердің ішіне қара түсті бояуды да қосуға болады. Егер бала қара түстіні қолданған кезде, бала 

қорқыныш, үрей сезімінде отырғанын кӛруге болады.  

Саз бен балшық. Саз балшықпен ойнау баланы еркіндікке бой алдырып, тыныштандырады. 

Бала қандай сезімде отырғанын әр түрлі формадағы саз балшықпен бейнелерді жасайды. 

Құм және су. Бұл ойын баланы тыныштындырады.  

Әуенмен қозғалыс жасау. Әуенді тыңдау баланы тыныштандырып, бәсеңдетеді. Балаға әр 

түрлі әуендерді (кӛңілді, баяу және т.б) тыңдатып, қалаған қозғалыстарды жасауға мүмкіндік беру.  

Сюжетті ролдік ойын  

Балалар рӛлдік ойындар негізінде ӛзінің сезімдерін қимыл-қозғалыстар арқылы кӛрсетеді. 

Ертегілер мен әңгімелер  
Бала үшін ертегі мен әңгімелер оқу маңызды. Ертегілер мен әңгіме барысында балалар ӛз 

сезімдерін бейнелейді. Мысалы, бала мұңлы болса, сол баланың соңында қалай жеңгені жайында 

ертегі айтып беру. Бала ертегіні жақсы кӛреді және жиі айтып беруді қалайды.  

Дене тәрбиесі  

Кішкентай балалар жиі қозғалыста жүреді. Егер балаларға біраз уақыт тыныш отыруды талап 

етсек, онда оларға қызықсыз, әрі жағымсыз әрекет етуі мүмкін. Балаға жүгіруге, далада ойнауға, ӛз 

артық энергиясын шығаруға мүмкіндік беру, қандай да бір қызықты әрекетпен айналысуға 

мүмкіндік беру. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аймақтағы қызметтер мен ресурстар 

     1991 жылы Алматы қаласында балалар мен жасӛспірімдерге психологиялық 

кӛмек кӛрсететін республикалық психика-медицина-педагогикалық кеңес беру 

орындары құрылды. Кеңес берілетін мәселелер қатарында балалардың 

адекваттық әлеуметтік тәртібінің құрылымы жӛнінде сұрақтар бар: 

- Мінез-құлқына; 

- Қарым-қатынас барысындағы қиыншылықтар; 

- Жеке-эмоциялық проблемалар (қорқыныш, беймазалық, қорғаншақтық, 

қақтығылғандық); 

- Мектепке дайындығына диагностика жасау және т.б; 

Психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестерге ата-аналар да жеке 

бастама ретінде қатыса алады. Алғашқы қабылдауға ата-аналар медициналық 

және әлеуметтік-психологиялық анамнездің толық ақпаратын алу үшін баласыз 

шақырылады. Кешенді тексеру нәтижесінде мамандармен бала дамуында 

мінездің психологиялық-әлеуметтік тұжырымы туралы мәселе құралады, 

балаларды емдеу, тәрбиелеу мен оқыту жӛніндегі сұрақтар бойынша ата-

аналарға кеңес беріледі. Кӛру және есту қабілетінің бұзылуы салдарынан баланы 

қажет болған жағдайда кӛз дәрігеріне және сурдолог дәрігерге жіберуі мүмкін. 

РПМПК-ның тұжырымдары мен ұсыныстары бойынша тәрбиелеу мен 

оқытудағы адекватты шарттарды анықтау үшін баланы қалалық және облыстық 

ПМПК-ға жіберіледі, сондай-ақ сауықтыру орталықтарында әлеуметтік, 

медициналық-психологолиялық-педагогикалық кӛмек алуға құқылы. 

Мекен-жайы: 050008, Қазақстан Республикасы 

Алматы қ., Байзаков кӛшесі 273А 

Тел. (7 727) 394 43 18 

Тел./факс (7 727) 394 45 17 

E-mail: nnpckp@mail.ru, nnpckp@mail.kz   
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Кесте: Мені алаңдататын мінез - құлық 
 

Нәресте не 

істейді 

Нәресте  

жасы 

Мен қалай  

бақылаймын 

Мен  

таңдайтын, 

басқа  

мінез-құлық 

Не болды 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дамуында кемшіліктері  

бар балалар 

 

8-буклет 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дамуында кемшіліктері бар балалар 
 

Әрбір бала ерекше. Әрбір бала ӛзінің ерекшелігімен және жеке 

қасиеттерімен ӛмірге келеді, сондай-ақ баланың кім және қандай болатындығына 

отбасы жағдайының ықпалы да әсер етеді. Бала ӛзінің қабілеттілігін дамытуы үшін 

отбасының және қоршаған ортасының қолдауы ӛте маңызды. Бұл әсіресе дене 

немесе ақыл-ой кемшілігімен туылған, соның салдарынан кӛп азап шеккен 

балалармен қарым-қатынаста маңызды. Олар дұрыс жүре де, сӛйлей де алмайды 

немесе олар берілген материалдарды ақырын меңгереді, сонымен қатар оларда 

қалтыраулар да болады. Кӛптеген балалар арнайы қажеттіліктерді керек етеді, 

бірақ біз аталмыш бүктемеде дамуында кемшілігі бар балаларды немесе кемтар 

балалардың даму мүмкіндігі туралы айтамыз. 

Дамуында қандай да бір кемшілігі бар дегеніміз, 

кӛп жағдайда, балаларға ӛзгеше қарау деп 

түсіндіріледі. Оларға деген қарым-қатынас 

қоғамдағы пікірге, басқалардан ерекшеленетін 

мәдени дәстүрлерге байланысты қалыптасады. 

Мұндай сана отбасының ӛз баласынан ұялуына, 

айыпталудан қорқуға немесе ӛзін кінәлі сезінуге 

әкеп соғады. Отбасы балаға масыл ретінде қарап, 

керек етпейді және нәтижесінде баланы тығып 

қойып оған немқұрайлы қарайды, тіпті баладан бас 

тартады. Дамуында кемшілігі бар кішкентай балалар ӛздеріне жасалған мұндай 

қарым-қатынасты немесе олардың кемшіліктерінің салдарынан болатын 

келемеждеулерді тез түсініп ӛздерін түкке тұрмайтын, керексіз сезіне бастайды. 

