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ШАРТТУУ БЕЛГИЛЕР:

Негизги тYШYHYктeр

Изилдеелерден ш
Бул кызыктуу i
Педагогдордун тажрыйбасынан ш
КeнYл буруцуз
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«... адамдын башкаларга кылаар эн, чон жакшылыгы эле YйYнeн 
Адам болоор балдарды тарбиялап ecmYPYY экен. Аны да 6upeeHYH 
жардамы менен эмес, e3Y kyh сайын, саат сайын 6Ym дилин берип,

колунан келишинче тарбиялоосу маанuлYY, 
балдар кашында ^ п  болсо, ошончолук uйгuлuктYY. ...»

Чынгыз Айтматов

КИРИШУУ

Азыркы мезгилде балдардын ден соолугун сактоо, алардын жашоосунун сапаты жана 
анын узактыгы, коопсуз чeйрeнY TY3YY мамлекеттик саясаттын негизги маселелери болуп 
саналат. Ошондуктан, билим берYY тутумунун бYГYнкY кYндeгY негизги милдеттеринин 
бири балдарга ден соолуктун баалуулугун жана заманбап адам YЧYн сергек жашоо 
мYнeзYHYн маанисин тYШYHYYгe жардам берYY, ез ден соолугуна карата жоопкерчиликтYY 
мамилени калыптандыруу. Бул YЧYH мектепке чейинки курактагы балдар дени сак жашоо 
мYнeзYHYH негизги принциптерин билYYCY жана эц башкысы, аларды eзYлeрY кабыл 
алуусу зарыл, ал эми бул тарбиячылардын, ата-энелердин жана балдардын биргелешкен 
олуттуу дыкат эмгегинин натыйжасында гана мYмкYH болот.

2015-жылы Бириккен улуттар уюмунун Башкы Ассамблеясында 2030-жылга 
чейин Туруктуу eHY^YHYH максаттары белгиленип, анын ичинде жакшы ден соолукту 
сунуштоо жана сергек жашоо мYнeзYн камсыз кылуу жана бардык курактагы адамдарга 
жыргалчылыкка кeмeктeшYY боюнча Y4YH4Y максат кабыл алынган.

Мектепке чейинки курактагы балдардын (5-6 жаш) гигиеналык тармакта турмуштук 
кeндYмдeрYH калыптандыруу суроосу боюнча Мектепке чейинки билим берYY уюмунун 
Программалык камсыздоосунун серебин жYргYЗсeк, анда эн алгач «Мектепке чейинки 
билим берYY жана балдарды кароо» Мамлекеттик стандарты (2012), <^ч жаштан 
жети жашка чейинки балдардын билим алуусу жана eнYГYYCY боюнча колдонмосу» 
(2016), «Баланы eнYктYPYY кYHдeлYГYHYH тиркемеси менен 0 жаштан 3 жашка чейинки 
балдарды eнYктYPYY боюнча колдонмосу» (2016) тууралуу айта алабыз. Негиз катары 
«Мектепке чейинки курактагы балдарды тарбиялоо, окутуу жана eнYктYPYYHYH Базистик 
(жалпы eнYктYPYYЧY) программасы» (2017), «Мектепке 6-7 жаштан жалпы eнYктYPYYЧY 
(базистик) даярдоо программасы» (2017), Парциалдык (терендетилген) программалар: 
«0згeчe кырдаалда мектепке чейинки курактагы баланын коопсуздугу» (2014), Мектепке 
чейинки билим берYY уюмуна барбаган балдар YЧYH мектеп алдындагы программалар: 
«Наристе» (2015), «Балалык» (2017). Мектепке чейинки вариативдYY билим берYY 
уюмдардын автордук программалары: «Бирге чонойобуз», «Энелер мектеби» (2017).

Бул программалык документтерде балдарды ар тараптуу eHY^PYY, ден соолугун 
чыцдоо, туура тамактануусун камсыз кылуу, позитивдYY гигиеналык кeндYмдeрYH 
калыптандыруу мектепке чейинки билим берYYЧY уюмдун башкы максаты болуп 
эсептеле тургандыгына басым жасалат. Бала бакчада тарбиячылар балдарга сергек 
жашоо мYнeздYH, турмуштук кeндYмдeрдYH калыптануусунун маанисин ачыктоо менен, 
аларды eHY^YPYYHYH YCTYнeн иштешет.

Ден соолукту сактоо, чыцдоо жана бекемдee жалпы мамлекеттик иш-чаралардан 
тышкары адамдын eзYHYн санитардык маданиятынын децгээлинен кeз каранды, ал 
eHY^Y мезгилинде профилактикалык медицина жана гигиена тармагында билимге 
ээ болуп, гигиена эрежелерин аткарышы керек. Гигиеналык билимдер, билгичтиктер, 
кeндYмдeр жана адаттар балдарга да, алардын айлана-чeйрeсYндeгY курдаштарын 
да eзYлeрYHYH ден соолугунун кызыкчылыгы YЧYH YЙ-бYлeдeн баштап бала бакчада 
жашоо мYнeзYн калыптандырууга жардам берет. Ар бир бала ден соолук жеке гана
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дамга тиешелYY байлык эмес, анын коомго да таасири зор, ал коомчулуктагы бардык 
адамдардын чыгармачылык дараметинин жана бийик социалдык активдYYЛYГYHYн 
булагы экендигин TYШYHYШY керек.

Сунушталган «Гигиена тармагында балдардын турмуштук кeндYмдeрYH 
калыптандыруу жана eHY^YPYY» методикалык колдонмосу 4 бeлYмдeн турат.

1-бeлYм гигиена боюнча 
теориялык суроолорун 
ачыктоого арналган.

3-бeлYмдe интерактивдYY ата-энелер 
чогулуштарынын иштелмелери жана 
материалдары берилген.

2-белум методикалык бeлYм 
болуп эсептелет. Практикалык 
бeлYмгe даярдыктарды 
кeрYYгe багытталган 
суроолордун жообун 
сунуштайт.

4-белумде мектепке чейинки курактагы 
балдардын (5-6 жаш) маанилYY турмуштук 
кeндYмдeрYн калыптандырууда жардам 
бере турган практикалык кeнYГYYлeрдYH, 
тапшырмалардын кадамдык иштелмелери сунуш 
кылынат.

Колдонмо мектепке чейинки билим берYY уюмдарынын тарбиячылары YЧYH 
TYШYHYKTYY болушу керек деген ойду негиз кылуу менен, биз суроолорду коюу жана 
алардын жообун сунуштоо мамилесин тандап алдык. Ар бир бeлYм суроолор менен 
башталат жана аларга жооп берYY менен аяктайт. Карала турган маселенин контекстинде
1-бeлYм YЧYH ЖЕТИ суроону ачыктоону жана кийинки бeлYмдeрдe, суроолордун санын 
улам азайтууну туура таптык. Мындай мамиле колдонмонун TYЗYЛYШYH системалуу 
кылууга шарт TYЗДY. Андан тышкары, биз, чыныгы интеллектуалдуу активдYYЛYK, 
биринчиден eзYнe суроо коюдан жана аларга eз алдынча жоопту издeeдeн баштала 
тургандыгына ишенебиз. Эгерде ушул колдонмо менен биз мектепке чейинки билим 
берYY уюмдарынын тарбиячыларында суроолорду коюу адатын жана билгичтигин 
eHY^YPe алсак, анда балдардын окуп-YЙрeнYY процессинде сезимталдуулук, 
чыгармачылык сапаттарын жана турмуштук кeндYмдeрYн калыптандырууга шарт 
тYЗYлeт. Ошондой эле балдардын ачылыштарды жараткан, адамдык ойду алдыга 
жылдырган жeндeмдYYЛYГY калыптанат.

НЕГИЗГИ ТУШУНУКТ0Р

Гигиена (грекче healthyisivog «ден соолук») -  жашоонун жана эмгектин 
адамдын ден соолугуна тийгизген таасирин изилдeeчY жана ооруларды 

алдын алууга, оптималдуу жашоо шарттарын камсыз кылууга, ден соолукту чыцдоого 
жана eмYPДY узартууга багытталган чараларды (санитардык ченемдер жана 
эрежелер) иштеп чыгуучу, айлана-чeйрe факторлорунун адамдын ден соолугуна, 
анын эмгекке жeндeмдYYЛYГYнe жана жашоо узактыгына тийгизген таасирин 
изилдeeчY, калк жашаган аймактарды, жашоо шарттарын жана адамдардын 
ишмердYYЛYГYн жакшыртууга багытталган стандарттарды, талаптарды жана 
санитардык чараларды иштеп чыгуучу медицинанын бeлYГY.
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Гигиеналык жYPYм-турум (медициналык активдYYЛYK категориясынын 
алкагында катары да, ага ш з карандысыз да) эки жол менен тYШYнсe болот. 

Биринчи, кeбYрeeк жалпы мамиле, гигиеналык жYPYм-турумду адамдын ооруларды 
алдын алууга, жашоо шарттарынын кадимки шарттарын камсыз кылууга, ден 
соолукту чыцдоого жана сактоого жана eмYPДY узартууга багытталган аракети катары 
аныктайт. Экинчи, кeбYрeeк тар мамиле, гигиеналык жYPYм-турумду адамдын 
гигиеналык жана санитардык ченемдерди сактоо башкача айтканда, ден соолукка 
тышкы факторлордун тийгизген терс таасирин минималдаштырууга багытталган 
гигиеналык илим тарабынан иштелип чыккан эрежелерди жана сунуштарды сактоо 
боюнча аракеттери катары тYШYндYрeт.1

Гигиеналык практикалар -  ден соолукту сактоого багытталган бир катар 
практикалар.

Коопсуз билим берYY чвйрвсу -  гигиеналык сабаттуулукту жана жYPYм- 
турумду камтуу менен балдардын таанып билYY жeндeмдYYЛYKтeрYH жана 

когнитивдик эмес турмуштук кeндYмдeрYH eнYKTYPYY жана сапаттуу билим берYYHY 
камсыз кылуу YЧYH керектYY, жагымдуу жана колдоочу чeйрe.

Турмуштук квндYмдвр -  KYHYMДYK жашоого толук кандуу катышуу YЧYH 
зарыл болгон кeндYмдeр (таанып билYY, чечим кабыл алуу, башкалар менен 

eз ара аракеттенYY, сынчыл ой жYГYPTYY, eзYн eзY таануу жана эмпатия ж.б.).

1 Кыргыз Республикасынын 0кмeтYHYH 2017-жылдын 27-мартындагы №177, 2018-жылдын
20-июнундагы №293, 2019-жылдын 28-январындагы №25 токтомдорунун редакцияларына ылайык).
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1. ГИГИЕНА ЖАНА САНИТАРИЯ ДЕГЕН ЭМНЕ?
Гигиена (байыркы грек. uyisivh «соо», uYisia «ден соолук») — медицинанын айлана- 

чeйрeнYн, эмгек шартынын адамдын ден соолугуна тийгизген таасирин изилдeeчY жана 
калктын турмуш-тиричилик шартына ылайык илимий негизделген талаптарды иштеп 
чыгуучу тармагы. Калктын саламаттыгы коомдук тYЗYЛYш менен тыгыз байланыштуу. 
Саламаттык сактоого багытталган чаралар калкты толугу менен камтыганда гана 
натыйжалуу болот.

Санитария (латын тилинен sanitas «ден соолук») ар кандай ооруларды алдын 
алуу жана ден соолукту коргоону камсыз кылган иш-чаралардын тутуму, ошондой эле 
адамдардын ден соолугун чындоо жана сактоо максатында тарбиялоо жана окутуу, 
жашоо, эмгек, эс алуу жана тамактануу шарттарын оптималдаштыруусун камсыз кылган 
гигиеналык илим тарабынан иштелип чыккан стандарттарды, санитардык эрежелерди 
жана сунуштарды иш жYЗYндe колдонуу боюнча иш-чараларынын комплекси.

Бул эки тYШYHYк бири-бири менен тыгыз байланышта экени кeрYHYп турат. КeрYHYктYY 
гигиенист Г.В.Хлопиндин сeзY боюнча: «Эгерде гигиена ден соолукту сактоо жана 
чындоо илими болсо, анда санитария - анын жардамы менен ишке ашкан практикалык 
ишмердYYЛYк» (1921).
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Гигиеналык жYPYм-турумду (медициналык активдYYЛYк категориясынын 
алкагында катары да, ага кез карандысыз да) эки багытта тYШYнсe болот. Биринчи 
багыт, кeбYрeeк жалпы мамиледе карайт, гигиеналык жYPYм-турумду адамдын 
ооруларды алдын алууга, жашоо шарттарынын кадимки шарттарын камсыз кылууга, ден 
соолукту чындоого жана сактоого жана eмYPДY узартууга багытталган аракети катары 
аныктайт. Экинчи багыт -  кeбYрeeк тар мамиледе, гигиеналык жYPYм-турумду адамдын 
гигиеналык жана санитардык ченемдерди сактоосу, башкача айтканда ден соолукка 
тышкы факторлордун тийгизген терс таасирин азайтууга багытталган гигиеналык илим 
тарабынан иштелип чыккан эрежелерди жана сунуштарды сактоо боюнча аракеттери 
катары тYШYнДYрeт.2

Гигиеналык практикалар -  ден соолукту сактоого багытталган бир катар 
практикалар.

Гигиеналык практикалар ар тYPДYY, ал бир маданиятта алгылыктуу деп эсептелсе, 
башка маданиятта кабыл алынбай калышы мYмкYн.3

Балдар гигиеналык жYPYм- 
турум, практикалар менен 
дээрлик дайыма кездешип 
турушат. Биринчиден, чон 
адамдардын YЙдeгY жана 
коомдогу жYPYм-турумун кeрYп, 
аны YлгY катары алышат.
Экинчиден, алар гигиена 
жeнYндe керектYY билимдерди 
бала бакчадан алышат.
Гигиеналык жYPYм-турумга
YЙрeтYY окутуу программасынын 
ажырагыс бeлYГY болуп саналат.
Албетте, гигиеналык практикалар 
менен таанышуу YЧYн ««Дени сак 
тиштердин майрамы»4, «Тазалык 
жана тартип шаарына саякат»
ж.б. иш-чараларды eткeрYY 
процессинде дарыгерлердин 
атайын билдирYYлeрY орчундуу 
мааниге ээ. Ушундай иш 
-чаралардын практикалык ишмердYYЛYГYнe катышуудан улам балдар, кыздарды eзYHYн 
тишин бекемдeeгe жана ден соолугун коргоого, аны чындоого, ошондой эле Yйдe жана 
класста, бала бакчада тазалыкты сактоого тартууга шыктандырууга болот. Балдардын 
жаш eзгeчeлYктeрYнe таянып, ар бир гигиеналык эрежелер жеткиликтYY тYШYHДYPYЛYп, 
аткарууга тYрткY болушу керек. Албетте, позитивдYY гигиеналык кeндYмдeрдY eркYHдeтYY 
YЧYн шарттар болушу керек - самын, тиш щеткалар, тиш пастасы, кол жуугуч каражаттар 
жана ушул сыяктуулар.

2. ГИГИЕНАЛЫК ЖYРYМ-ТУРУМ,
ГИГИЕНАЛЫК ПРАКТИКА ДЕГЕН ЭМНЕ?

4 Балдарды бала бакчадагы гигиеналык практика менен тааныштыруунун мындай мисалы менен 
Республикалык квалификацияны жогорулатуу институтунан кесиптешибиз З.РЛенская бeлYШтY.

12



Ар бир бала жеке гигиена практикасынын тем ен^ ченемдерин билYYге тийиш: 
жуунуу, тишти тазалоо, чачты тароо, кийимди таза кармоо, кYндYк режимди сактоо, 
эртец мененки гимнастиканы жасоо жана башка. Сергек жашоо мYнезY жеке гигиена 
практикасын калыптандыруудан башталат. Жеке гигиена баарыдан мурда езYHYн денеси 
жана чачтары YЧYн камкордук керYY, кийим-кече, бут кийим, тамактануу гигиенасын 
сактоо эрежелеринен тYЗYлет. Жеке гигиенанын эрежелерин сактоо кептеген жугуштуу 
ооруларды жуктуруп алууну алдын алат.

Изилдеелерден:5

Жеке адам ишке ашырган гигиеналык жYPYм-турум негизинен анын бир 
катар компоненттерди камтыган гигиеналык маданиятынын децгээли менен 

аныкталат.

Биринчиден, бул адамдын ден соолугунун калыптанышынын жаратылышы 
женYнде, ден соолукка келтирилген тобокелдик факторлору, адамдын гигиена 
тармагында маалымдуулугунун жалпы децгээлин же анын гигиеналык сабаттуулугун 
чагылдырган гигиеналык талаптар жана ченемдер женYнде билимдери.

Экинчиден, бул гигиеналык эрежелердин жана ченемдердин ездештYPYЛYШYн 
билдирген гигиеналык билгичтиктер жана кен^мдер. Жеке гигиена тармагында, 
бул жакка мисалы, тишти туура жуу же колду жуу кендYмдерY камтылышы мYмкYH 
(айрыкча гигиеналык жYPYм-турумдун балдардын оорусуна тийгизген таасирин 
изилдееде).

YчYнчYдeн, бул гигиеналык эрежелерди аткарууга шыктануу, бир жагынан, гигиеналык 
эрежелерди бузуу менен байланышкан тобокелдиктер женYнде маалымдуулугунун 
децгээли, экинчиден, ден соолуктун жеке баалуулугу менен аныкталат. Мисалы, 
изилдеелер керсеткендей, россиялыктардын дээрлик 40% тиштерин кYHYне 2 
жолудан кем жуушат (ал эми бул гигиеналык нормадан четтее болуп эсептелет). 
Мындай жYPYм-турумдун себеби, балким, тиштин гигиенасынын талаптары женYHде 
билимдердин жетишсиздигинде гана эмес, ез ден соолугу YЧYн жоопкерчиликтин 
те м е н^^нд е .

5 Н.А.Лебедева-Несевра «Гигиеническое поведение в системе социальных факторов, формирующих 
здоровье населения». - Москва//Вопросы психологии. 2014 г.
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3. ГИГИЕНАЛЫК БИЛИМ БЕРУУ ЖАНА ТАРБИЯЛОО ДЕГЕН ЭМНЕ?
Г игиеналык билим 6epYY жана тарбиялоо -  бул калктын санитардык маданиятын 

жогорулатуунун теориясын жана практикасын иштеп чыккан медицинанын, мектепке 
чейинки педагогиканын, балдар психологиясынын, экологиянын, педагогиканын 
жана саламаттыкты сактоонун 
тармагы. Гигиеналык билим 
берYY жана тарбиялоо улуттук 
милдеттердин децгээлине
коюлушу керек. Ден соолукту 
жугуштуу жана сезгенYY 
ооруларыначалдыгуутобокелине 
алып келYY YЧYH заманбап 
адамдын жашоо ыргагы абдан 
бийик. Биз ден соолугубуз YЧYH 
коркунуч жана тобокел менен 
вирустук эпидемиялар жана 
пандемиялар учурунда гана 
эмес, ошондой эле механикалык 
жана термелYY факторлорунун 
таасири (автоунаалардын кескин 
YH сигналдары жана дYкендерде 
жана кечелерде дээрлик мYнет сайын уккан жарнамалар) алдында да жолуга алабыз.

КепчYЛYк адамдар жеке гигиенанын эрежелерин сактоого тамак жегенге чейин колду 
жууп, ар бир тамактануудан кийин тишти жууп-тазалоо кирет деп эсептешет. Муну 
менен, албетте, талашууга болбойт. Бирок гигиена, чындыгында жашообуздун бардык 
тармактарына таралган. 3 мисал келтирип керелYЧY.

1-мисал: YйдYн санитардык-гигиеналык абалын сактоо жана башка дайыма баруучу 
жерлерде (бала бакчалар, мектептер ж.б.) - бул ичеги-карын тутумунун жана дем алуу 
системасынын саламаттыгынын кепилдиги болуп эсептелет. Бул жагынан алганда, 
дени сак болуу мааниге ээ. Жуучу каражаттарды, аэрозолдорду, аба тазартуучу 
каражаттарды белгилYY бир ченемдерде колдонуу керек. Бул каражаттарды ашыкча 
колдонууга болбойт, анткени алар аллергияга жана бронхо-епке ооруларына алып 
келиши мYмкYн, айрыкча балдарда, астманын башталышына тYрткY болот жана анын 
агымынын курчушун ^четет. Бардык жуугучтардагы активдYY заттардын кеп саны ден- 
соолукка зыян келтириши мYмкYH. Гигиена бардык каражаттардын ченин билген шартта 
ден соолукту сактоого ебелге тYзет.

2-мисал: Дененин жеке гигиенасынын дагы езYнче езгечелYктерY бар. Денени жууган 
гельдерди кеп колдонуу менен, биз терини табигый коргонуу жендемYнен ажыратабыз 
жана ошону менен организмдин иммунитетин бир топ алсыратабыз.6

3-мисал: Гигиеналык билим берYYHYH жана тарбиялоонун дагы бир аспектиси -  бул 
жумуш ордунун абалынын гигиенасы. Компьютерде иштееде кошумча жарык булагын 
орнотуу, жумуш KYHДYH жYPYШYHде атайын шаймандарды пайдалануу, эргономикалык 
баскыч топторду жана чычкандарды сатып алуу пайдалуу. Адам 45 мYнет иштегенден 
кийин бир аз физикалык кенYГYYлердY аткарып турушу зарыл.

6 Рыбкин А.А. «Гигиеническое воспитание и обучение» - Омск -  2015
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Балдарга гигиеналык тарбия 6epYY

Гигиеналык тарбия берYY балдардын алгачкы жылдарынан башталууга тийиш. 
Мектепке чейинки куракта балдарга кептеген оорулардын топторун алдын алууга, ден 
соолукту коргоого жана чындоого багытталган билимдер берилет, гигиеналык кендYмдер 
жана адаттар калыптандырылат. Бардык маалыматтар бир курактан экинчи куракка 
акырындык менен татаалдашып берилет жана ошону менен уламалуулук принциби 
сакталат. Гигиеналык кендYмдердYн жана адаттардын башаламан калаптануусун алып 
салуу керек, анткени алар туура эмес бекемделет, ошондуктан чон адамдар ез учурунда 
балага гигиеналык эрежелерди тааныштырышы маанилYY.

Гигиеналык кендYмдердYн калыптануусунун жана аларды адатка айландыруунун 
милдеттYY шарты болуп бардык гигиеналык эрежелерди системалуу тYPде кайталоо 
эсептелет. Балдарды гигиенанын бардык эрежелерин системалуу тYPде кайталоого 
демилгелее жана аларды сактоого шарттарды тYЗYY гигиеналык кендYмдердY 
калыптандыруунун жана аларды адатка айлантуунун милдеттYY шарты болуп саналат. 
Бул максат YЧYH балага ез алдынча иш-аракеттерди камсыз кылуу маанилYY: KYHYMДYK 
жашоодо, ойноодо, окууда, эмгектенYYДе жана дене тарбия менен алектенYYДе. 
Ошондуктан, мектепке чейинки билим берYY уюмдарында балдарга коюлган 
гигиеникалык талаптар бирдей болушу зарыл. Мындан тышкары, YЙ-бYледе YЙДYH 
бардык MYчелерYHYH гигиеникалык талаптарынын биримдиги принциби дагы ишке 
ашырылышы керек. Чон адамдардын бала YЧYн бардыгын жасоого умтулуусу гигиеналык 
кендYмдердYн системалуу колдонулушун бузат, демек, адат калыптанбайт.

Педагогдордун тажрыйбасынан:

Бардык гигиеналык эрежелерди жана жол-жоболорду аткаруу он эмоциялар 
менен коштолушу керектигин унутпоо керек. Мисалы, баланы жуунтуп жаткан учуда, 
баланын кенYЛYH жыпар жыттуу самынга, кооз CYЛГYге буруп, элдик ырды ырдаса 
болот: «Суу суу, менин бетимди жуу...». Бул балада жуунууга он кез карашты 
калыптандырат, ал езY таза болгусу келет.

Мектепке чейинки мезгилде жеке жана коомдук гигиена кендYмдерYн калыптандыруу 
керек: колду, бетти, денени, чачты таза кармоо, тамак ичердин алдында, жаныбарлар 
менен ойногондон кийин, дааратканадан чыкканда, жалпы оюнчуктарды, китептерди 
колдонгондо, сейилдегенден кийин самын менен колдорун жуу, бутун уктаганга чейин 
жуу, эртен менен тургандан жана кечинде уктаганга чейин тиштерин жуу, ар бир 
тамактануудан кийин оозун чайкоо. Балага кийимдерин, белмесYнде тазалыкты жана 
тыкандыкты сактоого, оюнчуктарды, китептерди этияттык менен кармоого, шкафтарда 
жана текчелерде тартипти сактоого YЙретYY керек.

Гигиеналык тарбиялоо эмгек билгичтиктерин ездештYPYYге тYрткY болот, балдарды 
эрте жаштан баштап, аларды жумушка даярдап, тааныштырат: алар ездерY керебетин, 
оюнчуктарын, столун тазалап, белмеде^ тартипти жана тазалыкты сакташат. Мектепке 
чейинки курактагы балдар гигиеналык тыюуларды бекем ездештYPYШY керек: оозуна ар 
кандай буюмдарды, оюнчуктарды салбоо керек, жууп-тазаланган жер-жемиштерди гана 
жесе болот; жерге тYшкен тамакты жебе; жайында белгисиз чептердY, бадалдан чыккан 
мемелердY жесе болбойт; уктап жатканда баланы башы менен жууркан менен жабууга 
болбойт, анткени ал таза аба менен эмес, езYHYн буусу менен дем алат; уктаар алдында 
KYHYMДYK ич кийимдерди чечип, тYHKY кийимдерди ^ yy керек, бир гана жагында же 
«бYPYШYп» уктабай, теш, омуртка, баш с е е ^ н  деформациясын алдын алуу YЧYн.
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Эркин абалда чалкалап жатканы эн жакшысы. Эртен менен, бала ойгонуп, тешекте 
кепке жатпашы керек, ал дароо туруп, эртен мененки кенYГYYлердY жасашы керек.

Мектепке чейинки курактагы балдарга кир кол, жуулбаган жашылча-жемиштер 
аркылуу адамдан адамга жугуучу оорулар женYнде негизги маалыматтар берилет.

Ден соолуктун ачкычы -  баланын KYHYMДYK планын аткарышы. Балдар YЧYH режимдин 
жаш курагына керектигин тYШYндYPYп берYY, алар каалабастык менен аткарган режим 
процесстерине (ойноп бYткенден кийин, ез убагында уктоо, эртен мененки кенYГYYлердY 
жасоо, ден соолугун чындоо жол-жоболорун ЖYPГYЗYY ж.б.) позитивдYY мамиле кылуу 
маанилYY. Бала бакчада калган акыркы жылы окуучулар мектеп окуучусунун KYHYMДYK 
жашоосу менен таанышышат.

Гигиеналык тарбиялоо балдардын эрк, тартипти сактоо жана башка мYнездегY 
жакшы инсандык сапаттарды енYктYPYYге жардам берет.

Мектепке чейинки уюмдун жетекчилери билим берYY процессинде, биринчи кезекте 
балдардын ден соолугун коргоону жана чындоону камсыз кылууну уюштурушат. 
Алар мектепке чейинки уюмдарында балдарды тарбиялоо жана енYKтYPYY YЧYH 
керектYY гигиеналык шарттарды тYЗYшет. Алардын милдеттерине балдардын туура 
тамактануусун, таза абада болуусун уюштуруу, KYHYMДYK режимин туура сактоо, ден 
соолугун чындоо жол-жоболоруна катышуу кирет.

Педагогдордун тажрыйбасынан:

КепчYЛYк учурда тарбиячылар балдарды гигиеналык тарбиялоо менен 
алектенишет. Дидактиканын жана мектепке чейинки педагогиканын методдорун 
колдонуу менен, алар балдардын гигиеналык кендYмдерYн калыптандырышат, 
илимий-гигиеналык маалыматтарды беришет. Тарбиячылардын ишинин маанилYY 
жетишкендиги болуп балдарды бар гигиеналык тYШYHYктердYн жана калыптанган 
кендYMдердYH негизинде ез аракеттерин талдоого YЙретYY эсептелет. Бул YЧYH, 
эгер кендYм бар болсо, анда эмне кылуу керектиги женYнде балдарга тYЗден-тYЗ 
керсетме бербесе деле болот. Мисалы, балдарга оюн 6y^ y , 10 мYнеттYн ичинде 
тYшкY тамактануу же уктоого даярдануу деп айтса болот. Балдар ездерY кол жууп же 
тешекке даярдануу убактысы келди деп болжошу керек. Мындай ыкма бекемделген 
кендYMДYH ан-сезимдYY колдонулушун жакшы ачып берет.

Гигиеналык тарбиялоо сааттарын еткерYYДе тарбиячылар жана мугалимдер 
мектепке чейинки курактагы балдардын езгече кабылдоосун жана ой ЖYГYPTYYCYH эске 
алып, оюндарды, сейилдеенY, гигиеналык темалардагы CYрет китептерин, плакаттарды 
колдонуп, балдардын TYШYHYYCYH камсыз кылышы керек.

Тарбиячылар ата-энелер менен байланыш тYЗYп, балдарды гигиеналык жактан 
тарбиялоого талаптардын биримдигин камсыз кылышат.
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4. ТУРМУШТУК К0НДУМД0Р ДЕГЕН ЭМНЕ?
«Балдарга жалпы адамзатты таануу боюнча Ke6YpeeK билим бергиле, бирок, 

алардын баарын улуттук кврYHYштвр аркылуу тааныштырууга аракеттенгиле».

В.Г Белинский

Кыргыз элинде байыртадан бери салт бар; YЙДYн ичине жашы улуу адам кирген сайын 
олтургандардын баары ордуларынан турушуп, орун сунуш кылышат. Буга балдарды жаш 
кезинен баштап YЙретYшет. Жашы улуу, бирок тааныбаган адам менен жолугушуп калса, 
кичYYCY озунуп салам берет, керек болсо, жардам берYYге даяр экендигин билдирYYCY 
керек. Эгерде YЙДYн жанынан аксакал адам етYп калса, YЙ ээси аны барчу жерине чейин 
жеткирип коюусу керек. Адегенде аны чакырып, кымыз же ысык чай берет. Андан кийин 
узатат же балдарынын бирин кошуп берет. Бул тапшырманы аткаруу менен балдар 
жакшы иш кылып, чондордун алкышын угушат. Бул салт азыркыга чейин сакталып келе 
жатат, айрыкча тоолуу жерлерде.

Кыргыз элинде тарбиялык салттарды ездештYPYYге турмуштун езY TYPTKY берген. 
Турмуш муктаждыктары практикага жакын, TYШYHYKTYY жана керсетмелYY таанып 
билYYHYн максаттарын да аныктап турат. Мисалы, «Жакшы, даамдуу тамактангьщ, 
таза жана кооз кийингиц, жашагыц, урматка ээ болгуц келеби? Малды таза, 
жакшы багууну, YЙДY таза тутууну, чыдамдуу, ак ниет, меймандос болууну Yйрен» деп 
насаат берилет.7

Билим берYYHYH социалдык жактан маанилYY милдеттеринин бири -  окуучуларды 
бардык татаалдыгы, TYШYHYKCYЗДYГY жана маалыматтык байлыгы менен заманбап 
жашоого даярдоо. Коомдун алдында орчундуу чечилбей турган кейгей турат: 
стандарттуу эмес шарттарда алган социалдык тажрыйбаны ийкемдYY жана ез алдынча 
пайдалана алган, ийгиликтYY иш алып барууга жендемдYY чыгармачыл активдYY 
инсанды кантип калыптандыруу керек? Ушуга байланыштуу, азыркы жаш муун YЧYH
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коомдук тажрыйбанын кайсы компоненттери маанилYY экендигин жана аларды билим 
берYY процессинде кантип калыптандырууга боло тургандыгын TYШYHYY зарыл болууда. 
Заманбап педагогикалык теорияда жана практикада «турмуштук кендYмдер» (life skills) 
деген термин жакында кенири колдонула баштады. СездYктер теменкYдей аныктама 
беришYYДе:

1) Турмуштук кендYмдер - адамдын коомдо толук кандуу мYче катары жашап 
^ y y c y  YЧYH зарыл болгон бардык кен^м дер жыйындысы.

2) Турмуштук кендYмдер -  адамдарга KYHYMДYK турмуштагы кейгейлердY 
натыйжалуу чечYYге жана кыйынчылыктарды женYYге MYMKYHДYK берген он 
ЖYPYM-турумдарды ынгайлаштыруу жана практика ЖYЗYHде колдонуу.

КР саламаттыкты сактоо жана социалдык енYKTYPYY министрлиги

3) Турмуштук кендYмдер -  бул KYHYMДYK турмуштагы окуяларды жана 
чакырыктарды натыйжалуу женYYге жардам бере турган жендемдYYЛYктер жана 
жYPYм-турум. Бул башкалар менен ез ара аракеттенYYДен баштап, эмоцияны 
аныктоого жана иштетYYге чейинки бардык нерселерди иштеп чыгууга MYMKYHДYK 
берген кендYмдер.

4) Турмуштук кендYмдер -  бул кенири категория, анткени сиздин жашоонузда 
пайдалуу болгон бардык билгичтиктерди турмуштук кен^м дер деп эсептесек 
болот. Адамдын маданиятына жана жаш курагына жараша талап кылынган 
турмуштук кендYмдер да ар башка.

5) Турмуштук кендYмдер -  бул езY менен езY конструктивдYY баарлашуу, башкалар 
менен баарлашуу жана коомдун жашоосунда активдYY катышуу жендемдYYЛYГY.

6) Турмуштук кендYмдер езYне адамдарга негиздYY чечим чыгарууга, кейгейлердY 
чечYYге, сынчыл жана чыгармачыл ой жYГYPTYYге, натыйжалуу баарлашууга, дени 
сак мамилелерди тYЗYYге, эмпатияга, жашоо кейгейлерYн башынан еткерYYге 
жана сергек жана жемиштYY жашоо образын ЖYргYЗYYге жардам берYYЧY 
психологиялык-социалдык компетенциялардын жана инсан аралык баарлашуу 
кендYMдердYH тобун камтыйт. Турмуштук кен^м дер жеке же башка адамдарга 
карата аракетке, ошондой эле ден соолук YЧYн аны жагымдуу жана коопсуз кылуу 
YЧYн айлана-чейренY езгертYY боюнча аракетке багытталышы mymkyh.

ДYЙнелYK ден соолук уюмунун 
«Ден соолук YЧYH керектYY кендYMдер» колдонмосу

Аныктамалардан турмуштук кендYмдер -  бул кенири категория, анткени адамдын 
турмушундагы пайдалуу болгон бардык кендYмдердY турмуштук катары караса боло 
тургандыгы тууралуу тааныштык. Белгилеп кетYYЧY нерсе, турмуштук кендYMдер 
адамдын маданиятына, жаш курагына жараша езгерYп турат жана бул KYHYMДYK 
жашоодогу окуялар жана чакырыктар менен натыйжалуу алектенYYге жардам берген 
жендемдYYЛYK жана ЖYPYM-турум.

Турмуштук кен^м дер тууралуу сез кылганда Yч бири-бирин толуктаган (езYH менен 
жашай билYYДен тартып башкалар менен, коомдо жашоо YЧYH MYMKYHЧYЛYK берген 
кен^м дер) кендYMдердY калыптандыруу жана енYKTYPYY маанилYY экендигин аныктоо 
керек.
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Б. Башкалар менен 
жашай билууге кендумдер

А. ©зуи менен жашай билYYге 
кендумдер

1-схема.

А. Q3YH менен жашай билYYгв квндYмдвр -  Бул TYШYHYK езYне сезимдерди 
TYШYHYY жана езY женYHде кам керYY жендемдYYЛYГYH камтыйт, анткени бул башка 
адамдар жана бYTYндей коом менен конструктивдYY диалог YЧYH негиз болуп саналат.

