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Мектеп жасына дейiнгi балалардың жан-

жақты дамуы үшiн ойынның рөлi ерекше. 
Бағдарламада көрсетiлген сюжетi-рөлдiк, қи-
мыл-қозғалысты, дидактикалық жəне басқа да 
ойын түрлерiн пайдаланы отырып, топтағы 
баланың ойын əрекетiн ұйымдастыра бiлуi 
тиiс. Ойын барысында балалардың айналада-
ғы дүние жайында мағлұматтары кеңейiп та-

ным белсендiлiгi артып, игерген бiлiм-машық-
тарының негiзiнде бiр сюжетке орай басты 
кейiпкерлерге елiктеуi шығармашылық бел-
сендiлiк, ойын ойнауға өзiне серiк тауып 
алуы, онымен шынайы қарым-қатынас орната 
отырып, таңдап алған ролдерiне деген жауап-
кершiлiгi арта түседi.  
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Ойын-балалардың оқуға, еңбекке деген 
белсендiлiгiн арттырудағы басты құрал. 

5-6 жаста сюжетті-рөлдік ойындар өзінің 
кемеліне жетіп, толысады. Балалардың сом-
дауы арқылы жасалған адамдар арасындағы 
қарым-қатынас ойынның негізгі мазмұнын құ-
райды. Балалар 3-4 адамнан құралған тұрақты 
ойын бірлестігін құрады. Рөлдік ойындарда 
бала сомдап тұрған кейіпкерінің атынан басқа 
кейіпкерлермен сөйлеседі. Осылайша, бала-
ның мазмұнды сөйлеу тілі қалыптасады, рөл-
дік қарым-қатынастардың мəні ашылады. 
Қойылымдағы қимыл-əрекеттер ықшамдалып, 
баланы жалықтырмайтындай қысқа, рет-реті-
мен, орынды қойылып, сюжеттің мазмұны 
ашылатындай болуы керек. Осы жастағы ба-
лаларға не жайлы ойнағандықтарын білуге 
ұмтылу тəн. Ертегі, кино, мультфильмдерден 
көріністер, ең бастысы, қоғамдық сюжеттер 
ойында басты орын алады. 

Осы кезеңнің маңызды жаңалығы-мінез-
құлық еркіндігі. Барлық психикалық үрдістер 
(қарапайымнан күрделіге қарай), қатынас жа-
сай білу мектеп жасына дейінгі баланың негіз-
гі іс-əрекеті – ойында дамиды. Мысалы, ойын-
да рөл атқара отырып, бала ойын міндетіне 
барлық өзінің тезаралық, импульсивті əрекет-
терін бағындырады. Ойын барысында бала, 
ересектердің тікелей тапсырмасын орындаған-
нан гөрі, зейіндерін жылдамырақ шоғырлан-
дырады, көбірек есте сақтайды. Балалармен 
ойнай отырып, олардың талап-тілектерін еске-
реді, келіспеушіліктерді шешеді, жаңа жоспар 
құрады жəне оны іске асырады. Басқа сөзбен 
айтқанда, қатынас жасай білуге үйренеді. 
Ауыстырғыш заттармен ойнай отырып, шарт-
ты кеңістікті көз алдына ойша елестетеді. Көз 
алдына елестетін кеңістіктегі əрекет практика-
сы шығармашыл қиялды дамытуға мүмкіндік 
жасайды. Өнімді іс-əрекет түрлері – сурет са-
лу, құрастыру ойынмен бір тұтасқан. Бала су-
рет сала отырып, қандай да бір сюжетті ойнай-
ды, текшелерден құрастыра отырып, оны 
ойынға енгізеді. Мектепке дейінгі ересек жаста 
өнімді іс-əрекет нəтижесі дербес мəнге ие 
болады, сөйтіп ол ойыннан біртіндеп арылады. 

Мектепке дейінгі шақта жетекші іс-əре-
кет ойын болып есептеледі. Оның жетекші іс-
əрекет болуы, қазіргі баланың өзінің көп 
уақытын ойынмен алданып, үлкендердің ең-
бек əрекетіне аз немесе мүлдем араласпауына 
байланысты емес. Ойын баланың психикасын-
да сапалы өзгерістер туғызады: онда мектеп 

жетекші болатын оқу əрекетінің негіздері қа-
ланады. 