Бұл олардың ӛз күшіне деген сенімділігін жоғалтып, болашақта олардың 

әлеуметтік және мінез-құлықындағы созылмалы қатерлі проблемаларға себеп 

болуы мүмкін. Екінші жағынан егер даму мүмкіндігі шектеулі балалар қоғамға 

қабылданса онда оларға құрметпен қарайды, олар қоғамның толыққанды мүшесі 

ретінде ӛсіп, қабілеттіліктері артып,бастапқы деңгейден тәуелсіз болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дамуындағы кемшіліктер туралы деректер 

    Әлемде денсаулығының кемшілігімен туылатын балалар кӛп, мұндай 

кемшіліктер олардың әрі қарай дамуына кері әсерін тигізеді. Егер сіздің 

балаңыздың да дамуында кемшіліктер кездессе сіз жалғыз емессіз. Мұндай 

жағдайлар әрбір отбасында кездесуі мүмкін. Мұның кӛптеген себептері де бар: 

ата-анасы ауруға шалдыққан болса немесе жүктілік барысында анасының 

жағдайы нашарласа, босану кезінде, босанғаннан кейін балалар денсаулығындағы 

кемшіліктерімен туылады немесе олардың кемшіліктері жүре пайда болуы да 

мүмкін. Ата-аналардың бақылау жасамауының салдарынан туындаған 

кемшіліктер жиі кездеседі. Әйел адамның денсаулығының тӛмендігін шектеу 

Сіз не ойлайсыз? 

Дамуында кемшілігі бар адамдар туралы сіз не ойлайсыз? Сіздің 

қоғамыңыздағы адамдар ӛзгелерден ерекшеленетін, ақсаңдайтын, білімді ақырын 

меңгеретін, тұтығатын немесе кейде сіңірі тартылып, құрысып қалатын балаларға 

қалай қарайды? 
 



 

 

 

үшін жүктілік кезінде ӛз денсаулығын бақылауға алуы, вакцинацияның барлық 

қажетті түрлерімен уақытылы емделуі, уақытылы дұрыс тамақтануы маңызды. 

Сонымен қатар олар босанғанға дейін және босанғаннан кейін де, үнемі 

денсаулықтарын тексертіп тұруға міндетті. Әрине, кейбір балалардың дені сау 

болып туылып, кемшіліктері кейін пайда болуы да мүмкін. Дамуындағы мұндай 

кемшіліктер жазатайым оқиғалардан, жұқпалы аурулардан немесе дұрыс 

тамақтанбау салдарынан жиі кездеседі. 

Мәселені анықтау 

      Әдетте ата-аналар балаларының дамуында кемшіліктері бар екендігін туу 

кезінде немесе туғаннан кейін біледі. Ата-аналар баласы ойнап жатқанда немесе 

күндіз қарапайым іс-әрекетте бірдеңенің дұрыс еместігін байқайды. Ата-аналар 

баласының дамуында болуы мүмкін проблемаларды нәрестелер мен кішкентай 

балалардың дыбыстарға, сүйенуге, кӛздің түйісуіне, ойыншықтарға және т.б. 

қалай әрекет ететініне қарай анықтай алады. Алайда, кейде проблема мұнымен 

айқындала қоймайды. Үздіксіз тексерулер денсаулығындағы жағдайды 

уақытында анықтауға кӛмектесуі мүмкін.  

Балалардың әртүрлі қарқынмен бір жерден түбегейлі дамығандығын және 

дамыйтындығын ұмытпаған жӛн. Олардың дәстүрлі мәдениетінде немесе 

қоғамдастығында бір қалыпты саналатындығын ата-аналар білуі тиіс. Егер 

бірдеңеден күмәнданса оларға білікті медицина мамандарының кӛмегіне жүгіну 

керек. Аталмыш оқиғада ата-аналарға қандай мәселе және қандай шараларды 

қабылдау тиіс екендігі туралы дәрігер немесе медбике тексеру жүргізгеннен кейін 

айтады. Кӛмекті барынша тезірек кӛрсеткен жӛн. Бұл баланың сауығу мүмкіндігін 

жоғарлатады немесе денсаулығындағы кемшіліктерді азайтады. Сондай-ақ бұл 

денсаулықтағы проблемаларға, құлақ және тері инфекцияларына да қатысты. 

Мұндай инфекциялар баланың мінез-құлқына және оның дамуына, оқуына кері 

әсерін тигізеді. Мысалы, құлақ ауруларында немесе жиі құлағы суықтайтын 

балаларда есту қабілеті нашарлайды. Соның салдарынан олардың мінез-құлқында 

проблемалар туындап, мектептің жоспарынан қалып қояды. 

Дамуы шектеулі балаларды қарапайым ӛмірге қосу 

Барлық басқа балалар сияқты дамуында кемшілігі бар нәрестелер мен 

балдырғандар сезіну және эмоциялық қажеттіліктерге ие. Басқа балалар сияқты 

олар да мынадай құқықтарға: бала тууды тіркеуге, сақтану 

үшін егу қолдануға (иммундануға), дұрыс тамақтануға, білім 

алуға, зорлық-зомбылықтан қорғануға және қатал болуға 

құқылы. Дамуында кемшілігі бар нәрестелер мен 

балдырғандар басқа адамдардан оңашаланбауы тиіс. Олар 

отбасындағы күнделікті ӛмірге, қоғамға қосылып, ӛзге дені 

сау балалармен бірге ойнауы керек. Тиісті қолдау кӛрсетілсе, 

дамуында кемшілігі бар балалар ӛздерінің кемшіліктерімен 

күресуді үйренеді және есейеді, ӛмірде қоғамға белсене 

қатысады. Ата-аналар үшін балаларының дамуында кемшілігі 

болғаны ӛте қиын болуы мүмкін. Мұндай отбасылар ӛмір сүріп жатқан қоғамда 

бар ма, оларға қолдау кӛрсетіп, қоғамға қабылдайды ма, жоқ па бұл үлкен 

мағынаға ие. Сондай-ақ, ата-аналар ӛз балаларының денсаулығындағы 

кемшіліктерді кӛруден басқа баласының біртұтас дамып келе жатқандығы туралы 

ойлай алатындығы маңызды. Әйтсе де бала дамуының бір саласынан кемшілігі 

болса, басқа қырынан оның мықты қабілеті болуы мүмкін. Мысалы, кӛптеген дене 

кемістіктері бар балалар оқуда қиындық туғызбайды. Ерекше дарынды балалар да 



 

 

 

кездеседі. Тіпті, дамуында ақыл-ой кемістігі бар балалар оқуға қабілетті. 