Б: Башкалар менен жашай билYYгв квндYмдвр, инсан аралык кендYмдерге 
тиешелYY. Эмпатия, кызыгууларды жактоо жана CYЙлешYYлердY ЖYPГYЗYY, баш 
тартуу жана ишендирYY сыяктуу кендYMдердYH енYГYYCY балдардын баарлашуусуна 
MYMKYHЧYЛYK берYY YЧYH абдан маанилYY. Мындай кендYMдер мамилелерди TYЗYYге, 
ошондой эле сактоого жардам берет жана позитивдYY жанаша жашоого кемектешет.

В: Коомдо жашоо YЧYн квндYмдвр дYЙне менен ез ара аракеттенYYге тиешелYY. 
Коомдо багыт алуу, TYШYHYY жана ден соолук жана жыргалчылык YЧYH тоскоол боло 
турган маалыматтарды сынчыл баалоо.
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ЖЕТИ МЫКТЫ ТУРМУШТУК К0НДYМД0Р. АЛАР КАЙСЫЛАР?
«Жети адамдын бирвв кыдыр» 

«Жети влчвп бир кес» 

Кыргыз макалдары

Ар бир мектепке чейинки билим берYY уюмдар ез тарбиялануучуларынан 
калыптануусун каалаган турмуштук кендYMдер бар. Тарбиячылар окуп-YЙренYY 
процессинде балдар кездешкен жалпы кейгейлердY чече алуусун каалашат, ушул учурда 
алардын калыптанган турмуштук кендYмдерY жардамга келет. Биз гигиена тармагында 
маанилYY боло турган ЖЕТИ турмуштук кендYMдердY, чоц турмуштук кендYMдердYH 
тизмесинен тандап алдык.

Жалпы окуп-YЙренYY процессинде ЖЕТИ турмуштук кендYMДY енYKTYPYYге багыт 
алуу алардан KYTYЛYYЧY натыйжаларды аныктоого, ата-энелер менен кызматташууда 
балдарында калыптанган кендYмдердY мисал келтирYYге, ар бир балада ушул ЖЕТИ 
турмуштук кендYмдердYн енYккенYHYн ачык-айкын мисалын керсете алууга жардам 
берет.

1. ТААНЫП БИЛYY

Эгер биз инсанды калыптандыруу суроосуна токтолсок, анда бул процесс 
мектепке чейинки курактан башталат, ал эми баланын енYГYYCYHYн кыймылдаткыч 
KYЧY -  анын муктаждыктары болуп эсептеле тургандыгы тууралуу айта алабыз. Кайсы 
муктаждыктар эц маанилYY? Биринчиден, баарлашууга болгон муктаждык, баарлашуу 
менен балдар социалдык тажрыйбаны ездештYPYшет; экинчиден, тышкы таасирлерге 
жана демилгелееге болгон муктаждык, мунун натыйжасында балдарда таанып-билYY 
жендемдYYЛYKтерY енYгет; YЧYнчYДвн, кыймылга болгон муктаждык -  бул ар TYPДYY
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билгичтиктердин жана кендYмдердYн бYTYндей системасына ээ болууга алып келет. 
Кабыл алуу, к е ^ л  буруу, эс тутум, элестетYY, CYЙлее, ой ЖYГYPTYY -  психикалык таанып 
билYY процесстери, алардан окууга каалоо жана билгичтик калыптанат. КепчYЛYк 
балдарда таанып-билYY кызыгуусун табияттан TYптелген табигый процесс. Мектепке 
чейинки куракта, изденYYЧY балдар кебYнче ездерY YЧYн кандайдыр бир жацы нерсени 
ачууну аябай каалашат.

2. КИТЕП ОКУГАНДЫ ЖАНА OKYn-YHPQHYYHY CYHYY

Окуп-YЙренYYHY CYЙYY кайдан башталат? Кичинекей бебекке kyh сайын китеп окуп 
берYYДен башталат, ата-энелер, чоц аталар, чоц апалар, эжелер, байкелер kyhy^  15 
MYнет убакыт белYп китеп окуп беришсе, анда окуп-YЙренYYге CYЙYYHYH пайдубалы 
тYптелдY деп айта алабыз. Андан сырткары, бул биздин балдарыбызга бере ала турган 
эц улуу белегибиз болуп саналат. Сабаттуу CYЙлеген жана сабаттуу жазган адамдын 
жетишкендиктери, ийгилиги арбын болорун, чоц адамдардын балдар менен CYреттYY 
китептерди окуп берYY аркылуу CYЙлешYYCY мектептеги окуунун ийгиликтYY болушуна 
алып келе тургандыгын илимий изилдеелер керсетет. Кичинесинен тартып yh чыгарып 
окуганды уккан балдар китеп окууну ийгиликтYY ездештYPYшет, ал эми басылып чыккан 
тексттер менен эрте таанышуу сабаттуу жазуу кендYMдерYH енYKTYPYYге typtky болот.

ф Бул кызыктуу!!!

t Заманбап окумуштуулар бала терелгенге чейин эле, мээнин клеткалары бат 
кебейе тургандыгын далилдешти. Терелген учурда бала 100 миллиард мээ

*  клеткаларына -  нейрондорго ээ болот! Бул клеткалардын айрымдары туулган 
учурда ез ара байланышта болот. Бул байланыштар мисалы, жYректYн кагышын, дем 
алууну женге салат. Анткени менен мээдеги байланыштардын кеп белYГY туулгандан кийин 
бала сырткы дYЙнеден алган маалыматка жооп катары калыптанат. Балага китеп окуп 
берип, аны менен CYЙлешYп, ойногон учурда мээнин енYГYШY тездейт.

3. БАШКА БАЛДАР МЕНЕН вЗ АРА АРАКЕТТЕНYY

Улуу педагог К.Д.Ушинский айткан экен «Бала оюнда кандай болсо, жашоодо дагы 
ошондой» деп. Бул ой езYHYн актуалдуулугун жогото элек, себеби заманбап дYЙне да ез 
мезгилине ылайык маанилYY сапаттардын калыптануусу мектепке чейинки билим берYY 
системасынан баштап оюн аркылуу калыптана турагандыгын ачыктан ачык белгилейт. 
Командада иштей алган балдар болот, иштей албагандар болот, ез алдынча ойногонду 
жакшы кергендер бар, лидер балдар, кыздар бар, кээ бирее китеп окуганды, кээ бирее 
CYрет тартканды жакшы кергендер бар, айтор балдар заманбап дYЙне кеп TYPДYY 
экендигин дагы бир жолу айгинелешет. Ушундай шартта билим берYY системасында 
кызматташуу жалпы максатка айланып, адамдарды бардык айырмачылыктары 
жана жеке езгечелYKтерY менен кабыл алуу MYMKYHЧYЛYГY жогору коюлуп, балдарды 
толеранттуулукка тарбиялоого, ар кандай кез караштардын бар болушун эске алууга 
даяр болууга YЙретYY башкы орунда болууда. Балдардын жакынкы чейресY: ата-энелер, 
мугалимдер, тарбиячылар тарбиялоо процессинде эц чоц YлгY керсетYYЧY адамдар. 
Эгер алар боорукердик, жардам бере билYY сапаттарын чын дили менен керсетYшсе, 
анда балдар башкаларга болгон мамилесинде ушул сапатты калыптандырышат. 
Балдарга жYPYм-турумдагы YлгY, модель гана керек, алар керYшет, кергенYн жасашат. 
Оц сапаттарды керсе, оц сапаттар калыптанат. Бул балдарга каалоо менен муктаждык 
ортосундагы айырмачылыктарды тYШYHYYге жардам берет.
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4. ЧЕЧИМ КАБЫЛ АЛУУ

ЧейренY таанып-билYYДе чыр-чатактар болбой койбойт, аларсыз енYГYY mymkyh 
эмес. Бирок балдарды мындай кырдаалдарда сабырдуулукка тарбиялоо абдан 
маанилYY. Аларга тыным жасоого, бардык «оц» жана «терс» далилдерди салмактоого, 
«эмне YЧYH?» деген суроолорду берYYге typtky болуу керек. Жыйынтыгында, ал адамга 
эмес, кейгейге кенYЛYн топтоого тарбияланат жана ачуулануу, кыжырдануу сыяктуу 
терс эмоцияларды кеземелдееге жецил YЙренет.

5. СЫНЧЫЛ ОЙ ЖYГYРТYY

Ар бир ой баалуу, ар бир адамдын оюу бар экендигин YЙретYY, тарбиялоо -  билим 
берYY системасынын милдеттеринин бири жана сынчыл ой ЖYГYPTYY кендYMYHYH 
енYKкенYHYH керсеткYЧY. Кичинекей бала езYH инсан катары сезиши YЧYH анын оюу 
угулушу керек, ага сез берилиши керек: «Кана, А й^л , айтсац, сен кантип ойлойсуц»
ж.б., жана мындай иш ырааттуу ЖYPГYЗYЛYШY керек. 0ЗYHYH оюн так айтуу, аны жактай 
алуу бул эц маанилYY, баалуу кендYмдердYн бири, эрте калыптанса, ошончолук жакшы 
ийгиликке жетише тургандыгын изилдеелер керсетYшет. Ката кетирбестен бир нерсеге 
YЙренсе болобу? Ар бир адам ката кетирет, кетириши керек, бирок ката кетиргенден 
кийин аны таанып, мен ката кетирдим, аны оцдошум керек деген ойлорду айтуу сынчыл 
ой ЖYГYPткен адамдардын колунан келе турган иш. Балдарды езYлерYHYH катасын 
кере алганды, анын YCTYнен иштееде башка кез караштарды уга алышына тарбиялоо 
маанилYY. Бул тарбиялоо процессинин маанилYY белYГY.

6. вЗYН e3Y  ТААНУУ

Ар бир адам емYPYнде жок дегенде бир жолу езYне суроо берет болуш керек: «Мен 
киммин?», «Мен кандаймын?», «Менин жашоомдун мацызы эмнеде?». Бул татаал 
философиялык суроолорго ар тараптуу адамдар ар TYPДYY жооп беришет: биреелер бул 
суроолорго жооп таба алышпайт; экинчилер ездерYне деталдуу мYнездеме берYY менен, 
жашоосунун жана ишмердYYЛYГYHYH багыттарын жана перспективаларын TYШYHYYге 
аракеттенишет; YЧYнчYлер, берилген суроолорго жооп беришет, бирок ез жоопторуна 
канааттанышпайт. Бул суроолордун берилиши эле маанилYY, анткени адамдарда 
жаныбарлардан айырмаланып езYн езY таануу муктаждыгы бар. Чыныгында, биздин 
ички ДYЙнебYЗ -  космос сыяктуу чексиз аалам. КепчYЛYГYHде биз анын жашырылган 
сырлары менен таанышпастан, тааныбастан жашай беребиз. Мына ошондуктан, 
адамзаттын тарыхынын жYPYШYнде езYн езY таанууга кызыгуу дайыма сакталып келет. 
Адамдардын дYЙнеге, айлана-чейреге болгон кызыгуусу тYгенбесе, ал ошол бойдон 
эле кала берет.

03Yн 03Y тануу деген эмне? Бул езYH езY, езYHYH дараметин жана актуалдуу 
касиеттерин, инсандык, интеллектуалдык езгечелYктерYн, мYнезYHYн сапаттарын, 
езYHYн башка адамдар менен болгон мамилесин таануу процесси.

ИзилдеечYлердYн адамдардан езYЦYЗДY мYнездеп берицизчи деген суроосуна 
(«Сиз езYЦYЗ женYнде эмне билесиз?»), тац калыштуу жооптор алынган, себеби 
ете жалпыланган жана абдан аз мYнездеме берилген. Мисалы, «Мен акылдуумун, 
боорукермин, адилеттYYMYн, башкалар менен мамиле тYзе алам». Кичинекей балдар 
дагы ушундай эле жооп беришет. «Мен жакшымын», «Мен чоцмун», себеби алар ата- 
энелеринин айткандарын кайталашат.
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ц Бул кызыктуу!!!

t Чакан маданий коомдордо жашаган билимсиз адамдар YЧYн ездерYн баалоо 
жана MYнездеме берYY кыйынга турат. БелгилYY психолог А.Р Лурия ХХ 
кылымдын 30-жылдарында Орто Азияда жашаган адамдардын психологиялык 

езгечелYктерYн изилдееде кызыктуу натыйжаларды алган. Психологдун езYцердY 
баалагыла деген суроосун кепчYЛYк адамдарга TYШYHYY татаал болгон, кептен кийин 
эмне талап кылганын тYШYнгенде, алар: «мен женYнде кошуналардан сурагыла,

алар жакшыраак билишет» — деп жооп беришкен.

Жогорку маданияттуу жана билимдYY адамды « ^ yhay тааны» деген ой олуттуу ой 
жYГYPTYYлерге алып келет, дагы башка жацы суроолорду пайда кылат.

7. ЭМПАТИЯ

Эмпатия -  адамдын езYH башка биреенYH ордуна коюу жендемдYYЛYГY, анын 
сезимин, каалоосун, идеяларын, аракеттерин, жакындарга оц мамиле кылуусу, аны 
менен окшош сезимдерди башынан еткерYY, анын учурдагы эмоционалдык абалын 
TYШYHYY жана кабыл алуу. Эмпатиянын енYГYYCY Yч компонентти камтыйт: таанып- 
билYYЧYЛYк (мен башка адам бул кырдаалда эмнени сезе ала тургандыгын билем); 
эмоционалдык (мен аны менен бирге сезем); жYPYм-турумдук (мен башка адамдын 
сезимине чагыла турган, эмоциялык абалын жакшыртуучу кандайдыр бир нерсени 
аткара алам). Эмпатия жогорку эмоционалдык сезимталдыкты гана эмес, TYШYHYYHYH 
жогорку децгээлин да божомолдойт. Бала чоц кишинин эмпатиясын керет жана аны 
туурайт.

Кыргыз элинде бекеринен биринчи байлык ден соолук деп айтпаса керек, Чыц ден 
соолук тазалыкты CYЙет, ал эми тазалык бул жашоо. Балдар таза, ден соолугу чыц жана 
бактылуу болсо, айланадагылардын бардыгы бактылуу болот. «Тазалык — эц сонун 
сулуулук; тазалык — ден соолуктун кепилдиги» — дейт элдик акылмандык. Балдар 
жеке гигиенанын негиздерине мектепке чейинки курактан баштап YЙренYШY керектигин 
изилдеелер тастыктап, стандарттар бекитилYYДе. ЖЕТИ тандалган турмуштук 
кендYмдер универсалдуу, ошондуктан аны бардык тармактарда, биздин контексте — 
гигиена тармагында енYктYрсе болот.

5. БАЛДАРДЫН КУРАКТЫК 0ЗГ0Ч0ЛYКТ0РY ДЕГЕН ЭМНЕ?
Окуучулардын гигиена тармагында турмуштук 

кендYмдерYн мектепке чейинки курактан тартып 
мектепти бYткенге чейин калыптандыруунун жана 
енYKTYPYYHYH езYHче айырмачылыктары бар. Мында, 
алгач, балдардын сезимталдуулугу, ийкемдYYЛYГY, 
чыгармачылык (креативдYYЛYк), сынчыл ой 
ЖYГYPTYY кендYMдерY эске алынат. Ушул жагдайды 
YЙ-бYледегY жана мектептеги тарбия ишин жолго 
коюуда сезсYЗ эске салуу керек. Анткени кептеген 
тарбиячылар, ата-энелер балдардын ушул курактык 
езгечелYктерYн эске албай алардын турмуштук 
кендYмдерYн калыптандырууну, гигиена тармагына 
байланыштуу идеялар менен тааныштырууну 
жогорку класстарда гана жакшыраак тYШYне 
башташат деген ойлору тарбия ишин башка нукка 
бурат. Мына ошондуктан, биринчиден, балдардын курактык езгечелYктерYн талдоо
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менен окуу-тарбиялоо процессин уюштуруу окуучулардын мыкты жетишкендиктерин 
шарттайт. Экинчиден, гигиена тармагында турмуштук кендYMдерYH калыптандыруу 
мектепке чейинки жана кенже мектеп жашындагы куракта башталса, алар мектепти 
аяктагыча оц таасирдин астында болуп, балдардын мYнезYнде оц адаттарды бекемдее 
бир топ жецил.

Балдардын жаш курагынын езгечелYктерYн Караганда биз <^ч жаштан жети жашка 
чейинки балдарды окутуу жана енYктYPYY» боюнча колдонмонун материалдарын 
колдоно алдык. Бул колдонмо балдарды тарбиялоонун жана окутуунун мазмунуна, 
балдардын енYГYY децгээлине коюлуучу минималдуу ченемдердин жана талаптардын 
системасын камтыйт. Ошондой эле, колдонмо балдарды окутуунун жана енYKTYPYYHYH 
курактык керсеткYчтерY боюнча зарыл маалыматтардын концепциялык жыйындысын 
сунуштайт. Балдардын курактык жаш езгечелYктерYн кароодо биз турмуштук кендYмдер 
жана гигиена компоненттерин кароого артыкчылык бердик.

5-7 ЖАШТАГЫ БАЛДАР 
СОЦИАЛДЫК-ЭМОЦИЯЛЫК 0НУГУУ

ТАРМАК КОМПОНЕНТ 5-СТАНДАРТ

Социалдык
енYKTYPYY

Турмуштук кендYMдер жана 
социалдык ролдорду жана 
ЖYPYM-турум ченемдерин

ездештYPYY

Бала ез алдынча тейлее жана 
кеземелдее билгичтиктерин 
жана кендYмдерYн керсетет

• 0з  алдынча кийинет жана чечинет.
• Боону байлайт.
• Идишке суюктукту ез алдынча куят.
• YйдегY тиричилик техникасын уруна билет (телефон чалуу, телевизорду иштетYY 

ж.б.).
• 0 з  белмесYнде (бурчунда) тазалыкты жана тартипти сактайт, кийимди кылдат 

бYктейт же илет.

СОЦИАЛДЫК-ЭМОЦИЯЛЫК 0НУГУУ

ТАРМАК КОМПОНЕНТ 6-СТАНДАРТ

Социалдык
енYKTYPYY

Турмуштук кендYMдер жана 
социалдык ролдорду жана 
ЖYPYM-турум ченемдерин 

ездештYPYY

Бала коркунучтуу буюмдар 
же кырдаалдар женYнде 

билгендерин керсетет жана 
алардан алыс болууга умтулат

Жолдон етеерден мурда анын эки жагын карайт.
Бейтааныш адамдарга адекваттуу мамиле кылат: бейтааныш чоц кишини коштоп 
^T Y Y ^ болбостугун билет, анын сездерYне да, сунуш кылган сыйына да кецYл 
бурбайт ж.б.
0згече кырдаалдар (ерт, суу ташкындоо, сел, жер титирее) бар экендиги жана 
алар келип чыкканда жYPYм-турумдун негизги эрежелери женYнде билет.

Ойноо YЧYH коопсуз жерлерди тандайт (келмеден, жолдун машина ЖYPYYЧY 
белYГYнен, жогорку чыцалуудагы линиялардан алыс).
ЖYPYM-турумдун айрым формалары (мисалы: тамеки чегYY) ден соолукка зыяндуу 
экенин TYШYнет.
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СОЦИАЛДЫК-ЭМОЦИЯЛЫК 0НУГУУ

ТАРМАК КОМПОНЕНТ 7-СТАНДАРТ

Социалдык
енYKTYPYY

Турмуштук кендYMдер жана 
социалдык ролдорду жана 
ЖYPYM-турум ченемдерин

ездештYPYY

Бала YЙде, бала бакчада, 
социалдык чейреде ЖYPYM- 

турумдун негизги эрежелерин 
билет жана аларды сактайт

• Салтка айланган меймандостук эрежелерин билгенин керсетет: саламдашат, 
коштошот, улууларга орун берет, «ыракмат», «кечирип коюцуз» деп айтат.

• Улууларга сый мамиле кылат.
• Балдар бакчасында, мейманда жана коомдук жерлерде жалпы кабыл алынган 

жYPYм-турум эрежелерин сактайт.
• Бетен буюмду, оюнчукту алаар алдында уруксат сурайт.
• Оюнда кезектYYЛYKTY сактоо эрежесин TYШYнет.

СОЦИАЛДЫК-ЭМОЦИЯЛЫК 0НУГУУ

ТАРМАК КОМПОНЕНТ 8-СТАНДАРТ

Социалдык
енYKTYPYY

Турмуштук кендYMдер жана 
социалдык ролдорду жана 
ЖYPYM-турум ченемдерин

ездештYPYY

Бала гигиеналык кендYMдерYH 
оюндарда, баарлашууда 

керсетет

• Эскертпестен колун самындап жууйт (ажатканадан кийин жана тамак ичээр 
алдында), колун CYЛГY менен кургак CYртет.

• 0ЗYHYH тышкы керYHYШY тыкан жана таза экенине езY кез салат.
• Таза идишти жана гигиенанын жекече каражаттарын гана пайдаланат (тиш щетка, 

CYЛГY, тарак).
• Шашылыш кызматтарынын телефон номерлерин билет (101, 102, 103, 112).
• Таза сууну гана ичYY керектигин билет.
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6. КООПСУЗ 0НYКТYРYYЧY Ч0ЙР0 ДЕГЕН ЭМНЕ?
Балдардын ден соолугу елкенYH билим берYYCYHYH сапатын керсетет. Тарбиялоо 

процессинин ийгиликтYYЛYГY жана баланын туура енYГYYCY комфорттуу жана коопсуз 
енYKTYPYYЧY чейресYHде гана ЖYрет.

Коопсуздук -  адамдын енYГYYCYHYH ачкычы. Эгерде адам езY жашаган чейренYH 
коопсуздугуна кезY жетсе, анда ал езYн ыцгайлуу сезет жана ошого жараша езYн езу 
енYктYPYYге жана езун езу ишке ашырууга туртку болгон шарттарды тузууге кадам 
шилтейт.

Билим берYY уюмунун коопсуздугу -  бул тарбиялануучулардын жана 
кызматкерлердин емурун жана ден соолугун мумкун болгон кырсыктардан, ерттерден, 
авариялардан жана башка езгече кырдаалдардан билим беруу уюмунун материалдык 
баалуулуктарын сактоо шарттары.

Билим берYY уюмунун коопсуздугу -  бала бакчанын чыныгы жана техникалык 
абалын, тарбиялоо процессин уюштуруу шарттарын, криминалдык жана техногендик 
кырдаалды, табигый аймакты, террордук актыларды алдын алуу, бегет коюу жана 
кесепеттерин жоюуну эске алуу менен балдарды жана мулкту ички жана тышкы 
коркунучтардан коргоо учун уюмдун администрациясы жана мамлекет тарабынан 
керулген чаралардын системасы.

Мектепке чейинки билим берYYЧY уюмунун башкы максаты -  балдардын 
жана кызматкерлердин емуруне, саламаттыгына, алардын укуктарынын жана 
эркиндиктеринин сакталышына улуттук мыйзамдарды аткаруу.
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«Кыргыз Республикасында жарандардын ден соолугун коргоо женунде» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын 99-беренесине ылайык «билим беруу уюмдары 
балдардын жана окуучу жаштардын ден соолугун коргоо жана чыцдоо боюнча шарт 
тузууге, окуу-эмгек жуктемун, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 
окуучулардын иштее режимин аныктоого милдеттуу».8

Эц алгач, чейре тушунугун тактап алалы. Чвйрв деп, эн, башкысы, взгвчв тарбиялоо 
атмосферасын, тарбиячы жана балдардын ортосундагы карым-катнаш стилин, 
натыйжалуу жана толук кандуу ишмердYYЛYк YЧYн керек болгон мейкиндиктин взгвчв 
уюштурулушун тYШYнвбYЗ.

Коопсуз eH Y ^ Y P Y Y ^  чвйрв -  инсанды окутуу, тарбиялоо, eHY^YPYY Y4YH 
no3umuedYY, эмоционалдык шарттарынын топтомун, ишмердYYЛYк жана 
билим 6epYY процессинин ар бир катышуучусуна психологиялык-физикалык 
коопсуздугунун ченемдерин жана укуктарын сактоого кепилдигин болжолдойт.

Коопсуз енуктуруучу чейресу езуне бир нече аспекттерди камтыйт:
1) психологиялык / социалдык коопсуздук (укугунун чектелбеши, 

зордук-зомбулуксуз,толеранттуу чейре);
2) физикалык коопсуздук (коопсуз имараттар, анын ичинде езгече кырдаалдардагы 

коопсуздук, окутуу учун жабдуулар ж.б.);
3) экологиялык коопсуздук (жакшы гигиеналык шарттар, таза аба, суу, санитария, 

канализация, пайдалуу тамак-аш, жарыктын жогорку сапаты, ыцгайлуу 
температура, туура желдетуу, энергоэффективдуулук, бакчылык ж.б.).

Коопсуз енуктуруу чейресун тузууде теменкулерду эске алуу керек:
• м ектепке чейинки билим беруу ую мдары нда окутуу, тарбиялоо, енугуу 

процессинин катышуучуларынын ез ара аракеттенуусунун езгечелуктеру;
• мектепке чейинки курактагы балдарды тарбиялоо жана енуктуруунун 

стратегиялары жана технологиялары;
• мектепке чейинки курактагы балдарды коштогон технологиялар.
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7. ЧЫГАРМАЧЫЛЫК (КРЕАТИВДYYЛYК) ДЕГЕН ЭМНЕ?

Чыгармачылыктын табияты дагы деле табышмак бойдон калууда. Окумуштуулар 
бизге эки гипотезаны сунуш кылышууда, алардын ар биринде чындыктын даны орун 
алган. Биринчисин алсак - чыгармачылык - бул тукум куугуч белек, экинчи идея - 
чыгармачылык ДНКнын тузулушунен эмес, бала тарбияланган маданияттан, айлана- 
чейреден, жалпы жашоо атмосферасынан кез каранды.

Чыгармачылык (креативдуулук) -  бул аныктоо учун татаал сез. Биз «Бул 
чыгармачылык!» деп качан айтабыз? Адам кандайдыр бир адаттан тыш, ошол эле учурда 
орчундуу жана пайдалуу нерсе жасаса айтабыз. Ошондуктан, чыгармачылык процесстин 
езу катары эмес, процесстин натыйжасы аркылуу аныкталат. Чыгармачылыкты 
аныктоонун татаалдыгы адамдардын «адаттан тыш», «жакшы» жана «пайдалуу» деп 
эмнени айтууда кез караштарынын дал келбестиги жана бул тушунуктер абдан шарттуу 
болгону менен байланыштуу. Кандайдыр бир ишмердуулуктун натыйжасы же идея 
чыгармачыл деп табылышы учун, эн алгач, айланадагы адамдар аны «адаттан тыш», 
«жакшы» жана «пайдалуу» деп табышы керек.

Америкалык психолог Говард Гарднер чыгармачылык тушунугуне аныктама берууде 
дагы бир шартты кошкон. Анын оюу боюнча, чыгармачыл адам сезсуз узгултуксуз 
чыгармачыл тапшырмаларды аткарып жана чыгармачыл продуктыларды жаратышы 
керек. Бул кошумча шарт чыгармачыл процесстен «ийгилик» тушунугун алып салат, 
анткени кутуусуз жана чанда кездешуучу аракеттер натыйжаны белгилееде эске 
алынбашы керек. Бирок кандай гана аныктаманы албасак дагы, биз бардыгыбыз 
чыгармачылыкка муктажбыз жана аны менен тигил же бул денгээлде алектенебиз. 
Чыгармачыл ишмердуулук биздин жашообузду жагымдуураак кылат, чыгармачылыктан 
искусство жаралат, ансыз биз бир дагы илимдеги есууну байкай албайбыз. Биз кагаз 
барагын алып, татаал ойду жаратып, таза баракты толтурган учурда чыгармачылык
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менен алектенип жатабыз деп айтсак болот. Эгерде Сиз ушундай ишти натыйжалуу 
жана адаттан тыш кылсаныз, анда Сизди чыгармачыл адам деп айтууга толук укук бар.

Эмесе чыгармачылыкка берген бир нече аныктамага кенулубузду буруп керелучу, 
ар биринде кандайдыр бир нерсени жаратуу тууралуу ой бекемделип берилууде:

Чы гармачылы к (креативдуулук) деген эмне? Бул чыгармачыл тушунуктун 
децгээли, принципиалдуу жацы идеяларды жаратуу жендемдуулугу, оригиналдуулук 
жана каада-салттардан алыстоо.

Чы гармачылы к -  бул акыл-эс ишмердуулугунун бир туру, ар кандай куракта жана 
кутулбеген жол менен езун керсете алган чыгармачыл багыт. Ар бир адам, жаш 
курагына карабастан, чыгармачыл ой жугуртуусун еркундетуп, кырдаалга жацы кез 
караш менен карап, оцой жана ийкемдуу идеяны езгерте алат.

Чыгармачыл (креативдуу) ой жугуртуусу менен адам чечимдердин бардык 
варианттарын жана алардын максатка жетишууге тийгизген таасирин так тушунет, 
жацы стилге тез кенет, акылын «бурат» жана жалпы кабыл алынган жоболордон 
алыстап, боло элек нерсени жаратууга умтулат. Ошону менен ал бутундей жаны 
маданиятты жаратууга туртку болот.
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Чы гармачылы к -  бул бизди новатор жана ойчул кылган эц сонун сапат. Теменде 
чыгармачылыкты (креативдуулукту) енуктурууге карата бир нече кенештер 
сунушталынат:

1-кецеш. Биринчи эле туура чечимге токтолбоцуз. 0зунузге бир аз алысыраак 
кароону жана бир аз терецирээк казууну эреже кылыцыз.

2-кецеш. 0з  ара байланыштарды орнотунуз. Жацы идеяларды жаратуу 
учун метафораларды, салыштырууларды жана аналогияларды колдонуцуз. 
Материалдарды алардын кадимки кызыгуу чейресунен тышкары издециз.

3-кецеш. Жаратууда тобокелчилик кылыныз. Эгерде Сиз оригиналдуу идеяны 
сунуш кылгыныз келип жатса, Сиз адатта кылганыцыздан таптакыр башка нерсени 
жасашыцыз керек. Бул ездештурулбеген тармактарга кируу жана жацы кандайдыр 
бир нерсе кылууга аракет кылуу дегенди билдирет.

4-кецеш. Чыгармачылык ачылыштар, толкундануулар каалаган убакта жана каалаган 
жерде болушу мумкун: ваннада, тушку тамактануу, эртен менен ойгонуу учурунда. 
Тилекке каршы, кебунче алар тез эле пайда болгондой, тез эле жоголуп кетиши 
мумкун. Аларды пайда болгон учурда дароо документтештирууге даяр болуцуз: 
чийменин эскизин же жазууларды жазыныз.
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1-Б0ЛYМ БОЮНЧА КЫСКАЧА ПИКИР

^  Колдонмонун биринчи белуму теориялык
суроолорду ачыктоого арналган. Ар бир адам 
алгач билимге ээ болбосо, андан кийинки 
ишмердуулугунун натыйжасы азыраак болот. 
Билим «бул эмне?» деген суроону берууден 
башталары белгилуу эмеспи. Билимдердин 
пайда болуусуна «чынжыр» метафорасын 

колдонуу тушунуктуу болот деген ойдобуз.

Алгачкы (априордук) билимдер бардыгыбызда бар, аларды биз ар турдуу булактардан 
(уй-буледен, мектептен, достордон, газета-журнал, китеп, интернет ж.б.) алабыз. Ал 
негиз (база), бирок, ал жетишсиз, анткени биз кесипкей болуш учун кептеген жаны 
маалыматтар менен таанышып, талдоо жургузуп, аларды менчиктештиришибиз зарыл. 
Бул муктаждык канааттаныш учун тема: а) кызыктуу болушу керек; б) шыктандыруучу 
мунезге ээ болушу керек; в) адамдын жеке максатына туура келиши керек. Ушул 
шарттарда гана «билимдин чынжырында» кошумча звено пайда болот, башкача 
айтканда алгачкы билимдер толукталат, такшалат, такталат.

Ошондуктан, теменку ЖЕТИ суроонун жообу менен таанышуу натыйжалуу болсо, 
Сиздин «билим чынжырынызда» дагы бир звено пайда болот деген ойдобуз.

1. Гигиена жана санитария деген эмне?
2. Гигиеналык журум-турум, гигиеналык практика деген эмне?
3. Гигиеналык билим беруу жана тарбия деген эмне?
4. Турмуштук кендумдер деген эмне?
5. Балдардын курактык езгечелуктеру деген эмне?
6. Коопсуз енуктуруучу чейре деген эмне?
7. Чыгармачыл (креативдуу) ой жугуртуу деген эмне?.
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2-Б0ЛYМ. МЕТОДИКАЛЫК МААНИЛYY АЛТЫ СУРОО

2. ИНСАНГА 
БАГЫТТАЛГАН 
ОКУТУУ Y4YH 

КАНДАЙ СУРООЛОР, 
СУРООЛОРДУН 

ДЕКГЭЭЛИ.
Р'

4. ЭМНЕ YЧYH 
ИHТЕРАКТИВДYY 

АТА-ЭНЕЛЕР 
ЧОГУЛУШТАРЫ 

КЕРЕК? J

1. ИНСАНГА 
БАГЫТТАЛГАН 

ОКУТУУ ДЕГЕН ЭМНЕ 
ЖАНА АНЫ КАНТИП 
КОЛДОНУУ КЕРЕК?

пе

3. eЗYH 03Y 
ТАРБИЯЛОО ДЕГЕН 

ЭМНЕ?

5. ИHТЕРАКТИВДYY 
АТА-ЭНЕЛЕР 
ЧОГУЛУШУН 

eткeРYYHY КАНТИП 
УЮШТУРУУ

П

6. кepceтмeлYYЛYк д е г е н
ЭМНЕ ЖАНА ИHТЕРАКТИВДYY 

АТА-ЭНЕЛЕР ЧОГУЛУШУН
eткeРYYдeгY м а а н и с и

КАНДАЙ?

Iл
С у р о о л о р д у н  ж о о п т о р у

КИЙИ НКИ Б Е ТТЕ ...
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1. ИНСАНГА БАГЫТТАЛГАН ОКУТУУ ДЕГЕН ЭМНЕ ЖАНА АНЫ
КАНТИП КОЛДОНОБУЗ?

Инсанга багытталган окутуу Y4YH ез ара apaKeTTeHYY мааниге ээ. Ар бир тарбиячы 
инсанга багытталган окутуу методикасын колдонуу менен, ата-энелерге рефлексивдик 
(ой жYГYрткен) ишмердYYЛYкке чыгууга мYмкYндYк берет. Инсанга багытталган 
методикаларынын бири «Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жYГYртYYHY енYктYPYY» 
(мындан ары СОЖ) методикасы. СОЖ методикасынын негизги багыттары теменкYде:

1. Тарбиячы менен ата-эненин окуп-YЙренYY процессиндеги ролу.
2. Тарбиячынын ата-энелерге болгон ез ара мамилеси.
3. Тарбиялоо, окутуу, енYГYY процессинин сапаты.

Методиканын маани-мацызы анын: а) ар бир ой баалуу, б) бири-бирин уга билYYге 
YЙренYY, в) лидерликке умтулуу; г) ез ара аракеттенYYге YЙренYY сыяктуу езгече 
философ иясында:

Адамдын таанып билYY процессинин тYЗYЛYШY:

А.Н. Леонтьевдин ишмердуулуктун 
психологиялы к теориясы боюнча:

СОЖ методикасы боюнча таанып 
билуу баскычтары:

Мотивацияга багытталган ишмердYYЛYк. Чакыруу -  тема боюнча катышуучунун 
(ата-эненин) априордук билимин чыгаруу.

АктивдYY андап-тYШYHYY аркылуу таанып 
билYY ишмердYЛYГY.

ТYШYHYY -  жацы маалымат менен 
активдYY жолугушуу.

Рефлексиялык баалоо ишмердYYЛYГY. Ойлонуу -  маалыматка езYHYн 
мамилесин жаратуу (рефлексия).

