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Кіріспе бөлім.

Ойын балалардың негізгі іс–

әрекеті ретінде психологиялық, 

анатомиялық–физиологиялық, 

педагогикалық маңызы зор қызметтер 

атқарады. Ойын баланың даму 

құралы, таным–көзі, білімділік, 

тәрбиелік, дамытушылық мәнге ие 

бола отырып, адамның жеке тұлға 

ретінде қалыптасуына ықпал етеді. 

Ойында әрбір адам ойнап өседі, 

ойынды көп ойнаған адамның 

дүниетанымы кең, жаны таза, жүрегі 

нәзік, нағыз сезімтал тұлға 

болмақ. Кей бала ойында шынайы 

өмірді бейнелесе, кей бала ішкі 

сезімін білдіреді. 



Ойын дегеніміз
 Ойын дегеніміз - ұшқын, білімге құмарлық пен еліктеудің маздап

жанар оты. Ойын - тынысы кең, алысқа меңзейтін, ойдан ойға
жетелейтін, адамға қиял мен қанат бітіретін, ақыл-ой жетекшісі, 
денсаулық кепілі, өмір өзегі.

 Атақты педагог В.А.Сухомлинскийдің сөзімен айтқанда, «Ойынсыз 
ақыл-ойдың қалыпты дамуы да жоқ және болуы да мүмкін емес». 
Ойын дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе іспетті. Ол арқылы 
баланың рухани сезімі жасампаз өмірімен ұштасып, өзін қоршаған 
дүние туралы түсінік алады.

 Ойын өмірде пайдасыз көрінгенмен аса қажетті көрініс-құбылыс. 
Сабақта тиімді қолданылған ойын түрлері — мұғалімнің түсіндіріп
отырған материалын оқушылардың аса зор ілтипатпен тыңдап, 
жемісті, сапалы меңгеруіне сенімді көмекші бола алады. Өйткені, кіші
жастағы оқушылар жас ерекшеліктеріне байланысты ойынға өте
ынталы келеді. Балалар тез сергіп, тапсырмаларды тез, әрі қызығып
орындайтын болады.

 Ойын балалардың оқуға, еңбекке деген белсенділігін, қызығушылығын
арттырудағы басты құрал. Ойын барысында балалардың белсенділігі, 
шығармашылығы дамиды.



Ойынның түрлері:



Дидактикалық ойындар
 Осылардың ішінде дидактикалық ойындардың

маңызы зор. Әрбір мұғалім сабақ процесінде қандай
дидактикалық ойын қолданылатынын күні бұрын
сабақ мазмұны мақсатына сай лайықтап алғаны
жөн. Өйткені мектепке келген балалар үшін қызықты
әрекет бола отырып, оларды тәрбиелеу мен 
дамытудың аса маңызды құралы болып табылады. 
Бірақ ол ұйымдастырылған педагогикалық процеске
еңгізілгенде ғана сондай құралға айналады. Ойынның
дамуы мен орнығуы оны нақ осылай тәрбиелеу құралы
ретінде пайдалануға көп байланысты.



Сюжетті-рөлдік ойын

 Сюжетті-рөлдік ойын — мектепке
дейінгі жастағы балалар үшін ең
қызықты іс-әрекет. Оның
тартымдылығы — ойнай отырып, бала 
субъективті еркіндікті сезінеді, 
тәжірибелік туынды іс-әрекеттегі
қарсылықтарға тап болып, қиынға
түсетіндердің барлығы — заттардың, 
әрекеттер және қарым-қатынастардың
оған тәуелді екенін сезінеді.

 етеді.



Сюжетті ойын бала тарапынан шынайы, 

сезінетін өнімді талап етпейді, бұл ойында

барлығы шартты, барлығы «әзіл сияқты». 

Бала елестеткен шегені ойыншық балғамен

соға алады, бірақ шын мәнінде шегені соға

алмайды, «дәрігер» болып, ауру 

қуыршақтарды «емдей» алады, ал шын

мәнінде бұл «ересектердің» мамандығы бала 

үшін алшақ жатыр; шын өмірде ешқашан

болмаған толғандыратын оқиғаларға енеді; 

өзін өзі ойдағыдай таныта алмай қалған

жағдайларды қайтадан «бастан кешіп» 

жатады. Сюжетті ойынның осындай

«мүмкіншіліктердің» барлығы мектеп жасына

дейінгі баланың тәжірибелік әлемін кеңейтіп, 

оған ішкі эмоционалдық жайлылықты

қамтамасыз етеді.