Физикалық тұрғыда кӛпшілігі мықты және дені сау, егер ата-аналары үйдегі 

қарапайым жұмыстарға үйретсе, олардың қолынан келеді. 

 

Дамуында кемшілігі бар балаларды қолдау 

 

Егер туылғаннан кейін ӛз уақытында проблемаларды шешу 

үшін қажетті шаралар қолданылса, барлық дамуында 

кемшілігі бар нәрестелер мен сәбилердің жағдайын 

жақсартуға болады. Ол қандай да бір арнайы қызметті талап 

етпейді. Ӛз балаларын жақсы кӛретін отбасылар және ата-

аналар кӛп нәрсені істей алады. Сондай-ақ қоғамға да 

сондай қатынаста болады. Басқа балалар сияқты қоғамның белсенді мүшесі болуы 

үшін мұндай балаларға ӛз еркімен әрекет етуіне кӛмектескен жӛн. 

Қамқорлық және сүйіспеншілік 

Сіздің қолыңыздан келетін ең маңызды нәрсе – ӛзіңіздің 

балаңызға деген "ерекше" махаббатыңыз бен қамқорлығыңыз. 

Сәбиге келетін болсақ, анасымен, оның күтушілерімен және басқа 

адамдармен жақын, тығыз қарым-қатынаста болу баланың 

денсаулығына және оның дамуы үшін түбегейлі маңызды. 

  

Бала дайын болғанша күтіңіз 

    Баланы бірдеңені жасауға итермелеу, мәжбүр ету керек 

емес. Қаланған кірпіш сияқты бала бойында әрбір дағды бірінен 

соң бірі қалыптасады.   Баланың жасына қарамастан оның 

икемділігі дамыған болуы керек. Сондықтан: 

- Сіздің балаңыздың даму сатысы қандай дәрежеде екендігін бақылап, оны 

анықтаңыз. 

- Келесі қадамыңыздың қандай болатындығын ойланыңыз. 

- Баланың келесі мүмкіндіктерін дамытуға бірнеше тапсырмаларды әзірлеп 

қойыңыз. Бұл мәселеде сізге әлеуметтік немесе медицина қызметкерлері 

кӛмектеседі. 

 
Баланың күшті жақтарын дамытыңыз 

Ӛз балаңыздың әлсіз (немесе дамуындағы 

кемшіліктерді) тұстарын қабылдаңыз және оның күшті 

жақтарын дамытыңыз. Балаңыздың қолынан келетіндігін 

бақылаңыз және оның арнайы қабілеттіліктерін дамытуға 

кӛмектесіңіз. Баланың дамуындағы кемшіліктер үшін оның 

алдында ӛзіңізді кінәлі сезінбеңіз. 

 

 

 

 



 

 

 

Балаңызға ӛзге балалармен ойнауға рұқсат беріңіз 

Дамуында кемшіліктері бар балалар ӛзге балалармен ойнай жүріп ӛздеріне 

үлкен пайда келтіреді. Ӛзінен жасы кіші дені сау балалармен ойнай отырып олар 

кӛп нәрсені үйренеді, бірақ олармен бірдей деңгейде дамиды. Бұл дені сау балалар 

үшін де жақсы, себебі олар жеке ерекшеліктерін сыйлауды және кӛмекке мұқтаж 

жандарға кӛмектесуді ерте үйренеді. 

Ӛзіне ӛзі кӛмек кӛрсету дағдысына үйретіңіз 

Балаңыздың мейлінше ӛз бетімен қызмет етуіне жағдай жасауға 

тырысыңыз. Егер ата-аналар балаларына кішкентай бала ретінде қарап, олар үшін 

барлығын ӛздері істесе, онда олардың дағдыларының (айталық, тамақтануына 

немесе ӛз бетінше киінуге) дамуына қандайда бір кедергі келтіруі мүмкін. 

Керісінше баланы ӛздігімен бірдеңені жасауға үйретіп, егер кӛмек керек болған 

жағдайда кӛмектескен дұрыс. 

Ӛз үйіңізді бейімдеңіз 

Денсаулығында кемшілігі бар бала ӛздігімен үйде және аулада қозғала 

алатындай, ӛзін жақсы сезініп, барынша рақаттана алуы үшін үйді және іргелес 

аумақтарды мұқият қарап, ӛзгертулер жасағанда ойланған жӛн. 

Баламен жұмыс жасағанда белгілі тәртіпті орнатыңыз 

Егер сіздің кестеңіз тығыз болса, күн сайын белгілі бір уақытты балаңызбен 

бірге арнайы ойындарды ойнауға және тапсырмаларды орындауға бӛлуге 

тырысыңыз. Осылайша сіз әр күні балаңызға қажетті дағдыларды дамытып 

жатқандығыңызды білетін боласыз. 

 

 

 

Балаңыз жүруге дайын емес  кезінде жүруді 

күштеп үйрету, ол оған "ТЕЗ СЕКІР" деп айтқан 

секілді 

 

 

 

 

 

 

Ол уақытта сіз оған қиын ӛткелден тәй-тәй 

арқылы кӛмектесу 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Қоғамдастықтың қолдауы 

Барлық әлемде дамуында кемшілігі бар балаларға кӛмектесу үшін 

қоғамдастық алдын ала шаралар қолданады. Тӛменде келтірілген бастамалар, 

қоғамдастықтың қолдау кӛрсетуімен атқарылатын жоспарлар: 

- Қоғамдастық дамуында кемшіліктері бар балалар мен ересектерді 

анықтауға және оларға кӛмек кӛрсету үшін комитет құруда. Мұндай комитеттердің 

құрамына медицина қызметкерлері, сонымен қатар дамуында кемшілігі бар 

балалар және дені сау адамдар енгізіледі. 

