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Баланың тілін дамытудағы 
ойынның маңызы

Адам бала кезінен 
қалыптасады. 
Мектепке дейінгі  
жастан бастап 
баланың 
болашақ  тұлға, өз 
елінің азаматы 
ретінде
 негізі қаланады
. Бала сөйлеуді 
үйрене келе, 
айналадағы 
дүниені танып - 
біледі. Көрген - 
білгенін 
басқаларға сөз 
арқылы жеткізіп 
тілдеседі.
 Осының өзі оның 
білім дағдысы 
молайып, 
күнделікті өмірден 
алған 
әсерінің нығая 
түсуіне себеп 
болады
. Тіл - баланың 
жеке тұлға ретінде 
қалыптасуы 
барысында ой - 
өрісін, ақыл 
- парасатын, 
адамгершілігін, 
эстетикалық 
сезімін жетілдіру 
міндеттерін жүзеге 
асырудың ең басты 
құралы.
Баланың тілін 
дамытып, 
қалыптастыруда 
ойынның маңызы 
зор. Ойын 
технология 
арқылы баланың 
тілін дамыту
 жеңіл болмақ.
 Ойын баланың 
оқуға деген 
ынтасын 
арттыратын әдіс. 
Бүгінгі таңда 
дидактикалық, 
сюжеттік, 
спорттық,
 ұлттық ж»не 
шығармашылық 
ойындарды 
пайдалану 
маңызды.
 Ойындар арқылы 
баланың дұрыс 
және 
ұғынықты сөйлей 
білуін, сондай - ақ 
ойын жағдайлары 
арқылы олардың 
зейіні мен 
ынтасын. 
арттыруға болады



Дидактикалық ойын 
арқылы 

баланың тілін дамыту
• Баланың өмірге қадам басқандағы алғашқы қимыл әрекеті – 

ойын, сондықтанда оның мәні ерекше.Қазақ халқының ұлы 
ойшылы Абай Құнанбаев; «Ойын ойнап ән салмай, өсер бала 
болама?» деп айтқандай баланың өмірінде ойын ерекше орын 
алады. Жас баланың өмірді тану, еңбекке танысы, 
психалогиялық ерекшеліктері осы ойын түрінде 
қалыптасады.Ойында шындықтың көрінісі, оның бейнелі 
сәулесі қылаң береді. Ойын мектеп жасына дейінгі баланың 
жеке басының дамуына игі ықпал ететін жетекші басты 
құбылыстың бірі деуге болады. Дидактикалық ойын арқылы 
ойлау, сөйлеу,қиялдау , тілін дамыту,сонымен өатар өз 
ойларын толық жеткізе білу, сауаттылығын ашу.







Сюжетті-рөлді ойындардың 
маңызы

Ойын - тынысы кең, алысқа меңзейтін, ойдан 
ойға жетелейтін, адамға қиял мен қанат 
бітіретін, ақыл-ой жетекшісі, денсаулық кепілі, 
өмір өзегі. Еркін сюжетті-рөлді ойын — 
мектепке дейінгі жастағы балалар үшін ең 
қызықты іс-әрекет. Балалар ойнай алу үшін 
олардың саналарында эпизод-әрекеттердің 
жиынтығы тұрақталу тиіс. 



«Асхана», «Дәмхана», 
«Отбасы», «Аспазшы» 
және т.б. Ойындарын
 ойнаймыз



Мен -дәрігермін», 
«Емхана», «Аурухана»