Эгерде жогоруда берилген адамдын таанып билYY процессинин тYЗYЛYШYHYH эки 
вариантын салыштырсак, анда биз бир негиздерди байкайбыз: биринчиден, бул
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окуп-уйренуу процессинде ата-энеге кандайдыр бир тема боюнча (биздин контекстте: 
позитивдуу гигиеналык журум-турум боюнча) тарбиячы тарабынан сунушталган 
маалыматты ездеш туруу баскычтары. Экинчиден, жацы маалыматка ата-эне 
пассивдуу, башкача айтканда, угуу эле жолу менен эмес, активдуу, кандайдыр бир багыт, 
тапшырма, оюн аркылуу жолугат. Ар бир ата-эненин ез тажрыйбасына жараша жацы 
маалыматтын келему ар башка болушу мумкун. YчYнчYден, тарбиячы ата-энелердин 
жендемдуулуктерунун мумкунчулуктеруне жараша ишмердуулукту пландаштыруусу 
зарыл, себеби, ар бир бала бакчанын ата-энелеринин калыптанган кендумдеру ар 
башка.

СОЖ методиканын негизги баскычтары

1-баскыч.
Чакыруу.

2-баскыч.
ТYШYHYY.

3-баскыч.
Ойлонуу, рефлексия.

Бул баскычтын 
максаты: 1) кийинки 
ишмердуулукке ебелге 
тузуу; 2) кийинки 
темага, талкуулоо 
проблемасына 
инсандык мамилени 
калыптандыруу; 3) бар 
болгон билимдин, 
тажрыйбанын 
актуалдуулугу.

Бул баскычтын максаты -  жацы 
маалымат менен активдуу 
таанышуу. Маалымат менен 
презентация, китептеги 
маалыматты, темага ылайык 
актуалдуу макаланы олуттуу 
окуу, тасмаларды керуу 
аркылуу тааныштырса болот.

Бул баскычтын 
максаты -  алынган 
маалыматтын дыкат 
талкууланышы.

Бул баскычта ата- 
энелер маалыматты 
баалашат жана 
«менчиктиришет».

1-баскыч. Чакыруу. Бул жацыны кабыл алууга езгече даярдык баскычы. Ушул 
баскычта педагогдун тажрыйбасын езунче белуп кароо маанилуу, ал жацы деп 
аталган же жацы деп сунушталган кандайдыр бир мааниде теп келишет. Салттык 
менен новаторлуктун диалектикалык байланышы белгилуу эмеспи: жацынын баары 
езунун езегу менен салтка кетет жана андан суурулуп чыгарылат. Ата-энелерге 
езунун тажрыйбасы менен белушуу сунушталынат, ошентип бир жагынан езунун 
жетишкендиктери такталат, ал эми экинчи жагынан ишмердуулуктегу кейгейлерду, 
кыйынчылыктарды белуп чыгышат жана келе жаткан иштин предметин такташат. 
Тажрыйба менен белушууде «акыл чабуул» методун колдонуу, таблицаларды толтуруу, 
схемаларды тузуу, кичи топтордо иштееге багыт алуу натыйжалуу болушу мумкун.

Иштин кандай гана формасы болбосун, ал окуп-уйренуу процессинин бардык 
катышуучуларын алдыдагы талкуулоого камтыганы, жацы маалыматты ездештуруу учун 
кызыгууну жаратканы, тарбиялоо жана ишмердуулуктун жацы ыкмалары, методдору 
колдонулганы, конструктивдуу баарлашууга багытталганы мааниге ээ.

2-баскыч. Тушунуу. Бул кадамды ишке ашырууда кептеген интерактивдуу 
методдорду колдонсо болоорун карап керуу керек. Бул тарбиячы ездештуре баштаган 
ушул эле ыкма болушу мумкун. Бирок ушул учурда аларды колдонуу башка максатка
ээ болушу мумкун. Мындай багыт бир мезгилде бала бакчада ишке ашырууга чейин 
инновациялык метод менен иштеп керууге мумкунчулук берет.

3-баскыч. Ойлонуу, рефлексия. Бул баскычта башка биреенун ишин баалоо гана 
эмес, езуне езу баа беруу жана езунун ишмердуулугуне талдоо жургузуу маанилуу. 
Ойлонуу, рефлексия баскычында жацы тушунуктердун позицияларын кайра куруусу, 
баалуулуктар багытынын калыптануусу журет. Рефлексивдуу ишмердуулуктун ийгилиги 
интерактивдуу суйлешуулер кандай атмосферада етулушунен кез каранды.
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Интерактивдуу ата-энелер чогулушундагы окуп-уйренуу процессинде 
карым-катнаштагы жагымдуулук, ачыктык, коллективдуу иштелип чыккан эрежелер 
болушу мумкун. Теменде СОЖ методикасын колдонууда иштее эрежесин сунуштайбыз, 
алар мындай эрежелерди иштеп чыгууда жана кабыл алууда негиз катары алынышы 
мумкун.

Инсанга багытталган окутууда «СОЖ» 
методикасын колдонууда иштее эрежелери

1. Бардык катышуучулардын тецдиги.

2. Ар бир адам ката кылууга укуктуу.

3. Баасыз ишмердуулук, калыптандыруучу баалоону колдонуу.

4. Жагымдуу, шыктандыруучу чейре тузуу.

6. Катышуучулардын кызматташуусунун негизи катары конструктивдуу 
диалогдун колдонуу (жыйынтыгында жацы идеялар пайда болгон талкуу, 
«продуктулар», билим).

7. Жеке муктаждыктарды, суроолорду, кыйынчылыктарды эске алуу.

9. Ар бир баскычтын милдетине жараша реалдуу кайтарым байланышты 
уюштуруу.
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2. ИНСАНГА БАГЫТТАЛГАН ОКУТУУ УЧУН КАНДАЙ СУРООЛОР, 
СУРООЛОРДУН ДЕНГЭЭЛИ, ТУРЛ0РУ МААНИЛУУ?

Суроолорду беруу ыкмаларын биринчилерден болуп байыркы грек философу 
Сократ колдоно баштаган. Сократтын суйлешуу ыкмасы абдан кызыктуу болгон. 
Кепчулугунде ал Сократтын баарлаша турган адамына суроосу менен башталган. Бирок, 
алынган жооп Сократ учун анчалык так болбогондуктан, ал кийинки ой жугуртуулер 
жана женекей эмес суроолору аркылуу баарлашкан адамды «чаташтырган». Бирок 
суроолордун, ой жугуртуулердун, келтирилген аргументтердин системасы суроого бир 
жалгыз туура жоопту, чындыкты табууга жардам берген.9

Бала ойлоно алышы учун аларга суроо берилиши керек. Баланын кичинекей кезинде 
суроо беруусу дем алуу сыяктуудай эле табигый процесс: Эмне себептен асман кек? 
Кечинде кун каякка кетет? Эмне учун булуттар бар? Балдар курчаган дуйнену дайыма 
жана жигердуу изилдеп, таанып биле башташат. Бирок, чоцойгон сайын ... мектепке 
барганда... суроолор бир жакка кетип, жок боло баштайт. Кичинекей кезиндеги 
кызыктуу суроолордун ордуна (эгерде мурун бала суроолорду берсе), эми аларга 
арналган, алардын сезимдери менен байланышпаган, мектепте фактыларды билууну 
гана талап кылынган суроолор бериле баштайт. Мисалы, Этиштин аныктамасын айт? 
Акын канчанчы жыл терелген? ж.б. Мындай суроолор эч кандай изилдеечулукту талап 
кылбай, китептеги малыматтын мазмунун айтуу менен чектелет. Ушундан улам баланын 
табигый кызыгуу сапаттары жок болуп, кебунче жабык суроолорго («ооба» же «жок» 
деген жообу бар) гана жооп берууну уйрене башташат.

Азыркы абдан тез езгерYлген мезгилде суроолорду кеп берген, изилдеечYЛYк 
кендYмдерге ээ инсандарды бYTYPген мектеп керек. Билим берYY уюмдарынын ролу 
езгерYЛYYДе, сунушталган стандарттар, программалар суроо бергенди жана езYHYн 
суроосуна жооп бергенди YЙретYYге, жацы идеяларды сунуштоого, аларды ишке 
ашырууга жеткирип, алган билимди практикада колдонушуна жардам бериши керек. Ал
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YЧYн баланын кичинекей кезиндеги жацыны билгенде кандай сезимдерге ээ болсо, ошону 
ойготкондой ыкма табышыбыз керек.10

Билим беруу системасы балдарда кандай гана суроо болбосун анын туура жообу 
бар жана эгерде алар жетиштуу турде даярдашса же зээнин кое билсе, ал эбак аны таап 
алса болот деген тушунукту калыптандырат. Мына ушундан улам, суроого жооп бере 
албаган (ал даярданып, суроонун устунен иштесе дагы) жагымсыз жагдай жаралып, 
коргонууга болгон каалоо пайда болот. Ошондуктан, суроо беруу кендумунун ийгиликтуу 
енугуусу учун, зарыл болгон шарттарды топтой баштоону сунуш кылар элек:
• Суроого жооп бере албаган жагдайды нормалдуу деп эсептееге тийиш.
• Окуп-уйренуу процессинде чыгармачылык суроолорду кебуреек берилиши керек.
• «Коломбонун суроолорун»11 колдонсо болот.
• Суроо беруу менен балдарды коргонууга мажбур кылбаш керек.

Сынчыл ой жугуртуу методикасы учун суроо езгече орунду ээлейт: суроо маалыматты 
алуунун баштапкы пункту болуп эсептелет, башкача айтканда процесс суроо менен 
башталып, суроо беруу менен коштолуп, суроо менен бутет. Ошондуктан, тарбиячыдан 
суроолордун турун билуу талап кылынат. Ал учун жеке эле фактыларды билууге 
суроолорду беруу максатын кездее маанилуу болбостон, табиятында изилдеечулук 
сапаты бар балдарды (ата-энелерди) «жаратылыштык абалга» алып келуу кырдаалын 
кецейткен чейресун тузуу чоц милдет. Ушундай шартта ата-энелер окуганды гана 
уйренушпестен, ойлонууга да маани берилгенин байкашат. Себеби ар адамда айлана- 
чейредегу болуп жаткан кубулуштарды тушунгусу келген терец муктаждык бар. 
Муктаждыктар адамдарга суроо аркылуу келет. Аристотель бекеринен айтпаса керек: 
«Бардык адамдар жаратылышынан билууге умтулушат...».

«Блумдун таксономиясы» деген эмне жана ал кимге керек?

Белгилуу америкалык психолог жана педагог 
Бенджамин Блум тарабынан тузулген таанып-билуу 
ишмердуулугунун децгээлдерине ылайык окуу 
максаттарын коюнун таксономиясына негизделген 
суроолордун системасы бугун билим беруу 
дуйнесуне кыйла кецири белгилуу.

Суроолордун ар кандай турлеру иерархияны тузет, мында эске сактоону талап 
кылган суроолор же формалдык децгээлдеги суроолор эц теменку баскычта турат. 
Ал эми баалоону же талдоону талап кылган суроолор ой жугуртууну демилгелеген эц 
жогорку децгээлдеги суроолор катары каралат.

Бенджамен Блумдун таксономиясын окутуунун жыйынтыгын пландаштыруу менен 
тыгыз байланыштырат: эгерде окуп-уйренуунун милдети -  материалды жаттап, кайра 
айтып беруусу керек болсо, анда бардык ишмердуулук ошого арналат. Эгерде биз 
башка жыйынтыкты алгыбыз келсе, мисалы, ата-энелерди маалыматты талдоого 
уйретуу, эрежени колдонуу, алынган материалды баалоо, анда суроолор децгээли жана 
тапшырмалар башкача болот. Б.Блумдун таксономиясы боюнча суроолордун децгээли 
ишмердуулуктен кутулуучу натыйжалар менен тузме-туз байланышта.

Иерархия -  кандайдыр бир 
предметтердин, буюмдардын, 
адамдардын, концепциялардын 
«жогоркудан» «твмвн^гв» 
иретке келтирилген системасы.
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Кенул буруцуз!
Урматтуу тарбиячылар, мектепке чейинки билим беруу уюмдарында интерактивдуу 
ата-энелер чогулушунда, балдардын тарбиялоо, енугуу процессинде Б.Блумдун 
таксономиясы боюнча суроолордун жана тапшырмалардын децгээлин колдонуу 
мисалдары менен колдонмонун 3-4-белумунен таанышсацыз болот.
Сунушталган интерактивдуу чогулуштардын, кенугуулердун пландары ата- 
энелердин, балдардын позитивдуу гигиеналык журум-турумун, езун езу таануу 
кендумун, чыгармачыл ой жугуртууну, турмуштук кендумдерун калыптандырууга жана 
енуктурууге багытталган.

3. 0ЗУН 03Y ТАРБИЯЛОО ДЕГЕН ЭМНЕ?
0зун езу тарбиялоо -  бул тарбиялоо 

процессинин жогорку баскычы, адамдын езун езу 
еркундетуунун устунен иштеген максаттуу процесс. 
Интеллектуалдык, руханий тармактагы езун езу 
тарбиялоо -  билим алуунун езу ушул. Моралдык- 
психологиялык тармактагы езун-езу тарбиялоого 
езунун мунезунун мучулуштерунун устунен езунун 
кеземелдесу кирет. Ал эми физикалык жана 
гигеналык тармактагы езун езу тарбиялоого езунун 
ден соолугу тууралуу кам кергену, ден соолукка 
байланыштуу иш-чараларга катышуусу камтылган.

0зун езу тарбиялоонун тарыхы цивилизациялык 
тарбиялоонун тарыхына караганда байыркы. 
Кыргыз элдик педагогикада байыркы мезгилден 

берки езун езу тарбиялоого кептеген салттар кездешкен.

0зун езу тарбиялоо уч бири бири менен байланышкан процесстерден турат:
1. 03Yн таануу. Адегенде езун инсан катары тушунуу керек. Ал учун езун езу талдоо 

колдонулат, езун башка адамдар менен позитивдуу салыштыруу, достордон сын 
пикир кабыл алуу, езун башка адамдын кезу менен керуу, кундун жыйынтыгын 
чыгаруу, аракеттердин туура, туура эместигине баа беруу, езуне объективдуу 
(тушурулбеген) сын кез караш менен мамиле кылуу.

2. НегативдYY ойлордон, аракеттерден, сездерден, журум-турумдан баш тартуу. 
Ал учун езуне езун кармоого буйрук беруу, езуне тыюу салуу, езун айыптоо, 
езунен баш тартуу колдонулат.

3. ПозитивдYY аракеттерди, жумуштарды, ак кенул иштерди ишке ашырууга 
езун даярдоо. Бул ыкма ички уюштурулбагандыкты, окуганды же иштегенди 
каалообону, жалкоолукту женууге жардам берет.

Интерактивдуу ата-энелер чогулушунда тарбиячынын езун езу тарбиялоого 
практикалык ыкмаларды колдонуусу абдан натыйжалуу болуп эсептелинет. Бул 
ыкмаларды ата-энелер балдарына жардам беруу менен биргеликте ишке ашырышса 
дагы болот:

1. Биринчи ыкма «Бир кадам алга» деп аталат. Анын мацызы кунуге кийинки кунге 
езунун ишмердуулугун пландаштыруу.
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2. Экинчи ыкма «Бир кундун белгиси». Адам кунуге езунун журум-турумун талдайт.
3. YчYнчY ыкма «0зунун милдеттери». Ата-эне айга, чейрекке, жарым жылга жана 

бир жылга езунун устунен иштеену пландаштырат.
4. Тертунчу ыкма «0зун тааныйт». Оюн мунезундегу ыкма. Тарбиячы ата-энеге толук 

эмес позитивдуу мунездеме берет, ал езун тааныйт, чогулуштун катышуучулары 
анын мунезун толуктайт.

4. ЭМНЕ YЧYН ИНТЕРАКТИВДYY АТА-ЭНЕЛЕР 
ЧОГУЛУШТАРЫ КЕРЕК?

Керунуктуу советтик педагог В.А.Сухомлинский мындай деп жазган: «Мектепке 
чейинки куракта бала, негизинен ата-энелердин ой толгоолору, баалоосу жана иш- 
аракеттери аркылуу езун жана башка адамдарды ачуу жана бекемдее менен, езун 
толук, уй-булесун тааныйт. Ошондуктан, тарбиялоо милдеттери уй-буле менен 
байланыш колдоого алынган, тарбиячылар менен ата-энелердин ортосунда ишеним 
жана кызматташтык мамилелери тузулген учурда гана ийгиликтуу чечилет»12.

Гуманизация жана демократиялаштыруу процесстери мектепке чейинки уюмдун 
уй-буле менен ез ара аракеттешуусун активдештируунун зарылдыгын шарттады. 
Мектепке чейинки билим беруу уюмдары жана уй-булелердун ез ара аракеттешуусунун 
негизи болуп тарбиячылар жана ата-энелердин енектештук позициясынын бирдейлиги, 
бири-бирине болгон сый мамилеси менен кызматташуусу эсептелет. Кызматташуу ез 
ара аракеттерди гана эмес, ошондой эле ез ара тушунууну, ез ара урматтоону, ез ара 
ишенууну, ез ара таанып билууну жана ез ара таасирди божомолдойт. Тарбиячылар 
жана ата-энелердин активдуу биргелешкен иши бири-бирин жакшы таанышууга 
мумкундук берет, алардын ез ара мамилесин чыцдоого жардам берет.
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Ушуга байланыштуу, мектепке чейинки билим беруу уюмунда уй-буленун ез ара 
аракеттенуусун ата-энелер чогулушу формасында ишке ашыруу эц актуалдуу болуп 
саналат. Ата-энелердин салттуу чогулушу негизинен монолог формасында етет -  
тарбиячы суйлейт, калгандары угушат. Бирок ата-энелер менен иштеенун ушундай 
формасы езунун аз натыйжалуулугун керсетту жана ата -энелер ездеру деле отчеттор 
жана уйретуу суйлешуулер турундегу мындай жолугушууларга каалоосуз жооп беришет. 
Биздин кез карашыбызча ушул абалдан чыгуунун жолу болуп теменкулер эсептелет:

- ата-энелер чогулуш тарынын методдорун eзгeртYY: ата-эне ез баласын 
тарбиялоо, енуктуруу жана таанып билуу роцессине тартууга мумкундук берген 
ез ара аракеттенуунун активдуу методдорун кенен пайдалануусу зарыл;

- ата-энелер жeнYндe ойлорду eзгeртYY: ата-энелер-окуп-уйренууге, езун езу 
енуктурууге жана кызматташууга даяр заманбап адамдар, «баарлашуунун» 
активдуу катышуучулары.

Биздин оюбузча, интерактивдуулукту колдонуу ата-энелер чогулуштарынын 
диапазонун кецейтууге мумкундук берет.

Кенул буруцуз!

«Интерактивдуу» деген сездун езу бизге англис тилинен «ез ара аракеттенуу» 
деген сезден келген, мында «inter» ез ара, «act» -  аракет кылуу. Интерактивдуу
-  бир нерсе менен (мисалы, компьютер) же кимдир бирее (мисалы, адам) менен 
суйлешуу, диалог режиминде болууну же ез ара аракеттенууге жендемдуу болууну 
билдирет.

Интерактивдуу методдун негизги сегиз мунездемесу

1. 0 з  ара аракеттенуунун ыцгайлуу шарттары менен уюштуруунун атайын формасы, 
анда катышуучу езунун ийгиликтуулугун, интеллектуалдык децгээлин сезет.

2. 0 з  ара аракеттенуу процесси бардык катышуучулар таанып-билуу, талкуулоо 
процессине тартылгандай уюштурулат.

3. Диалогдук баарлашуу ез ара аракеттенууге, ез ара тушунууге, ар бир катышуучу учун 
кебуреек жалпы, бирок олуттуу милдеттерди биргелешип кабыл алууга алып келет.

4. Ар бир катышуучу езунун езгече жеке салымын кошот, билимдери, ез идеялары, 
ишмердуулук ыкмалары менен алмашуу, башка пикирди угуу мумкунчулугуне ээ.

5. Бир гана адамдын да, бир пикирдин да устемдугу алынып салынат. Башкалардын 
пикирин урматтоо, угуу, негиздуу корутунду жана тыянак чыгаруу билгичтиги 
калыптанат.

6. Катышуучу ез пикирин, кез карашын билдирип, баа берип гана тим болбостон, 
далилдуу аргументтерди угуп, ез кез карашынан баш тарта алат же аны олуттуу 
езгерте алат.

7. Катышуучулар альтернативдуу пикирлерди таразалоону, ойлонулган чечимдерди 
кабыл алууну, ез ойлорун туура айтууну, талкууга катышууну уйренушет.

8. Топтук иштердин натыйжалуулугунун керсеткучу болуп бир жагынан топтун 
ендурумдуулугу, экинчи жагынан -  топтун мучелерунун биргелешкен ишмердуулук 
менен канааттануусу эсептелет.

Интерактивдуу методдорду колдонуу дароо бир нече психологиялык жана 
педагогикалык милдеттерди аткарууга мумкундук берет:

• ата-энелерди активдуу позицияга коёт. Кадимки кырдаалда мындайды аткаруу 
жеткиликтуу татаал: психологдун «ез пикирин билдирууге», «ез варианттарын
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сунуштоого» чакыруусу, эреже катары, натыйжасыз бойдон калууда. 
Интерактивдуу методдор ата-энелерди активдуу катышуучу болууга мумкундук 
берет, анын натыйжасында алар принципиалдуу турде езун башкача алып журе 
башташат;

• ата-энелер чогулуштарынын салттуу стереотиптерин бузат: ал жен гана нускоочу 
суйлешуулердун орду эмес, езгечеленген мааниге жана мазмунга ээ болгон 
езгече мейкиндик боло баштайт;

• ата-энелердин психолог, тарбиячылар жана башка адистер менен ез ара 
аракеттенууге даярдыгын жогорулатат. Оригиналдуу, адаттан тыш иш-чараларды 
уюштуруучу адис урматтоону жана кызыгууну туудурат;

• диагностикалык функцияны аткарат. Алардын жардамы менен ата-энелердин 
кутуулеру, тушунуктеру, тынчсыздануулары жана коркуулары такталат, анын 
устуне алардын диагностикалык багыттуулугу ата-эне учун ачык эмес болгондуктан, 
социалдык каалоо факторунун таасири азыраак болгон маалыматты алууга болот.

• педагог-психологдун ата-энелерге тийгизген таасирин жеткиликтуу терецдетууге 
мумкундук берет. Алар тузме-туз кырдаалда болуу жана реакция кылуу 
тажрыйбасын алышат, бул психологиялык жана педагогикалык билимдерди жана 
кендумдерду интеграциялоого туртку болот.

Кенул буруцуз!

Фасилитация (кемектешуу, ез ара колдоо, женилдетуу) -  маалымат алмашуу 
процесси не багыт жана жардам беруу: тарбиячылар-уй-булеге, уй-булелер- 
тарбиячыга.
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5. ИНТЕРАКТИВДYY АТА -ЭНЕЛЕР ЧОГУЛУШУН 0ТК0РYYНY
КАНТИП УЮШТУРУУ КЕРЕК?

Интерактивдуу ата-энелер чогулуштарын еткеруу учун кептеген методдор бар. Биз 
«Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жугуртууну енуктуруу» методикасын колдонууну 
сунуштайбыз, анда жеке иш, дискуссиялар, анкеталар, диагностика, балдардын 
ишмердуулугунун видео жаздыруулары жана тузме-туз билим беруу ишмердуулугунун 
узундулеру, гигиена жана балдардын жана чоц адамдардын турмуштук кендумдерун 
калыптандыруу боюнча маектешуу-консультациялар, чакырылган адистердин 
катышуусу менен «тегерек отурумдар», балдар менен чоц адамдардын журум-турумун 
талдоо жана башкалар орун алган.

Чогулуштун жагымдуу атмосферасын тузууде интерактивдуулук принциби езгече 
роль ойнойт. Интерактивдуулук - бул алып баруучунун (тарбиячынын) «бул жерде жана 
азыр» топтук кырдаалга кийлигишуусу, ал белгилуу максат менен топтун мучелерунун 
активдуулугун тузумдештурет.

Интерактивдуу ата-энелер чогулушунда оюндарды да колдонсо болот. Ошондуктан 
чогулуштун сценарийин пландаштырып жана иштеп чыгууда тарбиячы езуне теменку 
суроолорду бериши керек: «Кандай оюндарды колдонсо болот?», «Мен эмне учун дал 
ушул интерактивдуу оюнду тандайм?».
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Оюндарды тандоо тeмeнкYлeрдeн кeз каранды:
1. ата-энелердин чогулушу учун коюлган максаттардан;
2. катышуучулардын санынан. Кээ бир оюндар катышуучулардын жеке ишин 

божомолдойт, башкалары -  жупта, уч, терт адамдан турган, кичи топтордо иштее. 
Бут топ ез ара аракеттене турган оюндар бар. Оюнду кичи топтор бири-бири менен 
жарыша тургандай, же катышуучулардын кандайдыр бир белугу башкалардын 
аракеттерине байкоо жургузгендей уюштурса болот;

3. интерактивдуу оюнду еткеруу жана андан кийин баа беруу учун керектуу убакыттан;
4. оюндарды еткеруу процессинин журушунде колдонулган байланыш 

каражаттарынан. Катышуучулар бири-бири менен суйлеше турган «вербалдык» 
оюндар бар, алар «дене тилин» колдонуу менен бири-бири менен баарлашкан 
«вербалдык эмес» оюндар бар. 0зун-езу керсетуунун башка каражаттары да 
бар:суреттер, ызы-чуулар жана тыбыштар, уч елчемдуу предметтерди жасоо, 
жазуу ж.б. Бул учур маанилуу, анткени иш процессинде ез ара аракеттенуу 
каражаттарын алмаштыруу катышуучулардын уйренуу даярдыгына оц таасирин 
тийгизет жана алардын енугууге даярдыгын колдойт. Ушунун бардыгынан улам, 
чогулуштун алып баруучусу (тарбиячы) байланыш каражаттары маал-маалы 
менен езгеруп турушу женунде кам керушу керек.

Интерактивдуу ата-энелер чогулушун еткерууде биз теменку аракеттердин 
(кадамдар) ырааттуулугун сунуштайбыз:

1-кадам. Диагностикалык (алдын ала) баалоо. Тарбиячы ата-энелердин активдуулугу 
кандай болушу керек экенин тушунуу учун жалпысынан топтогу абалга жана ар бир 
катышуучунун муктаждыктарына баа бериши керек.

2-кадам. Интерактивдуу ата-энелер чогулушун даярдоо. Тарбиячы ата-энелерге 
интерактивдуу чогулушту сунуштоону чечкенден кийин, ал эмне кылуу керектигин 
тушундурушу керек. Биз бул кадамды символикалык турде «ата-энелерге нускама» деп 
атасак болот, ага теменкулер кирет:

А) интерактивдуу чогулуштун темасы жана максаты, милдеттери жана кутулуучу 
натыйжалары женунде маалымат;

Б) процесс тууралуу кызыктуу билдируу. Тарбиячынын тушундурмелеру канчалык 
керсетмелуу, кыска жана ишенимдуу болсо, ата-энелер ошончолук тез 
кызматташууга даяр болушат.

43



3-кадам. Чогулушту еткеруу. Бул этапта тарбиячы пландаштырылган ишмердуулукту 
ишке ашырат:

A) ата-энелер чогулушунун темасы жана максаты менен тааныштырат;
Б) чогулушту «Сынчыл ой жугуртууну енуктуруу» методикасынын баскычтарына 

ылайык еткерет, башкача айтканда, чакыруу баскычынан баштап, ойлонуу 
(рефлексия) баскычына чейин;

B) суроолорду берет, тапшырмаларды берет, туура эмес тушунген керсетмелерду 
тушундурет жана убакыттын жана эрежелердин сакталышына байкоо жургузет;

Г) жана акырында, ал катышуучулар эмне аткарып жаткандарын кылдат байкап 
турат, жардам берет, талкууну жургузет, корутундуларды жалпылайт.

4-кадам. Жыйынтык чыгаруу. Тарбиячы катышуучуларга ездерунун тажрыйбаларын 
талдоого: тажрыйба алмашууну демилгелееге, каралып жаткан маселенин езгечелугун 
тушунууге, алынган тажрыйба менен кунумдук жашоодо журум-турумдун ортосундагы 
байланышты табууга жардам бериши керек.

5-кадам. Алган билимди колдонуу. Тарбиячы кунумдук турмушта практикалык 
колдонуу учун, гигиена тармагында балдардын турмуштук кендумдерун калыптандыруу 
учун уй тапшырмасын берет. Бул кенугуулер же интерактивдуу оюндар болушу мумкун, 
аларды Сиз бул колдонмонун учунчу жана тертунчу белуктерунен таба аласыз.

Интерактивдуу ата-энелер чогулуштарын уюштурууда теменку сунуштарды эске 
алуу керек:

1. Катыш уучулардын коопсуздугун камсыздоо. Тарбиячы ата-энелердин 
пикирлеринин жана керсетмелерунун тууралыгын же туура эместигин баалабашы 
керек. Ата-энелерден алган кайтарым байланыштын баалуулугун езгече белгилеп кетуу 
керек: «Ушуну айтканыцар абдан маанилуу». Кээ бир ата -энелер кулку же оппозициялык 
реакциялар менен жабылган оюндарга же талкууларга катышууда езун ыцгайсыз 
сезиши мумкун. Тарбиячы буга кецулду топтобой, ушул ата-энелердин пикирине кызыгуу 
керсетуусу, катышканы учун ыраазычылыгын билдируусу жакшыраак.

2. Ата-энелердин кы зы кчы л ы гы . Ата-энелерге интерактивдуу методдор мектепке 
чейинки курактагы балдардын жашоосунун кандайдыр бир жагдайларын жакшыраак 
тушунууге, алган билимин колдонууга жана ез балдарынын муктаждыктарын жакшыраак 
тушунууге жардам бере тургандыгын тушундуруу керек.

3. Мейкиндиктин уюштурулушу. Отургучтар менен столдордун жайгашуусун 
езгертуу (мисалы, аларды «П» тамгасында же жарым тегерекче кылып коюу) же башка 
белме тандоо сунушталат.

4. Алдыда боло турган иш-чара тууралуу ата-энелерге алдын ала эскертYY■
Ар кандай жолдор менен чогулушта ез ара аракеттенуунун жацы методдору жана 
формалары колдонула тургандыгы женунде билдируу (мисалы, жазуу турундегу 
чакырууларды даярдап, аларды балдар менен берип жиберуу).

5. 0 з  ара аракеттенYYHYн активдуу методдорун колдонуу YЧYн ата-энелер 
чогулушунда оптималдуу убакы тты  тандоо. Бул убакыт адатта 30-40 мунет менен 
чектелет. Эгерде ата-энелер буга чейин мындай ишке катышпаса, анда алардын 
созулушун акырындык менен жогорулатып, аткарууга азыраак убакыт талап кылынган 
тапшырмалардан баштоонун мааниси бар.

Yй-бYле менен бала бакчанын ортосундагы ез ара аракеттенуу -  бул тарбиячылардан 
жана ата-энелерден сабырдуулукту, чыгармачылыкты жана ез ара тушунууну талап 
кылган узак процесс жана талыкпаган эмгек. Ата-энелер менен ез ара аракеттенуунун
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интерактивдуу формаларынын ар турдуулугу тарбиячыларга жана адистерге уй- 
булелер менен болгон мамилесин олуттуу жакшыртууга, ата-энелердин психологиялык 
жана педагогикалык маданиятын жогорулатууга мумкундук берет.

6. К0РС0ТМ0ЛYYЛYК ДЕГЕН ЭМНЕ ЖАНА ИНТЕРАКТИВДYY 
АТА-ЭНЕЛЕР ЧОГУЛУШУН 0ТК0РYYД0ГY МААНИСИ КАНДАЙ?

«Бир бала болуптур. Ал мектепке келгенде чейин, гYлдeрдY тартканды жакшы 
Kep4Y экен. Дайыма ар кандай гYлдeрдY тарта берчY экен. Мектепке келгенде 
мугалим: «Балдар, бYгYн, биз гYл тартабыз» -дегенде эле бала eзYHYн жакшы 

керген гYЛYн тарта баштаптыр. Бирок мугалим баланын жанына келип: 
«Эмнени тартып жатасыц, мен кандай гYлдY тартаарыбыз жeнYндe тапшырма 

бере элекмин», - дептир. Бала кызыктай болуп, токтоп калыптыр, мугалим 
болсо, биз мындай гYл тартабыз -  деп «сабагы бар жашыл гYлдY» кeрсeтeт 
экен. Бала ал гYлдY тарткысы келбей, отура берип, сабак дагы бYтeт экен.

Keп eтпeй эле бала бул мектепте окубай калып, башка мектепке которулат 
экен. Бир кунy мугалим: «Балдар, бYгYн биз гYл тартабыз»,- деп айтат экен. 

Бала ^ п ^  чейин эч нерсе тартпай отургандыктан, мугалим келип: «Эмне Y4Yн 
тартпай отурасыц?»,- деп сураса, анда бала «Сиз кандай гYл тартаарыбызды 

кeрсeткeн жоксуз да»,- деп жооп бериптир. Анда мугалим: «Каалаган гYЛYHдY 
тарт» - дейт экен. Бала ^ п ^  чейин отуруп, тыныгууга аз калганда «сабагы 

бар жашыл гYлдY» тартып, жумушту мугалимге берет экен».

(накыл баян)

Бул накыл-баянды окуганда езуцдун балалык кезиц женунде ойлор келе баштайт. 
Ушундай эле окуяны баардыгыбыз эстей алат болушубуз керек. Мисалы, сурет 
сабагында балдар, биз бугун уй тартабыз деп уйду керсетуп тартышканын эстей берем.
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Керсетмелуулук принциби -  бул окутуунун маанилуу дидактикалык принциби. 
Окуп-уйренуу процессинде балдар конкреттуу образдарды куруу учун керсетмелуулук 
принциби жардам берет.

Керсетмелуулук женунде педагогикалык изилдеелерде ар кандай аныктамаларды 
берет мисалы,

• Мугалим материалды оозеки тушундуруу учурундагы иллюстрация.
• Таанып-билуу ишмердуулугунун жолу.
• Окуу материалын сунуштоо формасы.
• Дидактикалык принцип.
• Окуу моделдеринин мацызы.

Классикалык окутуу системасы айлана-чейре кубулуштарын, процесстерди, 
предметтерди караганда гана окуу ийгиликтуу болот деген божомолдоолорго таянып, 
керсетмелуулук принцибин сунуштаган. Немец педагогу Адольф Дистерверг адамдар 
керсетмелуулук жолу менен гана билимге жетет деп айткан. Ал эми К.Д. Ушинский окуу 
теориясын енуктурууде: «... Эгер биз сырткы дуйнеден кабыл алган маалыматтыбыз 
туура эмес болсо, анда жыйынтыктар дагы калп болушу мумкун», — деп белгилеген.

Каралып жаткан кубулуштардын мацызын ачуу учун мугалимдин милдети болуп 
окуучуларды ушул чыгармачылык процесске тартууга кандайдыр бир методикалык 
ыкмаларды табуу болуп эсептелинет.

Чех окумуштуусу Ян Амос Коменский адамдын таанып-билуу жолу конкреттуу 
фактылардын жана кубулуштардын сезимдик кабыл алуусунан башталаарына ишенип, 
окутуунун эц маанилуу принциби - керсетмелуулукту белгилеген. Ал теменку «алтын 
эрежени» сунуштаган: «Кeрe турганды  кeруу, уга турганды  -  угуу, жы ттооонуу -  
жыттоо, кармап кeрунуу -  кармоо б.а. таанып-билуу абдан кeп рецепторлордун 
катыш уусун талап кылат».

Белгилуу окумуштуулар А. Дистерверг, Г. Песталоцци, Ж. Руссо керсетмелуулуксуз
эч кандай билимге жетишпейт деген ойлорду айтышкан.

Педагогдун тажрыйбасынан

«Мисалы, биз биология мугалиминин сабагына кубе болгонбуз. Сабак ачык 
болгондон кийин мугалим абдан аракет кылып болгон керсетме куралды класска 
алып келген, бирок алар ар бир баланын астында 45 мунет жен эле экспонат катары 
турган. Мугалим алар менен езу дагы иштеген жок, балдар дагы иштеген жок».

Тарбиячы интерактивдуу ата-энелер чогулушун пландаштырып жаткан учурда 
керсетме куралды «Кайсы баскычта?», «Эмне учун?», «Кантип колдонуу керек?» - деген 
уч суроонун устунде иштеесу керек.