- Комитет мүшелері дамуында кемшілігі бар балалармен олардың 

отбасыларына қалай кӛмек кӛрсетілу керектігі жӛнінде білім алады. 

 - Дамуында кемшілігі бар балаларға дұрыс кӛмек кӛрсету үшін әдетте, 

комитет мүшелері ата-аналармен жұмыс жасайды және оларды үйретеді.  

- Жергілікті шеберлер балдақтар мен белбеулер, дамуында кемшілігі бар 

адамдар үшін ортопедиялық аппараттар сияқты кӛмекші құралдар жасап үйренетін 

шеберханалар жиі құралыды. Сондай-ақ олар ӛзгелерді де осындай құралдар 

жасауға үйретіп, кӛмектеседі. Мұндай жұмыстардың орындалуы үшін оларға 

құрал-жабдықтар қажет, бірақ материалдардың басым бӛлігін осы жерден табуға 

болады. 

- Дамуында кемшілігі бар балаларға кӛмектесу үшін мұндай 

бағдарламаларға дені сау балалар да қатыса алады, олармен бірге ойнайды және 

жұмыс істейді. Сондай–ақ кейде олар дамуында кемшілігі бар балалар үшін 

ойыншықтар жасауға да қатысады. Біршама елдерде шағын ӛндірістің құрылуынан 

ойыншық жасау кӛбейді, ақшаға мұқтаж қоғамдастық үшін ойыншықтарды 

дайындап, оларды сатады. 

- Кейбір елдерде шағын ӛндірістердің салынуынан ойыншық дайындау 

қарқыны ӛсті, сондай-ақ, кейде олар дамуында кемшілігі бар балалар үшін 

ойыншық жасауға қатысады. Ақшаға мұқтаж жандар үшін ойыншықтарды жасап 

және оларды сатады. Оған дамуында кемшілігі бар балалар да қатысуға болады. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

Біздің мақсатымыз бала алдындағы есікті жабу емес ашу. 

 

 

 

 

Осы ауылдың тұрғындары 

жылтыр түзу жолдар, 

балаларга ойын аймағын жасап 

әр адамның оңай жүруіне және 

ӛзін қоғам мүшесі сезінуге 

мүмкіндік береді. 

Ерекше бала үшін кітап жасау 

Егер балаға арнап кітап жасасаңыз 

кез-келген бала ӛзін ӛзгелерден 

ерекше сезінеді. Баланың фото 

суреттерін және оның сүйікті 

суреттерін енгізіңіз. Әр тақырыпқа 

бӛлек бет арнап әр бет соңына 

жеңіл бір сӛйлем жазыңыз. 

Кітапты дайындап болған соң 

балаңызға оны оқып беріңіз. 
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  www.inva-life.ruМүгедектік ӛмір сүру, бірақ мүгедек болмау! 

 

meyra.kz  Meyra Ortopedia мүгедектерге арналған техникасын сату Meyra фирмасы 

 

susg.kz   «SU Service Group» Қазақстандағы оңалту техникасының  орталығы   

  

smile-travel.co.il  Smile-travel туристік компаниясы. Кемшіліктері бар адамдарға 

қиыншылықсыз саяхат, демалыс, емдеу қызметтерін кӛрсету. 

 

invalirus.ru  Бүкіл ресейлік мүгедектер сайты. 

  

zhandanu.kz Тирек-қимыл ақппараты бұзылған мүгедектердің қоғамдық  бірлестігі  

туралы Тараздық порталы 

  

shyrak.kz «ШЫРАК» Мүгедек  әйелдердің ассоциациясы». 

   Парламенттік  Институтының Блогы. Мүгедектік мәселелерінің 

аналитиқалық зерттеуі. Оқыныздар, түсініктер жазыңыздар. 

 

deti-angeli.ru «Бала- періште» - ауыр науқас балалардың ата-

аналыр бірлестігі. 

 uchi.kz Қазақстандағы білім  А дан Я ға дейін.  ҰБТ, үниверситетке түсу, жұмыс, 

грант және репетитор табу. 

 agoi.kzАлматы қаласының мүгедектер қоғамы 

 ardi.kz  "АРДИ" мүгедек-балалардың ата-аналарының қауымдастығы 

Svsnevro.kz SVS NEVRO Қоғамдық Бірлестігінің сайты 

dark.os.kz Қазақстан Республикасының диабетикалық қауымдастығы 

ymit.ng.kz "Yмiт-Надежда" Қоғамдық Бірлестігі 

tirlik.karaganda.kz Тiрлiк- Мүгедектердің ерікті қоғамы 

zrvkz.narod.ru Мүгедектердің ӛмірін жақсарту сайты 

openned-book.narod.ru Мүгедектердің ӛміріндегі қиыншылықтар туралы сайт 

pediatrics.med.kz   ҚР ДМ Педиатрия және балалық хирургия ғылыми орталығы 

semeyood.narod.ru Шығыс-Қазақстан облысының №2 онкологиялық диспансері 

 detdom.kz  "Қайырымдылық"  Ерікті Қоғам "   Қоғамдық Бірлестігі 

 leykoz.narod.ru  Аққандылық ауру адамдарының қарым-қатынасы сайты 
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Кесте 
 

Нені білемін Нені білгім келеді Нені уйрендім  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Біз мектепке барамыз 

 

9-буклет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Біз мектепке барамыз 

 

Мектеп ӛмірінің бастамасы - әрбір бала 

ӛмірінің бастапқы кезеңі. Барлық ұлдар мен қыздар 

нақты мемлекеттің заңдарымен анықталған жас 

ерекшеліктерінде мектепте оқуды бастау қажет. 

Кӛп жағдайда бұл жас ерекшелік 5 пен 7 жас 

аралығында болады.  