 «Мен шаштаразшы»ойыны



Саусақ театры арқылы балалардың тілін, қызығушылығын 
арттыру

Тілін дамыту арқылы балаларға саусақ театры арқылы балалардың тілін, 
қызығушылығын арттыру және 
эстетикалық тәрбие берудің әдістерін анықтау және оларды үрдісті 
ұйымдастыру әрекетіне еңгізу
Баланың көркем әдебиетпен таныстығы халық шығармашылығының ең 
кішкене түрлері –тақпақ, өлең, халық 
ертегілерінен басталады. Асқан адамгершілік, барынша дәл рухани 
бағыттылық, өткір, мысқыл, тілінің көркемдігі шағын көлемдег
і фольклорлық шығарманың ерекшеліктері. Бұдан кейін сәбиге авторы 
бар ертегілер, өлеңдер, әңгімелер оқылады.
Ертегілер дүниесіне сапар шегу балалардың қиялдау, елестету, тіпті өздері 
ойдан шығару қабілетін дамытады.
 әдебиеттің ең озық үлгілерінің
 адамгершілік
 рухында тәрбие алған балалар өздері шығарған ертегілер мен әңгімелерінде 
өздерін әділетті көрсетіп, әлсіздер 
мен жәбірлегендерді
 қорғап жауыздарды
 жазалауға тырысады.





Үстел үстіндегі театры арқылы 
балалардың тілін  дамыту.

• Үстел үстіндегі театры -Сәбилер тобынан 
бастап-ақ тақпақ пен қысқа өлеңдерді 
айтқызғанда көркем сөздер әсерлі естілу 
үшін стол үстіндегі театрды қолданған жөн. 
Мұнда үстелде құламай тұратын және 
қозғалтқанда еш кедергісіз жүретін 
ойыншықтар қолданылады. Үстел үстіндегі 
қуыршақтар театрдың бірнеше түрі бар: әр 
түрлі биіктегі конустан, цилиндрдан, 
қораптардан жасалған ойыншықтар; 
таяқшадан жасалған театр; «киндер- театр»; 
магнит театры; «мачалка театр»; үстел 
үстіндегі кейіпкерді тоқымадан немесе 
крючокпен тоқуға болады ( олар өздерінің 
формасын ұстағандай пластмас 
бутылкаларға кигізіп қойады); ағаш 
ойыншықтар, саздан жасалған ойыншықтар 
(дымковски ойыншықтар).







Ата-аналармен жұмысты ұйымдастыру түрлері:

1.  Тәрбиенің ең тамаша мектебі – отбасы.
2.  Бала әкеден ақыл, анадан мейірім 
алады.
3. Балапан қырақ болу үшін оны самғатып 

ұшыратын ата немесе әке де қыран 
•. болуы керек.
4. Баланы 5 жасқа дейін патшадай күт. 10 

жасқа дейін құлдай жұмса, 
•. 15 жастан асқан соң 
досыңдай сырлас.
Тәрбиешілердің ата-аналармен 
жұмысында берілетін кеңес.
5.  Балаға жан және дене өзгерістерінің 
байланыстарын табуға көмектесу.
6.  Барлық ескертулерді шын пейілмен, 
үстірт бағаламай, айдар тақпай жай 
түсіндіру.
7. Балалардың бойында салауатты өмір 

салтының дағдыларын қалыптастыруға
•.  бағытталған, салауатты өмір салты 

мәдениетіне тәрбиелеу. 
•. Денсаулықтың маңыздылығын 

құндылық ретінде түсіну.
8. Дене тұрғысынан жетілдіру. Ертеңгілік 

жаттығу, күн режимін сақтау,
•.  ем шара қабылдау, коррекциялық 

жаттығулар, таза ауада болып қимыл 
•. қозғалыс ойындарын ойнау.





Балаларды салт-
дәстүрлерді 

құрметтеуге, сақтауға, 
инабаттылыққа,әдептілік

ке 
тәрбиелеу.Ұлттық 
бұйымдарды атау.

Балаларды салт-дәстүрлерді 
құрметтеуге, сақтауға, 
инабаттылыққа,әдептілікке 
тәрбиелеу.Ұлттық 
бұйымдарды атау.



Топта:

Қыркүйек айында: төменгі деңгей -15
                                                             орташа деңгей -5 бала болған.
                                 Наурыз айында: төменгі деңгей –6
                                                                 орташа деңгей – 10
                                                                   жоғары деңгей-4 бала. 



Жылдын басында                                           
           
төменгі деңгей -15,   75%
орташа деңгей -5 бала болған    25%.    

Жылдын ортасында
төменгі деңгей –6  30%       
 орташа деңгей – 10    50%    
 жоғары деңгей-4 бала.   20% 



 Назар аударып, тыңдағандарыңызға 
РАХМЕТ!























 