Балалардың ересек адамдармен бірлесіп 
өмір сүруге ұмтылуы бірлескен еңбек негізін-
де қанағаттандырыла алмайды. Бұл қажеттілі-
гін балалар ойын үстінде қанағаттандыра бас-
тайды, ойын арқылы өздеріне ересектер ролін 
алып, еңбектік өмірді ғана емес, сол сияқты 
əлеуметтік қарым-қатынасты да нақтылап көр-
сетеді. Баланың қоғамдағы осындай ерекше 
орны оның үлкендер өміріне араласуының 
айрықша түрі болып саналатын рольдік ойын-
ның пайда болуының негізіне айналады. Ойын 
үстінде сəбиге адамдар арасында болатын 
объективті қарым-қатынастар тұңғыш рет 
ашылып, ол əрбір іс-əрекетке араласу адамнан 
белгілі міндеттерді орындауды талап ететінін 
жəне бірсыпыра құқық беретінін біледі. Сатып 
алушының рөлін атқарғанда, мəселен, бала са-
тып алуға ниеттенген затын мұқият тексеріп 
қарауға, қызмет көрсетуге байланысты ескерт-
пе жасауға құқығы бар екенін, бірақ дүкеннен 
шығарда сатып алған заты үшін ақша төлеуге 
міндетті екенін аңғарады. Сюжеттік ойында 
роль атқару дегеннің өзі рольде көрсетілген 
міндетті орындау жəне ойыннан басқа қатысу-
шыларына байланысты правоны жүзеге асыру 
болып саналады. Белгілі рольдерді жүйелі 
орындау ойнаушы балаларды тəртіптендіріп 
отырады. Бірлескен іс-əрекет үстінде олар өз 
іс-əрекеттерін үйлестіруді үйренеді. Балалар 
тобының басқа мүшелерімен жасалынатын 
мұндай шынайы өзара қарым-қатынастар 
ұжымдық сапаларды ғана қалыптастырып 
қоймай, сонымен біріге баланың өзіндік сана-
сында жоғары көтереді. Құрдастарына, туа 
бастаған ұжымдық пікіріне қарап бағдар алу 
баланың əлеуметтік сезімдерін: топқа ілесу, 
басқаға жаны ашу т. б. қабілеттерін қалып-
тастырады. 

Сонымен, егер ойынның сюжеті балаға 
үлкендердің іс-əрекетімен жəне өзара қарым-
қатынасымен таныстыруға мүмкіндік берсе, 
шынайы өзара қарым-қатынас оны балалар 
ойындарында байқалатын түрлі жағдайларда 
өзін ұстай білуге үйретеді. Мұның өзінде əр 
бала өзін ойынның жалпы жағдайына, бала-
лардың осы тобының талаптарына жəне өзінің 
жеке-дара қабілеттеріне сай ұстауға үйренеді. 
Мінез-құлықты таңдау балалардың жалпы құ-
рамына жəне өзіндік мүмкіндіктерін баға-
лауына байланысты. Бұйырып билеп-төстеуді 
ұнататын, сондай-ақ тасада қалып қойғанды 
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дұрыс көретін балалар да болады. Баланың 
ойында алатын орны оның пассивтілігінің дə-
режесін анықтамайды. 

Ойын-бала əрекетінің негізгі түрі. Ойын 
арқылы балалар қоғамдық тəжірибені меңге-
реді, өзінің психологиялық ерекшеліктерін қа-
лыптастырады. Бала ойынында да қоғамдық, 
ұжымдық сипат болады. Мəселен, кез-келген 
бала еш уақытта жалғыз ойнамайды, қатар 
құрбыларымен бірлесіп ойнайды, сол арқылы 
бір-бірімен өзара қарым қатынас жасайды. 
Ойын балалар үшін айналадағыны танып, білу 
тəсілі. 

Ойынның негізгі ерекшелігі-ол балалар-
дың қоршаған ортаны- адамдардың қимылын, 
іс-əрекеттерін, олардың бала қимылынан ту-
ған жағдайдағы қарым-қатынасын бейнелеуі 
болып табылады. Ойында бөлме, теңіз де, 
ұшақ та, темір жол вагоны да болуы мүмкін. 
Балалар үн-түнсіз ойнамайды, жүреді. Ойын 
процесінде сөйлесу қарым-қатынасы үлкен 
роль атқарады. Сөйлесе жүріп, балалар пікір-
лесіп,əсер алысады, ойынның түпкі ниеті мен 
мазмұнын анықтайды. Ойынның негізгі құры-
лымдық элементтері мыналар: ойынның түпкі 
ниеті, сюжеті немесе мазмұны, ойын əрекетте-
рі, рольдер, ойынның өзінен туатын жəне ба-
лалар жасайтын немесе ересектер ұсынатын 
ойын ережесі. 

Ойынның түпкі ниеті – бұл балалардың 
нені жəне қалай ойнайтынының жалпы анық-
тамасы. Мысалы: «Дүкен», «Аурухана», 
«Ұшақтар», «Отбасы», «Бала бақшасы» жəне 
т.с.с. болып ойнайды. 