Бұл балалар үшін ӛте қызықты кезең 

болғанымен, бір жағынан ӛздеріне таныс емес 

әлемге енген бүлдіршіндер үшін стресстер мен 

тынымсыздық уақыты да болуы мүмкін.  Тіпті оған дейін мектепке дейінгі 

мекемеге қатысқан балалар болса да мектепке алғаш бару - ӛте маңызды әрі ерекше 

қадам.  

Кӛптеген балалар үшін бұл - үлкен сынақ. Олар мектептен ӛте ерте үлгермей 

шығып қалады. Сіз мүмкін, ең жоғары үлгермей шығып қалу бірінші сыныпта, 

содан кейін екінші сыныпта екенін білгенде таң қалатын боларсыз?      Кӛптеген 

дамыған елдерде бірінші сыныпқа барған балалардың кемінде жартысы мектептен 

шығып қалады немесе екінші жылға қалдырылады. 

Сіздің қоғамдастықта қандай жағдайлар? Қай жаста балалар мектепке 

барады? Барлық ата-аналар балаларын сол жаста мектепке жібере ме? Бастауыш 

мектепті ұлдар мен қыздардың басым кӛпшілігі оқып аяқтайды ма? Егер жоқ болса, 

олар қашан және неліктен мектептен оқшауланды?  

Мектеп - балалардың бақытты және жемісті тәжірибе алатын алтын ұясы 

болуы қажет. Аталған бүктемеде біз ата-аналар мен басқа да қоғамдастық мүшелері 

пайдалана алатын, балаларының мектепке сүйіспеншілікпен, зор ынтасымен баруға 

кӛмектесетін бірқатар әдіс – тәсілдерді қарастырамыз.  

Ата-аналар да алғашқы ұстаздай 

Баланың білім алуға құқығы дүниеге келген сәттен басталады. Бірақ, бұл 

баланы жылдам мектепке апару дегенді білдірмейтіндігі сӛзсіз! Білім алу - бұл тек 

қана мектепке бару емес.  

Бұл барлық ӛмір ағысында оқу және даму мүмкіндігін алуды білдіреді. Ата-

аналар бұл мүмкіндікті бала ӛмірге келгеннен бастап сәбиін қолына алу, баласымен 

сӛйлесу және ойнау арқылы ұсынады. Ата-ана мен бала арасындағы мықты,тығыз 

байланыс келесі білім алу мен дамудың негізі болатын іргетастың құрылуына 

кӛмектеседі. Ата-аналар ғана ӛз балаларының алғашқы ұстаздары.  

Алғашқы жылдары ата-аналар балаларының оқуына 

септігі тиетін кӛптеген мүмкіндіктер бере алады. Тіпті ӛздері 

білім алмаған немесе аз оқыған, ресурстары жеткіліксіз ата-

аналардың ӛзі балаларына мектепке барар алдында жақсы 

серпін бере алады. Олар балалардың оқу-білімге, танымға 

деген қызығушылығын оятуға, мысалы, балаларға ертегілер 

мен тарихи әңгімелер оқып - әңгімелеу, ән айту, әріптер және сандармен әртүрлі 

ойындар ойнау, сурет салу, басқа балалармен ойнауына мүмкіндік беру, ӛзіне жаңа 

қызықты орындар мен материалдар ашуына мүмкіндіктер беру арқылы әсерін 

тигізеді. 

Біз, ерте дамытудың сапалы бағдарламаларына қолы жеткен балалардың 

мектепте жақсы үлгеретінін білеміз. Ата-аналарға осындай мүмкіндіктерді, егер 
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бар болған жағдайда, пайдаланған тиімді. Сонымен бірге, бағдарлама таңдауда 

олардың сақ болғаны жӛн. Жоғары сапалы, жақсы бағдарламаның формальды және 

академиялық болуы міндетті емес. Бағдарлама балалардың ойын арқылы оқуына, 

олардың дамуына септігі тиетін қызықты сабақтар мен шараларға ӛзге балалармен 

және ересектермен бірге қатысуына бағытталу керек.  

Мектепте табысты болу 

Неліктен кӛптеген балалар мектептен оқшауланады немесе қалады? 

Кішкентай балалар оқығанды ұнатады. Балаңыздың ӛмірге келген сәтін есіңізге 

түсіріңізші. Оның миы дамыған, тек қана қосылуын күтуде. Балалардың 

кӛпшілігінде алғашқы 5-6 жылда бірнәрсе дұрыс жүрмейді. Мектепте табысты 

болуы үшін балаларға не керек?  

- Олардың дені сау болуы қажет 

Жақсы денсаулық пен дұрыс тамақтану балалардың мектепке зор ықыласпен 

баруы және жақсы үлгеруі үшін ӛте маңызды. Ӛмірдің алғашқы жылдарындағы 

жеткіліксіз тамақтану мидың дамуына теріс ықпал етеді; бұл бірінші кезекте ойлау 

қабілетінің дамуы мен оқуына әсер етеді. Жеткіліксіз тамақтанған балаларда кӛңіл 

әлсіз дамыған, олар белсенді емес және ӛз эмоцияларын бақылауға тӛмен. Мұның 

бәрі баланың мектепте қиын жағдайда қалуына әкеліп соқтырады. Бала мұндай 

жағдайда мектепке деген қызығушылығын тез жоғалтуы және сабақтарға қатысуды 

тоқтатуы мүмкін. Жиі ауыратын балалар да сабақтардан кӛп қалады және 

сыныптастарынан үлгерімі тӛмен болады. Мектеп оларға тартымды болмай қалады, 

сол себептен ондай балалар сабаққа қатыса жүріп, тӛмен білім алуы мүмкін.  

- Олар балалармен достасып үйренуі және құрбыларымен бірге ойнаудан 

ләззат ала білуі қажет  

Кӛптеген кішкентай балалар үшін мектепке барған кезде достар табу ӛте 

маңызды. Мектеп ӛмірін бастаған уақытта балалар ӛзге балалармен және жанұядан 

тыс ересектермен қарым-қатынас жасай білуі қажет.   

