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баланған өскелең ұрпақтың барлығында дерлік осындай елжандылық қасиет қалыптасса, 
қазақ елінің болашағы жарқын болары даусыз. 

Махамбет аңсаған азаттыққа қол жеткізген халқымыз ушін енді ақын мұрат еткен азат 
ойдың биігіне ұмтылу,шынайы демократиялық қоғам орнату парызызымыз. Махамбет – 
ғасырдан-ғасырға жалғаса беретін, уақыт өткен сайын қын түбінде жатпас алмас қылыштай 
жарқырай беретін тұғырлы тұлға. Махамбетті білмейтін қазақ жоқ. Бірақ, бұл оның адами 
болмысы мен айбалта-жырын көзге елестетіп, тілге оралтумен шектелмейді. Бейбіт заманда 
өмір сүріп жатырмыз десек те, Махамбеттің жүрегін кескілеген намыс пен күрескерлік бізге 
қазір де қажет. Өйткені, арын таптатқан, рухын төмендеткен елдің болашағы бұлыңғыр. 

Махамбет улттық тұлға оның батырлығын ақындығын күйшілігін  азаттық 
жолындағы күрескерлігін болашақ ұрпақтың санасына  сіңетіндей етіп дəріптеу керек. 
Махамбет сияқты батыр да ақын бабаларымызды ешкашан жадымыздан шығармауымыз 
керек. Махамбет сияқты батыр атларымзды мақтаныш етіп,басқа елдерге осындай 
бабаларымыз болғанын жариялау біздің парымыз. Біздің болашағымыз үшін күрескен 
Махамбет атамыздын рухына басымзды иіп,еліміз үшін курескені үшін елімізді одан əрі 
көркейту керек. Батыр бабаларымыздың аңсаған арманы еліміздің азаттығын алу болған 
еді,соны жадымыздан шығармай,əрқашан мақтан тұтып,болашақ та елімізді көркейтуіміз 
бізге парыз. 
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«Халық пен халықты теңестіретін - білім» - деп қазақтың заңғар жазушысы Мұхтар 
Əуезов айтқандай, білім бəсекесіне бейім шəкірт тəрбиелеу – біздің мақсатымыз. 
Сондықтанда жаңа жаңалықтардан қалмай жаңалық жаршысы болуымыз керек. Бұл 
мақсаттарға жету үшін мұғалімнің ізденісі, жаңа тəжірибе, жаңа технологиялар қолдану 
қажеттілігі туындайды. Инновациялық технологияларды қолдана отырып оқыту - таным 
əрекетін ұйымдастырудың ұтымды формасы. Мақсаты–оқу үрдісінің өнімділігін арттыру.  
Инновациялық технологияны қолдану: оқып үйрену, меңгеру, өмірге ендіру, дамыту 
кезеңдері арқылы іске асады. Инновациялық оқыту білімді тереңдетумен қатар, оқушыны 
оқу əрекетіне жетелеп, олардың оқуға деген ынтасын оятады. 

Инновациялық оқыту білімді тереңдетумен қатар, оқушыны оқу əрекетіне жетелеп, 
олардың оқуға деген ынтасын оятады.  
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Бүгінгі күні Қазақстанда білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Педагогика 
ғылымында баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технологияларын шығаруға 
ұмтылыс көбеюде. 

Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тəрбие мен білім беруде мұғалімдердің  
инновациялық іс-əрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі  маңызды 
мəселелердің бірі. Сондықтан да оқушылардың ой-өрісін, ұлттық мəдениетін, ұлттық рух пен 
сана-сезімін дамытып, алғыр тұлғаны қалыптастыруда тəрбие жүйесіндегі инновациялық іс-
əрекеттердің ендірілуі үлкен жетістіктерге жетелейді [1]. 

Қазіргі инновациялық оқыту технологиясының қарыштап өмірге енуі жағдайында 
салауаттылық пен денсаулықты сақтау қағидаларын бұқараға кең тарату мақсатында бұл 
мəселе үлкен тəжірибелік маңыздылыққа ие. 

Білім-қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты ұрпаққа 
сабақтастыратын құрал. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып оқытудың жаңа əдіс-тəсілдерін 
тиімді қолдану, жаңа технологияны əркімнің өз сабағында пайдалану арқылы оқушы 
жастарды халықтың дəстүр үрдісінде адамгершілікке, салауатты өмір сүруге баулу дені сау 
ұрпақ тəрбиелеу дене тəрбиесі пəні мұғалімдерінің басты міндеті. Олай болса, оқыту мен 
тəрбиелеудің ой елегінен өтетін əдіс-тəсілдерін, жаңашыл педагогтардың тапқан 
əдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, оны əркім өз мүмкіндігінше күнделікті сабақта 
пайдалану қажет. Дене шынықтыру сабағында алдымен оқушыларға өткен тақырытарға 
байланысты сұрақтар бере отырып, бүгінгі жаңа сабақтың қандай тақырыпта өткелі 
тұрғанын ашып алу керек. Сабақ барысында оқушыларға жеңілдетілген логикалық сұрақтар 
беріп, кейін күрделі сұрақтарды тапсырма ретінде беріп отыру қажет. Сұрақтарға 
байланысты жауабын тапқан оқушы, сол жерде практикалық түрде орындап көрсетеді. Сабақ 
кезінде оқушының ішкі позициялық көз қарасы мен бағыты айқын көрініс бере алады. Сонда 
ғана сабақ нəтижелі болып, білім сапасы артады. Осы бағыттарда əрбір мұғалімнің оқытуға, 
үйретуге өз тұғырнамасы болуы қажет [2]. 