Интерактивдуу ата-энелер чогулушун еткерууде керсетмелуулуктун мааниси чон. 
Тарбиячы теменку суроолорго езунун жоопторун кошумчалаган учурда, кесипкейлук 
тууралуу айта алабыз.
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1. «Интерактивдуу ата-энелер чогулушунун кайсы баскычында кeрсeтмe курал 
колдонулат?» Бардык уч баскычта колдонсо болот: чакыруу, тушунуу, ойлонуу.13

2. «Эмне учун ар бир кeрсeтмe курал интерактивдуу ата-энелер чогулушунда 
иштелиши керек?» Ата-энелер учун маалыматты тушунуп кабыл алуу процесси 
башталат. «Адам, - деп белгилеген С.Л. Рубинштейн, -  бир нерсени тушунгусу 
келген муктаждык пайда болгондо ойлонот. Ой жугуртуу дайыма кейгейден 
же суроодон, тац калуудан же тушунбестуктен башталат. Инсандын ойлонуу 
процессине киришуусу дайыма кандайдыр бир маселени чечууге багытталат».

Керсетме куралды сабактын максатына жана милдеттерине жараша пайдалануу 
керек жана боло тургандыгын тарбиячылар тушунушу керек.

3. Кантип колдонуу керек? Интерактивдуу ата-энелер чогулушу кызыктуу, 
чыгармачыл болушу учун, керсетме курал ез учурунда колдонулушу зарыл. 
Тарбиячы ар бир сабактын режиссеру, окуп-уйренуу процессинде керсетме 
куралдарды колдонуу дагы ата-энелердин курактыктын езгечелугуне, 
муктаждыгына, кабыл алуу стилдерине жана башка педагогикалык принциптердин 
туура, орундуу колдонулушуна жараша боло тургандыгы ачыктан ачык.
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2-Б0ЛYМ БОЮНЧА КЫСКАЧА ПИКИР
2-белум методикалык суроолорго арналган. Бала бакчанын тарбиячысы 

гигиена тармагында балдардын турмуштук кендумдерун калыптаныруу максатында 
интерактивдуу ата-энелер чогулушун кайсы методикалар, кандай материалдын 
негизинде, кандай керсетмелуулукту колдонуу менен еткере ала тургандыгын ачык- 
айкын тушунуусу маанилуу.

Инсанга багытталган окутуу, инсанга багытталган мамиле билим беруу системасын 
реформалоодо гумандаштыруу багытында жаралган.

Бул реформалардын негизин тузген идея -  ар бир баланы инсан катары кароо, 
алардын оюн эске алуу, угуу, ар бир баланы ийгиликтуу экендигине ынандыруу, 
ишенуу, лидерликке умтултуу. Учурда турмуштук кендумдерге ээ болгон инсандар 
базар экономикасынын шартында ийгиликтерге жетишууде. Турмуштук кендумдерге 
эмнелер кире турганын айтып еттук. Инсанга багытталган «Окуу жана жазуу аркылуу 
сынчыл ой жугуртууну енуктуруу» методикасын колдонуу менен балдарда турмуштук 
кендумдерду енуктурсе болот. Бул процесс бала бакчада ата-эне менен кызматташуу 
аркылуу башталса, балдардын мумкунчулуктеру кецейет.
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3-Б0ЛYМ. МААНИЛYY БЕШ АТА-ЭНЕЛЕР ЧОГУЛУШУ

1. «БИРИНЧИ 
БАЙЛЫК 

ДЕН-СООЛУК»

3. «ТАЗАЛЫК 
©MYPre 

ГУЛ АЗЫК» J
5 ТУУРА

т а Ма к т а н у у
ЭРЕЖЕЛЕ J

ИНТЕРАКТИВДYY
АТА-ЭНЕЛЕР

ЧОГУЛУШУНУН
ТЕМАТИКАСЫ

2. «ЭШИГИН
кeРYп тeРYнe  

ет»

4. «СУУ-eMYРДYН 
БУЛАГЫ»_J

И Н ТЕРАКТИ ВДYY АТА-ЭНЕЛЕР 

ЧО ГУЛУШ УНУН СЦЕНАРИЙЛЕРИНИН 

ИШ ТЕЛМ ЕЛЕРИ КИЙИ НКИ Б Е ТТЕ ...
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1-ИНТЕРАКТИВДYY АТА-ЭНЕЛЕР ЧОГУЛУШУ 
ТЕМА: «БИРИНЧИ БАЙЛЫК-ДЕН СООЛУК»

Максаты: мектепке чейинки курактагы балдардын гигиена тармагында турмуштук 
кендумдерун калыптандыруу, позитивдуу гигиеналык журум-турумун жогорулатуу 
боюнча ата- энелердин биргелешкен ишмердуулугун уюштуруу.

Милдеттер:

1. Балдардын ден соолугуна баалуулук мамилени калыптандырууга туртку болуу.
2. Ата-энелерди ез ден соолугун натыйжалуу сактоого салым кошкон эскертуу 

менен тааныштыруу.
3. Балдардын турмуштук кендумдерун (сынчыл ой жугуртуу, таанып билуу, 

башка адамдар менен ез ара аракеттенуу) калыптандырууда ата-эненин 
синхрондуулугуна жетишуу.

КYтYЛYYчY натыйжалар:

ата-энелер:
• ден соолукка баалуу мамилени калыптандырышат;
• ез ден соолугун натыйжалуу сактоого туртку кылган эстеткич менен таанышышат;
• ез балдарында турмуштук кендумдерун (сынчыл ой жугуртуу, таанып билуу, 

башка адамдар менен ез ара аракеттенуу) калыптандырышат.

Колдонула турган материалдар: проектор, маркерлер, ватман кагазы 
(флипчарттар), А4 форматындагы кагаз, ата-энелер чогулушунун темасы боюнча 
колдонуу учун таркатма материалдар, видеороликтер, компьютер, интерактивдуу такта, 
скотч, кайчы, стикерлер, тустуу кагаз, тема боюнча балдар китептери.

Методика: Инсанга багытталган «Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жугуртууну 
енуктуруу» методикасы.

Убакыт: 40 мунет

Чогулушка алдын ала даярдоо:

1. Ата-энелер учун «Баланы езунун ден соолугу женунде кам керууге кантип жардам 
беруу керек?» аттуу эстеткич даярдоо.

2. «Биринчи байлык - ден соолук» темасы боюнча мультимедиялык презентация 
даярдоо.

3. Ата-энелер чогулушу ете турган жайдын жасалгасы.

4. Ата-энелер учун кергезмену жасалгалоо: фотосуреттер, чиймелер, суреттер ж.б.

5. «Биринчи байлык -  ден соолук» темасы боюнча балдар керкем адабияты.
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I. ЧАКЫРУУ БАСКЫЧЫ

КАДАМДАР ТАРБИЯЧЫНЫН
ИШМЕРДYYЛYГY

АТА-ЭНЕНИН
ИШМЕРДYYЛYГY

1-кадам. 

1 мунет

Саламатсыздарбы, кымбаттуу ата -энелер. 
Бугун биздин интерактивдуу деп аталган 
чогулуш балдарыбыздын ден соолугуна 
жана гигиенасына арналат.

Темасы: «Биринчи байлык-ден соолук».

Ата-энелер
тарбиячынын
презентациясын
угушат.

2-кадам. 

3 мунет

Тарбиячы ата-энелер чогулушун еткеруунун 
методикасына токтолуп, алардын ишинин 
негизги эрежелери менен тааныштырат, 
чогулуш тууралуу маалымат берет:
A) интерактивдуу, б.а. алар активдуу 

позицияда болушат жана ез ара 
аракеттенууде иштешет;

Б) кейгейду чечууге ата -энелердин езулеру 
катышышат;

B) презентацияларды даярдашат, эл 
алдында чыгып суйлешет жана талкууга 
катышышат.

Ата-энелер 
тарбиячынын 
презентациясын 
угушат, суроолор 
пайда болсо, 
талкуулашат.

3-кадам. 

4 мунет

Тарбиячынын сeзY: Кымбаттуу ата-энелер, 
азыр силерге чакан анкета таратылат.
Силер 4 мунеттун ичинде анкетанын 
суроосуна жооп бересинер.
1-тиркеме. Ата-энелер учун анкета

Ата-энелер 
таратылган анкетанын 
суроолоруна жооп 
беришет.

4-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы анкетанын ар бир суроосу 
боюнча талкуу еткерет, ар бир ата-эненин 
оюн айтуусуна кенул бурат.

Ата-энелер талкууга 
активдуу катышышат.

5-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелерди 5 кичи топко белет, 
ар бир топ учун алдын ала даярдалган 
«Баланы езунун ден соолугу женунде кам 
керууге кантип жардам беруу керек?» 
эстеткичи менен эки белуктуу кунделукту 
таратат. Ар бир топ эстеткичтеги 2 эреже 
менен теменку тапшырманын устунен 
иштейт- ез оюн жазуу, комментарий беруу. 
2-тиркеме. Ата-энелер учун эстеткич
«Баланы eзYHYн ден соолугу жeнYндe 
кам ^ р у у г е  кантип жардам беруу 
керек?»

Ата-энелер кичи 
топтордо иштешет, ал 
эми тарбиячы алардын 
иштеесуне байкоо 
жургузет.

6-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелердин презентациясын 
сурап, талкуу еткерет, презентациядан 
кийин езунун кыскача пикирин айтат.

Ата-энелер ойлорун, 
комментарийлерин 
презентация кылышат.
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I. ТYШYНYY БАСКЫЧЫ

КАДАМДАР ТАРБИЯЧЫНЫН
ИШМЕРДYYЛYГY

АТА-ЭНЕЛЕРДИН
ИШМЕРДYYЛYГY

7-кадам. 

7 мунет

Тарбиячы ата-энелерди презентация керуу 
учун ынгайлуу отурууга физикалык чейрену 
езгертет жана «БИРИНЧИ БАЙЛЫК 
ДЕН СООЛУК» деген презентацияны14 
сунуштайт.

Ата-энелер 
тарбиячынын 
презентациясы 
менен таанышышат. 
Суроолорду беришет, 
талкууга катышышат.

III. ОЙЛОНУУ БАСКЫЧЫ

КАДАМДАР ТАРБИЯЧЫНЫН
ИШМЕРДYYЛYГY

АТА-ЭНЕЛЕРДИН
ИШМЕРДYYЛYГY

8-кадам. 

4 мунет

Тарбиячы ата-энелерди видеотасма керуу 
учун ынгайлуу отурууга физикалык чейрену 
езгертет жана теменку шилтеме боюнча 4 
мунеттук видеотасманы керууну сунуштайт: 
https://voutu.be/7PNG95cf5wI

Ата-энелер
видеотасманы
керушет.

9-кадам. 

3 мунет

Видеотасманы керуп буткенден кийин, 
тарбиячы ата-энелерге теменку суйлемду 
толуктоого берет: «Мен учун №... кецеш 
маанилуу болду. Анткени...»

Ата-энелер 
суйлемду ез 
алдынча толукташат, 
каалоочулар окуп 
беришсе болот.

10-кадам. 

2 мунет

Тарбиячы интерактивдуу чогулушка 
активдуу катышкандарына ата-энелерге 
ыраазычылыгын билдирет, кайтарым 
байланыш учун анкета таратат. 
3-тиркеме. Кайтарым байланыш 
анкетасы

Ата-энелер кайтарым 
байланыш анкетасын 
толтурушат.

1-тиркеме 

АТА-ЭНЕЛЕР Y4YH АНКЕТА

1. Yй-бYле мучелеру ден соолукта болуш учун кандай эрежелерди колдонушат?
2. Yй-бYледе ден соолукка зыян келтирген жаман адаттарды жок кылыш учун эмне 

кылышат?
3. Yй-бYле мучелеру жеке гигиенанын маанилуулугун билишеби? Мисал келтиргиле.
4. Yй-бYледе спорт менен машыгууга кенул бурабы?
5. Yй-бYледе туура тамактанууга кецул бурушабы?
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2-тиркеме

АТА-ЭНЕЛЕР Y4YH ЭСТЕТКИЧ 
«Баланы вЗYHYн ден соолугу жвнYндв кам кврYYгв 

кантип жардам берYY керек?»

1. Балацыздын ден соолугун сактоого активдуу катышууга аракет кылыцыз. Ооруп 
калбаш учун эмне кылыш керек экенин ага эле айтып койбостон, жеке гигиена 
эрежелерин сактоону уйретунуз, эртец мененки кенугуулерду аткаруунун ден 
соолукка тийгизген пайдасын керсетунуз.

2. Балацызга дененин, шейшептердин, кийимдердин, уйдун тазалыгына карата 
гигиеналык талаптарды так сактоого уйретуцуз.

3. Балацызга ез кунун пландаштырууга, жумуш менен эс алууну алмаштыруу менен, 
кун тартибин сактоону уйретуцуз.

4. Балацызга ден соолугун езу кеземелдее кендумдеруне ээ болууга,езгече дене 
тарбиялык кенугуулерду аткарууда жардам берициз.

5. Балацызга табигый ден соолук факторлорун - кун, аба жана сууну туура колдонууга 
уйретуцуз. Баланын денесин чындоо адатын тарбияланыз.

6. Кыймылда жашоо экенин унутпацыз. Балацыз менен дене тарбия, спорт менен 
машыгыцыз, кебуреек сейилдециз, таза абада ойноцуз.

7. Балацызга туура тамактанууну уюштурунуз жана тамактануу тартибин сактоого 
позитивдуу мамилени тарбиялацыз, ден соолук учун кайсы тамактар пайдалуу, 
кайсылары зыяндуу экенин талдап, колдонууга уйретунуз.

8. Балацызга жугуштуу ооруларды алдын алуунун женекей эрежелерин уйретуцуз: 
жетелгендерден жана чучкургендерден алыс болуу; чоочун идиштерди, башка 
биреенун бет аарчысы колдонбоо; башка балдардын баш кийимдерин жана бут 
кийимдерин кийбее; жетелгенде жана чучкургенде башкаларга жуктурбоо учун 
оозун жабуу.

9. Балацызды уйде, кечеде, эс алууда коопсуз журум-турум эрежелери менен 
тааныштырыцыз жана емур учун коркунуч туудурган жагдайлардан качуу учун бул 
эрежелерди сактоону уйретуцуз.

10.Баланыздын жаш курактык жана жеке езгечелуктерун эске алуу менен кантип ден 
соолугун чыцдоо керектиги женунде илимий-популярдуу адабияттарды окуцуз.

3-тиркеме

Кайтарым байланыш анкетасы 

М eeнeту:_______________

0 т ^ р у у  о р д у :_________________________________

1. Чогулушта эмне маанилуу болду?___________________

2. Кандай суроолор пайда болду?

3. Кандай сунуштар жана каалоолор бар?
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2-ИНТЕРАКТИВДYY АТА-ЭНЕЛЕР ЧОГУЛУШУ 
ТЕМА: «ЭШИГИН К0РYП, Т0РYН0 0Т»

Максаты: мектепке чейинки курактагы балдардын гигиена тармагында турмуштук 
кендумдерун калыптандыруу, позитивдуу гигиеналык журум-турумун жогорулатуу 
боюнча ата- энелердин биргелешкен ишмердуулугун уюштуруу.

Милдеттер:

1. Ата-энелерди сапаттуу билим берууге жана балдардын коопсуздугуна ебелге 
тузген мектепке чейинки билим беруунун физикалык чейресу менен тааныштыруу.

2. Балдардын турмуштук кендумдерун (таанып билуу, чечимдерди кабыл алуу, 
сынчыл ой жугуртуу, чыгармачыл ой жугуртуу) калыптандырууда ата-эненин 
синхрондуулугуна жетишуу.

КYтYЛYYчY натыйжалар:

ата-энелер:
• сапаттуу билим берууге жана балдардын коопсуздугуна ебелге тузген мектепке 

чейинки билим беруунун физикалык чейресу менен таанышышат;
• ез балдарында турмуштук кендумдерду калыптандырышат (таанып билуу, 

чечимдерди кабыл алуу, сынчыл ой жугуртуу, чыгармачыл ой жугуртуу).

Колдоно турган материалдар: проектор, маркерлер, ватман кагазы (флипчарттар), 
А4 форматындагы кагаз, ата-энелер чогулушу темасы боюнча колдонуу учун таркатма 
материалдар, видеороликтер, компьютер, интерактивдуу такта, скотч, кайчы, стикерлер, 
тустуу кагаздар, фотосуреттер.

Методика: Инсанга багытталган «Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жугуртууну 
енуктуруу» методикасы.

Убакыт: 40 мунет.

Чогулушка алдын ала даярдоо:

1. «Эшигин керуп теруне ет»темасы боюнча мультимедиялык презентация даярдоо.
2. Ата-энелер чогулушу ете турган жайдын жасалгасы.
3. Ата-энелер учун кергезмену жасалгалоо: фотосуреттер, чиймелер, суреттер ж.б.
4. «Эшигин керуп теруне ет» темасы боюнча балдар керкем адабияты.

I. ЧАКЫРУУ БАСКЫЧЫ

КАДАМДАР ТАРБИЯЧЫНЫН
ИШМЕРДYYЛYГY

АТА-ЭНЕЛЕРДИН
ИШМЕРДYYЛYГY

1-кадам. 

1 мунет

Саламатсыздарбы, кымбаттуу ата- 
энелер! Бугунку интерактивдуу чогулуш 
балдарыбыздын билимине жана 
коопсуздугуна арналат.
Темасы: «ЭШИГИН К0РYП Т0РYН0 0Т»

Ата-энелер 
тарбиячынын 
презентациясын угуп 
отурушат.
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2-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелер чогулушун еткеруу 
методикасына токтолуп, алардын ишинин 
негизги эрежелери менен тааныштырып, 
алдыда боло турган иштер тууралуу 
маалымат берип, ата-энелерди бала 
бакчанын короосуна саякатка чакырат.

Ата-энелер 
тарбиячынын 
презентациясын угуп 
отурушат, суроолор, 
тактоолор болсо 
беришет, айтышат.

3-кадам. 

7 мунет

Тарбиячы ата-энелерди бала бакчанын 
короосуна алып чыгат, аларды тегерете 
тургузуп, 4 кичи топко белет, А4 барагында 
даярдалган Т-схемасын таратат жана 
теменкудей тапшырма берет: Бала 
бакчанын айланасын чогуу карап чыккыла 
жана таратылган баракты толтургула.
Бала бакчанын айланасын баарын байкап 
чыккандан кийин, топко келип бирге 
талкуулайбыз.
1-тиркеме. Т-схема

Ата-энелер кичи топто 
иштешет, тарбиячы 
байкоо жургузет, 
суроолору пайда 
болгон топторго 
жардам берет.

4-кадам. 

7 мунет

Топко келген учурда тарбиячы ата-энелер 
жазылган ойлорун топтоп алуусуна 
убакыт берет жана физикалык чейренун 
сапаттуу билим алууга жана коопсуздукка 
тийгизген таасирине кенулду буруу менен, 
презентацияны еткерет.

Ата-энелер 
презентацияга кенул 
бурушат, суроо-жоопко 
активдуу катышышат.

5-кадам. 

3 мунет

Тарбиячы ата-энелерге интерактивдуу 
чогулуштун темасы боюнча ез пикирлерин 
айтуу, аларда кандай ассоциациялар пайда 
болгону менен белушуу тапшырмасын 
берет.

Топтон бир 
катышуучунун оюн 
угушат.

6-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелерди презентацияны 
керуу учун ынгайлуу отурууга физикалык 
чейрену езгертет жана «Эшигин доруп, 
тeрYнe eт»15 презентациясын сунуштайт, 
талкуу еткерет.

Катышуучулар 
презентациянын 
талкуусуна активдуу 
катышышат.
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II. ТYШYНYY БАСКЫЧЫ

КАДАМДАР ТАРБИЯЧЫНЫН
ИШМЕРДYYЛYГY

АТА-ЭНЕЛЕРДИН
ИШМЕРДYYЛYГY

7-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелердин кенулун топтун 
дубалдарында илинген 7 фотосуреттерге 
бурат жана теменку тапшырманы берет:
1) Эзунерге жаккан мектепке чейинки билим 

беруу уюмдарынын физикалык чейресун 
тандагыла.

2) Канча ата-эне фотосуреттун жанына 
чогулса, ушул топ менен иштеп, эмне 
учун жакканына 3 далил таап, билдируу- 
презентация даярдап, айтып бергиле.

2-тиркеме. ФотосYрeттeр

Ата-энелер 
фотосуреттерду 
карап тандашат 
жана ез билдируу- 
презентацияларын 
даярдашат.

III. ОЙЛОНУУ БАСКЫЧЫ

КАДАМДАР ТАРБИЯЧЫНЫН
ИШМЕРДYYЛYГY

АТА-ЭНЕЛЕРДИН
ИШМЕРДYYЛYГY

8-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелердин презентациясын 
угат, «Эшигин керуп-теруне ет» макалы 
менен фотосуреттерду байланыштырууну 
сунуштайт, талкуу еткерет, кыскача пикирин 
айтат.

Ата-энелер ез 
жоопторунун 
презентацияларын 
сунушташат, талкууга 
катышышат.

9-кадам. 

2 мунет

Тарбиячы интерактивдуу чогулушка 
активдуу катышкандарына ата-энелерге 
ыраазычылыгын билдирет, кайтарым 
байланыш учун анкета таратат.
3-тиркеме. Кайтарым байланыш анкетасы

Ата-энелер кайтарым 
байланыш анкетасын 
толтурушат.

1-тиркеме

Т-схема

Бала бакчанын тышкы чэйрвсунун 
оц жактары

Бала бакчанын тышкы чэйрвсунун 
терс жактары
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2-тиркеме
Фотосуреттер
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3-тиркеме

Кайтарым байланыш анкетасы 

М э эн э ту :_______________

0 ткэруу  о р д у :_________________________________
1. Чогулушта эмне маанилуу болду?___________________

2. Кандай суроолор пайда болду?

3. Кандай сунуштар жана каалоолор бар?

3-ИНТЕРАКТИВДYY АТА-ЭНЕЛЕР ЧОГУЛУШУ 
ТЕМА: «ТАЗАЛЫК 0МYРГ0 ^ Л  АЗЫК»

Максаты: мектепке чейинки курактагы балдардын гигиена тармагында турмуштук 
кендумдерун калыптандыруу, позитивдуу гигиеналык журум-турумун жогорулатуу 
боюнча ата-энелердин биргелешкен ишмердуулугун уюштуруу.

Милдеттер:

1. «Тазалык емурге гул азык» темасы боюнча негизги тушунуктерду аныктап, талдап, 
жыйынтык чыгаруу.

2. Гигиена женунде ез эрежелерин иштеп чыгууга туртку болуу.
3. Балдардын турмуштук кендумдерун (таанып билуу, чечимдерди кабыл алуу, 

сынчыл ой жугуртуу) калыптандырууда ата-эненин синхрондуулугуна жетишуу.

Кутулуучу натыйжалар:

ата-энелер:
• «Тазалык емурге гул азык» темасы боюнча негизги тушунуктерду аныкташат 

талдашат, жыйынтык чыгарышат;
• гигиена женунде ез эрежелерин иштеп чыгышат;
• балдардын турмуштук кендумдерун (таанып билуу, чечимдерди кабыл алуу, 

сынчыл ой жугуртуу) калыптандырышат.

Колдоно турган материалдар: проектор, маркерлер, ватман кагазы
(флипчарттар), А4 форматындагы кагаз, ата-энелер чогулушу темасы боюнча колдонуу 
учун таркатма материалдар, видеороликтер, компьютер, интерактивдуу такта, скотч, 
кайчы, стикерлер, тустуу кагаздар, фотосуреттер.

Методика: Инсанга багытталган «Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жугуртууну 
енуктуруу» методикасы.

Убакыт: 40 мунет

Чогулушка алдын ала даярдоо:

1. «Тазалык емурге гул азык» темасы боюнча мультимедиялык презентация даярдоо.
2. Ата-энелер чогулушу ете турган жайдын жасалгасы.
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3. Ата-энелер учун кергезмену жасалгалоо: фотосуреттер, чиймелер, суреттер ж.б.
4. «Тазалык емурге гул азык» темасы боюнча балдар керкем адабияты.

I. ЧАКЫРУУ БАСКЫЧЫ

КАДАМДАР ТАРБИЯЧЫНЫН
ИШМЕРДYYЛYГY

АТА-ЭНЕЛЕРДИН
ИШМЕРДYYЛYГY

1-кадам. 

1 мунет

Саламатсыздарбы, кымбаттуу ата -энелер! 
Бугунку интерактивдуу чогулуштун темасы 
«Тазалык эмургэ  гул азык».

Ата-энелер 
тарбиячынын 
презентациясын угуп 
отурушат.

2-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелер чогулушун еткеруу 
методикасына токтолуп, алардын ишинин 
негизги эрежелери менен тааныштырып, 
алдыда боло турган иштер тууралуу 
маалымат берет.

Ата-энелер 
тарбиячынын 
презентациясын угуп 
отурушат, суроолор, 
тактоолор болсо 
беришет, айтышат.

3-кадам 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелерди терт кичи топко 
белет жана ар бир топко езунун суроосун 
берет:
1-топ. Тазалык деген эмне?
2-топ. Гулазык деген эмне?
3-топ. Таза журуу эмнеден башталат?
4-топ. Y ^  мектеп, айыл (шаар) таза болуш 
учун силер эмне кылышынар керек?

Ар бир топ езунун 
суроосуна жооп 
даярдайт.

4-кадам 

4 мунет

Тарбиячы ар бир топтун жообун угат, талкуу 
еткерет.

Ата-энелер 
езулерунун жоопторун 
презентациялашат, 
суроолорду беришет, 
талкууга катышышат.

II. ТYШYНYY БАСКЫЧЫ

КАДАМДАР МУГАЛИМДИН
ИШМЕРДYYЛYГY

ОКУУЧУНУН
ИШМЕРДYYЛYГY

5-кадам. 

7 мунет

Тарбиячы ата-энелерди презентацияны 
керуу учун ынгайлуу отурууга физикалык 
чейрену езгертет жана «Тазалык эмургэ  
гул азы к»16 аттуу презентациясын жана 
талкуусун сунуштайт.
1-тиркеме. Презентацияга кошумча 
маалымат

Ата-энелер 
тарбиячынын 
презентациясына 
кенул буруп, талкууга 
активдуу катышышат.
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6-кадам. 

7 мунет

Тарбиячы ата-энелерди видеотасма 
керуу учун ынгайлуу отурууга физикалык 
чейрену езгертет жана шилтемелер боюнча 
документалдык тасмаларды17 ачып, керууну 
сунуштайт:
1-топ: «Бой с пандемией: чистая правда!»: 

https://youtu.be/1ne86d4BMDI
2-топ: «Советская гигиена» 

https://youtu.be/O_Mf2ia4p_A
3-топ: «Гигиена»: 

https://fs.net-film.ru/fs69076.mp4
4-топ: «Невидимая власть микробов» 

https://youtu.be/AW_8DGZI4mA

Ата-энелер шилтеме 
боюнча 7 мунеттун 
ичинде тасмаларды 
керушет.

7-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелерге А4 барагын 
таратат жана тапшырма берет:ар бир топ 
тасмаларды кергенден кийин тазалык, 
гигиена боюнча 3 эреже тузушу керек жана 
А4 барагына жазуусу керектигин эскертет.

Ата-энелер кичи 
топтордо иштешет 
жана эреже тузушет.

III. ОЙЛОНУУ БАСКЫЧЫ

КАДАМДАР ТАРБИЯЧЫНЫН
ИШМЕРДYYЛYГY

АТА-ЭНЕЛЕРДИН
ИШМЕРДYYЛYГY

8-кадам 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелердин презентациясын 
угат, талкуу еткерет.

Ата-энелер тузген
эрежелерин
презентациялашат.

9-кадам. 

2 мунет

Тарбиячы интерактивдуу чогулушка 
активдуу катышкандарына ата-энелерге 
ыраазычылыгын билдирет, кайтарым 
байланыш учун анкета таратат. 
№2-тиркеме. Кайтарым байланыш 
анкетасы

Ата-энелер кайтарым 
байланыш анкетасын 
толтурушат.

1-тиркеме

Гулазык деген эмне 
(тарбиячы нын презентациясына кошумча материал)

Гулазык -  кубаты мол, узакка сакталган, ичкенге жарым-жартылай даяр кылып 
жасалган азык. Таразалай келгенде байыркы башаттын акылынан жаралган, эчен 
кылымдык мол тажрыйбанын табият менен шайкештигинин, ар нерсенин кадыр-баасын, 
сын-сыпатын терец билгендиктин тушуму.

Жоокерчилик заманда жортуулга чыккан, журушке аттанган ар эрендин жан 
баштыгында гулазыктын бир нече туру камдалган. Керек жерде жан казандагы кайнап 
жаткан сууга салып жиберип, курсагын тойгузуп, кубатын толтуруп, дымагын тирилтип, 
аны даярдаган асыл жарына, энесине же эже-карындашына батасын берген.
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Демек, гулазык адамга куч-кубат берген. Ал эми адам жашоосунда тазалык деген 
«ден соолук учун, ооруп кыйналбас учун, узак жашап, емур суруш учун, гул азык болуп 
эсептелет экен».

Даярдагандар: Бекташова Бактыгул
Жусупова Жаныл 

Анапия Курманалиев атындагы 
№2-бала бакчасы Ат-Башы району

2-тиркеме

Кайтарым байланыш анкетасы 

М eeнeту:_______________

0 ткэруу  о р д у :_________________________________
1. Чогулушта эмне маанилуу болду?_________________________________________

2. Кандай суроолор пайда болду?

3. Кандай сунуштар жана каалоолор бар?
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4-ИНТЕРАКТИВДYY АТА-ЭНЕЛЕР ЧОГУЛУШУ 
ТЕМА: «СУУ -  0МYРДYН БУЛАГЫ»

Максаты: мектепке чейинки курактагы балдардын гигиена тармагында турмуштук 
кендумдерун калыптандыруу, позитивдуу гигиеналык журум-турумун жогорулатуу 
боюнча ата-энелердин биргелешкен ишмердуулугун уюштуруу.

Милдеттер:

1. Суу кимге жана эмне учун керек экендиги женунде чыгармачылык иштерди 
аткарууга шарт тузуу.

2. Дуйне жузу боюнча суунун келемун аныктоо боюнча кенугуулерду аткарууну 
уюштуруу.

3. Практикалык иштер аркылуу сууну унемдеенун пайдасы женунде жыйынтык 
чыгарууга жардам беруу.

4. Балдардын турмуштук кендумдерун (таанып билуу, башкалар менен ез ара 
аракеттенуу, езун таануу) калыптандырууда ата-эненин синхрондуулугуна 
жетишуу.

Кутулуучу натыйжалар:

ата-энелер:
1. суу кимге жана эмне учун керек экендиги женунде чыгармачылык иштерди 

аткарышат;
2. практикалык кенугуу аркылуу дуйнедегу суунун санын аныкташат;

3. практикалык кенугуу аркылуу алар сууну унемдеенун пайдалуулугу женунде 
жыйынтык чыгарышат;

4. турмуштук кендумдерун (таанып билуу, башкалар менен ез ара аракеттенуу, 
езун-езу таануу) калыптандырышат.

Колдонула турган материалдар: Проектор/компьютер, ватман/флипчарт/ак
доска; А4 форматындагы кагаз маркерлери, ата-энелер чогулушунун темасы боюнча 
колдонуу учун таркатма материалдар, видео, тасма, кайчы, стикерлер, тустуу кагаздар, 
фотосуреттер.

Методика: Инсанга багытталган «Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жугуртууну 
енуктуруу» методикасы.

Убакыт: 40 мунет.

Чогулушка алдын ала даярдоо:

1. «Суу - емурдун булагы» деген темада маалыматтык текстти жана мультимедиялык 
презентацияны даярдоо.

2. Ата-энелер чогулушу ете турган жайдын жасалгасы.
3. Ата-энелер учун кергезмену жасалгалоо: фотосуреттер, чиймелер, суреттер ж.б.
4. «Суу - емурдун булагы» деген темада балдар учун керкем адабияттар.
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I. ЧАКЫРУУ БАСКЫЧЫ

КАДАМДАР ТАРБИЯЧЫНЫН
ИШМЕРДYYЛYГY

АТА-ЭНЕНИН
ИШМЕРДYYЛYГY

1-кадам. 

1 мунет

Саламатсыздарбы, кымбаттуу ата- 
энелер! Биздин кезектеги интерактивдуу 
чогулушубуз «Суу- эмурдун  булагы» 
темасына арналат.

Ата-энелер 
тарбиячынын 
презентациясын угуп 
отурушат.

2-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелер чогулушун еткеруу 
методикасына токтолуп, алардын ишинин 
негизги эрежелери менен тааныштырып, 
алдыда боло турган иштер тууралуу 
маалымат берет.

Ата-энелер 
тарбиячынын 
презентациясын угуп 
отурушат, суроолор, 
тактоолор болсо 
беришет, айтышат.

3-кадам. 

5 мунет

Ата-энелер экиден болуп иштешет. Аларга 
тарбиячы А4 барагын жана эки карточканы 
таратат.
1-карточка. Суу кимге керек?
2-карточка. Суу эмнеге керек?
Алардын милдети -  суреттерду карап, 
суроого жооп беруу менен ангеме жазуу. 
1-тиркеме. Карточкалар.

Ата-энелер жуптарда 
иштешет, ангеме 
жазышат.

4-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы каалоочулардын презентациясын 
угат, талкуу еткерет.
Тарбиячы кайсы жуп ангемесин окубай 
калса, калган катышуучулар таанышуу 
учун барактарын чогултуп, дубалга илет, 
сабактын аягында «Галерея боюнча тур» 
еткерууге даярдайт.
2-тиркеме. «Галерея боюнча тур» 
ыкмасы

Каалоочу катышуучу 
ата-энелер езулерунун 
жазган ангемелерин 
окуп беришет жана 
талкууга катышышат.
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II. ТYШYНYY БАСКЫЧЫ

КАДАМДАР ТАРБИЯЧЫНЫН
ИШМЕРДYYЛYГY

АТА-ЭНЕНИН
ИШМЕРДYYЛYГY

5-кадам. 

7 мунет

Тарбиячы ата-энелерди терт кичи топко 
белет. Ар бир топко тексттерди таратат.
Ата- энелер текстти ИНСЕРТ методу менен, 
башкача айтканда теменку белгилерди 
коюп окушу керек:
(V) -  бул маалымат менен учун тааныш 
(+) -  бул маалымат мен учун жаны 
(?) -  менде суроо бар, мен кенен билгим 
келет
(!) -  бул маалымат мен учун маанилуу 
болду.
3-тиркеме. ИНСЕРТ методу
4-тиркеме. «Суу -  эм урдун  булагы» 
текстти

Ата-энелер 
4-тиркемени 
алышат, тарбиячы 
презентацияда 
керсеткен белгилер 
менен тексттерди 
окушат, кичи топтордо 
презентация 
даярдашат.

6-кадам. 

5 мунет

Ата-энелер тексттерди окуп буткенден 
кийин, тарбиячы алардын презентациясына 
кенул бурат жана ИНСЕРТ методунун 
кийинки кадамы, ар бир белги боюнча ирети 
менен талкуулоо жургузет. Тарбиячыдан 
ИНСЕРТ методунун аткарылышынын 
кадамдары менен дыкат таанышып, туура 
колдонулушу кутулет.

Ата-энелер 
тарбиячынын 
нускамаларын, 
аткарышып 
суроолоруна жооп 
беришип, талкууга 
активдуу катышышат.

III. ОЙЛОНУУ БАСКЫЧЫ

КАДАМДАР ТАРБИЯЧЫНЫН
ИШМЕРДYYЛYГY

АТА-ЭНЕНИН
ИШМЕРДYYЛYГY

7-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелерди кичи 4 топторго 
белет жана теменку эки тапшырманы берет:

1. Чек-баракчадагы суроолорго жооп 
беруу жана теменку шилтемени ачып 
текшеруу https://www.mos.ru/saving- 
water/
5-тиркеме.

2. Практикалык иштен кийин 
№6-тиркемедеги «Сууну сактоо 
эрежелери» маалыматын окуп, «3 
эреже кошуу/алып салуу» кенугуусун 
аткаруу.
6-тиркеме.