- Олар оқудан ләззат алуы қажет  

Дені сау кішкентай бала табиғатынан ізденгіш 

және ӛзін қоршаған әлем туралы бәрін білгісі келеді. 

Егер бұл ізденгіштік дамытылған болса, яғни, бала 

бойындағы зерттеуге, әртүрлі материалдармен 

ойындарға деген ынтаны қолдаса, ересектер 

балалармен әңгімелесіп, сұрақтарына жауап берсе, 

онда балаларға оқыған ұнайды және жағымды мектеп 

ортасында олар табысқа жететін болады.  

Мектепте оқуды бастаған кезде балалар нені білуі қажет?  

Мектепте оқуды бастаған кезде балалар кӛптеген нәрсені білуі керек деген 

тұжырым бар. Кестеде келтірілген білім мен дағдыларға қаралық, ата-аналарға 

кӛмектесетін бірнеше ақыл-кеңестер ұсыналық.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мектепте оқуды бастаған кезде 

 балалар нені білуі қажет?  

Ата-аналар қалай кӛмектесе алады? 

- Әлеуметтік және  

эмоционалдық дағдылар: 

- Ӛзге балалармен және  

ересектермен жағымды ӛзара  

әрекеттесу  

- Ережеге сүйену 

- Ӛзгелермен кезектесе отырып,  

бірнәрсе жасау  

- Бірге жұмыс істеу 

- Оқу құралдарымен,  

жабдықтарымен бӛлісу  

- Ӛзгелер пікірімен санасу 

- Ӛзінің қылығын жеткілікті  

жақсы бақылау  

- Ӛмірге келген сәттен бастап, баламен  

тығыз байланыста болыңыз.  

- Балаңыздың ӛзге балалармен жиі  

ойнауына, әсіресе үш жасында, ықпал етіңіз.   

- Егер ойын кезінде балалар арасында дау 

 болған жағдайда, олардың ӛзі шешуіне  

мүмкіндік беріңіз. – Балалар кезектесіп 

 және бір-бірімен бӛлісіп ойнайтын  

ойындар ойнаңыз.  

- Балалар үйде дағдыланатын жай  

ережелер құрыңыз.  

Ӛзіне кӛмек дағдылары: 

- Ӛзін-ӛзі күте білу-  

дәретхананы пайдалану, киіну,  

тамақтану және т.б.  

 - Ӛзінің дүние-мүліктерін қарау 

- Қауіпсіздік ережелерін сақтау 

 

 

 

 

 

- Балаларды дәретхананы пайдалануға,  

қолын жууға, тісін тазалауға, киінуге  

және т.б. үйрету  

- Егер мектепте тағам салынған сӛмке 

 немесе қорапша ұстау қажет болса,  

балаңызды оны қолдануға, ашып-жабуға  

мектепке бармай тұрып үйретіңіз.  

- Балаңыздың атын барлық мектеп  

құралдары мен киіміне жазып қойыңыз 

- Балаңызға биреу тиіскен немесе  

қорқытқан жағдайда не істеу  

қажеттігін түсіндіріңіз.  

 Физикалық дағдылар: 

- Мектеп ойындарына қатысу –  

жүгіре білу, лақтыру, қағып алу, 

 допты аяқпен тебу және т.б.  

- Қолда дұрыс ұстау 

-Балаңызбен оның физикалық  

дағдыларын дамытатын - жүгіру, лақтыру, 

 қағып алу, допты аяқпен тебу және т.б. 

ойындар ойнаңыз.  

- Балаға тапсырма беріңіз. 

- Жазба мүліктер 

- Қайшыны қолдана білу 

- Қарындаш пен қылқаламды дұрыс  

ұстау  

- шынықтырылған қолдар мен саусақтар;  

мысалы, ұсақ нәрселерді алу үшін  

қысқыш пайдалану, қамырмен ойнау. 

- Қарындаш пен сурет салуға арналған  

қылқаламды пайдалануға кӛбірек мүмкіндік  

беріңіз (мүмкіндігінше, қалың, қою). 

- Баланы қайшыны қолға ұстауға және  

онымен қолдануға үйретіңіз, ұштары  

қайраусыз кішкентай қайшыны  

пайдаланатын тапсырманы кӛбірек беріңіз.   



 

 

 

Тіл дағдылары: 

- Мұқият тыңдау 

- Анық сӛйлеу 

- Ойыңды дұрыс жеткізу үшін  

сӛздер қолдану  

- Кӛптеген мұғалімдер балалар 

 ӛз есімін жазып білуі керек деп  

күтеді.  

- Тыңдау 

- Баламен кезектесе сұрақ қою және жауап беру 

арқылы әңгімелесу.  

- Ертегілер мен тарихи шежірелер  

оқу және әңгімелеу, баладан түсінгенін  

қайталап айтуын ӛтіну. 

- Бірге әуен тыңдау және оны талқылау. 

- Тыңдау ойындарын ойнау, мысалы:  

сыбырлау, кӛшедегі дыбыстарды ажырату  

және т.б. 

- Бала орындай алатын қарапайым  

тапсырма беріңіз. Тапсырманы  

қайталамауға тырысыңыз; мұндай жолмен оны 

мұқият тыңдауға үйретесіз.   

- Балаңыз нашар естиді деп санасаңыз,  

уақытында кӛмекке барыңыз.  

- Сӛйлеу. 

- Жаңа сӛздер қолдана отырып баланы 

 сӛйлеуге тартыңыз. Сұрақ қойыңыз және бала 

жауабын тыңдаңыз.  

- Сақ болыңыз: баланың сӛздік қателерін жиі  

түзете бермеңіз, бұл баланың аз  

сӛйлеуіне, сенімсіздігіне әкеледі. 

 - Бала кӛбірек сӛйлейтін ойындар мен  

сабақтар қолданыңыз, қуыршақтар,  

ертегілер, рӛлдік ойындар, серуендер және т.б.  

- Фотолар мен иллюстрацияларды қолдана  

отырып, балаңыздың сабақтары  

туралы ӛз кітабыңызды жасақтаңыз. 

Математика 

- Санамақ білу. 

- Кеңістік ұғымдарын білдіретін  

сӛздерді ұғыну – жоғары, тӛмен,  

соңында, жанында және т.б.  