Олар мыналар: 
- Əр оқушының білім деңгейін, қабілетін, мүмкіншілігін түсіну; 
- Оқушының бойындағы жетістіктері мен кемшіліктерін қабылдау; 
- Оқушыларға қиындықтарды жеңуге, кемшіліктерден арылуға көмектесу; 
Дене шынықтыру пəнінің басқа пəндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. 

Мұнда негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. Дегенмен де 
оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, спортқа деген қызығушылығын арттыру жақсы 
ұйымдастырылған сабаққа байланысты. Сондықтан оқушылардың пəнге 
қызығушылықтарын арттыру мақсатында сабақта тақырыпқа байланысты спорт түрлерінің 
шығу тарихын, спорт түрлері дамыған елдерді спорттың əр саласындағы белгілі спортшылар 
өмірін алуға болады. Сондықтан да мұғалім сабақты тартымды етіп теория мен практиканы 
ұштастыруында жаңа инновациялық технологиялардың тиімділігі баса назарда болуы қажет. 
Бұл мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас, сабақты жақсы оқитын, спортқа бейім 
оқушылармен белсенді жұмыс істеп қана қоймай, барлық баланың дамуы үшін қолайлы 
жақсы ойлар туғызып, қабілеті жеткен жерге дейін еңбек етуін ойластыру [3]. 

Барлық оқушылар өз қабілетін ең төменгі жеңіл тапсырмаларды орындаудан бастайды 
да, оларды міндетті түрде толық орындап болғаннан кейін ғана, келесі күрделі деңгейдегі 
жаттығуларды орындауға көшіп отырады. Бұл оқушылар арасындағы бəсекелестікті жəне əр 
оқушының өз қабілетіне, қызметіне сəйкес жоғары деңгейге көтерілуіне толық жағдай 
жасалады. Осылай ойын элементтерін, əдістерін деңгейлеп орындату арқылы оқушылардың 
тапсырмаларды орындауда жинаған ұпайларын «даму мониторингі» кестесіне белгілей 
отырып, оқушы біліміне талдау жасап отыру қажет [4].  

Дене шынықтыру сабақтарында денгейлеп саралап оқыту технологиясын пайдалана 
отырып сабақ өткізудің тиімділігі жоғары. Себебі сыныпты əр денгейге бөле отырып 
балалардың қабілеттеріне қарай тапсырмаларды орындату сабақтың сапасын көтереді. 
Өтілетін тақырыптарға байланысты қызықты сергіту ойындарын ойнатудың да сабақ 
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барысының сапасын арттыруға ықпалы көп. Атап айтсам: «Кім шапшаң?», «Көңілді 
ойындар!», «Мен чемпион!», сонымен қатар қозғалмалы ойындар жəне ұлттық ойындарды 
сабақта түрлендіріп өткізуге машықтандыру. Дене шынықтыру пəнінде жаңа инновациялық 
технологияларды қолданудың орны орасаң болары хақ. Оқушылардың пəнге деген 
қызығушылығын арттырып, білім сапасын көтеруге сыныптан тыс спорттық шаралардың да 
маңызы зор. Соның ішінде қазақтың ұлттық ойындары мен қозғалмалы ойындарын, əр түрлі 
жарыстарын тоғызқұмалақ, арқан тартыс, аударыспақ сынды ойын түрлерін өткізіп отыру 
керек. Осындай жұмыстарды жүргізу нəтижесінде оқушылардың белсенділігі артып, спортқа 
деген бейімділігі қалыптасады. Оқушылардың танымдық қабілеттерін арттырып, салауатты 
өмір сүру, адам денсаулығы осы спортқа байланысты екендігін түсінеді. 

Осы жоғарыдағы əдістерді сабақта қолдана отырып оқушының ойлау тəсілдерін 
бақылауға болады. Берілген материалдан оқушы ең маңыздысын, ең бастысын бөліп алады, 
басқа нəрселермен салыстырады, оны жүйелеп, қорытындылайды, нақтылайды, анықтайды 
жəне ұғымға түсінік береді, оны дəлелдейді немесе жоққа шығарады, модельдейді. Жаңағы 
тəсілдерді қолданғанын оқушының сөзінен, тұжырымынан байқауға болады. 
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Адамгершілікке тəрбиелеу құралы — еңбек пен ата-ана үлгісі.  
                                                                            (Ыбырай Алтынсарин) 

 
Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мəселесі жас ұрпаққа-адамгершілік-рухани тəрбие 

беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның туған кезінен 
басталуы керек. Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал 
үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың 
бойына жастайынан ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік құнды 
қасиеттерді сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тəрбиелеуде отбасы мен педагогтар шешуші роль 
атқарады. Рухани -адамгершілік тəрбие- екі жақты процесс. Бір жағынан ол үлкендердің, ата-
аналардың, педагогтардың балаларға белсенді ықпалын, екінші жағынан- 
тəрбиеленушілердің белсенділігін қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен қарым- 
қатынастарынан көрінеді. Сондықтан белгілі бір мазмұнды іске асыра, адамгершілік 
ықпалдың əр түрлі əдістерін пайдалана отырып, педагог істелген жұмыстардың нəтижелерін, 
тəрбиелеушілерінің жетіктістерін зер салып талдау керек. 

Адамгершіліктің негізі мінез-құлық нормалары мен ережелерінен тұрады. Олар 
адамдардың іс-қылықтарынан, мінез-құлықтарынан көрінеді, моральдық өзара қарым-
қатынастарды басқарады. Отанға деген сүйіспеншілік, қоғам игілігі үшін адам еңбек ету, 
өзара көмек, сондай-ақ қоғамға тəн адамгершіліктің өзге де формалары, бұл-сананың, 
сезімдердің, мінез-құлық пен өзара қарым-қатынастың бөлінбес элементтері, олардың 
негізінде қоғамымыздың қоғамдық-экономикалық құндылықтары жатады. 