Ата-энелер 
тарбиячынын 
нускамасы боюнча 5, 
6-тиркемелери менен 
иштешет.
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8-кадам 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелер менен бирдикте 
1-тапшырманы аткарат, жыйынтыгын 
чыгарат, 2-тапшырманын презентациясын 
талкуулашат.

Ата-энелер
ирети менен эки
тапшырманы
аткаруунун
жыйынтыгын
презентациялашат.

9-кадам. 

3 мунет

Тарбиячы интерактивдуу чогулушка 
активдуу катышкандарына ата-энелерге 
ыраазычылыгын билдирет, кайтарым 
байланыш учун анкета таратат. 
7-тиркеме. Кайтарым байланыш 
анкетасы

Ата-энелер кайтарым 
байланыш анкетасын 
толтурушат.
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1-тиркеме

СУУ КИМГЕ КЕРЕК?

СУУ ЭМНЕГЕ КЕРЕК?
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2-тиркеме

«Галерея боюнча тур»18

Жазуу иштерин басып чыгаруунун ыкмасы. Тыкан кайра жазылган иштер, класстын 
дубалында илинет. Кийинки жумуш учун езунче убакыт белунет: бардыгы класс боюу 
басып журушет, бири-биринин иштерин окушат жана бош орундарында же эсселер 
менен жанында жайгаштырылган езунче кагаздын барагына пикирлерди жазышат. Иштин 
артыкчылыгын белгилее керек, ал эми кумен саноолорду суроо турунде жазуу керек.

3-тиркеме 

Натыйжалуу окуу жана ой жугуртуу учун 
белгилердин интерактивдуу системасы (ИНСЕРТ)19

Маалымат менен иштее методу, натыйжалуу ойлонуу жана окууга жардам берген 
маркировкалоо ыкмасы. Текст менен диалог тузуу ыкмасы жана маалыматты тушунуу 
жана багыт алуу каражаты.

1. Тема боюнча билимдерди актуалдаштыруу.

2. Текстти белгилери менен окуу: (V) -  бул маалымат менен учун тааныш; (+) -  бул 
маалымат мен учун жаны; (?) -  менде суроо бар, мен кенен билгим келет; (!) -  бул 
маалымат мен учун маанилуу болду.

3. Ойлонуу (рефлексия) -  окуганды койгон белгилерге таянуу менен, жуптарда, андан 
сон топто талкуулоо. Топто талкуулоо «белгиден белгиге» журет; белгиленген 
маалымат ирети менен сунушталынат: билгенден баштап -  тушунуксузге.

4. Жыйынтыгында таблица тузулет же текст боюнча башка резюме (кыскача пикир) 
жазылат.

4-тиркеме 

«СУУ-eМYРДYН БУЛАГЫ»

1-топ. Суунун кандай касиеттери бар?

Суу жердеги негизги ресурстардын бири. Жер бетинде суусуз жашоо мумкун эмес. 
«Суу-емурдун булагы». Суу бардык жандыктарга -  жаныбарларга, канаттууларга, 
есумдуктерге жана ал тургай микроорганизмдерге керек. Суюк абалда суу тузсуз жана 
жыты жок, ал тунук жана куюлат. Суу кеп нерселерди эритет. Суу эриткич. Ичуу, тамак 
жасоо жана жеке гигиена учун жетиштуу келемде суу керек. Мисалы: ит тамаксыз 
100 кунге чейин жашайт, ал эми суусуз 10 кунден ашпайт. Адам тамак-ашсыз бир 
айдан ашык, ал эми суусуз бир нече кун жашай алат. всумдуктер куурап, суусуз елет. 
Таштарда, тамактарда, бардык тируу организмдерде суу бар. Адам 80% суудан турат 
жана кун сайын эки литрге жакын суюктукту чай, кофе, сут, шире турунде ичет. Адам кун 
сайын санитардык-гигиеналык эрежелерди аткарат. Кир жуу, пол, терезелерди тазалоо, 
есумдуктерду сугаруу ж.б.у.с. жумуштарды аткарат.

Сууну жаратылышта 3 абалда кезиктиребиз.
• Суу -  суюк, куюлат, тунук.

18 Методдун баяндалышы И.Низовскаянын «Сын ой жугуртууну естуре турган окуу жана жазуу»
программасынын сездугу китебинен алынды. -Бишкек, 2003.63-б..

19 Методдун баяндалышы И.Низовскаянын «Сын ой жугуртууну естуре турган окуу жана жазуу»
программасынын сездугу китебинен алынды. -Бишкек, 2003.63-б.
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• Суу -  катуу, кар жана муз.
• Суу -газ абалында -  буу турунде.

2-топ. Суу эмнеге пайдаланылат?

Биз денебиздеги тамак-аш аркылуу керектуу сандагы сууну камсыз кыла алабыз. 
Суу биздин денебиздин учтен эки белугун тузет. Суу уйлерду, коомдук имараттарды, 
кечелерду тазалыкта кармоо учун да керек.

Суу жолдору аркылуу адамдар кайыктарда, теплоходдордо сузушет. Азык- 
тулуктерду жана машиналарды ташышат, карагай агызышат. Суу электр тогун иштеп 
чыгуучу машиналарды кыймылга келтирет. Суу тутуктер аркылуу жылуулук алып барат. 
Адамдар жашаган жана иштеген уйлерду жылытат. Ысытылган суу теплицаларда 
естурулген есумдуктерге жылуулук берет. Суу темир жол менен автомобилдерди, 
транспортторду иштетиш учун да керек. 0нер жайынын бир да тармагы суусуз иштей 
албайт. Фабрикалар менен заводдордо, суу боекторду эритиш учун, кагаз, самын 
чыгарыш учун, нан бышырыш учун керек.

3-топ. Кы ргызстандын суу запасы кандай?

Баарыбызга белгилуу болгондой жердин терттен уч белугу суу. Анын ичинен 
тузсузу 2,5 пайызды тузет. Ал эми Кыргызстанды ала турган болсок, анын суу запасы 
жер устундегу жана жер астындагы суулардан турат. Суу булак болуп жердин алдынан 
чыгат. Тоо башындагы мецгулерден агып келет да, езен сууларды пайда кылат. 0зен 
суулар бири-бирине кошулуп отуруп, чоцоюп дарыяга айланат. Дарыя келге, дециздерге 
агып барат. Ала-Тоонун чокусундагы мецгулер суунун тоцгон абалы. Ал муз менен кар 
ээрисе сууга айланат. Мецгу ар дайым ээрип, салаа-салаа суулар ылдый агып турат. 
Бирок, мецгулер ээрип тугенуп калбайт. Тубелук муз болуп Ала-Тоонун чокусунда турат. 
Ала-Тоонун чокусундагы муздар ээрип суу болуп агып, биз пайдаланып жаткан, тоодон 
агып келген суу, «Аккан суу» деп аталат. «Ала-Тоодон аккан суу, Жан-жаныбарларды 
баккан суу»-деп улуу акын Жецижок ырдаган.

4-топ. Суунун ден соолукка тийгизген таасири кандай?

Сууну дайыма ичуу ден соолукка жакшы таасирин тийгизет жана организмдин 
бардык системаларынын нормалдуу иштеши учун абдан маанилуу:

• тамактын сицишин жакшыртат;
• дененин температурасы жана кан айлануу женге салынат;
• клеткаларды азык заттар жана кычкылтек менен камсыздоо нормалдашат;
• токсиндер жок кылынат.

Ошондой эле муундардын кыймылын жакшыртып, организмдеги ткандарды жана 
органдарды коргоого жардам берет. Адам кунуне 2-3 литр суу ичиши керек,15 кг дене 
салмагына 0,5 литр туура келерин эске алганда. Демек, адам канчалык салмактуу болсо, 
ошончолук организмдин бардык системаларынын нормалдуу иштеши учун суу ичиши 
керек. Мисалы, 75 кг салмактагы адам 2,5 литрден кем эмес, ал эми 90 кг салмактагы 
адам 3 литрден кем эмес ичиши керек.

Адамдардын сууну керектее керсеткучу теменкулерге байланыштуу болот:

1. Дене салмагы (бардыгы женекей, адамдын салмагы канчалык оор болсо, 
ошончолук кеп суу ичиш керек).

2. Энергетика чыгымдары (спорт менен машыгуу, ошондой эле оор, ысык шарттарда 
оор жумуштарды жасап жаткан калктын жумушчу табы).
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3. Климаттык шарттар (ысык климаты бар елкелерде, ошондой эле сырттагы жогорку 
температура шарттарында адам тердеп, суюктукту бир топ жоготот, организмдин 
иштешинде узгултукке учурабаш учун, аны кебейтуу керек).

5-тиркеме

Чек-баракча

Суроолор Комментарийлер

Эртен менен Сиз ойгондуцуз, уйкудан 
кийин езуцузду тазалоого убакыт келди. 
Тишти жууп жаткан учурда кранды 
ечуресузбу?

Эртец мененки тамакка меме же 
жашылча бар. Аларды кантип жууйсуз?

Сизде идиш жуугучту колдонуу 
мумкунчулугу бар деп элестетип 
керунузчу. Ага идиш жууганга 
ишенесизби?

Кебубуз идиштерди колубуз менен 
жууйбуз. Сизге уйде аэраторду колдонуу 
жагабы?

Жумуштан чарчап келгенден кийин 
эмнени тандайсыз:душ же ванна?

6-тиркеме

Тажрыйбалык иш аяктагандан кийин ата-энелер сууну сактоо эрежелерине 
сунуштарды киргизишет.

Сууну сактоо эрежелери:
Ашканада
• Идиштерди кол менен жууган учурда суунун жен гана агышына жол бербениз. 

Эгер Сизде кош раковина болсо, бир раковинага жууганга, экинчисине чайкаганга 
суу толтуруцуз.

• Муздак сууну ичуу учун крандагы сууну каалаган температурага жеткенче агыз- 
бастан, муздаткычка идишке сууну толтуруп коюп коюунуз.

• Меме-жемиштерди жана жашылчаларды идишке жуунуз. Чайкоо учун сууну 
есумдуктерду сугарууга колдонсонуз болот.

Yй чарбасында
• Кир жуугуч жана идиш жуугуч машинаны толук жуктелгенде гана иштетициз.
• Ашып кеткен жерлерди узгултуксуз кеземелдеп, аларды мумкун болушунча 

тезирээк оцдоцуз. Бул учун, суунун эсебин жана суу эсептегичтердин керсет- 
кучтеруне байкоо жургузуу эц жакшы, анткени алар биринчилерден болуп керек- 
теенун кебейушун керсетет.

• Сууну ашыкча коротпоо учун крандарды пайдалангандан кийин кылдат жана те- 
гиз жабыныз.

69



Ваннада жана дараатканада
• Ваннага караганда душка артыкчылык берициз. Ваннада жууганга Сиз 3 эсе кеп 

сууну сарптайсыз.
• Душ убактысын бир же эки мунетке кыскартуу менен, Сиз кунуне 12 литрге чейин 

сууну унемдей аласыз!
• Тишицизди, чачыцызды жууган учурда, сакалыцызды кырганда же колуцузду 

самындап жатканда кранды жабыныз. Сиз суткасына 40 литрге жакын сууну 
унемдей аласыз.

Бакчада
• Эгер Сиз эртен менен эрте же кечинде, температура темен болгон учурда 

сугарганда, анда бул буулануудан качууга мумкундук берет.
• Сугаруу учун мумкун болушунча алдын ала чогултулган жамгырдын суусун 

пайдаланыныз.
• 0сумдуктердун жалбырактарын эмес, тамырын сугарыцыз. Жалбырактарды 

сугарганда суу тезирээк бууланат.
• Сугаруу учун, мумкун болушунча, автоматтык сугаруу системасына караганда 

сугаруучу кутуга артыкчылык берициз.
• Басым кейгейлерунен алыс болуу учун, сууну эц кеп керектее сааттарында (18:00

22:00) есумдуктерду сугарбацыз.

7-тиркеме

Кайтарым байланыш анкетасы 

М еенету:______________

0ткeрYY о р д у :_________________________________
1. Чогулушта эмне маанилуу болду?_________________________________________

2. Кандай суроолор пайда болду?

3. Кандай сунуштар жана каалоолор бар?

70



5-ИНТЕРАКТИВДYY АТА-ЭНЕЛЕР ЧОГУЛУШУ 
ТЕМА: «ТУУРА ТАМАКТАНУУ ЭРЕЖЕЛЕРИ»

Максаты: мектепке чейинки курактагы балдардын гигиена тармагында турмуштук 
кендумдерун калыптандыруу, позитивдуу гигиеналык журум-турумун жогорулатуу 
боюнча ата- энелердин биргелешкен ишмердуулугун уюштуруу.

Милдеттери:

• Ата-энелерди туура тамактануу эрежелери менен тааныштыруу.
• Салыштыруу, талдоо жургузуу кендумун енуктуруу.
• Балдардын турмуштук кендумдерун (таанып билуу, башкалар менен ез ара 

аракеттенуу, езун таануу) калыптандырууда ата-эненин синхрондуулугуна 
жетишуу.

Кутулуучу натыйжалар:

Ата-энелер:
• туура тамактануу эрежелери менен таанышышат;
• салыштыруу талдоо жургузуу кендумун енуктурушет;
• турмуштук кендумдерун (таанып билуу, ез ара аракеттенуу, сынчыл ой жугуртуу) 

калыптандырышат.

Колдоно турган материалдар: проектор, маркерлер, ватман кагазы
(флипчарттар), А4 форматындагы кагаз, карточкалар; Азык-тулуктер же ар кандай тамак- 
аш азыктарынын суреттеру; «Тамактануу пирамидасы» плакаты; «Туура тамактануунун 
15 эрежеси» видеотасмасы. ата-энелер чогулушу темасы боюнча колдонуу учун 
таркатма материалдар, видеороликтер, компьютер, интерактивдуу такта, скотч, кайчы, 
стикерлер, тустуу кагаздар, фотосуреттер.

Методика: Инсанга багытталган «Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жугуртууну 
енуктуруу» методикасы.

Убакыт: 40 мунет

Чогулушка алдын ала даярдоо:

1. «Туура тамактануу эрежелери» темасы боюнча мультимедиялык презентация 
даярдоо.

2. Ата-энелер чогулушу ете турган жайдын жасалгасы.
3. Ата-энелер учун кергезмену жасалгалоо: фотосуреттер, чиймелер, суреттер ж.б.
4. «Туура тамактануу эрежелери» темасы боюнча балдар керкем адабияты.

I. ЧАКЫРУУ БАСКЫЧЫ
КАДАМДАР ТАРБИЯЧЫНЫН

ИШМЕРДYYЛYГY
АТА-ЭНЕНИН
ИШМЕРДYYЛYГY

1-кадам. 

1 мунет

Саламатсыздарбы, кымбаттуу ата-энелер! 
Бугунку интерактивдуу чогулуштун темасы: 
«Туура тамактануу эрежелери»

Ата-энелер 
тарбиячынын 
презентациясын угуп 
отурушат.
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2-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелер чогулушун еткеруу 
методикасына токтолуп, алардын ишинин 
негизги эрежелери менен тааныштырып, 
алдыда боло турган иштер тууралуу 
маалымат берет.

Ата-энелер 
тарбиячынын 
презентациясын угуп 
отурушат, суроолор, 
тактоолор болсо 
беришет, айтышат.

3-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелерге концептуалдык 
таблица толтурууну сунуштайт:

Ата-энелер 
концептуалдык 
таблица толтурушат.Качан? Убакыт Сиз эмне 

жедициз?
Эртен менен
Туште
Туштен кийин
Кечинде

4-кадам. 

5 мунет

Каалоочулар презентацияларын 
керсетушет, тарбиячы талкуу жургузет.

Ата-энелер 
концептуалдык 
таблицаларын 
презентациялашат. 
Талкууга катышышат.

5-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы19 ата-энелерге А, С, Д, К 
тамгалары тартылган карточкаларды 
алууну сунуштайт жана ушул боюнча 
топторго белет. Ар бир топко тамгасына 
жараша суреттерду таратат жана езунун 
концептуалдык картасынан бул витаминдер 
катышкан тамактар бар же жок экендигин 
аныктоо тапшырмасын берет.

Ата-энелер кичи 
топто иштешет, 
талдоо жургузушет. 
Презентация кылышат, 
талкууга катышышат.

II. ТYШYНYY БАСКЫЧЫ

КАДАМДАР ТАРБИЯЧЫНЫН
ИШМЕРДYYЛYГY

АТА-ЭНЕЛЕРДИН
ИШМЕРДYYЛYГY

6-кадам. 

3 мунет

Тарбиячы ата-энелерди видеотасма керуу 
учун ынгайлуу отурууга физикалык чейрену 
езгертет жана теменку шилтеме боюнча 
https://youtu.be/5kI500Qm0n4 
«Туура тамактануунун 15 эрежеси» аттуу 
видеотасмасынан узунду керууге чакырат.

Ата-энелер
видеотасмадан узунду 
керушет:

(2,36 мунетунен 
баштап 5 мунетке 
чейин).

7-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелерге жазган 
концептуалдык таблицалары менен 
видеотасмадан алган маалыматты 
салыштыруу тапшырмасын берет.

Ата-энелер езулерунун
жазгандары менен
видеотасмадан алган
маалыматтарды
салыштырышат,
айырмачылыктарды
белгилешет.
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8-кадам. Тарбиячы катышуучулардын Ата-энелер

5 мунет презентацияларын угат, талкуу жургузет. жазгандарын
презентациялашат. 
Талкууга катышышат.

III. ОЙЛОНУУ БАСКЫЧЫ

КАДАМДАР ТАРБИЯЧЫНЫН
ИШМЕРДYYЛYГY

АТА-ЭНЕЛЕРДИН
ИШМЕРДYYЛYГY

9-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы ата-энелерди 4 кичи топко белет, 
эки тиркеме менен иштеену сунуштайт:

1) «Тамактануу пирамидасы» плакаты.
2) Кыргыздардын тамактануу салты 

тексти.

Ата-энелердин азыркы милдети -  
Тамактануу пирамидасын ачыктаган текстти 
окуп, Венндин диаграммасын колдонуу 
менен кыргыздардын тамактануу салтын 
салыштыруу.

1-тиркеме. «Тамактануу пирамидасы» 
плакаты

2-тиркеме. Кы ргыздардын тамактануу 
салты тексти

3-тиркеме. Венндин диаграммасы

Ата-энелер
тиркемелерди алышат, 
кичи топтордо

теменку кадамдарды 
аткарышат:

1-кадам: Ата-энелер 
берилген маалыматтар 
менен дыкат 
таанышышат:

1) «Тамактануу 
пирамидасы» плакаты

2) Кыргыздардын 
тамактануу салты 
тексти.

2-кадам: Салыштыруу 
процесси. Венндин 
диаграммасы менен 
иштее

3-кадам:
Презентацияга
даярдануу.

10-кадам. 

7 мунет

Тарбиячы ата-энелердин презентациясына 
кенул бурат жана езунун «Туура 
тамактануу эрежелери» темадагы 
презентациясы менен тааныштырат.

Ата-энелер 
тарбиячынын 
суроолоруна жооп 
беришип, талкууга 
активдуу катышышат.

11-кадам. 

5 мунет

Тарбиячы 5 интерактивдуу ата-энелер 
чогулушу женунде кыскача ез пикирин 
айтат, ата-энелерге интерактивдуу 
чогулуштарга активдуу катышкандары учун 
ыраазычылыгын билдирет.

Ата-энелер 
тарбиячынын угушат, 
суроо беришет, 
талкууга катышышат.

12-кадам. 

3 мунет

Тарбиячы кайтарым байланыш учун анкета 
таратат.
4-тиркеме. Кайтарым байланыш 
анкетасы

Ата-энелер кайтарым 
байланыш анкетасын 
толтурушат
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1-тиркеме

ТАМАКТАНУУ ПИРАМИДАСЫ21

Майлар жана 
таттуулар 

! о рточо
Эт, балык, i 

буурчак, 
жумуртка жана 

жангактар 
2-3 белугу

Жемиштер 
2-4 б е л у гу

Нан, ботко, 
кесме, ! 
куруч - 

6-11 
б е л угу

•  Май (там ак-аш ты н кура м ы н д а  ж ана кош улган)
^  Кант (кош улган)

1992-жылы Гарвард коомдук саламаттыкты сактоо мектебинин адистери 
америкалык диетолог Уолтер Виллеттин жетекчилиги алдында универсалдуу тамактануу 
пирамидасын тYЗYшкeн, ал дYЙнe жYЗYнe белгилYY болгон. Бул бир нече сегменттерге 
(бeлYктeргe) бeлYнгeн пирамида. Алардын ар бири азыктардын тигил же бул тобун 
билдирет -  дан, жашылча, эт, CYт, таттуулар. КeрYHYШY боюнча сегмент канчалык 
чон болсо, ошончолук кeп ушул азыктар рациондо болушу керек. Ошону менен, дени 
сак тамактануу пирамидасынын жаратуучулары кYHYмдYк рациондогу тамак-аштын 
пайдалуу катнашын ийгиликтYY чагылдырышты.

Дени сак тамактануу пирамидасынын кабаттар боюнча сунуштар

Биринчи кабат -  дан эгиндери. Алардын курамында майлар аз, алар организмге 
керектYY витаминдерди, минералдарды жана клетчаткаларды камсыздайт. Ага буудай 
данынан жасалган кесме жана нан азыктары кирет. Бул азык-тYЛYк тобу татаал 
углеводдордун булагы болуп эсептелет. Нан жана кондитердик азыктар калориясы 
жогору, бирок азыраак пайдалуу элементтерди камтыгандыктан, аларды колдонууну 
азайтуу сунушталат -  дан боткосун жеген пайдалуураак. Бул топтун азыктары салмак 
кошот деп эсептелет. Бирок, коркунуч аларда эмес, ушул тамактар YЧYн кeбYрeeк 
сандагы майды камтыган кадимки кошулмаларда -  бутерброддогу майда, кесме YЧYн 
соуста.

Экинчи кабатта -  жашылча-жемиштер. Алар организмди маанилYY витаминдер, 
минералдар жана клетчатка менен камсыз кылат. Ошондой эле, кeбYнчe майлар 
камтылбайт. Рационго витамин С (цитрус жемиштер, киви, кулпунай) жана А витамини 
(сабиз, ашкабак, шпинат, капуста, коон) шп камтылган азыктарды киргизYY сунушталат. 
Мeмe-жемиштерди «закуска YЧYн» жесе болот, жацы жемиштерди мезгилине жараша 
тандап, ширелерге эмес, бYTYндeй жемиштерге артыкчылык берсе жакшы. Тоцдурулган 
азыктар да абдан ылайыктуу, кээде алар узак убакыт бою сакталган жацы тамак-ашка 
караганда кeбYрeeк пайдалуу заттарга ээ болушу мYмкYн. Жашылча-жемиштердин 
YЛYШY тeмeнкYдeй бeлYшTYPYлeт: 2 порция жемиш (кYHYнe 300 г жакын) жана 3 порция 
жашылча (400-450 г).
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Y4YH4Y кабат — жаныбарлардан алынган азыктар. Бул CYт жана эт азыктарынын 
тобу, анын ичине канаттуулар, буурчак, жумуртка жана жангактар кирет. Мындай тамак- 
аш денени маанилYY азыктар, биринчи кезекте белок, кальций, темир жана цинк менен 
камсыз кылат. Майы аз эттин эц жакшы сортторун -  уйдун, торпоктун жана койдун эти 
тандацыз. Эттин майсыз бeлYктeрYнe же майсыз уйдун этине артыкчылык берициз, 
балык, айрыкча дециз балыгы жeнYндe унутпацыз. Жумуртканын сарысынан баш 
тартыцыз (аларда холестерин шп) -  дарыгерлер жумасына 4 жумуртканын сарысын 
жегенди сунушташат. Жацгакты ашыкча жебециз -  кYнжYт же ^ н  карама сыяктуу 
жацгактар жана уруктар абдан майлуу. СYт азыктары да белоктун жакшы булагы болуп 
саналат. Мындан тышкары, аларда кальций жана А жана D витаминдер шп. Бул аз 
майлуу же майсыз CYт азыктарына артыкчылык берYY сунушталат.

Пирамиданын акы ркы  кабаты -  майлар жана таттуулар. 03YЦYЗДY жана 
жакындарыцызды бул азыктарды мYмкYH болушунча аз колдонууга кeнYкTYPYY 
сунушталат. Алардын ^ 6 y калориясы жогору болгондуктан, организмди кант, май жана 
калориядан башка эч кандай азык менен камсыз кылбайт.

Туура тамактануу пирамидасына ылайык тамак-аш керектвв нормалары
• майлар, майлар жана таттуулар -  сейрек колдонуу керек;
• CYT, йогурттар, сырлар -  2-3 порция;
• эт, канаттуулар, балык, жумуртка, жангактар, буурчак -  2-3 порция;
• жашылчалар -  3-5 порция;
• жемиштер -  2-4 порция;
• нан, жарма, кYPYч жана кесме азыктары - 6-11 порция.

Порция деген эмне?
• Нан, ботко жана кесме азыктары. 1 кесим нан; 90 г бышырылган кYPYч, кесме 

азыктары же даяр ботколор.
• Жашылчалар: 50 г жашыл салат; 60 г майдаланган кайнатылган же чийки 

жашылчалар; 175 мл жашылча ширеси.
• Жемиштер: 1 орто алма, банан, апельсин, алмурут же шабдалы; 125 г 

кайнатылган же тондурулган жемиш; 40 г кургатылган жемиштер; 175 мл жемиш 
ширеси (100% шире).

• СYT азыктары: 250 мл CYT же йогурт; 45 г быштак; 60 г сыр.
• Белоктор: 60-90 грамм бышырылган сeeксY3 майсыз эт, балык же yh 

канаттуулары (карта палубасынын eлчeмYндeгY бир кесим). ТeмeнкY азыктарды 
30 г этке тецесе болот: 90 г кайнатылган буурчак; 1 жумуртка; 50 г жангактар; 2 
аш кашык арахис майы

Бул «порциялардын» бардыгы абдан шарттуу экендиги TYШYHYKTYY. Бирок бул 
азыктар кандай пропорцияда бeлYШTYPYЛYШY керек экенин TYШYHYYгe жардам берет.

2-тиркеме

Кыргыздардын тамактануу салты

Кыргыз ашканасы бай жана бeтeнчeлYккe ээ. КeчмeндeрдYн жашоодогу Yрп-адаты 
суук жана жылуу аба-ырайында талаа жана тоо арасында бир орундан экинчи орунга 
дайыма орун которуудан тургандыктан тамак-ашы калориялуу жана аш болумдуу болгон.

Кыргыздардын тамак-аш рационунда негизги тамак-аш компоненттери болуп CYт 
азыктары эсептелет: таза кычкыл cyt -  «жуурат», кычкыл cyt -  «айран», «CY3мe», 
бышырылган CYTTeH жасалган «быштак», тоголок жана кургатылган быштактын шарлары
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-  «курут» койдун же эчкинин cyty - «эжигей», «каймак», «сары май». Ачытуу жолу менен 
бээнин CYTYHeH элдик суусундук - «кымыз» алынат. Кымыз, айран, курут дайыма cyHy^ Y  
тамактардан болуп келген, анткени аларды кeчмeн жашоо шарттарында сактоо оцой 
болгон.

Ошондой эле кыргыздардын тамак-аш рационунда эт басымдуулук кылат. Кыргыздар 
козу, жылкынын, уйдун, TeeHYH, эчкинин, ошондой эле топоздун, койдун этин жешет. 
Эт -  кыргыз ашканасынын кeпчYЛYK тамактарынын негизин TYзeт. Салттуу кыргыз 
ашканасында дайыма кайнатууга артыкчылык берилип келген. Этти даярдоо жана 
узакка сактоого шп ш ^ л  бурулган, бул YЧYH аны туздап, ыштап, CYрсYTYШкeн.

Акшак жана ундун 6ytyh дандарынан ар кандай тамактарды даярдашкан. Бул 
ар кандай ботколор -  «кeжe», «ботко», «атала», суусундуктар - «умач», «максым», 
«жарма» ж.б.

3-тиркеме

Венндин диаграммасы

Тегерек диаграмма. ТYШYHYKтeр, ойлор, кубулуштар, фактыларды салыштыруу YЧYH 
пайдаланылат. Тегеректин ар биринин бош жерлери айырмачылыктарды жазуу YЧYн; 
тегеректин кездешкенинен тY3Yлгeн айланалардын жалпы бeлYMY -  окшош белгилерин 
жазуу YЧYH пайдаланылат. Англиялык логик Джон Венндин аты боюнча аталат.

4-тиркеме

Кайтарым байланыш анкетасы 

М еенету:______________

0ткeрYY о р д у :_________________________________

1. Чогулушта эмне маанилYY болду?___________________

2. Кандай суроолор пайда болду?_____________________

3. Кандай сунуштар жана каалоолор б а р ? _____________
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3-Б0ЛYМ БОЮНЧА КЫСКАЧА ПИКИР
3-бeлYм интерактивдYY ата-энелер чогулушунун иштелмелерин сунуштайт. 

ИнтерактивдYY ата-энелер чогулушунун максаттары кенен, аларга жетишYY YЧYн 
системалуу иш кYTYлeт: бала бакчадан, тарбиячыдан, балдардан, алардын ата- 
энелеринен. Мектепке чейинки курактагы балдардын гигиена тармагында турмуштук 
кeндYMдeрYH eHYKTYPYYre инсанга багытталган окутуунун алкагында «Окуу жана жазуу 
аркылуу сынчыл ой жYГYPTYYHY eнYKTYPYY» методикасынын методдорун жана ыкмаларын 
колдонуу аркылуу жетишYYгe болот деген тезисти негиз кылуу менен, интерактивдYY 
ата-энелер чогулушунун иштелмелери сунуш кылынууда.

«Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жYГYPTYYHY eHYKTYPYY» методикасынын 
алкагында пландаштырылган интерактивдYY ата-энелер чогулушу Yч баскычтан турат: 
чакыруу, TYШYHYY, ойлонуу. Ар бир баскычта тарбиячы жана ата-эненин ишмердYYЛYГYHYH 
активдYYЛYГY же пассивдYYЛYГY ар TYPДYY. Методикадагы эн маанилYY педагогикалык 
принциптер:

1) Табиятка шайкештик
2) Гумандуулук
3) Демократиялуулук
4) Маданий шайкештик принциби
5) БYTYHДYK принциби

Негиз кылган принциптер, окуп-YHPeHYY процессин окуучунун курактык eзгeчeлYГYH, 
анын муктаждыктарын, анын денгээлин эске алууну кeздeйт. Ошондой эле eзYн 
eHYKTYPYY, eзYH таануу, eзYH тарбиялоо процесстерин сунуштоо принциптердин башкы 
позициясы.

«Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жYГYPTYYHY eHYKTYPYY» методикасынын 
жардамы менен гигиена тармагындагы мектепке чейинки курактагы балдардын 
турмуштук кeндYMдeрYH калыптандырууга, eнYKTYPYYгe жана позитивдYY гигиеналык 
жYPYM-турумун жакшыртууга MYMKYHДYK TY3Yлeт.
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4-Б0ЛYМ. ПРАКТИКА, ПРАКТИКА, ПРАКТИКА

ПОЗИТИВДYY ГИГИЕНАЛЫК 
ЖYРYМ-ТУРУМУН 

КАЛЫПТАНДЫРУУГА 
К0НYГYYЛ0Р, ТАПШЫРМАЛАР

1Р

2. 03YH ТААНУУ, 03YH 
ТАРБИЯЛОО К0HДYМД0РYH 

КАЛЫПТАНДЫРУУГА 
ПРАКТИКАЛЫК К0HYГYYЛ0Р 

ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР
Р

3.ЧЫГАРМАЧЫЛЫК 
(КРЕАТИВДУУ) К0НДУМУН 

КАЛЫПТАНДЫРУУГА 
К0НУГУУЛ0Р J

С у р о о л о р д у н  ж о о п т о р у  к и й и н к и  

б е т т е . . .
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БАЛДАРДЫН 
ПОЗИТИВДУУ ГИГИЕНАЛЫК ЖУРУМ-ТУРУМУН 

КАЛЫПТАНДЫРУУГА ПРАКТИКАЛЫК К0НУГУУЛ0Р ЖАНА 
ТАПШЫРМАЛАР

1-KQHYFYY

Аталышы «Гигиеналык каражаттарды тандоо»

КYтYЛYYчY
натыйжалар:

Балдар:
• дидактикалык тапшырманы аткарышат;
• практикалык иштер аркылуу гигиена эрежелери боюнча ез 

билимин бекемдешет;
• гигиена буюмдары женYнде билимин бекемдешет.

Топ/Жаш Жогорку топтогу балдар (5-6 жаш)

Убакыт 7-8 мYнет

Рефлексия 2-3 мYнет

KepeKmYY
материалдар

Ар кандай нерселери бар карточкалар, топ, TYCTYY карандаштар, 
тартылган градусник, TYCTYY барактар.

Аткаруу
тартиби

Чакыруу баскы чы :
1-кадам. Тарбиячы балдарды тегерете тизилYYHY суранат.
2-кадам. Балдар тегерете турушат, тарбиячы борбордо.
3-кадам. Тарбиячы теменкYдей керсетмелердY берет: мен топту 
ыргытам, ал эми силер колдонгон жана билген гигиеналык 
буюмдарды айтасыцар.
4-кадам. Тарбиячы мындай дейт: «Келгиле, ойноп керелY, мисалы 
мен топту ыргытам, Аман кармайт жана «самын» дейт жана 
Азизага ыргытат, ал «тарак» дейт ж.б. Ким айта албаса, оюндан 
чыгат.

Тушунуу баскы чы :
5-кадам. Тарбиячы балдарга гигиеналык каражаттар тартылган 
карточкаларды керсетYп, алардын презентацияларын еткерYп, оц 
гигиена эрежелерин тYШYндYрет. Балдарга суроолорду берет жана 
талкуу еткерет.

Ойлонуу баскы чы :
6-кадам. Тарбиячы балдарды дагы бир жолу ойногонго жана 
гигиенанын жацы буюмдарын кайталоого чакырат.
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Рефлексия 
(ой жYгYртYY)

Эгерде тарбиячы балдардан кайтарым байланыш алууну кааласа, 
анда ал ой жYГYPTYY YЧYн ар кандай ыкмаларды колдоно алат. Биз 
«Маанай термометри» ыкмасын колдонууну сунуштайбыз.

«Маанай термометри» ыкмасы
Тарбиячы балдардан TYCY алардын маанайын мYнездеген 
карандашты тандоону суранат. Балдардын милдети -  маанай 
термометрин боёо. Маанайды аныктоо YЧYн тарбиячы бир нече 
суроолорду берет:

• Сиздин маанайыцыз азыр кандай?
• БYГYн сизге эмне кебYреек жакты?
• Жакшы маанай тYЗYYге бизге эмне жардам берди? 

(ишенимдYY достор, жолдоштор, жылмаюу, кызыктуу 
биргелешкен иш, достук, бири-бирине боор ооруу).

Кыскача
пикир
(резюме)

1. Бул активдYY ишмердYYЛYк болгондуктан, балдар бирге 
иштеенY жакшы керYшет, ал эми тарбиячы байкоочу катары 
иштейт. Бардык балдар ишмердYYЛYкке тартылганына байкоо 
ЖYPГYЗYП, суроонун YCTYнен иштеп жаткандыгына ишенициз.

2. Ойлонуу баскычында балдарга бул гигиеналык буюмдарды 
тартууну же ийлеп чаптоону сунуштаса болот.

2-KQHYrYY

Аталышы «Ж агымдуу сездер»

КYтYЛYYЧY
натыйжалар:

Балдар:
• башкаларга позитивдYY баа берYY кендYмдерYн 

пайдаланышат;
• жацы жагымдуу сездер менен таанышышат.

Топ/Жаш Жогорку топтогу балдар (5-6 жаш)

Убакыт 7-8 мYнет

Рефлексия 2-3 мYнет

КеректYY
материалдар

Балдардын бири-бирине жылмайган CYреттерY, tyctyy 
карандаштар, тартылган термометр, TYCTYY барактар.