- Ұқсастығы мен  

айырмашылықтары бойынша  

нәрселерді топтау.  

- Санамақпен бірге рифмалық ӛлеңдер мен 

 әндер айту. Мұндай ойындар  

нәрестелерге де ұнайды.  

- Балаларға ойындар үшін әртүрлі кӛлемдегі 

және пішіндегі шаршылар беру.  

- Балалармен сӛйлесе немесе оларға  

тапсырма бере отырып, санамақты  

қолданыңыз.  

- Балаңызбен бірге жүріп нәрселерді  

санаңыз, мысалы: баспалдақпен  

кӛтерілгенде, жұмыртқа жинау арқылы 

 және т.б.  

- Балаға жеміс-жидектер, жапырақтар,  

кез-келген нәрселер арқылы іріктеу мен  

топтауды ұсыныңыз. Олардың ұқсастығы мен 

айырмашылығы туралы талқылаңыз.  

- Балаңызбен қандай да бір объектінің астына, 

артына, маңына жасырынып қалатын ойын 

ойнаңыз, бұл жағдайда бала естиді және бұл 

сӛздердің мағынасын оңай ұғады.  

 

 



 

 

 

Мектепке барар кезі жақындағанда, ата-аналар мен жанұяның басқа 

мүшелері баланы, яғни:  

- Баласымен бірге мектепке бару; 

- Мектепте баланы кӛптеген қызықты сәттер күтіп тұрғанын айту арқылы 

дайындай алады. 

Ал, бала мектепке барғаннан кейін ата-аналар: 

- Баласымен мектеп туралы әңгімелесуіне, мектепте жаңа нені оқып-үйренгені 

туралы қызығушылықтарын білдіруіне болады. 

- Мектеп ӛмірінің жұмыстарына қатысады.  

Сыныпта ойындар мен белсенді оқытулар ұйымдастыратын бірінші және екінші 

сынып мұғалімдеріне кӛмектеседі. Мұндай жағдайда бала кӛп нәрсеге үйренуі 

мүмкін. 

         Тӛмендегідей тиісті тақпақтар арқылы сандарды үйрену үлгісі: 

 

ОНҒА ДЕЙІН САНАЙЫҚ! 

Қолға қалам алайын, 

Қанша сан бар жазайық. 

Қарап тұрмай, сандарды 

Қайта-қайта санайық. 

 

0. Дӛңгелекке ұқсайды,  

Доп сияқты, ұшпайды.  

Досым нӛлді О дейді,  

Десем «бұл нӛл», ұқпайды. 

 

1. Біздің үйде бір тауық,  

Бір жұмыртқа жүр тауып.  

Бір сиыр бар қорада,  

Бәтіш тәтем жүр сауып. 

 

2. Екі аяқпен жүремін,  

Екі кӛзбен кӛремін.  

Екі қолым бар менің,  

Екеу құлақ, білемін. 

 

3.Үйімде бар үш қалам, 

Үшеуін де ұштағам. 

Үш досымды салдым мен,  

Үш балыққа ұқсаған. 

 

4.Тӛрт дӛңгелек арбада,  

Тӛрт аяқ бар малда да...  

Тауыса алмай бидайды,  

Тӛрт тышқан жүр қамбада. 

 

 

5. «Бестік» деген бағаны,  

Бақыт күнде алады.  

Бәрі жақсы кӛреді,  

«Беске» оқыған баланы. 

 

6. «Алақай!» дер келді күн,  

Алтыдамын мен бүгін.  

Алты жасқа келмекші,  

Алғы аптада енді кім?! 

 

7. Жеті саны киелі,  

Жұрттың бәрі біледі.  

Жеті жасқа жеткендер,  

Жығылмай-ақ жүреді. 

 

8. Сен де, мен де баламыз,  

Сегіз санын саламыз.  

Сегіз деген екі тӛрт,  

Сегіз жаста ағамыз. 

 

9.Тоғыз жасқа келгенім - 

Тоғыз жылды кӛргенім.  

Тоғыз жаста тәнті еткен,  

Талабымды кӛр менің! 

 

10.Он жыл, он жас - он деген,  

Он жас кіші ол менен.  

Онды жаза аламыз,  

Он - тұрған бір нӛл менен. 



 

 

 

 

Мектептің кӛмегі қандай? 

Балалардың барлығы мектепке келгенде оқуға дайын деуге болмайды. 

Кейбіреулері ӛз дағдылары мен мүмкіндіктерін жоғарыда айтылған деңгейде 

дамыта алмаған болуы мүмкін. Бірінші сыныпты оқытатын мұғалімдердің алдында 

үлкен жұмыс тұр. Олар балалардың барлығының потенциалын кӛтеруге кӛмектесуі 

қажет. Егер олар ӛздерінің жұмысын әр баланың мектепке келген кездегі білімдері 

мен дағдыларын есепке ала отырып жүргізсе, онда әрбір баланың табысқа жету 

мүмкіндігі бар. Олардың ӛз күштеріне сенімділігі артады, мектепке келгенді 

ұнатып, табысты оқушы бола бастайды. Алайда бұған қол жеткізу тек бірінші 

сынып мұғалімінің ғана емес, бүкіл мектептің қолдауы арқылы жүзеге асады.  

 

Сіздерге мектептің кӛмегі туралы бірқатар 

кеңестер ұсынамыз:  

- Баламен бірінші сыныпқа келгенге дейін 

танысыңыз.  

- Балаларды және ата-аналарын мектепке келуге 

шақырыңыз.  

- Бірнеше жанұяға барып танысыңыз.  

-Егер бар болса, мектепке дейінгі мекемеге 

барыңыз.  

 Мектептің барлық балалар үшін тең қол жетімділігін ұсынуына шаралар 

қабылдаңыз. Бірінші және екінші сыныпқа ең тәжірибелі, үздік мұғалімдерді 

тағайындаңыз.  

 Мектепте ойындар және интерактивті оқытулар ұйымдастырыңыз.  

 Ең болмаса бейімдеу кезеңінде, баланың туған тілін (бірінші тілі) 

қолданыңыз.  