Режиссерлік ойын.



Ережелер бойынша ойындар

 Ережелер бойынша ойындар 
мектепке дейінгі жастың 
жоғарғы тобындағы 
балаларға тән. Ол ойындарда 
балалар олар үшін ішкі 
мағынаға ие болатын ережеге 
бағынуды үйренеді. Балалар 
олардың мазмұнының 
қайталану дәлдігін, олардың 
бірінен кейін бірінің жалғасу 
тәртібін мұқият қадағалап 
отырады.



Ойынның маңыздылығы туралы жалпы
ережелер: 

❖ ойын – әр түрлі жастағы балаларды өз еркінше
дамыту әрекетінің түрі. 

❖ ойын — бала әрекеттерінің ішіндегі ең еркін түрі, 
онда айнала қоршаған әлемді тани, сезіне білуі, жеке
шығармашылығы үшін кеңістіктің ашылуы, өзін-өзі
тануы және өзін-өзі көрсетуі белсенді түрде жүзеге
асады.

❖ ойын даму тәжірибесі болып табылады. Бала ойын
кезінде дамиды, даму үшін ойнайды.

❖ ойын — балалар қарым-қатынасының негізгі
ортасы; мұнда құрбы-құрдастарына, үлкендерге
деген өзара қарым-қатынасы қалыптасады.



 1. Оқушылар нақты қызмет тәжірибесін меңгереді.

 2. Оқушылар тек бақылаушы ғана емес, өздері қатыса отырып қиын мәселелерді
өз бетінше шеше білуге үйретеді.

 3. Оқу процесінде алған білімді нақты істе қолдана білуге мүмкіндік береді.

 4. Оқушы әрекетіне негізделген оқу көлемін басқарады.

 5. Уақытты үнемдеуге үйретеді.

 6. Оқушылар үшін психологиялық жағымды.

 7. Ойын барысында шешім қабылдау оқушылардан аса жауапкершілікті талап
етеді.

 8. Оқушылар үшін қауіпсіз.

 9. Кейде қарапайым оқу қызметімен салыстырғанда көп уақыт мөлшерін алады.

 10. Ойын материалдары дәстүрлі оқу материалдарымен салыстырғанда
күрделірек.

 11. Кейбір ойын түрлерінде қатысушылардың саны шектеулі.

 12. Ойын нәтижесі, өз жетістіктері, әсерлері, алған білімі, дағдысы жөнінде
оқушылар ата-аналарымен, өзге балалармен, мұғалімдермен көбірек әңгімелеседі, 
кітапханада өз бетімен іздене білуге, қажетті материалдарды іріктей білуге
үйренеді.

ОЙЫН АРҚЫЛЫ ОҚУШЫ

НЕНІ МЕҢГЕРЕДІ?





Қорытынды бөлім
Үлкендердің көпшілігі өз сезімдерін, реніштерін, алаңдаушылықтарын 

және жеке мәселелерін білдіре алады. Үлкендер үшін сөз қандай рөл 

атқарса, ал бала үшін ойын да сондай рөлде болады. Бұл сезімді білдіру 

мен қарым-қатынас құралы болып табылады. Оларға осындай мүмкіндік 

берілген кезде балалар өз сезімдерін және қажеттіліктерін үлкендер 

сияқты жеткізе алады. Балалардың кейбір қарым-қатынас жасау және 

айту динамикасы үлкендердікімен бірдей, ал біраз сезімдері бөлектеу 

(мысалы, қорқыныш, қанағаттану, бақыт). Сезімдерін жеткізуде немесе 

бастап кеткендерін айтуда балаларда қиындықтар тууы мүмкін. Бірақ, 

нәзік сезінетін эмпатикасы қалыптасқан ересек адам алдында олар не 

сезінетіндіктерін ойыншықтар және ойын материалдарын таңдап, 

олармен белгілі түрде әрекет ету арқылы көрсете алады. Балалар айта 

алмайтындарын айту үшін, өздері жасауға ыңғайсыз санайтын әдеттерді 

жасау үшін ойыншықтарды пайдалануы мүмкін. Ойын – өз ойын айту

үшін символикалық тіл. Және ойын бала қандай күй кешкенін, оған қалай

қарайтынын, қандай арман-тілектері бар, қандай қажеттіліктер туатынын

ашып бере алады. 



Назарларыңызға 

рахмет!!!