Аткаруу
тартиби

Чакыруу баскы чы :
1-кадам. Тарбиячы окуучуларга кенYГYYHY кантип аткара 
тургандыгын TYШYHдYрет.
2-кадам. Балдар 2 катар тизилишет жана бири-бирин карап 
турушат. Алар бири-бирине жакшы сездердY айтышат жана ар бир 
сезден кийин бир кадам алдыга жылышат.
3-кадам. Тарбиячы бир нече мисал келтирет:

1. Сен тыкан кызсыц.
2. Сен абдан тамашакейсYH.
3. Сен эч качан эч кимди таарынтпайсыц.

4-кадам. Тарбиячы жецYYЧYлердY аныктайт: бири-бирине 
кадамдардын саны боюнча эц жакын келген жуп утат.
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ТYШYHYY баскы чы :
5-кадам. Тарбиячы «Башкаларга оц баа берYY» деген темада 
жацы маалыматтарды сунуштайт, балдардын бири-бирине 
жылмайган CYреттерYн керсетет жана аны балдар менен суроо- 
жооп TYPYHде талкуулайт.

Ойлонуу баскы чы :
6-кадам. Тарбиячы суроо берет: «Сен дагы кимге жакшы сездердY 
айта аласыц?» жана каалоочу балдардан сурайт.

Рефлексия 
(ой жYгYртYY)

Эгерде тарбиячы балдардан кайтарым байланыш алууну кааласа, 
анда ал ой ЖYГYPTYY YЧYH ар кандай ыкмаларды колдоно алат. Биз 
«Маанай термометри» ыкмасын колдонууну сунуштайбыз.

«Маанай термометри» ыкмасы
Тарбиячы балдардан tycy алардын маанайын мYнездеген 
карандашты тандоону суранат. Балдардын милдети -  маанай 
термометрин боёо. Маанайды аныктоо YЧYH тарбиячы бир нече 
суроолорду берет:

• Сиздин маанайыцыз азыр кандай?
• БYГYH сизге эмне кебYреек жакты?
• Жакшы маанай тYЗYYге бизге эмне жардам берди? (ишенимдYY 

достор, жолдоштор, жылмаюу, кызыктуу биргелешкен иш, 
достук, бири-бирине боор ооруу).

Кыскача
пикир
(резюме)

Мындай кенYГYYлердY системалуу TYPде ишке ашыруу балдардын 
турмуштук кендYмдерYH калыптандырууга жана енYкTYPYYге typ^ y 
болот.

3-KQHYFYY

Аталышы «СYреттY топтоо»

КYтYЛYYЧY
натыйжалар:

Балдар:
• чогуу иштеенY YЙренYшет;
• сергек жашоо образы женYнде билимди бекемдешет.

Топ/Жаш Жогорку топтогу балдар (5-6 жаш)

Убакыт 7-8 мYнет

Рефлексия 2-3 мYнет

КеректYY
материалдар

Гигиеналык буюмдар тартылган карточкалардын белYктерY, tyctyy 
карандаштар, тартылган термометр, tyctyy барактар.

Аткаруу
тартиби

Чакыруу баскы чы :
1-кадам. Тарбиячы ар бир балага гигиеналык предметтердин 
кайсы бир белYГY бар карточкаларды таратат.
2-кадам. Тарбиячы балдарга ^ hy^ yhy кантип аткара тургандыгын 
TYШYHдYрет: кенYЛДYY ыр коюлат, балдар бири-биринин CYреттерYH 
карашып, карточканын башка белYктерYн издеп табышат. Ыр 
токтогондо балдар гигиенага байланыштуу CYреттердY чогултушу 
керек (мисалы, «Тарак», «Самын», «Суу», «Тиш пастасы» ж.б.).
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ТYШYHYY баскы чы :
3-кадам. СYрет толугу менен чогултулган учурда, балдар Yч жолу 
кол чабышат.
4-кадам. СездY биринчи тYЗген команда утат.

Ойлонуу баскы чы :
5-кадам. Тарбиячы кезеги боюнча бардыгына карточкадагы 
CYреттердY керсетYYHY сунуштайт жана топтук талкуулоо ЖYргYзет.

Рефлексия 
(ой жYгYртYY)

Эгерде тарбиячы балдардан кайтарым байланыш алууну кааласа, 
анда ал ой ЖYГYPTYY YЧYH ар кандай ыкмаларды колдоно алат. Биз 
«Маанай термометри» ыкмасын колдонууну сунуштайбыз.

«Маанай термометри» ыкмасы
Тарбиячы балдардан tycy алардын маанайын мYнездеген 
карандашты тандоону суранат. Балдардын милдети -  маанай 
термометрин боёо. Маанайды аныктоо YЧYH тарбиячы бир нече 
суроолорду берет:

• Сиздин маанайыцыз азыр кандай?
• БYГYH сизге эмне кебYреек жакты?
• Жакшы маанай тYЗYYге бизге эмне жардам берди? (ишенимдYY 

достор, жолдоштор, жылмаюу, кызыктуу биргелешкен иш, 
достук, бири-бирине боор ооруу).

Кыскача
пикир
(резюме)

Ойлонуу баскычында балдардан бул гигиеналык буюмдарды 
тартууну же ийлеп чаптоону сунуштаса болот.

4-KQHYFYY

Аталышы «Чаташкан логикалы к чынжырлар»

КYтYЛYYЧY
натыйжалар:

Балдар:
• башка балдар менен чыгармачыл ез ара аракеттенYYHY 

YЙренYшет;
• сынчыл ой ЖYГYPTYY кендYMYH енYкTYPYшет.

Топ/Жаш Жогорку топтогу балдар (5-6 жаш)

Убакыт 7-8 MYнет

Рефлексия 2-3 MYнет

КеректYY
материалдар

Маркерлер, флипчарттар, проектор, ^ hy^ yhy аткарууга таркатма 
материалдар: Нино Сурмаванын «Микроб деген эмне?» китебинен 
YЗYHДY, tyctyy карандаштар, тартылган термометр, tyctyy 
барактар.

Аткаруу
тартиби

Чакыруу баскы чы :
1-кадам. Тарбиячы алдын ала балдар YЧYH карточкалардын 
топтомун даярдайт жана тактага жайгаштырат.
Карточкалар: вирус, окуучу, самын, кумура, микробдор, атыр.
2-кадам. Тарбиячы бул сездердY ацгеме TYЗYY YЧYH колдонот.
3-кадам. Тарбиячы балдарды окуясын, ацгемесин айтууга чакырат.
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Тушунуу баскы чы :
4-кадам. Тарбиячы балдарга Нино Сурмаванын «Микроб деген 
эмне?» китебинен YЗYHДY окуйт.

Ойлонуу баскы чы :
5-кадам. Балдар вирустун CYретYн, алар аны кандай кабыл алса 
тартышат.
6-кадам. Тарбиячы кыскача пикирин (резюме) айтат.

Рефлексия 
(ой жYгYртYY)

Эгерде тарбиячы балдардан кайтарым байланыш алууну кааласа, 
анда ал ой ЖYГYPTYY YЧYH ар кандай ыкмаларды колдоно алат. Биз 
«Маанай термометри» ыкмасын колдонууну сунуштайбыз.

«Маанай термометри» ыкмасы
Тарбиячы балдардан tycy алардын маанайын мYнездеген 
карандашты тандоону суранат. Балдардын милдети -  маанай 
термометрин боёо. Маанайды аныктоо YЧYH тарбиячы бир нече 
суроолорду берет:

• Сиздин маанайыцыз азыр кандай?
• БYГYH сизге эмне кебYреек жакты?

Жакшы маанай тYЗYYге бизге эмне жардам берди? 
(ишенимдYY достор, жолдоштор, жылмаюу, кызыктуу 
биргелешкен иш, достук, бири-бирине боор ооруу).

Кыскача
пикир
(резюме)

1. Тарбиячы Ковид-19 вирусу жана анын гигиена эрежелерин 
сактоого таасири жана «Микроб» деген сез грек тилиндеги 
«микрос» (кичинекей) жана «биос» (жашоо) деген сездерден 
келип чыккан. Микробдорду дагы бактерия, вирус деп да 
аташа тургандыгы женYнде айта алат.

2. Тарбиячы вирустун CYретYH керсетYп, балдарга ийлеп 
чаптоого дагы тапшырма берсе болот.

Тиркеме Нино Сурмаванын «Микроб деген эмне?» 

китебинен YЗYHДY

Сенин апан тамак жасады. А сен жегенге шашып жатасыц.

«Колунду жууп келдицби?» - деп сурайт апац.

Эмне YЧYH апац дайым тамактын алдында колунду жуу деп 
эскертет? Эмне YЧYH жуулбаган жемиштерди жесе болбойт? Эмне 
YЧYн белмену желдетип туруш керек?

Себеби биздин айланабызда кезге керYнбеген микробдор 
жашайт.

Жерден жуулбаган жемиштерди алып жеп же полдон 
оюнчуктарды колубузга алып, микробдорду биз озYбYЗ жугузуп, 
жайылтабыз.

Бир ^ н  ичинде эле колго толтура микроб топтолот. Колдон алар 
бетке, кезге, мурунга етYп, оозго кирип кетишет. Ошондуктан аларга 
каршы эн мыкты курал -  колду самындап жууп туруу! Микробдор 
таза жерден коркушат жана кир жерди жакшы керYшет.Биз езYбYЗ 
эле сырттан YЙге кептеген микробдорду алып киребиз. Ошондуктан 
YЙге кирер менен дароо колду жууш керек!
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Микробдор бизге калем сап, жуулбаган жер-жемиштер, туткалар, 
компьютердик «чычкан», телефон жана башкалар аркылуу жугат. 
Алар керек болсо, тиш щеткада да жашап, кебеЙYшет. Ошондуктан 
тиш щетканы ай сайын алмаштырып туруш керек. Микробдор 
кебунче ашканада, жуунуучу белмеде, дааратканада, айтор биз 
баскан жердин баарында болот.

Дени сак адамга караганда оорулуу адамда микроб кеп болот. 
Оорулуу адам кеп сандаган зыяндуу микробдорду жайылтат. 
Микроб чYчкYргенде же жетелгенде шилекей аркылуу тышка чыгат. 
ЧYчкYрген учурда майда тамчылар 4-5 метрге чейин учат, а жетелген 
учурда -  6-8 метрге чейин жетет! Эгер биз ооруган адамдын жанында 
турсак, анда бизге микробдор тYЗден-тYЗ аба аркылуу жугат. Бир 
оорулуу адам кептеген дени сак адамдарга ооруу жугузушу мYмкYн.

Микробдор бизге кантип жугат? Микробдор бардык жерде болот. 
Аларды эшиктин туткасынан, автобустун кармагычтарынан , китеп- 
дептердин беттеринен тапса болот.

Бир нерсени кармаганда, кол берип учурашканда, бул кезге 
керYнбеген зыянкечтер биздин терибизге «жабыша калат». Кир кол 
менен оозубузду, мурдубузду же кезYбYЗДY кармаласак, микробдор 
бизге дароо жугат.

Кээ бир микробдор адам учун пайдалуу, айрымдары зыяндуу. 
Пайдалуу микробдор кебYнче биздин организмдин ичинде жашашат. 
Алар тамак синиргенге жардам берип, бизди ар TYPДYY ооруларды 
козгоочу микробдордон коргошот.

Пайдалуу микробдор cytty айранга, йогуртка, быштакка жана 
сырга айлантууга жардам беришет. Жаратылышта микробдор жерге 
тYшкен жалбырактар менен есYмдYктердY чириндиге айлантышат.

А чиринди болсо жерди азыктандырып семиртет. Жерде башка 
да бактериялар жашайт. Алар жерди керектYY азыктар менен 
камсыздап, TYШYMДYYЛYГYH жогорулатат.

Зыяндуу микробдор -  адамдын накта душманы. Мындай 
микробдор адамдын организимине кирип , оору жуктурат. Зыяндуу 
микробдор сасык тумоо, ич оорууну, тиш оорууну козгойт. Бул 
кооптуу.

5-KQHYFYY

Аталышы «03YKY3re кантип кам керYШYKYЗ керек?»

КYтYЛYYЧY
натыйжалар:

Балдар:
• кYHYMДYк жашоодо конкреттYY гигиеналык кырдаалдарды 

аныктоону YЙренYшет;
• бул кырдаалдарды чечYY жендемдYYЛYГYH енYкTYPYшет;
• жеке гигиена эрежелерин аткаруу кендYмдерYн 

калыптандырышат.

Топ/Жаш Жогорку топтогу балдар (5-6 жаш)

Убакыт 7-8 MYнет
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Рефлексия 2-3 MYнет

КеректYY
материалдар

Айлампа, фишкалар, суроо жазылган карточкалар tyctyy 
карандаштар, тартылган термометр, tyctyy барактар.

Аткаруу
тартиби

Чакыруу баскы чы :
1-кадам. Тарбиячы бул ^ hy^ yhy еткерYYге белменY алдын ала 
даярдайт. Айлампаны (волчокту) алып келет, суроолор жазылган 
карточкаларды коет.
2-кадам. Тарбиячы балдарды столдун айланасында турууну 
суранат.
3-кадам. Тарбиячы кенYГYYHYH эрежелерин TYШYHДYрет жана 
мисал менен керсетет.

ТYШYHYY баскы чы :
4-кадам. Тарбиячы айлампаны бурат, ал суроосу менен карточканы 
аныктайт.
5-кадам. Айлампа токтойт жана тарбиячы карточканы алып, 
суроону окуйт.
Суроолор:

1. Жуунуу YЧYH силерге керек болгон нерселерди (самын, CYЛГY) 
атагыла.

2. Сууга киринYY YЧYн керек боло турган нерселерди атагыла 
(шампунь, самын, душ YЧYH гелдер ж.б.).

3. Канча жолу жуунуу керек? ( ^ н  сайын).
4. Тишти канчалык кеп жууш керек? (Эртец менен жана кечинде).
5. Тырмакты канча жолу алуу керек? (Жок дегенде 10 ^н д е  бир 

жолу).
6. Кулагыцызды канча жолу жууш керек? ( ^ н  сайын).
7. Ич кийимди канча жолу алмаштыруу керек? ( ^ н  сайын).

Ойлонуу баскы чы :
6-кадам. Туура жооп YЧYн, бала фишка алат. Эц кеп фишкасы бар 
бала жецет.
7-кадам. Тарбиячы бардык балдар ^ hy^ Y ^  катышуусу YЧYH, 
суроолорду бир нече жолу кайталашы зарыл.

Рефлексия 
(ой жYгYртYY)

Эгерде тарбиячы балдардан кайтарым байланыш алууну кааласа, 
анда ал ой ЖYГYPTYY YЧYH ар кандай ыкмаларды колдоно алат. Биз 
«Маанай термометри» ыкмасын колдонууну сунуштайбыз.

«Маанай термометри» ыкмасы
Тарбиячы балдардан tycy алардын маанайын мYнездеген 
карандашты тандоону суранат. Балдардын милдети -  маанай 
термометрин боёо. Маанайды аныктоо YЧYH тарбиячы бир нече 
суроолорду берет:

• Сиздин маанайыцыз азыр кандай?
• БYГYH сизге эмне кебYреек жакты

Жакшы маанай тYЗYYге бизге эмне жардам берди? 
(ишенимдYY достор, жолдоштор, жылмаюу, кызыктуу 
биргелешкен иш, достук, бири-бирине боор ооруу).
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Кыскача Ойлонуу баскычында балдарды чыгармачылык иштерди аткарууну
пикир сунуштаса болот.
(резюме)

6-KQHYFYY

Аталышы «Колдорду жуугандын эрежелери»

КYтYЛYYЧY
натыйжалар:

Балдар:
• жеке гигиенанын эрежелери женYнде тYШYHYк алышат;
• кир кол аркылуу жугуучу жугуштуу оорулар жана алдын алуу 

чаралары менен таанышышат;
• колдорун туура жуу кендYMдерYH енYкTYPYшет;
• сынчыл ой ЖYГYPTYY кендYMYH енYкTYPYшет.

Топ/Жаш Жогорку топтогу балдар (5-6 жаш)

Убакыт 7-8 MYнет

Рефлексия 2-3 MYнет

КеректYY
материалдар

Маркерлер, А4 форматындагы кагаз, проектор, ^ hy^Y  YЧYH 
таратма материалдар: «Колдорду жуугандын эрежелери» CYретY 
бар карточкалар, tyctyy карандаштар, тартылган термометр, 
tyctyy барактар.

Аткаруу
тартиби

Чакыруу баскы чы :
1-кадам. Тарбиячы балдарга «Ханбийке» мультфильминен YЗYHДY 
керсетет.
2-кадам. Балдарга тем е н^ суроону берет: 1) Эмнеге ханбийке 
ооруп калды? 2) Кандай оорулар кир кол аркылуу балдарга / 
адамдарга жугат?
3-кадам. Тарбиячы балдар менен талкуу ЖYргYзет.

Тушунуу баскы чы :
4-кадам. Тарбиячы окуучуларга колдорун таза кармаса, кандай 
оорулардан сактана тургандыгы тууралуу презентация сунуштайт.

Ойлонуу баскы чы :
5-кадам. Тарбиячы «Кол жуу эрежелери» карточкасын керсетет 
жана иш жYЗYнде балдарга колду кантип туура жууш керектигин 
керсетет. Андан кийин каалоочу балдарды чакырат, алар да 
практика жYЗYнде керсете алышат.
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Рефлексия 
(ой жYгYртYY)

Эгерде тарбиячы балдардан кайтарым байланыш алууну кааласа, 
анда ал ой ЖYГYPTYY YЧYH ар кандай ыкмаларды колдоно алат. биз 
«Маанай термометри» ыкмасын колдонууну сунуштайбыз.

«Маанай термометри» ыкмасы:
Тарбиячы балдардан tycy алардын маанайын мYнездеген 
карандашты тандоону суранат. Балдардын милдети -  маанай 
термометрин боёо. Маанайды аныктоо YЧYH тарбиячы бир нече 
суроолорду берет:

• Сиздин маанайыцыз азыр кандай?
• БYГYH сизге эмне кебYреек жакты?

Жакшы маанай тYЗYYге бизге эмне жардам берди? 
(ишенимдYY достор, жолдоштор, жылмаюу, кызыктуу 
биргелешкен иш, достук, бири-бирине боор ооруу).

КыскаЧа
пикир
(резюме)

Тапшырманы аткаргандан кийин, ата-энелер менен талкуу 
жYргYЗсецYЗ болот, биргелешкен иштин жана ата-энелердин 
баланын жашоосунда сергек жашоо образына кенYЛYн буруунун 
маанилYYЛYГYн баса белгилесе болот.

7-KQHYFYY

Аталышы «Адамдын жеке гигиенасы -  сулуулуктун ачкычы»

КYтYЛYYЧY
натыйжалар:

Балдар:
• «жеке гигиена» TYШYHYГY менен таанышышат;
• жеке гигиенанын ден соолукка тийгизген таасирин талдашат;
• сынчыл ой ЖYГYPTYY жана ез ара аракеттенYY кендYMдерYH 

енYкTYPYшет.

Топ/Жаш Жогорку топтогу балдар (5-6 жаш)

Убакыт 7-8 MYнет

Рефлексия 2-3 MYнет

КеректYY
каражаттар

Маркерлер, А4 форматындагы кагаз, проектор, «Мойдодыр» 
сумкасы, гигиеналык комплект, Барби жана Мальвина 
куурчактары, такта, ^ hy^ y YЧYн таратма материалдар, tyctyy 
карандаштар, тартылган термометр, tyctyy барактар.
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Аткаруу
тартиби

Чакыруу баскы чы :
1-кадам. Тарбиячы окуучуларга суроолорду берип, акыл чабуулун 
ЖYргYзет

• Таза болуш YЧYH эмне кылышыбыз керек?
Балдардын жоопторун угат, алардын ойлорун тактага жазса болот. 
Балдарга ез ойлорун айтууга MYMкYHЧYЛYк берYY керек.
2-кадам. Тарбиячы топко «Мойдодыр» аттуу баштык алып келет, 
каалоочу балдарды чакырып, баштыктан бир нерсе алып чыгууну, 
бул предмет женYнде алар эмне билгендерин айтууну сунуштайт.
3-кадам. Эгерде бала жооп бере албаса, тарбиячы ага башкалар 
жардам бере аларын эскертет. Ар бири бир гигиеналык предметти 
алып чыгып, аны CYреттешет.

Тушунуу баскы чы :
4-кадам. Мугалим балдарга Барби жана Мальвина куурчактары 
конокко келгенин айтат. Алар балдарга тем ен^ аракеттерди 
керсетYшет: A) Колго кам ^PYY эрежелери. Б) Чачка кам керYY 
эрежелери. В) Тишке кам rapYY эрежелери. Г). Спорттогу жеке 
гигиена.
5-кадам. Тарбиячы балдарга кайтарым байланыш алыш YЧYH 
аларга суроо берет.

Ойлонуу баскы чы :
6-кадам. Тарбиячы балдар менен бирге куурчактарды узатып, 
эрежелерди так керсеткенY YЧYн ыраазычылык билдирет.

Рефлексия 
(ой жYгYртYY)

Эгерде тарбиячы балдардан кайтарым байланыш алууну кааласа, 
анда ал ой ЖYГYPTYY YЧYH ар кандай ыкмаларды колдоно алат. биз 
«Маанай термометри» ыкмасын колдонууну сунуштайбыз.

«Маанай термометри» ыкмасы:
Тарбиячы балдардан tycy алардын маанайын мYнездеген 
карандашты тандоону суранат. Балдардын милдети -  маанай 
термометрин боёо. Маанайды аныктоо YЧYH тарбиячы бир нече 
суроолорду берет:

• Сиздин маанайыцыз азыр кандай?
• БYГYH сизге эмне кебYреек жакты?

Жакшы маанай тYЗYYге бизге эмне жардам берди? 
(ишенимдYY достор, жолдоштор, жылмаюу, кызыктуу 
биргелешкен иш, достук, бири-бирине боор ооруу).

КыскаЧа
пикир
(резюме)

Практикалык иш учурунда тарбиячы балдардын иштеп жатканына 
байкоо ЖYргYзет. ПассивдYY иштегендер YЧYH ал тапшырманы 
тYШYндYрет жана жардам берет.
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0ЗYН ТААНУУ, 0ЗYН ТАРБИЯЛОО К0НДYМД0РYН КАЛЫПТАНДЫРУУГА 
ПРАКТИКАЛЫК К0НYГYYЛ0Р ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР

1-KQHYFYY

Аталышы «Бактылуу болгук келсе, e3YK4Y тааны»

КYтYЛYYЧY
натыйжалар:

Балдар:
• езYH-езY сыйлоо жана езYне ишенYY женYHде TYШYHYкке ээ 

болушат;
• позитивдYY маанайга жана езYн сыйлоо сезимине 

YЙренYшет;
• ар кандай кырдаалда позитивдYY езYн ырастоону керсетYY 

жендемдYYЛYГYH енYкTYPYшет.

Топ/Жаш Жогорку топтогу балдар (5-6 жаш)

Убакыт 7-8 MYнет

Рефлексия 2-3 MYнет

КеректYY
каражаттар

Кагаз, скотч, tyctyy жабышчаак кагаздар, флипчарттар, 
карандаштар, калемдер жана кагаз баштыктары,кенYГYY YЧYн 
таратма материалдар, tyctyy карандаштар, тартылган термометр, 
tyctyy барактар.

Аткаруу
тартиби

Чакыруу баскы чы :
1-кадам. Тарбиячы балдарды жарым тегерекке турууну суранат.
2-кадам. Тарбиячы raHY^YHYH шартын балдарга TYШYHДYрет: 
«Мен теменкY сездердY айтам, силер болсо, менден кийин 
кайталайсыцар:
«Мен «абдан» «жакшы».
3-кадам. Тарбиячы балдар кантип CYЙлей тургандыгын бир нече 
жолу керсетет. Ал сездY ар кандай yh менен айтат: шыбырап, 
катуу, абдан катуу.
4-кадам. Бардык балдар шыбырашат, анан CYЙлешет, анан «Мен» 
деген сездY, андан кийин - «абдан», андан кийин - «жакшы» сезYн 
кыйкырышат.

Тушунуу баскы чы :
5-кадам. Тарбиячы аткарылган тапшырма боюнча ез пикирин 
айтат.

Ойлонуу баскы чы :
6-кадам. Тарбиячы балдардан сурайт, алар бул CYЙлемдY дагы 
кимдер женYнде айта алышат?
7-кадам. Тарбиячы талкуу ЖYргYзет, алар кимди абдан жакшы деп 
эсептей тургандыгын аныктайт.
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Рефлексия 
(ой жYгYртYY)

Эгерде тарбиячы балдардан кайтарым байланыш алууну кааласа, 
анда ал ой ЖYГYPTYY YЧYH ар кандай ыкмаларды колдоно алат. Биз 
«Маанай термометри» ыкмасын колдонууну сунуштайбыз.

«Маанай термометри» ыкмасы:
Тарбиячы балдардан tycy алардын маанайын мYнездеген 
карандашты тандоону суранат. Балдардын милдети -  маанай 
термометрин боёо. Маанайды аныктоо YЧYH тарбиячы бир нече 
суроолорду берет:

• Сиздин маанайыцыз азыр кандай?
• БYГYH сизге эмне кебYреек жакты?

Жакшы маанай тYЗYYге бизге эмне жардам берди? 
(ишенимдYY достор, жолдоштор, жылмаюу, кызыктуу 
биргелешкен иш, достук, бири-бирине боор ооруу).

КыскаЧа
пикир
(резюме)

Бул ^H Y ^Y  аркылуу балдардын ар бири уникалдуу жана баалуу 
экенине ишенишет. Балдар талантын, жендемYH енYкTYPYY менен, 
айланасындагы адамдар YЧYн жакшы иштерди жасоо менен, 
ездерYH ишенимдYY сезYYге YЙренYшет.

2-KQHYrYY

Аталышы «Мен алектене алам»

КYтYЛYYЧY
натыйжалар:

Балдар:
• езYH езY сыйлоону енYкTYPYшет;
• турмуштук конструктивдYY баарлашуу жана башкалар менен 

ез ара аракеттенYY кендYMдерYH енYкTYPYшет.

Топ/Жаш Жогорку топтогу балдар (5-6 жаш)

Убакыт 7-8 MYнет

Рефлексия 2-3 MYнет

КеректYY
каражаттар

Кагаз, скотч, tyctyy жабышчаак кагаздар, флипчарттар, 
карандаштар, калемдер жана кагаз баштыктары, ^ hy^ y YЧYн 
таратма материалдар, бир нерсе менен алектенген балдардын 
фотосYреттерY, топ, tyctyy карандаштар, тартылган термометр, 
tyctyy барактар.

Аткаруу
тартиби

Чакыруу баскы чы :
1-кадам. Тарбиячы балдар эмне кылышы керек экенин 
TYШYHДYрет.

2-кадам. Мисал иретинде ^ hy^ yhyh аткаруусун керсетет. 
Мисалы, биринчи бала топту башкага ыргытып: «Мен жакшы 
CYзем!» десе, экинчи бала«Мен жакшы CYрет тарта алам!» дейт 
жана башка.
3-кадам. Адегенде, тарбиячы каалоочу балдарды чакырат.
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ТYШYHYY баскы чы :
4-кадам. Тарбиячы кандайдыр бир иш менен алектенип жаткан 
балдардын ар кандай CYреттерYн керсетет.
5-кадам. Эгер балдар бул тууралуу айтпай калышса, алар 
кошумчалашса болот. «Мен жакшы шыпырганды билем!», «Мен 
тишимди жакшы жууй алам!» жана башкалар.

Ойлонуу баскы чы :
6-кадам. Тарбиячы балдардан кездерYн жумуп, колдору менен 
канатты керсетYYCYн суранат. Тарбиячы балдарга алардын 
канаттары бар экенин элестетYYHY суранат, алар эми уча алышат.

• Алар кайда учушат?
• Ким менен? Алар эмнени керYшет?

Балдар, кездерYн ачпастан, ойлоп табышат, анан кездерYн ачышат 
жана топко ездерYHYн фантазиялары женYнде айтышат.

Рефлексия 
(ой жYгYртYY)

Эгерде тарбиячы балдардан кайтарым байланыш алууну кааласа, 
анда ал ой ЖYГYPTYY YЧYH ар кандай ыкмаларды колдоно алат. Биз 
«Маанай термометри» ыкмасын колдонууну сунуштайбыз.

«Маанай термометри» ыкмасы:
Тарбиячы балдардан tycy алардын маанайын мYнездеген 
карандашты тандоону суранат. Балдардын милдети -  маанай 
термометрин боёо. Маанайды аныктоо YЧYH тарбиячы бир нече 
суроолорду берет:

• Сиздин маанайыцыз азыр кандай?
• БYГYH сизге эмне кебYреек жакты?

Жакшы маанай тYЗYYге бизге эмне жардам берди? 
(ишенимдYY достор, жолдоштор, жылмаюу, кызыктуу 
биргелешкен иш, достук, бири-бирине боор ооруу).

Кыска пикир 
(резюме)

Бул ^H Y ^Y  аркылуу балдар ездерYHYH жендемдYYЛYктерYH жана 
чыгармачылык кендYMдерYH ачышат.

3-KQHYFYY

Аталышы «Пайдалуу жана зы яндуу адаттар»

КYтYЛYYЧY
натыйжалар:

Балдар:
• сергек жашоо образына typt^  кылган турмуштук 

кендYMдерYH енYкTYPYшет;
• адаттар адамдын ден соолугуна кантип таасир эте тургандыгын 

билишет;
• командада жана ез алдынча иштееге, сынчыл ой жYГYPTYYге 

YЙренYшет.

Топ/Жаш Жогорку топтогу балдар (5-6 жаш)

Убакыт 7-8 MYнет

Рефлексия 2-3 MYнет
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КеректYY
каражаттар

Такта, бор, кагаз, скотч, флипчарт, маркерлер, сары, жашыл 
жана кызыл тYCтегY стикерлер; адамдын фигурасы менен 
CYрет; дарактын CYретY бар плакат; жашыл жана ^ р е ц  кагаз 
жалбырактары жана окуучулардын санына жараша сары, жашыл, 
кек стикерлер tyctyy карандаштар, тартылган термометр, tyctyy 
барактар.

Аткаруу
тартиби

Чакыруу баскы чы :
1-кадам. Мугалим балдарга тем ен^ тапшырманы берет:

Азыр, силердин ден соолукка болгон мамилецерди керебYЗ. 
Столдун YCTYнен езYцерге ылайыктуу TYCтегY стикерди тандап, 
ватман кагазындагы адамдын селекетYне чаптагыла.
Жашыл - мен тазалыкты жакшы керем, колумду жууйм, жалац 
гана меме-жемиштерди жейм, бардык буюмдарды ордуна коём; 
Сары - Мен аракет кылып жатам, бирок дайыма эле аткарбайм; 
Кызыл - колду жууганды унутам, кээде жуубаган мемелердY 
жейм, нерселерди ордуна койбойм.

2-кадам. Балдар стикерлерди тандап, адамдын фигурасына 
жабыштырышат.

Тушунуу баскы чы :
3-кадам. Адамдын фигурасын керсетYY менен, тарбиячы 
балдардын тазалыкка жана гигиенага болгон мамилесин аныктайт. 
Анан ал «Адаттар» деген эмне экенин TYШYHДYрет: «Ар бир 
адам жашоодо кептеген адаттарды ерчYтет жана биздин бардык 
адаттарыбызды эки топко белYYге болот: пайдалуу жана зыяндуу».

Ойлонуу баскы чы :
4-кадам. Тарбиячы балдарга «Чечимдер багы» CYретYн керсетет. 
СYретте бир жагы жашыл, экинчиси кYрец. Тарбиячы жашыл 
жагын керсеткен учурда, балдар жакшы адаттар женYнде, ал 
эми ^ р е н  тарабын керсеткен учурда зыяндуу адаттар женYнде 
айтышат.
5-кадам. Бул тапшырманы аткаргандан кийин тарбиячы жыйынтыгын 
чыгарат.

Рефлексия 
(ой жYгYртYY)

Эгерде тарбиячы балдардан кайтарым байланыш алууну кааласа, 
анда ал ой ЖYГYPTYY YЧYH ар кандай ыкмаларды колдоно алат. Биз 
«Маанай термометри» ыкмасын колдонууну сунуштайбыз.

«Маанай термометри» ыкмасы:
Тарбиячы балдардан tycy алардын маанайын мYнездеген 
карандашты тандоону суранат. Балдардын милдети -  маанай 
термометрин боёо. Маанайды аныктоо YЧYH тарбиячы бир нече 
суроолорду берет:

• Сиздин маанайыцыз азыр кандай?
• БYГYH сизге эмне кебYреек жакты?

Жакшы маанай тYЗYYге бизге эмне жардам берди? 
(ишенимдYY достор, жолдоштор, жылмаюу, кызыктуу 
биргелешкен иш, достук, бири-бирине боор ооруу).

КаыскаЧа
пикир
(резюме)

Бул ^HY^HYH жардамы менен балдар бир кубулушту экинчи кубулуш 
менен салыштырууга YЙренYшет. Алар ар бир кубулушту TYШYHYY 
YЧYн далилидерди табууну жана аны жактоону ездештYPYшет.
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4-KQHYrYY

Аталышы «Маек»

КYтYЛYYЧY
натыйжалар:

Балдар:
• езYн езY сыйлоо сезимин жогорулатышат;
• бири-бирин колдойт жана урматташат.

Топ/Жаш Жогорку топтогу балдар (5-6 жаш)

Убакыт 7-8 MYнет

Рефлексия 2-3 MYнет

КеректYY
каражаттар

А4 барагы, tyctyy карандаштар, тартылган термометр, tyctyy 
барактар.

Аткаруу
тартиби

Чакыруу баскы чы :
1-кадам. Тарбиячы эки баланы чакырып, тапшырманы 
TYШYHДYрет. Калган балдар аларды карап угуп отурушат.
2-кадам. Тарбиячы алар роль аткара турганын, алардын 
бири журналист болорун, экинчиси «Гигиена» темасы боюнча 
суроолорго жооп бере турганын TYШYHДYрет.
3-кадам. Тарбиячы кандай суроолорду бере аларын жана аларга 
кантип жооп берсе болорун мисал келтирет. Мисалы, тишицди 
жууганды жакшы кересYHбY? КYHYне канча жолу тазалайсын? ж.б.

ТYШYHYY баскы чы :
4-кадам. Балдар кезектешип ролдорду ойношот. Алар суроолорду 
беришет, жооп беришет, тарбиячы эгер алар кыйналышса, жардам 
берет, балдарды алмаштырат.

Ойлонуу баскы чы :
5-кадам. Балдар ^ hy^ yhy аткаргандан кийин тарбиячы кыскача 
пикирин айтат.

Рефлексия 
(ой жYгYртYY)

Эгерде тарбиячы балдардан кайтарым байланыш алууну кааласа, 
анда ал ой ЖYГYPTYY YЧYH ар кандай ыкмаларды колдоно алат. Биз 
«Маанай термометри» ыкмасын колдонууну сунуштайбыз.

«Маанай термометри» ыкмасы:
Тарбиячы балдардан tycy алардын маанайын мYнездеген 
карандашты тандоону суранат. Балдардын милдети -  маанай 
термометрин боёо. Маанайды аныктоо YЧYH тарбиячы бир нече 
суроолорду берет:

• Сиздин маанайыцыз азыр кандай?
• БYГYH сизге эмне кебYреек жакты?

Жакшы маанай тYЗYYге бизге эмне жардам берди? 
(ишенимдYY достор, жолдоштор, жылмаюу, кызыктуу 
биргелешкен иш, достук, бири-бирине боор ооруу).

КыскаЧа
пикир
(резюме)

Бул ^H Y ^Y  аркылуу балдар гигиена женYHде кебYреек билишет.
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5-KQHYrYY

Аталышы «Мен жана менин уй-булем»

КYтYЛYYЧY
натыйжалар:

Балдар:
• адамдын жашоосунда YЙ -бYленYH ролун TYШYHYшет;
• ез жашоосуна YЙ-бYлелYк баалуулуктарды карманышат;
• жакындар женYнде урматтоо жана камкор мамилесин 

керсетYшет.