 Баланың даму деңгейіне сәйкес келетін және мағынасы бар нәрсеге оқытыңыз.  

 Ата-аналардың мектеп пен сынып ӛмірінің жұмыстарына қатысуына 

мүмкіндік беріп, қолдау кӛрсетіңіз.  

Қоғамдастықтың кӛмегі қандай? 

Жергілікті билік пен қоғамдастық жетекшілері кішкентай балаларға кӛмектесе 

алады, егер:  

 Мектепті және мектепке қатысуды барлық қоғамдастықтың басты назарына 

қояды.  

 Олардың қолдауымен мектеп балалар үшін қауіпсіз және жағымды орта 

болады.  

 Мектепте бірінші және екінші сынып балалары үшін оларды сүйетін, түсінетін 

мұғалімдерімен қоса барлық қажетті ресурстардың, оқыту мен ойындар 

ұйымдастыру үшін сәйкес материалдарының бар болуын қамтамасыз ету. 

 Мектепті басқаруға және ата-аналар мен мұғалімдер ассоциациясының 

қызметіне қатысу.  

 Бүлдіршіндер оқуға дейін бара алатын мектепке дейінгі ұйымдар мен 

балабақшаларды дамытуға қолдау кӛрсету. 

 Балалар мен ата-аналары үшін ойын алаңын құру.  

 

 

 



 

 

 

 

 

  Балалар бірінші сыныпта нені үйрену керек? 

Мектептердің басым кӛпшілігі білім беру бағдарламаларына ие. Бұл 

бағдарлама бойынша балалар әрбір сыныпта оқиды. Балаңыздың ӛткен және 

ағымдағы жылдары мектепте нені оқып - меңгергенін білесіз бе? Ата-аналар 

балаларына үйде кӛмектесу үшін оны білу қажет.  

 

Оқу – бұл үйдің құрылысына ұқсайтын ерекше дүние. 

Егер сіз мықты іргетас құйсаңыз, үй де кез-келген ауа – 

райын, қиыншылықты жеңетіндей берік болады. Мектепке 

дейінгі жаста және мектептің алғашқы жылдарында сіз 

алдағы оқулар үшін кірпіш қаладыңыз. Іргетас мықты 

құйылса, балалар мектепте және болашақта да табысты 

болады.  

Сіз «Мен мұны қалай жасаймын?» деп сұрауыңыз 

мүмкін. Тӛменде баланың оқуы үшін берік негізді қалай құруға кеңестер ұсынамыз.  

           Баланың оқуы үшін берік негізді қалай құруға болады? 

- Мектеп пен жанұяның қолдауынан бастаңыз.  

- Интеллектуалдық мүмкіндіктерін дамытатын, ойлауға жетелейтін әртүрлі 

сабақтарға қатысыңыз. 

- Қарауға және талқылауға болатын қызықты сабақтар мен пәндер табыңыз және 

кӛркемдеңіз.  

- Механикалық есте сақтауға бағытталған сабақтарды аз қолданыңыз.  

- Тіл арқылы бәрін аз мӛлшерде жеткізіңіз.  

- Үздік, тәжірибелі мұғаліммен күшіңізді біріктіріңіз.  

- Осының бәрін белсенді сыныпқа арнаңыз.  

-Тиянақты, бауырмал үлкендердің бәрі ойдағыдай ӛтіп жатқанын жиі тексеруін 

қамтамасыз ету.  

Оқып үйрену – мектептің алғашқы жылдарында барлық балалар үшін басты 

міндет. Оқып, жазып білмейтін балалар келесі сыныптарда қала береді. Егер 

кӛптеген балалар ӛздерінің туған тілінде оқыса табыстырақ болар еді. Сонымен 

бірге, балалар негізгі математикалық, есептік дағдыларды және мәселені шешу 

дағдысын меңгеру керек.  Бұл бейнелеу мен музыка сияқты басқа пәндердің есебінен 

жүргізілмеу керек. Жақсы ұстаз оқу, жазу, есептеу дағдыларын басқа әдістермен 

дамыта алады.  

Кішкентай балалар білімді қалай меңгереді, қалай оқиды?  

Кӛбінесе кішкентай балалар ойын үрдісі арқылы ӛзге адамдармен және 

материалдармен әрекеттесе, сондай-ақ ӛздері үшін нақты, мағыналы тәжірибе ала 

отырып, оқып үйренеді. Олар күні бойы партада отырып, ӛздері дайын емес іспен 

айналысып, жазу арқылы жақсы оқи алмайды. Оқытудың бұл стилі кішкентай алғыр 

балаларды жалықтыруы мүмкін.  

Әрине, кішкентай балалар ересектерді бақылай 

отырып кӛп нәрсеге үйренеді. Алайда оларға әлі 

дағдыларын практикалық ӛңдеу қажет. Барлығын жақсы 

орындау, оқып білу үшін алдымен физикалық дағдысын 

жақсартқан жӛн. Тапсырманы жақсы орындау алдында 

балалар бойында бірнеше дағдылар болу керек. 

Алғашқы жылдары ата-аналар мен мұғалімдер 



 

 

 

балалармен сӛйлесу, ертегілер оқу мен ән айту, ойынға негізделген әртүрлі 

жаттығулар арқылы кӛмектесе алады.  

 

Біріккен жұмыс 

Егер ұлдар мен қыздардың барлығы мектепте 

тиісті жасында оқып бастаса, сабақтарға жиі 

қатынасады, бар ынта-ықыласымен оқып, оқытудың 

толық курсын аяқтайтын болады.  

Кӛп жағдайда балалар ата-ана, мектеп және 

қоғамдастық біріге жұмыс жасағанда жетістіктерге 

жетеді. Балабақшалар мен мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдары сияқты балалық шақтың ерте кезеңінде білім 

беру жағдайларын ұсыну осындай әріптестіктің 

құрамдас бӛлігі болуы қажет. Олар бірлесе жұмыс істеу арқылы барлық балалар 

үшін мектептегі оқуды бақытты да қызықты мүмкіндігі мол сәттерге айналдырады.  
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