Топ/Жаш Жогорку топтогу балдар (5-6 жаш)

Убакыт 7-8 MYнет

Рефлексия 2-3 MYнет

КеректYY
каражаттар

Плакаттар, ватман кагазында (же флипчартта), бош алакандар, 
фломастерлер, маркерлер, < ^ й ^ л е  мYчелерYHYн» кагаз 
фигуралары, клей, А 4 барагы, tyctyy карандаштар, тартылган 
термометр, tyctyy барактар.

Аткаруу
тартиби

Чакыруу баскы чы :
1-кадам. Тарбиячы балдарга tyctyy аппликация барактарын 
таратат жана андан кийин кичинекей адамды жасоону суранат.
2-кадам. Тарбиячы балдарга А4 форматындагы кагазды, клейди 
таратат жана балдардан «Менин YЙ -бYлем» деген темада CYрет 
тартууну суранат.

ТYШYHYY баскы чы :
3-кадам. Балдар ишин аяктагандан кийин, тарбиячы алардан y^  
бYлесY менен тааныштырууну суранат.

Ойлонуу баскы чы :
4-кадам. Балдар кагаз TYPYHде «YЙ-бYле MYчелерYHYH» 
фигураларын керсетYшет.
5-кадам. Тарбиячы балдардын презентациясына езYHYH 
комментарийлерин берет.

Рефлексия 
(ой жYгYртYY)

Эгерде тарбиячы балдардан кайтарым байланыш алууну кааласа, 
анда ал ой ЖYГYPTYY YЧYH ар кандай ыкмаларды колдоно алат. Биз 
«Маанай термометри» ыкмасын колдонууну сунуштайбыз.

«Маанай термометри» ыкмасы:
Тарбиячы балдардан tycy алардын маанайын мYнездеген 
карандашты тандоону суранат. Балдардын милдети -  маанай 
термометрин боёо. Маанайды аныктоо YЧYH тарбиячы бир нече 
суроолорду берет:

• Сиздин маанайыцыз азыр кандай?
• БYГYH сизге эмне кебYреек жакты?

Жакшы маанай тYЗYYге бизге эмне жардам берди? (ишенимдYY 
достор, жолдоштор, жылмаюу, кызыктуу биргелешкен иш, достук, 
бири-бирине боор ооруу).
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КыскаЧа Бул ^H Y ^Y  аркылуу балдар ез YЙ-бYлесYHYH баалуулуктарын,
пикир алар кайдан келип чыкканы, кандай майрамдар боло турганын
(резюме) талдашат, жыйынтык чыгарышат. Ар бир бала YЧYH ынтымактуу

YЙ-бYле анын ийгиликтYY болушуна зор салым кошо тургандыгы
тастыкталат.

6-KQHYrYY

Аталышы « ^ л ^  - ден соолуктун мYлкY»

КYтYЛYYЧY
натыйжалар:

Балдар:
• адамдар арасында ез ара жакшы мамиле TYЗYY YЧYн 

адамдын жашоосундагы жылмаюу жана ^ ^ hyh маанисин 
TYШYHYшет;

• жагымдуулукту, езYH кубанта билYYге жана 
айланадагыларды кубанта билYY тууралуу талдашат.

Топ/Жаш Жогорку топтогу балдар (5-6 жаш)

Убакыт 7-8 MYнет

Рефлексия 2-3 MYнет

КеректYY
каражаттар

«Крошка Енот» мультфильми, маркерлер, флипчарттар, проектор, 
TYPДYY улуттун балдарынын фотосYреттерY, кенYГYYHY аткарууга 
таркатма материалдар, А 4 барагы, tyctyy карандаштар, 
тартылган термометр, tyctyy барактар.

Аткаруу
тартиби

Чакыруу баскы чы :
1-кадам. Тарбиячы «Крошка Енот» мульфильмин керсетYY менен 
^HY^YHY баштайт.
2-кадам. Тарбиячы балдар керYп бYTкенден кийин алар менен 
бирге «жылмаюу/капалануу» деген тYШYHYктердY такташат.

Тушунуу баскы чы :
3-кадам. Тарбиячы балдарды кичи топторго белет жана ар бир 
топко ар TYPДYY улуттагы балдардын бир нече CYретYн таратат. 
Балдар 3 суроого жооп беришет:

1) Балдардын жYЗYнде кандай окшоштуктар бар?
2) Жылмаюу дагы кантип бизге жардам берет?
3) Жылмаюу менен ден соолук кандай байланышта?

Ойлонуу баскы чы :
4-кадам. КYЛYY, жылмаюу эрежелерин сактайсыцарбы же 
башкаларга сунуштайсыцарбы? Окуучуларга 2 стикер берилет: 1 
жашыл жана 1 кызгылт. Суроолорго жооп берип, суроонун астына 
стикер чапташат: - «Ооба» - жашыл; - «Жок» - кызгылт.
5-кадам. Тарбиячы кээ бир балдарды сураса болот.
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Рефлексия 
(ой жYгYртYY)

Эгерде тарбиячы балдардан кайтарым байланыш алууну кааласа, 
анда ал ой ЖYГYPTYY YЧYH ар кандай ыкмаларды колдоно алат. Биз 
«Маанай термометри» ыкмасын колдонууну сунуштайбыз.

«Маанай термометри» ыкмасы:
Тарбиячы балдардан tycy алардын маанайын мYнездеген 
карандашты тандоону суранат. Балдардын милдети -  маанай 
термометрин боёо. Маанайды аныктоо YЧYH тарбиячы бир нече 
суроолорду берет:

• Сиздин маанайыцыз азыр кандай?
• БYГYH сизге эмне кебYреек жакты?

Жакшы маанай TYЗYYге бизге эмне жардам берди? (ишенимдYY до- 
стор, жолдоштор, жылмаюу, кызыктуу биргелешкен иш, достук, би- 
ри-бирине боор ооруу).

КыскаЧа
пикир
(резюме)

Бул ^H Y ^Y  аркылуу балдар адамдын ден соолугуна ^ л ^ ,  
жылмаюунун маанисин TYШYHYшет. 0ЗYлерYH таанууда 
боорукердик жылмаюудан баштала тургандыгына ишенишет.

7-KQHYrYY

Аталышы «Кунделук режим, ритм»

КYтYЛYYЧY
натыйжалар:

Балдар:
1. кYHделYк режимдин маанисин TYШYHYшет;
2. ез ишмердYYЛYГYH туура уюштурууга YЙренYшет;
3. эс алуунун езгечелYктерY менен таанышышат 

(ишмердYYЛYкTYH TYрлерYH езгертYY, кYHДYЗГY уйку, эс алуу, 
дене тарбия мYнеттерY, оюн).

Топ/Жаш Жогорку топтогу балдар (5-6 жаш)

Убакыт 7-8 MYнет

Рефлексия 2-3 MYнет

КеректYY
каражаттар

Маркерлер, филпчарттар, проектор, кенYГYYHY аткарууга таркатма 
материалдар, А 4 барагы, tyctyy карандаштар, тартылган 
термометр, tyctyy барактар.

Аткаруу
тартиби

Чакыруу баскы чы :
1-кадам. Тарбиячы балдарга кечээ эмне кылышканын айтып 
берYYHY суранат.
2-кадам. Каалоочу балдар езYHYн кYHY женYнде айтып беришет.

ТYШYHYY баскы чы :
3-кадам. Тарбиячы балдарга «Режимдин адамдын ден соолугуна 
тийгизген таасири» деген темада презентация керсетет.

Ойлонуу баскы чы :
4-кадам. Балдарга 2 стикер берилет: 1 жашыл жана 1 кызгылт. 
Суроолорго жооп берип, суроонун астына стикер чапташат: - 
«Ооба» - жашыл; - «Жок» - кызгылт.

96



Суроолор:
1. 0з  убагында ойгонгон жакшыбы же жаманбы?
2. 0з  убагында уктаганга жатуу жакшыбы же жаманбы?
3. 0з  убагында тамактануу жакшыбы же жаманбы?
4. Сейилдее жакшыбы же жаманбы?
5. Телевизорду кеп ^PYY жакшыбы же жаманбы?

Рефлексия 
(ой жYгYртYY)

Эгерде тарбиячы балдардан кайтарым байланыш алууну кааласа, 
анда ал ой ЖYГYPTYY YЧYH ар кандай ыкмаларды колдоно алат. Биз 
«Маанай термометри» ыкмасын колдонууну сунуштайбыз.

«Маанай термометри» ыкмасы:
Тарбиячы балдардан tycy алардын маанайын мYнездеген 
карандашты тандоону суранат. Балдардын милдети -  маанай 
термометрин боёо. Маанайды аныктоо YЧYH тарбиячы бир нече 
суроолорду берет:

• Сиздин маанайыцыз азыр кандай?
• БYГYH сизге эмне кебYреек жакты?

Жакшы маанай тYЗYYге бизге эмне жардам берди? (ишенимдYY 
достор, жолдоштор, жылмаюу, кызыктуу биргелешкен иш, достук, 
бири-бирине боор ооруу).

КыскаЧа
пикир
(резюме)

Бул активдYY жеке ишмердYYЛYK болгондуктан, тарбиячы байкоо 
ЖYPГYЗYYЧY ролду аткарат. Бардык балдар суроону TYШYHгенYH, 
процесске катышып жатканына, суроолордун YCTYнен иштеп 
жатканына кенYл бурат.

ЧЫГАРМАЧЫЛЫК (КРЕАТИВДYY) К0НДYМYН КАЛЫПТАНДЫРУУГА 
К0НYГYYЛ0Р

Биринчи туура жоопко караганда 
бир аз ары карап k&pyhy3.

Чыгармачылык ишмердYYЛYк дени сак жана гармониялуу адамдын жашоосунун 
зарыл белYГY болуп эсептелет. Чыгармачылык ишмердYYЛYк жумуш жана эс алуу 
режими бузулбаган шартта, эч кандай татаал аракеттенYYHY талап кылбастан чени 
менен ишке ашырылганда гана оптималдуу уюштурулат.

Чыгармачыл инсанды тарбиялоо, демек, алардын чыгармачылык ишмердYYЛYГYHYн 
гармониялуу агымына, бYTYндей жашоосун ез алдынча уюштурууга карай багытталышын 
енYкTYPYYHY камтыйт. Чыгармачылык балдардын ден соолугун бекемдееге салым кошот, 
ал акылмандуулук менен уюштурулган педагогикалык процессте ишке ашырылат.

Балдардын чыгармачылык жендемдYYЛYктерYH изилдее жана енYкTYPYY YЧYH 
женекей кенYГYYлердY колдонуу сунушталат. Аларды колдонууда тарбиячыдан 
атайын даярды к талап кылынбайт. Аны н макулдугу гана жетиштYY жана жолуцар 
ш ы ды р болсун! Анын макулдугу гана жетиштYY жана жолунар шыдыр болсун! 
КенYГYYлер каалаган тартипте колдонулушу MYMKYH, тарбиячы езYHYH толуктоолорун 
жана езгертYYлерYн киргизе алат. Бул жерде башкы нерсе - балдарды чыгармачылык 
оюн процессине тартуу.
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1. «Биздин алакандарыбыз эмнеге окшош» кенугуусу

Максаты: балдардын элестетYYCYH жана к е ^ л  буруусун енYKTYPYY.

Балдарды боёк же карандаш менен алаканын (же экеенY) тегерете чийип жана 
«Бул эмне болушу mymkyh?» (дарак, канаттуулар, кепелек ж. б.) деп ойлоп табууну, 
кыялданууну сунуштоо. Белгиленген алакандардын негизинде CYрет тартууну 
сунуштоо.

2. «Уч боёк» ою н-^HYrYYCY.

Максаты: Балдардын керкем кабыл алуусун жана элестетYYCYH енYKTYPYY.

Балдарды бири-бирине абдан дал келген Yч боёкту алууну сунуштоо жана алар 
менен барактын бардыгын эркин толтуруу. СYрет эмнеге окшош?

3. «Сыйкырдуу тактар» кeнYГYYCY■

Максаты: чыгармачыл элестетYYHY енYKTYPYY; ачык эмес контурлардын CYретYH 
реалдуу CYреттер жана объекттер менен окшоштугун табууга YЙретYY.

Барактын ортосуна каалаган боёкту тамызып, баракты тен ортосунан экиге бYктеенY 
сунуштоо. Натыйжада ар кандай тактар пайда болот, балдар езYлерYHYн тактарында 
ал эмнеге же кимге окшош экендигин керYШY керек.

4. «Сыйкы рдуу жип» кенугуусу-

Максаты: чыгармачыл элестетYYHY енYKTYPYY; ачык эмес контурлардын CYретYH 
реалдуу CYреттер жана объекттер менен окшоштугун табууга YЙретYY.

Балдардын кезYHче 30-40 см узундуктагы жипти сыяга малып, туш келди бYKтелген 
кагазга TYШYPYY. Жиптин YCTYне башка баракты коюп, TYбYне чейин басуу керек. 
Барактарды кармап туруу менен, жипти чыгаруу. Кагазда жиптен из калат, балдарга 
алынган CYреттY аныктап, ат коюу сунуш кылынат.

5. «БYтneгeн CYрeт» кeнYГYYCY■

Максаты: чыгармачыл элестетYYHY енYKTYPYY.

Балдарга аягына чейин тартылбаган нерселердин CYреттерY бар барактар берилет. 
Аларга бул нерсени тартып 6ytypyY жана ез CYретY женYHде айтып берYY сунушталат.

7. «Бий» кeнYГYYCY■

Максаты: эмоционалдуулукту жана чыгармачыл элестетYYHY енYKTYPYY. Балдарга ез 
образын ойлоп табууга жана аны белгилYY бир музыкага бийлееге сунуштоо. Калган 
балдар кандай образ ойлоп табылганын божомолдошу керек. Варианттар - образ 
коюлган, бардык балдар бир убакта бийлешет («^лдеген 1̂ л», «мээримдYY мышык», 
«кар жаашы», «тамашакей маймыл» ж. б.). Татаалдык - бийдеги сезимдерди жеткирYY 
(«кубаныч», «коркуу», «тан калуу» ж. б.).

8. «Музыка эмнени айтты» кенугуусу.

Максаты: чыгармачыл элестетYYHY енYKTYPYY.

Классикалык музыка угулат. Балдарга кездерYн жумуп, музыка эмне женYнде айтып 
жатканын элестетип, андан сон ездерYHYH TYШYHYKтерY женYHде CYрет тартып, айтып 
берYY сунушталат.
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9. «Бул эмне?» ^ hy^YCY-

Максаты: балдарды алмаштыруучу нерселерди кабыл алуунун негизинде
элестетYYCYHде жацы образдарды TYЗYYге YЙретYY.

Ар кандай тYCтегY тегерекчелер, ар кандай узундуктагы тилкелер колдонулат. 
Балдар тегерек болуп турушат. Тарбиячы tyctyy тегерекчелердин бирин керсетYп, 
ортосуна коюп, анын кандай экенин айтып берYYHY сунуштайт. Жооптор бири бирин 
кайталабашы керек.

10. «Жээктеги таштар» оюну.

Максаты: схемалык CYреттердY кабылдоонун негизинде жацы образдарды 
жаратууну YЙретYY.

Дециз жээгин CYреттеген чоц CYретY колдонулат. 7-10 TYPДYY формадагы таштар 
тартылган. Ар бир таш кандайдыр бир нерсеге, жаныбарга же адамга окшош 
болушу керек. Тарбиячы мындай дейт: «Сыйкырчы бул жээкти кыдырып, жолунда 
болгон нерсенин бардыгын таштарга айландырды. Силер жээкте эмне болгонун 
божомолдошунар керек, ар бир таш женYнде, анын эмнеси же кимге окшош экенин 
айтышынар керек. Бир нече таштар дээрлик бирдей контурга ээ болсо жакшы. 
Андан сон, балдарга алардын таштары тууралуу ацгеме ойлоп табууну сунуштоо: 
ал кантип жээкке чыкты? Ага эмне болгон? ж.б.

11. «Сыйкы рдуу мозаика» ^HYrYYCY-

Максаты: балдарды буюмдардын деталдарын алмаштыруучу объекттердин жарым- 
жартылай CYреттелYШYHYH же символикалык CYретYHYH негизинде элестетYYCYHде 
объекттерди TYЗYYге YЙретYY.

Калыц картондон кесилген геометриялык фигуралардын (ар бир бала YЧYн бирдей) 
топтому колдонулат: бир нече чейрелер, чарчылар, Yч бурчтуктар, ар кандай 
елчемде^ тик бурчтуктар. Тарбиячы комплекттерди таратып, бул сыйкырдуу 
мозаика экенин, андан кептеген кызыктуу нерселерди тYЗсе болорун айтат. Бул YЧYH 
ар кандай фигуралар керек, ким кааласа, кандайдыр бир CYреттY алуу YЧYн бири- 
бирине жабыштыруу керек. МелдешYYHY сунуштаса болот: ким ез мозаикасынан 
кебYреек ар башка нерселерди чыгарып, бир же бир нече буюм женYнде кандайдыр 
бир окуяны ойлоп таба алат.

12. «СYрeтчYгe жардам берели» оюну.

Максаты: балдарды берилген схеманын негизинде объекттерди элестетYYге 
YЙретYY.
Материал: Тактага кишинин эскизи TYШYPYЛген чоц барак. ТYCTYY карандаштар 
же боектор. Чоц киши бир CYретчYHYH CYреттY бYTYPYYге убактысы болбогонун 
айтып, балдардан CYреттY бYTYPYYге жардам берYYCYH суранганын айтат. Тарбиячы 
менен бирге балдар эмнени жана кайсы tycty тартуу жакшы экенин талкуулашат. 
Эц кызыктуу сунуштар CYретте чагылдырылган. Акырындык менен схема CYретке 
айланат. Андан кийин, балдарды тартылган адам женYнде ангеме ойлоп табууну 
сунуштаса да болот.

99



13. «С ыйкы рдуу CYрeттeр» оюну.

Максаты: предметтерди жана жагдайларды предметтердин жекече деталдарынын 
схемалык CYреттерYHYH негизинде элестетYYHY YЙретYY. Балдарга карточкалар 
берилет. Ар бир карточкада объекттердин жана геометриялык фигуралардын айрым 
деталдары схемалык тYPде чагылдырылган. Ар бир CYрет картада жайгашкан, 
ошондуктан CYреттY тартуу YЧYH бош орун бар. Балдар tyctyy карандаштарды 
колдонушат. Балдар карточкадагы ар бир фигураны каалаган CYретYне айландыра 
алышат. Бул YЧYH фигурага каалаган нерсени кошуу керек. СYреттY бYTYPгенден 
кийин, балдар CYреттерYHYн негизинде жомокторду жазышат.

14. «Керемет кайра куруулар» оюну.

Максаты: балдарды керсетмелYY моделдердин негизинде элестетYYCYнде
предметтерди жана жагдайларды TYЗYYге YЙретYY.

Тарбиячы балдарга алмаштыруучу нерселердин CYреттерY бар CYреттердY таратат, 
ар биринде узундугу Yч тилке, ар кандай тYCтегY Yч тегерекче тартылган. Балдарга 
CYреттердY карап чыгуу, эмнени билдирерин ойлоо, tyctyy карандаштар менен 
баракка тиешелYY CYреттY (бир нече mymkyh) тартуу сунушталат. Тарбиячы балдар 
менен бирге буткен CYреттердY талдайт: алардын CYреттелген алмаштыруучу 
нерселерге дал келYYCYн (формасы, tycy, елчемY, саны боюнча), мазмунунун жана 
композициясынын оригиналдуулугун белгилейт.

15. «Керемет токой» оюну.

Максаты: кыялдагы кырдаалды алардын схемалык керсетYЛYШYHYн негизинде 
TYЗYYHY YЙретYY.
Балдарга бирдей кагаздар берилет, аларда бир нече дарактар тартылган жана ар 
кайсы жеринде бYтпеген, калыпталбаган CYреттер жайгашкан. Тарбиячы tyctyy 
карандаштар менен кереметтерге толгон токойду тартууну жана ал женYнде 
жомоктогудай окуяны айтууну сунуштайт. БYтпеген CYреттердY реалдуу же элестуу 
нерселерге айландырса болот. Тапшырманы аткаруу учун башка темалар боюнча 
материалдарды колдонсо болот: «Керемет дециз», «Керемет талаа», «Керемет 
парк» жана башкалар.
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4-Б0ЛYМ БОЮНЧА КЫСКАЧА ПИКИР
Бул белумде мектепке чейинки билим беруу уюмдарынын жогорку топтогу 5-6 

жаштагы балдардын турмуштук кендумдерун енуктуруу жана позитивдуу гигиеналык 
билим берууну сунуштоо максатында практикалык кенугуулердун кадамдары суроолор 
жана тапшырмалардын бир катар мисалдары конкреттуу нускамалар турунде берилген. 
Кайталануучу аракеттер, кенугуулер, тапшырмалар, тарбиячы дагы, бала дагы кабардар 
болгонуна кепилдик берген процесстер системалуу турде пайдалангандыктан, алар 
балдардын дараметин ачууга, алардын турмуштук кендумдерун енуктурууге жардам 
берет.

Белум теменку уч маанилуу кендумдун калыптануусуна жана енугуусуне практикалык 
кенугуулерду жана тапшырмаларды сунуштайт. Алар:

1) позитивдуу гигиеналык журум-турумду калыптандырууга;
2) езун таануу, езун тарбиялоо кендумдерун калыптандырууга;
3) чыгармачылык (креативдуу) кендумдерун енуктурууге.

Позитивдуу гигиеналык журум-турумду жана езун таануу, езун тарбиялоо 
кендумдерун калыптандырууга ЖЕТИ кенугуу сунушталынат, ал эми чыгармачылык 
кендумдерун калыптандырууга 15 кенугуу сунуштоону туура таптык. Балдардын 
чыгармачыл дараметин енуктуруу тарбиячынын эн маанилуу милдеттеринин бири 
деп эсептейбиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик билим беруучу 
стандарттынын талаптары боюнча да мектепке чейинки курактагы балдардын 
чыгармачылык денгээлдеги натыйжаны керсетуусу актуалдуу.
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ЖАЛПЫ КОРУТУНДУ

Кыргыз Республикасында билим беруу системасынын енугуусунун азыркы этабында 
бардык балдардын ден соолугун чындоо жана сактоо зарылдыгы менен байланышкан 
тенденциялар орун алууда. Мектепке чейинки курактагы балдардын гигиена тармагында 
турмуштук кендумдерун калыптандыруу жана енуктуруу маселеси актуалдуу болуп 
эсептелет.

Сунушталып жаткан методикалык колдонмо теориялык, методикалык, практикалык 
суроолорго жооп берууну камтыйт.

Биринчи бeлYм теориялык маселелерди ачыктоого арналган. Суроолор гигиена 
тармагына тиешелуу негизги тушунуктердун мазмунун талдоого жана тактоого арналган.

Экинчи белум методикалык суроолорго жооп беруу менен практикалык белумге 
етууге ебелге болуп эсептелет. Мектепке чейинки билим беруу уюмунда иштеген 
тарбиячы бул ойлор менен терен таанышып чыкса, анда бул колдонмодогу практикалык 
белукте сунушталган кенугуулерду практикасына киргизуу женилирээк болот.

YчYHчY белум 5 интерактивдуу ата-энелер чогулушунун иштелмелерин сунуштайт. 
Тарбиячылар ар бир кадамды туура, так аткарууга аракеттенуусу зарыл. Интерактивдуу 
ата-энелер чогулушун пландаштырууда инсанга багытталган окутуунун принциптери, 
философиясы, мамилелер, «Окуу жана жазуу аркылуу сынчыл ой жугуртууну енуктуруу» 
методикасы негизги болуп эсептелди.

Тертунчу белум практикалык кенугуулерду жана тапшырмаларды сунуштайт. Алар: 
мектепке чейинки курактагы балдардын (5-6 жаштагы) позитивдуу гигиеналык журум- 
турумун, езун таануу, езун тарбиялоо, чыгармачылык кендумдерун енуктуруу максатын 
аткарууга багыт алат.

Мектепке чейинки билим беруу уюмунун тарбиячылары учун «Гигиена тармагында 
балдардын турмуштук кендумдерун калыптандыруу жана енуктуруу» колдонмосу 
тушунуктуу болуп, алардын практикасында ез ордун ээлеп, ата-энелер менен 
кызматташтыкта балдардын позитивдуу гигиеналык журум-турумун тарбиялоого 
жардам берет деп ишенебиз!
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ГИГИЕНА ТАРМАГЫНДА БАЛДАРДЫН ТУРМУШТУК 
К0НДУМД0РУН КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖАНА 0НУКТУРУУ

АЛКАКТЫК КОМПЕТЕНТТYYЛYК ШКАЛАСЫ
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КИРИШYY

Адамдын ден соолугунун пайдубалы эрте бала кезинде туптелет. Бул учурда баланын 
организми ийкемдуу, ал чоц кишинин организмине караганда тышкы чейренун таасирине 
алда канча сезгич келет. Бул иш-аракеттердин жагымдуулугу же жагымсыздыгы баланын 
келечектеги ден соолугуна таасир этет. Баланын ден соолугун коргоо жана чыцдоо учун 
анын гигиеналык тарбиясы чоц мааниге ээ. Гигиеналык тарбия жалпы билим беруунун 
ажырагыс белугу, ошондой эле адамдын маданиятынын курамдык белуктерунун бири 
болуп саналат. Мектепке чейинки курактагы балдарга гигиеналык билимдерди беруу жана 
кендумдерду калыптандыруу медициналык кызматкерлердин гана иши деп ойлогон кээ 
бир ата-энелер терец жацылышат. Чындыгында, бул ата-энелердин, тарбиячылардын 
дагы иши.

Кыргызстан постсоветтик мейкиндиктин аймагындагы Кыргыз Республикасынын 
0кметунун 2007-жылдын 16-январындагы №17 токтому менен «Мектепке чейинки 
билим беруу жана балдарды кароо» Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик стандарты 
расмий турде бекитилген биринчи мамлекеттердин бири болуп саналат. Азыркы учурда 
бул стандарт кайрадан иштелип чыкты жана бекитилди. Мамлекеттик стандарт алты 
айдан жети жашка чейинки балдарга мектепке чейинки билим беруу жана кароо боюнча 
билим беруу, медициналык, юридикалык, уюштуруулуучу кызматтарга, мамлекет жана 
башка кызыкдар тараптар (коомчулук, жеке адамдар ж.б.) сунуштаган иш-чараларга 
талаптарды камтуу менен, бирдиктуу талаптарды белгилейт.

Компетенттуулук шкаласын иштеп чыгууда биз Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик «Мектепке чейинки билим беруу жана балдарды кароо» стандартын 
жетекчиликке алдык.

АЛКАКТЫ К КОМПЕТЕНТТYYЛYК ШКАЛАСЫН 
ИШТЕП ЧЫГУУНУН 0Б 0 Л Г 0Л 0 Р Y

1. Акыркы убактарда мектепке чейинки курактагы балдардын ден соолугунун абалы 
негиздуу тынчсызданууну пайда кылууда. 2016-2020-жылдардагы балдардын 
(0-14 жаш) ооруларынын керсеткучтеру боюнча кээ бир жугуштуу жана мите 
ооруларынын 1,9%га, башка оорулардын 1,5%га есушу байкалууда.22 Буга 
байланыштуу мектепке чейинки билим беруу системасын реформалоонун 
жацы этабынын артыкчылыктуу милдеттеринин бири -  балдардын ден соолугун 
сактоо жана чыцдоо, алардын ден соолук баалуулуктарын жана сергек жашоо 
образын, анын ичинде маданияттык, гигиеналык жана турмуштук кендумдерун 
калыптандыруу болушу керек.

2. Балдардын жеке жана коомдук гигиена кендумдерун тарбиялоо алардын ден 
соолугун сактоодо негизги ролду ойнойт, уй-буледе, мектепке чейинки билим 
беруу уюмунда (мындан ары МЧББ), мектепте жана башка коомдук жайларда 
журум-турумду туура уюштурууга жардам берет. 0зунун гана ден соолугу эмес, 
башка балдардын жана чоц адамдардын ден соолугу балдар тарабынан керектуу 
гигиеналык ченемдерди жана журум-турум эрежелерин билуусунен жана 
аткарылышынан кез каранды.

3. Балдар менен кунумдук иштееде, жеке гигиенанын эрежелерин аткаруу алар 
учун табигый муктаждыкка айланышына жана балдар ескен сайын гигиеналык 
кендумдерунун еркундешуне дайыма умтулуу керек. Бала бакчадан баштап 
балдарда теменку кендумдер калыптанышы керек: денени таза кармоо, 
тамактануу маданияты, жакынкы чейреде гигиеналык эрежелерди сактоо, бири- 
бири жана чоц адамдар менен туура ез ара мамиле.
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4. «Алкактык компетенттуулук шкаласы» 5-6 жаштагы балдарда енуктуруу керек 
болгон позитивдуу гигиеналык журум-турумдун, турмуштук кендумдердун, сергек 
жашоо образынын баалуулуктарын жана гигиеналык билимдердин керсеткучтерун 
камсыздайт.

ЖЕТЕКЧИЛИККЕ АЛГАН ПРИНЦИПТЕР

Тарбиячылар тарабынан еткерулген жана методикалык колдонмодо суреттелген 
интерактивдуу ата-энелер чогулуштары, сааттар, практикалык кенугуулер балдар 
канчалык гигиеналык билимдерин, гигиеналык позитивдуу журум-турумун жана 
маданиятын, турмуштук кендумдерун жакшырта алгандыгын практикада керууге 
жардам берет.

Мектепке чейинки билим беруу уюмдарынын тарбиячылары Алкактык 
компетенттуулук шкаласын колдонууда теменку принциптерди жетекчиликке алышы 
зарыл:

1) Системалуулук жана ырааттуулук принциби.
2) Жеткиликтуулук принциби.
3) Керсетмелуулук принциби.
4) Ан-сезимдуулук жана активдуулук принциби.
5) Туруктуулук принциби.

Системалуулук жана ырааттуулук принциби -  мектепке чейинки билим беруу 
уюмунда уюштурулган тарбиялоо, окутуу, енуктуруу процессинин мазмуну белгилуу 
бир логикага (тартипке, системага), теменку эрежелерге ылайык курулушу керек:

а) изилденип жаткан материал белумдерге жана темаларга белунет, алардын ар 
биринде белгилуу бир изилдее методикасы бар;

6) ар бир темада мазмундук борбор, негизги тушунуктер жана идеялар белуп 
керсетулет, баяндоонун ырааттуулугу ойлонулат;

в) тема менен таанышып жаткан учурда, фактылар, мыйзамдар, теориялар 
ортосунда тышкы жана ички байланыштар тузулет.

ЖеткиликтYYЛYк принциби -  окуу материалынын мазмуну жана окуп-уйренуусу 
балдардын интеллектуалдык, адеп-ахлактык жана физикалык жуктемун пайда кылбашы 
керек.

КврсвтмвлYYЛYк принциби -  тарбиялоо, окутуу жана енуктуруу процессинин 
журушунде баланын бардык сезимдерин мумкун болушунча «куйгузуу» керек, аларды 
алынган маалыматты кабыл алууга жана иштеп чыгууга тартуу керек (башкача 
айтканда, балдарга бир нерсе женунде айтуу жетиштуу эмес, бирок байкоо жургузууге, 
елчееге, кармоого, эксперименттерди жургузууге, алган билимдерин жана кендумдерун 
практикада колдонууга мумкунчулук беруу керек).

АН -сезим жана активдYYЛYк принциби -  балдар таанып билуу процессинин 
субъекттери болгондо гана натыйжага жетишууге болот, б.а. алар сунушталган 
ишмердуулуктун максаттарын жана милдеттерин тушунушет, ез ишмердуулугун ез 
алдынча пландаштырууга жана уюштурууга мумкунчулук алышат, кейгейлерду коюп, 
аларды чечуунун жолдорун издей алышат.

Туруктуулук принциби -  балдар тарабынан алынган билимдер алардын ац- 
сезиминин бир белугу, журум-турумдун жана ишмердуулуктун негизи болушу керек. 
Бул теменку учурда болушу мумкун:

• ишмердуулук процессинде бала таанып билуу активдуулугун керсетту;
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• материалды кайталоо учун атайын тандалган кенугуулер керектуу санда жана 
ырааттуулукта аткарылды;

• сунушталган материалдын тузулушунде жана анын мазмунунда башкысы баса 
белгиленет жана компоненттер ортосунда логикалык байланыштар тузулген;

• ишмердуулуктун натыйжаларына системалуу мониторинг (текшеруу жана баа 
беруу) жургузулген.

ТУЗУЛУШУ
Алкактык компетенттуулук шкаласынын тузулушу теменку аспектилерден турат: 

кутулуучу натыйжалар енугуунун терт негизги багытынын чегинде каралат. 0з  кезегинде, 
алардын ар биринде курактык мезгилине ылайык, енугуунун кутулуучу керсеткучтерунен 
турган енугуунун бирден тертке чейинки компоненттери камтылышы мумкун болгон бир 
же эки чакан компетенттуулуктер бар.

ТАРМАК

ЧАКАН ТАРМАК

КОМПОНЕНТ

ШКАЛА

Керсеткучтер: 5 жаштагы балдар учун

ТАРМАК. Биз учун балдардын компетенттуулугун енуктуруунун бардык 
тармактарында, башкача айтканда, «Физикалык енугуу», «Когнитивдик енугуу», 
«Социалдык жана эмоционалдык енугуу», «Чыгармачылык жана эстетикалык енугуу» 
тармактарында кароо маанилуу. Алар баланын ар тараптуу енугушунде маанилуу 
роль ойноочу бардык багыттарын ар тараптан камтууну камсыз кылат. Баланын 
енугуусунун бардык багыттары бири-бири менен тыгыз байланышта, бир тармактын 
енугуусу экинчисинин енугушуне ебелге тузет, андыктан балдарды бардык тармактарда 
(енуктуруу) бир убакта енуктуруу керек. 0нугуунун бир тармагына кецул топтоо башка 
тармактардын енугушуне терс таасирин тийгизет. 0нугуунун ар бир тармагынын езуне 
мунездуу езгечелуктеру жана максаттары жана милдеттери бар, ез кезегинде бул 
максаттарга жетишуу енугуунун башка тармагынын максаттарын жана милдеттерин 
ишке ашырууну шарттайт.

ЧАКАН ТАРМАК -  бул тармактарды чакан топго белуу. 0нуктуруунун негизги 
тараптарынын чакан тармактары енугуунун белгилуу аспекттерин камтыйт жана 
алардын конкреттуу багыттуулугун керсетет.

КОМПОНЕНТ (конкреттуу аспект) -  бул андан ары белуу, ал чакан тармактардагы 
бирдиктерди керсетет, мисалы, «Социалдык енугуу» «Турмуштук кендумдер» жана 
«Чоц адамдар менен ез ара мамилелери» деп белунушу мумкун.

КОМПЕТЕНТТYYЛYК Ш КАЛАСЫ  -  белгилуу бир курактык денгээлге жеткен 
учурда баланын билимдерине, билгичтиктерине, кендумдеруне перспективдуу баа 
беруу (мисалы, уч жаштан баштап беш жашка чейинки балдар езун-езу тейлее билимин 
жана кендумун керсетушет).

КОМПЕТЕНТТYYЛYКТ0Р конкреттуу багыттуулукка ээ, чакан тармактын 
максаттарын жана идеяларын чагылдырышат; тушунуктерге так аныктама беришет; биз 
баланын енугуусунде эмнеге жетишууну каалаганыбызды аныктоого жардам беришет;
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елчее учун негиз тузушет; мектепке даярдыгына баа беруу учун курал катары кызмат 
кыла алышат.

К0РС0ТКYЧ -  бул курактык топко ылайык келген елченуучу жана ага теп келген 
журум-турумга жана билимдерге келечекте баа беруу (мисалы, беш жашка келгенде 
бала кийимин ез алдынча кийгенди жана чечкенди билууге тийиш).

Керсеткучтер алкактык шкаланын маани-мацызын толук чагылдырат жана бут 
аспекттерин камтыйт; баланын курагына шайкеш келет; тактыгын жана стандарт менен 
ошондой эле ез ара шайкештигин керсетуп турат; бул байкоого (угууга, керууге) боло 
турган нерселер, алар балдардын аракеттеринен, сездерунен, журум-турумунан керунуп 
турат жана байкоо учун жецил болууга тийиш; мурдагы керсеткучтерге карама-каршы 
келбейт, башкача айтканда, алар бир эле курактык топ учун мурдагы керсеткучтен 
жецил болууга тийиш эмес.

0НУГУУ ТАРМАКТАРЫ

А. БАЛДАРДЫН ФИЗИКАЛЫК QHYrYYCY

Балдардын толук кандуу физикалык енугуусу - бул, биринчи кезекте, кыймыл 
билгичтиктеринин жана кендумдерунун ез мезгилинде калыптанышы, балада 
жеткиликтуу кыймылдардын ар кандай турлеруне кызыгууну енуктуруу, инсандын он 
моралдык-эрктуу сапаттарын тарбиялоо.

Балдар беш жашында тынымсыз кыймылда болушат, ошону менен алардын ой 
жугуртуусу дагы енугет. Мисалы, кээде бала жыйырма мунетке чейин ез ойлоруна кецул 
топтогонун байкаса болот. Колдорунун шамдагайлуулугу енугет, бала карандашты туура 
кармаганды билет.

Алты  жашар бала бир бутунда секиргенди билет жана эки децгелектуу велосипед 
тебууну, лыжа тебууну жана сууда сузууну уйренет. Колдорунун менен кездерунун 
ез ара аракети мурдагыга караганда жакшыраак. Тамгаларды жана башка жазуу 
манипуляцияларын жазуусу жакшыраак. Баланын енугуусунун бардык этаптарында, 
аракет, оюн аркылуу уйренуу жана уйретуу эц маанилуу. Баланын енугуусуне дайыма 
фон катары кызмат кылган радио же телевизордун узгултуксуз ызы-чуусу тоскоол 
болот, ошондой эле компьютерден да оолак болуу керек. Баланы енуктуре турган 
ишмердуулукке кецул топтоо маанилуу. Келечекте бала так эрежелерди жетекчиликке 
алышы учун, аны тарбиялоо да максаттуу болушу керек. Биргелешкен оюнда сиз баланын 
чыгармачылык жендемдуулуктерун тарбиялайсыз жана анын жекече билгичтиктерин 
енуктуресуз. Балацызды бардыгына уйретуцуз, окууну жашоонун табигый белугуне 
айлантыцыз.
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БАЛДАРДЫН ФИЗИКАЛЫК QHYrYYCYHYH ЭЦ МYНвЗДYY КвРСвТКYЧТвРY
БЕШ-АЛТЫ ЖАШ

• гигиенанын негизги эрежелерин билишет;
• эртец мененки кенугуулерге каалоо менен киришет;
• каалоосу менен ден соолугун чындоочу кенугуулер 

менен алектенишет;
• кун тартибин сакташат.

Б. БАЛДАРДЫН СОЦИАЛДЫК ЖАНА ЭМОЦИОНАЛДЫК 0НYГYYСY

Эрте жана мектепке чейинки курак - бул эмоциялар баланын жашоосунун бардык 
аспектилеринде устемдук кылган, анын бардык башка психикалык функцияларын 
башкарган жана женге салган мезгил. Мектепке чейинки курак - бул адамдын жашоосунда 
ете кыска мезгил, алгачкы жети жыл гана. Бирок алар туруктуу мааниге ээ. Бул мезгил 
аралыгында енугуу катуу жана тездик менен журет. Таптакыр алсыз, эч нерсе кыла 
албаган наристе салыштырмалуу ез алдынча, активдуу инсанга айланат. Баланын 
психикасынын бардык тараптары белгилуу енугууде болушат, ошону менен андан ары 
есушунун пайдубалы тузулет. Мектепке чейинки куракта психикалык енугуунун негизги 
багыттарынын бири болуп инсандын негиздеринин калыптануусу эсептелет.

Социализация терелгенден башталат жана балалык мезгилде езгече маанилуу, 
анткени бала эрте куракта айлана-чейре менен ез ара аракеттене баштайт. Бул 
процесс чоц адамдардын да, балдардын да активдуу катышуусун талап кылат. Чоц 
адамдар тууроо учун улгу болуп саналат, алар ошондой эле социалдык контексттерди 
тандашат жана тузушет, анын алкагында балдар айлана-чейрену жана социалдык 
эрежелерди уйренушет. Балдар -  бул процесстин активдуу катышуучулары. Алар 
эмнеге уйренгендугу жарым-жартылай айлана-чейреден жана тажрыйбасы боюнча 
эмнени билгенинен жана алар учун эмне улгу (модель) болгонунан кез каранды.

Социализация кээде кеп багыттуу факторлордун мунезуне ээ болгон, ар турдуу 
турмуштук шарттардагы уч жаштан жети жашка чейинки баланын инсандыгына 
башаламан таасир этуу шартында да, тарбиялоодо да, башкача айтканда инсанды 
максаттуу калыптандыруу учурунда да журушу мумкун. Тарбиялоо -  социализациянын 
башкы жана аныктоочу принциби болуп эсептелет.

Психикалык функциялардын енугуусу баланын социалдык жана эмоционалдык 
чейресунун енугуусунен ажырагыс. Эмоционалдык процесстер баланын кабыл алуу, 
кецул буруу, эс тутуу, ой жугуртуу, элестетуу жана башка бардык функцияларын жуктеген 
жана женге салган психологиялык жашоонун чейресу болуп эсептелет. Эмоционалдык 
образ жана эмоциялык кеземел -  бул тарбиялоонун максаты жана продуктусу.

Yч жаштан жети жашка чейинки баланын социалдык макамынын керунуу чейресу 
дагы эле оюн, дал ушул оюндарда баланын биргелешкен ишмердуулукке катышууга 
каалоосу, жолдошторунун кызыкчылыктарын эске алууну билуусу жана умтулуусу, 
пайда болгон чыр-чатактарды башкаларга жол беруу менен, «тынчтык жолу менен» 
чечуу. Чоц адамдар жана тецтуштар тарабынан балдарга жана алардын журум- 
турумуна берилген баа беруулердун фонунда езун-езу ацдоо жана езуне езу баа беруу 
пайда болот.
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6-7 жашка чейин бала езун-езу тейлее маданиятына ишенимдуу турде ээ болот: ал 
езун ез алдынча тейлей алат, пайдалуу адаттарга ээ, жеке гигиенанын элементардык 
кендумдеруне ээ; езунун ден соолугунун абалын, ошондой эле айланасындагылардын 
ден соолугунун абалын аныктайт; анын эмнеси ооруп жатканын, денесинин кайсы 
белугу, кайсы органы экендигин атай алат жана керсете алат; тамактануу маданиятына 
ээ; ушубегендей же ашыкча жылуу болбогондой аба-ырайына ылайыктуу кийинет. Улуу 
топтогу мектепке чейинки бала жаракат алган учурда эмне кылуу керектигин балага 
же чоц адамга тушундуре алат (аракеттердин алгоритми) жана мындай жагдайларда 
езуне жана башкага элементардык (женекей) (жараны жуу, дарылоо, буруу, жардам 
учун чоц адамга кайрылуу) жардам керсетууге даяр. Бул куракта мектепке чейинки 
курактагы балдардын журум-турумунда езун езу женге салуу мумкунчулугу калыптанат, 
башкача айтканда, балдар аларга чоцдор тарабынан мурда коюлган талаптарды кое 
башташат. Ошентип, алар кызыктуу нерселерге алаксыбай, жагымсыз иштерди бутуре 
алышат (оюнчуктарды тазалоо, белмену тазалоо ж.б.). Бул балдардын жалпы кабыл 
алынган ченемдерин жана журум-турум эрежелерин билуусунун жана аларды аткаруу 
милдеттенмесинин аркасында мумкун болот. Бала эмоционалдуу турде езунун журум- 
турумунун башкалар тарабынан баа беруусун гана эмес, езунун ченемдерди жана 
эрежелерди сактоосун, анын журум-турумунун моралдык жана этикалык тушунуктеруне 
дал келуусун башынан еткерет. Бирок, ченемдерди сактоо (ынтыкмактуу ойноо, 
оюнчуктар менен белушуу, агрессияны кеземелдее ж. б.), эреже катары, бул куракта 
эц жагымдуу адамдар менен, достору менен ез ара аракеттенууде гана мумкун болот.

БЕШ ЖАШТАГЫ БАЛДАРДЫН СОЦИАЛДЫК-ЭМОЦИОНАЛДЫК QHYrYYCYHYH
э ц  м YнeздYY кepceт кYчт eРY

• 6 жашка чейин балдар ата-энесинен кез карандысыз боло башташат. Алар 
канчалык «чоцойгонун» керсетууге аракет кылышат;

• тецтуштар тарабынан кабыл алуусу мурункуга караганда маанилуу, 
кызматташууга жана белушууге уйренушет;

• эркек балдар эркек балдар менен, кыздар кыздар менен ойношот;
• спорттун турлерун жана оюнчуктарды тандашат;
• тил кендумдеру енуккен сайын, балдар болгон окуяны, эмнени сезишкенин жана 

эмнени ойлогондорун жакшыраак суреттешет;
• уруксат берилген нерселердин чектери кайда экенин аныкташат;
• балдар чындыкты кыялдан ажыратышат.

В. БАЛДАРДЫН ТААНЫП БИЛУУ (КОГНИТИВДУУ) 0НУГУУСУ
Таанып билуу енугуусу -  бул баланын кабыл алуу, эс тутум, тушунуктерду 

калыптандыруу, кейгейлердучечуу,элестетуужаналогикасыяктууаркандайойпроцессин 
енуктуруу аркылуу маалыматты уйренуу жана кейгейлерду чечуу жендемдуулугу. Беш 
же алты жашында балдардын кабыл алуусунда, кецул буруусунда, эс тутумунда, ой 
жугуртуусунде туп тамырынан езгеруу журет -  бул процесстер эрксизден атайылап, 
эрктууге айланат. Бул курактагы баланын алдында ац-сезимдуу максаты бар -  эстеп 
калуу, белуп керсетуу, жалпылоо, кецул буруу ж.б.

Чоц адамдар (ата-энелер, тарбиячылар) балдарга интеллектуалдык эмгектен ырахат 
алууну уйретуп, акыл-эс енугуу муктаждыгын жана окутуу процессинин езуне карата 
позитивдуу мамилени калыптандырышы керек. Бул учун сунушталган окуу милдеттери,
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ошондой эле окуу материалынын татаалдыгы ушул курактагы балдардын таанып билуу 
процесстеринин енугуу децгээлине дал келиши зарыл.

БЕШ-АЛТЫ ЖАШТАГЫ БАЛДАРДЫН КОГНИТИВДП eHYГYYСYHYH
э ц  м YнeздYY кepceт кYчт eРY

• гигиена эрежелерин тушунушет жана аларды аткарышат;
• «туура» жана «туура эмес» гигиеналык журум-турумду 

айырмалашат;
• телефон номерин жана уй дарегин эстей алышат.

Г. БАЛДАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖАНА ЭСТЕТИКАЛЫК 0НУГУУСУ
Эстетикалык тарбиялоо -  баланы тарбиялоонун эц маанилуу тарабы. Бул сезуу 

тажрыйбасын, инсандын эмоционалдык чейресун байытууга ебелге тузет, реалдуулуктун 
моралдык жагын таанууга таасирин тийгизет (мектепке чейинки курактагы бала учун 
«сулуу» жана «боорукер» тушунуктеру дээрлик окшош), таанып-билуу активдуулугун 
жогорулатат, ал тургай физикалык енугууге таасир этет. Эстетикалык тарбиялоонун 
натыйжасы болуп эстетикалык енугуу эсептелет. Эстетикалык тарбиялоо биринчи 
кезекте баланын музыкалык, керкем, театралдык, конструктивдуу билим беруусун 
камтыган чыгармачыл енугуусун болжолдойт.

Yй-бYле, тарбиячылар жана айлана-чейре балдардын музыкага, ырга, суретке, 
бийге жана башка енерге болгон суйуусун ойгото алат.

Чыгармачылык балдарга эмоцияларын, индивидуалдуулугун билдирууге, курчап 
турган дуйнену тушунууге, езуне болгон ишенимди, езун керсетууге болгон умтулууну 
жана кызматташууга жендемдуулугун енуктурууге мумкундук берет.

Оюн аркылуу чыгармачылык ишмердуулук баланы искусствого тартуунун, 
кызыгуунун эц жеткиликтуу жана оптималдуу жолу болуп эсептелет.

Бардык таанып билуунун, анын ичинде эстетикалык да негизинде ишмердуулук 
жатат. Бала езунде чыгармачылык дараметин енуктурушу керек, пассивдуу угуучу жана 
байкоочу болбошу керек.

Беш-алты жаштагы балдарда айланадагы дYйнeнy, жаратылышты, керкем 
искусство чыгармаларын, музыканы, бийди эстетикалык кабыл алуу калыптанат 
жана керкем образдардын таасирине эмоционалдуу жооп беруу билгичтиги енугет. 
Балдар керкем чыгармаларды окууга, поэзияны жаттоого, кайра айтууга, ацгемелерди 
жазууга кызыгышат, ошондуктан мугалим аларды дайыма байкап турушу керек, 
кызыкчылыктарын кылдат изилдеп, езун ишке ашырууга жардам бериши керек.

Музыкалык, керкем жана жемиштуу ишмердуулукте балдар керкем чыгармаларга, 
музыкалык жана керкем искусство чыгармаларына эмоционалдуу жооп беришет, 
аларда адамдардын жана жаныбарлардын ар кандай эмоционалдык абалы образдуу 
каражаттардын жардамы менен берилет. Музыкалык образды тушунуп, музыкалык 
чыгарманын сюжетин кебуреек бутун кабыл ала башташат. Музыкага болгон кызыгуу, 
музыкалык ишмердуулуктун ар кандай турлеру активдуу турде керунет.

Балдар музыкалык чыгарманын унуне эмоционалдуу гана жооп бербестен, ал 
женунде шыктануу менен айтышат (музыкалык образдардын жана баяндоонун 
табияты, музыкалык туюнтуу каражаттары женунде), аларды турмуштук тажрыйба 
менен байланыштырышат. Музыкалык эс тутум балдарга суйуктуу обондорун жаттоого,
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таанууга, атугул атоого мумкундук берет. Аткаруучулук ишмердуулуктун енугуусуне 
ушул курактагы ендурумдуу шыктануунун устемдугу (ыр ырдоо, бий бийлее, балдардын 
музыкалык аспабында ойноо, женекей ритмикалык улгуну кайра чыгаруу) туртку болот. 
Балдар чыгармачылыкка болгон биринчи аракетин жасашат: бийди жаратуу, музыкага 
ойноону ойлоп табуу, марштын же бийдин татаал эмес ритмдерин импровизациялоо.

Музыкалык табитти жана жалпы музыкалык-керкем ишмердуулукке кызыгууну 
калыптандырууга чоц адамдардын керсетмесу активдуу таасир этет. Мектепке чейинки 
курактагы баланын енугуусунун маанилуу керсеткучу болуп керкем енер ишмердуулугу 
эсептелет. 5 жашында, алар айлана-чейре женунде тушунуктердун чон запасына ээ, 
аларды езулерунун активдуулугунен, суроолорду берууге жана эксперименттерди 
жургузууге умтулуусунан улам алышат.

Предметтердин негизги касиеттери женунде тушунуктер ого бетер кецейет жана 
терецдейт. Бул курактагы бала негизги тустерду жакшы билет жана келекелер женунде 
тушунугу бар (мисалы, бир тустегу эки келекену керсете алат: ачык кызыл жана кочкул 
кызыл). Алты жаштагы балдар геометриялык фигуралар бири-биринен эмнеси менен 
айырмаланарын айта алышат. Алар учун чоц сандагы предметтерди елчему боюнча бири- 
бири менен салыштыруу татаал болбойт: мисалы, ар кандай елчемдегу 7-10 табакты 
иреттеп коюу, аларга тиешелуу елчемдегу ар кандай елчемдегу кашыктарды жайгаштыруу. 
Баланын мейкиндикте багыт алуу жендемдуулугу есет. Эгер ага женекей белме планын 
сунуштаса, анда ал уктай турган бешигин керсете алат. Убакытты ездештуруу дагы эле 
жеткиликтуу эмес. Мезгилдерде, жуманын кундерунде так багыт жок.

БЕШ-АЛТЫ ЖАШТАГЫ БАЛДАРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛЫК ЖАНА 
ЭСТЕТИКАЛЫК eHYГYYСYHYH ЭЦ МYHeЗДYY КeРСeТКYЧТeРY

• жуунуу, кийинуу, сууга тушуу, тамактануу, белмену 
тазалоо процесстеринин алгоритмин жакшы билишет;

• бул процесстерди коштогон атрибуттардын багытын 
билишет жана ездерунун максаттары боюнча 
пайдаланышат: самын, бет аарчы, жоолук, салфетка, 
ашкана буюмдары;

• сюжеттик-ролдук оюндарда позитивдуу гигиеналык 
журум-турумду керсете алышат.
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5-6 ЖАШ
ФИЗИКАЛЫК 0НYГYY

Чакан тармак Позитивдуу гигиена

Компонент Тамактануу

Шкала Бала тамакка карата езунун мамилесин керсетет.

К е р се т^ч те р 1. Тамакка карата езунун муктаждыктарын билдирет (качан ал 
ачка, качан ал ток экендигин айтат).

2. Тигил же бул тамактарга артыкчылык берет.
3. Тамактануу учурунда тоскоол болбойт (столдон туруп кетпейт, 

башка ишмердуулук менен алектенбейт).
4. Сенсордук сезимдерге негизделуу менен, продуктылардын 

сапатын аныктай алат.

5-6 ЖАШ  
ФИЗИКАЛЫК 0НYГYY

Чакан тармак Позитивдуу гигиена

Компонент Ден соолук

Шкала Бала сергек жашоо образына езунун мамилесин керсетет.

К е р се т^ч те р 1. Сергек жашоо образы (туура тамактануу, кыймыл, уйку жана 
кун, аба жана суу -  биздин мыкты досторубуз) жана ден 
соолукту кыйраткан факторлор женунде билет.

2. Адамдын ден соолугу учун гигиенанын жана кунделук 
режимдин ролун тушунет.

3. Ден соолугу жакшы адамдын мумкунчулуктерун баалай алат.
4. Сергек жашоо образына муктаждыктарды аныктай алат.
5. Туура тамактануудан адамдын ден соолугунун кез 

карандылыгынын талдоосун жургузе алат.

5-6 ЖАШ  
ФИЗИКАЛЫК 0НYГYY

Чакан тармак Турмуштук кендYмдер

Компонент Эмпатия

Шкала Бала ооруп жаткан адамдарга езунун мамилесин керсетет.

К е р се т^ч те р 1. Ооруган адамды карагандын эрежесин (ал женунде кам 
керуу, тынч болуу, анын етунучун жана тапшырмаларын 
аткаруу) билет.

2. Ооруган адамга боору ооруйт.
3. 0зунун абалын мунездей алат.
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5-6 ЖАШ
СОЦИАЛДЫК-ЭМОЦИОНАЛДЫК 0НYГYY

Чакан тармак Социалдык енYГYY

Компонент Турмуштук кендумдер жана социалдык ролдорду жана журум- 
турум ченемдерин ездештуруу.

Шкала Бала езун-езу тейлеену билгенин жана кендумун керсетет.

К е р се т^ч те р 1. 0 з  алдынча кийинет жана чечинет.
2. Боолорун байлайт.
3. 0 з  алдынча суюктукту бетелкеге куят.
4. Турмуш-тиричилик техникасы менен кайрылуунун билет.
5. 0зунун белмесунде тазалыкты жана иреттуулукту сактайт, 

кийимдерин тыкан буктейт же илет.

5-6 ЖАШ
СОЦИАЛДЫК-ЭМОЦИОНАЛДЫК 0НYГYY

Чакан тармак Социалдык енYГYY

Компонент Турмуштук кендумдер жана социалдык ролдорду жана журум- 
турум ченемдерин ездештуруу.

Шкала Бала гигена кендумдерун керсетет

К е р се т^ч те р 1. Эскертуусуз колун самын менен жууйт (дараатканадан 
кийин жана тамактануу алдында).

2. Колун сулгу менен кургатат.
3. 0зунун тышкы кебетесинин тазалыгына жана тыкандыгына 

езу байкоо жургузет.
4. Таза гана идиш жана жеке гигиена каражаттары менен (тиш 

щетка, сулгу, тарак) пайдаланат
5. Шашылыш кызматтардын телефондорунун номурларын 

(101, 102, 103, 112) билет.
6. Таза гана сууну ичуу керектигин билет.
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5-6 ЖАШ
СОЦИАЛДЫК-ЭМОЦИОНАЛДЫК 0НYГYY

Чакан тармак Социалдык енYГYY

Компонент Позитивдуу гигиена

Шкала Бала тазалыкты сактоо адатын керсетет

К е р се т^ч те р 1. Денесинин тазалыгына, кийимине, чачынын тыкандыгына 
байкоо жургузуу адатына ээ.

2. Тырмагынын тазалыгын карайт.
3. Жетелууде жана чучкурууде оозун жана мурдун бет аарчы 

менен жабат.
4. 0зунун тышкы кебетесиндеги тыкансыздыкты ез алдынча 

байкай алат жана алып салат.

5-6 ЖАШ
СОЦИАЛДЫК-ЭМОЦИОНАЛДЫК 0НYГYY

Чакан тармак Социалдык енYГYY

Компонент Тамактануу гигиенасы

Шкала Бала тамактануу маданиятын еркундетет.

К е р се т^ч те р 1. Тамактанууга керек приборлор менен туура колдоно алат 
(вилка, бычак).

2. Тыкан тамактанат, столдо туура отурууну сактоо менен, унду 
чыгарбай тамактанат.

3. 0тунуч менен кайрылууну билет, ыраазы болот.
4. 0зун-езу тейлее деген эмне экендигин тушунет.
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5-6 ЖАШ
ТААНЫП БИЛYY (КОГНИТИВДИК) 0 H Y m

Чакан тармак Сынчыл ой жYГYPTYY

Компонент Мейкиндикке жана мезгилге багыт алуу

Шкала Бала мейкиндикке жана мезгилге багыт ала алат

К е р се т^ч те р 1. Мейкиндикке багыт ала алат: онго, солго, YCTYндe, алдында, 
ортосунда, башка предметтерге карата ортосунда.

2. Барактын жайылышында он жана сол тарабын, жогору жана 
темен, бурчтар, борборлорду аныктай алат.

3. Терт жыл мезгилин аныктайт.
4. КYн убактысын атайт: эртен менен, кYндYЗ, кечинде.
5. Жуманын кYндeрYн аныктайт.
6. Кечээ, 6y^ ,  эртен, мурун, жакында, эчак сeздeрYн туура 

пайдаланат.
7. Саат боюнча убакытты аныктай алат:туптуура 5, 6 болду ж.б

5-6 ЖАШ
ЧЫГАРМАЧЫЛ ЖАНА ЭСТЕТИКАЛЫК 0HYrYY

Чакан тармак Чыгармачылы к баланын енугуусу учун курчаган дуйнену 
таанып билуу каражаты катары

Компонент Чыгармачылык (креативдYYЛYк) жана eзYн кeрсeтYY

Шкала Бала элестетYY кeндYMYн кeрсeтeт

К е р се т^ч те р 1. Жаны сюжеттерди жана ролдорду, тааныш материалдар 
жана оюнчуктар менен оюндарды ойлоп табат.

2. «Чын эле», «атайылап» тYШYHYктeрYн пайдалануу менен, 
реалдуулукту ойлоп табуудан айырмалайт.

3. Ойноо менен образдарды жана сюжеттерди ойлоп табат.
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5-6 ЖАШ
ЧЫГАРМАЧЫЛ ЖАНА ЭСТЕТИКАЛЫК 0НYГYY

Чакан тармак Чы гармачылы к баланын енYГYYCY учун курчаган дуйнену 
таанып билYY каражаты катары.

Компонент Чыгармачылык (креативдуулук) жана езун керсетуу
Шкала Бала чыгармачылыкка кызыгууну керсетет.
К е р се т^ч те р 1. Тыкан ийлеп чаптоо кендумун бекемдейт.

2. Ийлеп чаптоо аяктагандан кийин колдорун дыкан жуу 
кендумун бекемдейт.

3. Материалдарга тыкан жана жакшы мамилени калыптандырат.
4. Материалдарды унемдуу жана рационалдуу коротуу 

билгичтигин бекемдейт.
5. Активдуу ез алдынча аракеттер аркылуу чыгармачылыкты 

енуктурет.



КОРУТУНДУ
Алкактык компетенттуулук шкаласы Ош, Нарын, Чуй жана Баткен областарынын 

мектепке чейинки билим беруучу уюмдарынын тарбиячыларына практикада канчалык 
балдар езулерунун турмуштук кендумдерун, позитивдуу гигиеналык журум-турумун 
жакшырта алышканын керууге жардам берет. Тарбиячылар тарабынан методикалык 
колдонмодо сунушталган ата-энелердин интерактивдуу чогулуштарынын иштелмелерин 
колдонуу менен, уюштурулган иш-чаралар, бала бакчадагы гигиена жана санитария 
боюнча кейгейлерду аныктоо жана чечуу боюнча ата-энелер менен биргелешкен 
ишмердуулук аркылуу гигиеналык маданияттын калыптануусун аныктоого мумкунчулук 
тузулет.

Алкактык компетенттуулук шкаласын колдонуу тарбиячылардын, ата-энелердин, 
балдардын узгултуксуз жана практикалык ез ара аракеттенуусунде гана натыйжалуу 
болот. Мындай мамиле позитивдуу гигиеналык журум-турумду, сынчыл жана 
чыгармачылык (креативдуу) ой жугуртууну калыптандыруу жана енуктурууну 
демилгелейт.

Алкактык компетенттуулук шкаласы мектепке чейинки беш-алты курактагы 
балдардын езгечелуктерун, енугуунун ар турдуу темпин, окшош эмес физикалык, 
эмоционалдык жана акыл-эс жендемдуулуктерун эске алганын белгилее маанилуу.

Алкактык компетенттуулук шкаласын теменку багыттар боюнча колдонуу 
сунушталынат:

• мектепке чейинки курактагы балдардын позитивдуу гигиеналык журум-турумун 
жакшыртууга багытталган улуттук программа;

• мектепке чейинки курактагы балдардын сынчыл жана чыгармачылык (креативдуу) 
ой жугуртууну енуктурууге багытталган программалар;

• мектепке чейинки курактагы балдарды тарбиялоо, окутуу жана енуктуруу сапатын 
жогорулатуу программалары;

• мектепке чейинки курактагы балдарды гигиеналык тарбиялоо жана окутуу боюнча 
программа.
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ТИРКЕМЕЛЕР

1-ТИРКЕМЕ.

ТАРБИЯЧЫ НЫН ИНТЕРАКТИВДYY АТА-ЭНЕЛЕР ЧОГУЛУШУНАН КИЙИНКИ ОЙ
ЖYГYРТYYСY (РЕФЛЕКСИЯСЫ )

Педагогдун аты-жeнY___________________________________________________________

1. ИнтерактивдYY чогулушта Сиздин оюцуз боюнча, эмнелер абдан ийгиликтYY 
болду? Эмне YЧYH Сиз ушундай деп эсептейсиз?

2. Сиз eткeргeн интерактивдYY чогулуштун алгылыктуу жактары кайсылар деп 
ойлойсуз?

3.ИнтерактивдYY ата-энелер чогулушунун кайсы ийгиликтYY учурлары боюнча 
кесиптештерициздер менен бeлYшсeцYЗ болот? Эмне YЧYH?

4. Сиздин оюцуз боюнча, интерактивдYY чогулушта эмнелер ийгиликсиз болуп калды? 
Кандай себептер боюнча?

5. Ушул ийгиликсиз учурларды чечYY YЧYH Сизге кандай жардам керек?

б.Тажрыйбацызды байытыш YЧYH кесиптештердин сабактарына катышуунун мааниси 
кандай?
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БАЙКОО ЖYРГYЗYY БАРАГЫ 
Параметри: билим беруу чейресунун абалы

Максаты:тарбиялык сааттагы/интерактивдуу ата-энелер чогулушундагы билим беруу 
чейресун баалоо

2-ТИРКЕМЕ.

Байкоону ким жYргYзет: насаатчы

№
п/п

^^Керсеткучтер

Параметрлер^^

Каалаган учур Канааттандыраарлык
учур

Каалабаган
учур

1. Ата-энелердин
активдYYЛYГY

-Тарбиячы азыраак 
суйлейт, ата-энелер 
кебуреек суйлешет.

-Тарбиячы бардык 
ата-энелердин 
процесске 
катышуусуна кецул 
белет.

-Тарбиячы ата- 
энелерге суйлееге 
мумкунчулук берет, 
алар айтканды 
кайталабайт, 
оцдоолорду киргизбейт.

-  Тарбиячы убак-убагы 
менен ата-энелерди 
активдуу болууга 
ундейт.

-Негизинен
тарбиячы
суйлейт.

-Бардык 
ата-энелер 
активдуу 
болушуна 
кецул бурбайт.

2. Ата-энелердин 
ез ара
аракеттенYYCY

-Тапшырманы 
аткарып жатканда 
ата-энелер тарбиячы 
менен гана эмес, 
бири-бири менен 
да иштешет. 
Интерактивдуу 
чогулушта ез ара 
аракеттенуунун 
бардык типтери 
колдонулат: 
(тарбиячы -ата-эне, 
ата-эне -ата-эне).

Ата-энелер тарбиялык 
сааттын кеп белугунде 
тарбиячы менен гана 
иштешет

(тарбиячы -  ата-эне, 
ата-эне -  тарбиячы).

Тарбиячы 
суроо берет, 
окуучулар 
жооп беришет. 
Окутуу 
процесси бир 
багыттуу.
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3. Баа беруу -Тарбиячы -Тарбиячы -Тарбиячы
диагностикалык, калыптандыруучу гана ата-
калыптандыруучу, баалоонун энелерди
жыйынтыктоочу техникаларын баалайт.
баалоонун ар системалуу тYPдe
кандай методдорун, колдонбойт.
техникаларын 
пландаштырат 
жана колдонот. Ата- 
энелерге кайтарым

-Кээде кайтарым
байланышты
камсыздайт.

байланышты
уюштурат.

-ИнтерактивдYY
чогулуштун тыянагын
чыгарууда тарбиячы
ата-энелердин
жумуштарынын
натыйжаларына
таянат.

Насаатчынын эсине:

Алынган маалыматты кантип талдаш керек?

БeлYп каралган кeрсeткYчтeр (индикаторлор) баалоо аспектисинин кайсынысы 
каалабаган учур экенин кeрYYгe мYмкYнчYЛYк берет. Мындай аспекттер канчалык 
кeбYрeeк болсо, ал учур ушунчалык кооптуу экенин айгинелейт. Демек кандайдыр 
бир аракеттерди кeрYш керек. Канаатандыраарлык учур да тарбиячынын 
кемчиликтери жeнYHдe кYбeлeндYрeт.

Кандай кадамдарды шилтвв керек?

• алынган маалыматты тарбиячы менен талкуулап, кемчиликтердин себептерин 
аныктоо;

• тарбиячы менен биргелешип, учурду жакшыртуу жана eзгeртYY YЧYн милдеттерди 
коюу;

• коюлган милдеттерди ишке ашыруунун мeeнeтYн аныктоо;
• кийинки интерактивдYY чогулушка катышуунун мeeнeтY жeнYHдe макулдашуу.
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ТАРБИЯЧЫНЫН ИНТЕРАКТИВДYY АТА-ЭНЕЛЕР ЧОГУЛУШУНАН КИЙИНКИ ОЙ ЖYГYРТYYСY
(РЕФЛЕКСИЯСЫ)

Мен учун сунуш кылынган интерактивдуу чогулуштун иштелмелери кызыгууну жаратты. 
Мурдакы чогулуштардан айырмаланып, бул интерактивдуу чогулуштарда ата-энелердин 
вз ара аракеттенYYCYалдьщкы орунда болуп, ата-эне менен баланын, тарбиячы менен ата- 
эненин ортосундагы байланыштын маанисинин ачыкталуусу орун алган. Мен втквргвн 
интерактивдуу чогулуштун ийгиликтуу учурлары твмвнкупвр болду деп эсептейм: ар 
бир тема боюнча катышуучу ата-эненин вз ойлорун ачык айтуусу топтордо активдуу 
вз ара аракеттенYYCY, макал-лакап, жацылмачтатып суйлвгвндвру, ентацияга кооздоп 
сурвттврду тарткандары, бир нерсени чаптап жасагандары. Ата-энелердин ушундай 
ишмердуулугун квруп, менде аларга белек берип койсок (кичинекей болсо да) абдан жакшы 
болот экен деген ой пайда болду. Интерактивдуу чогулуштагы ийгиликсиз учурларды 
чечуу менен, биз взубуздв да турмуштук квндумдврубузду внуктурвт экенбиз, ал учун 
ушундай колдонмолор даярдалып, жазылып, семинар-тренинг ар бир бакчада втквруу чоц 
мааниге ээ. Мындай иш-чаралар биздин тажрыйбабыз кецейтуу максатын аткарат»..

Сарытаева Базаргул Саитовна, 
«Гулбурак» мектепке чейинки билим беруу уюмунун тарбиячысы, 

Сары Могол айылы, Алай району, Ош областы

«Мен интерактивдуу чогулуштар тууралуу ушул долбоорго катышуу менен тааныша 
алдым. Мен бардык интерактивдуу чогулуштун иштелмелерин кызыгуу менен кабыл 
алып, тренинг учурунда да, андан кийин да вткврв алдым. Албетте, кыйынчылыктар 
болбой койгон жок, бирок позитивдуу учурлар квбурввк болду десем жацылышпайм. 
Биздин айылдын ата-энелери балдарынын всуп-внугуусу учун жоопкерчиликти алышкан, 
бала бакчада болгон бардык иш-чараларга чын дили менен активдуу катышышат. Биз 
ата- энелерге аябай ишенебиз, алардын жардамы менен квп алгылыктуу иштерди арабыз. 
«Гигиена тармагында балдардын турмуштук квндумдврун внуктуруу» колдонмосу 
у биздин ишмердуулугубузгв белгилуу взгвруулврду алып келди, гигиена суроолоруна 
арналган квптвгвн жацы маалыматтар менен таанышып, чыгармачыл аракеттенуу 
менен иш алып барууга уйрвндук, турмуштук квндудврубузду внуктуруунун маанисин 
терец тушунуугв аракет кылуудабыз».

Тыныбекова Мээрим Аблайхановна 
Садык Ата бала бакчасынын тарбиячысы, 

Оттук айылы, Нарын району, Нарын областы

«ИнтерактивдYY чогулушта ата-энелер тарбиячынын презентациясын угуп, талкуулашып, 
активдуу, кызыгуу менен катышканы абдан ийгиликтYY болду. Себеби ар TYPДYY ой-пикирлер, 
салыштыруулар айтылып, ортодо чон талкуу жаралды. Мен втквргвн интерактивдYY 
чогулуштун алгылыктуу жактары твмвн^лвр болду деген ойдомун: 1) «Ата-энелер YЧYн 
стеткич» менен иштвв аларга вздврYHYн эмнеге жоопкерчиликтуу экенин сезе билуусунв 
туртку берди. 2) Ата-энелер видеотасманы квргвндвн кийин алардын активдуYЛYГY ^чвп , вз 
ойлорун ортого сунуштай башташты. Видеотасма ата-энелерди ой жYГYртYYГв туртку кылды, 
вз оюн ачык айтууга мумкундук берди. 3) Интерактивдуу чогулушта ата-энелер балдарда 
позитивдYY гигиеналык журум-турумду жана турмуштук квндYмдврYH калыптандырууга 
анча маани бербей келгендери тууралуу жакшы талкуулоо журду. Ар бир интерактивдYY 
чогулуш жакшы маанай менен башталып, жемиштуу жыйынтыкталып жатты. Биз ата- 
энелерден кайтарым байланыш алып жаттык, алардын ойлорун окуп алып, втквргвн иш- 
чаранын абдан мааниси чоц экендигине ишенип жаттык».

Абдылдаева Нурай Нукеевна 
«Сейил» мектепке чейинки билим беруY уюмунун тарбиячысы, 

1-Май айылы, Кара-Кулжа району, Ош областы