Ойынның сюжеті, мазмұны-бұл оның 
жанды тұлғасын құрайтын, ойын əрекеттері-
нің, балалардың өзара қарым-қатынастарының 
дамуын, көп жақтылығын жəне өзара байла-
нысын анықтайтын нəрсе. Ойынның мазмұны 
оны қызықты етеді, ойнауға ықылас пен ынта-
ны қоздырады. Ойын үрдісінде балалардың 
өздері ойнаушылардың мінез-құлқы мен өзара 
қарым-қатынасын анықтайды жəне реттейтін 
ереже белгілейді. Ойын бала үшін нағыз өмір. 
Егер тəрбиеші ойынды ақылмен ұйымдастыр-
са, ол балаларға ықпал жасауға мүмкіндік ала-
ды. Тəрбиеші балаларға жақын болуға, олар-
дың ойындарының сүйікті қатысушысы болуға 
тиіс. Ойынның мазмұны мен ережесін, өзінің 
ойындағы ролін пайдаланып, ойнаушылардың 
ынтасын басып тастамай, əдеппен ойынның 
барысын, олардың өзара қарым-қатысын ба-
ғыттап отырады. Өзі де сол рөлге қатыса ала-

ды. Ойынның көп уақыты серуенде өтеді. Сон-
дықтан аулада арнаулы кұрылыстар, ғимарат-
тар (кемелер, автобустар), көптеген құрылыс 
материалдары күректер, доптар, секіргіштер 
болуға тиіс. Ойын сонымен бірге оқу үстіндегі 
оқытумен де тығыз байланысты. Ойын ешқа-
шанда өзінің қызықшылығын жоғалтпайды, 
тек оның мазмұны, сипаты өзгереді. Ойындар 
мазмұнына қарай, өзіне тəн ерекшеліктеріне 
қарай сюжетті – рольді, драматизациялық, ди-
дактикалық құрылыс ойындары, қимылды 
ойындар, ұлттық ойындар болып бөлінеді. 

Мектеп жасына дейінгі баланы дамыта-
тын, өсіретін əрі тəрбиелейтін де негізгі іс-
əрекеті-ойын; (Ойын арқылы бала өзін қорша-
ған ортамен, табиғатпен, қоғамдық құбылыс-
тармен, адамдармен, олардың еңбегімен, қа-
рым-қатынастарымен танысады. Белгілі педа-
гог А. С. Макаренко баланың өміріндегі ойын-
ның атқаратын қызметі туралы: «Үлкендер 
үшін жұмыстың, қызметтің маңызы қандай 
болса, балалар үшін ойынның маңызы сондай 
болады», – дейді. 

Біз балалардың ойнай жүріп анасының, 
əкесінің, дəрігердің, жүргізушінің, құрылыс-
шының, мұғалімнің, тəрбиешінің, сатушының 
жəне тағы басқалардың қызметін, атқарып 
жүргенін байқаймыз. 

Егер ересектер тарапынан баланың 
ойынына көңіл бөлінсе, дұрыс бағыт берілсе, 
ойынның бала дамуына тигізер əсері көп. Ойын 
арқылы баланың болашаққа көзқарасы қалып-
тасады. Кішіге қамқорлық көрсету, əлсізді 
қорғау, ренжітпеу, жолдастарымен ойын бары-
сында бірлесе шешім қабылдау, үлкенді сый-
лау, басқа адамның еңбегін бағалай білу деген-
ді олар күнделікті ойын негізінде сезінеді. 

Сəби бойында жағымды қылықтардың 
қалыптасуына, өмірлік танымының кеңеюіне 
сюжетті-рөлдік ойындардың тигізер ықпалы 
ерекше. 

Қандай ойын түрі болсын, дидактикалық 
па, шығармашылық па, қимылды ма, сюжетті 
ме əлде драмалық болсын баланың ой-өрісін 
дамытады, сөздік қорын молайтады, адамгер-
шілік қасиеттерін қалыптастырады, қиялдау, 
ойлау, есте сақтау қабілеттерін жетілдіреді. 
Ал сюжетті-рөлді ойынның тағы бір жағымды 
жағы, баланы өз құрбы-құрдастарымен дұрыс 
қарым-қатынас жасай білуге бейімдеп, ұжым-
мен, яғни көпшілікпен санаса білуге дағды-
ландыруы. 
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Ойын – оқу үрдісіндегі оқытудың əрі 
формасы, əрі əдісі ретінде дербес дидактика-
лық категория. Сонымен бірге ойынды мұға-
лім мен оқушылардың бірлескен оқу əрекеті-
нің өзара байланысты технологиясы ретінде 
де қолдануға болады. Бастауыш сынып оқу-
шыларының мектепке келгенге дейінгі негізгі 
əрекеті–ойын болса, оқу-тəрбие үрдісінде олар 
біртіндеп ойын əрекетінен оқу əрекетін орын-
дауға бейімделуі тиіс. 

Ойын-оқушылардың оқуға деген ынта-
сын арттыратын құрал. Сондықтан да бас-
тауыш, дайындық сыныптарында оқушылар 
сабақ үстінде ойында көп қажет етеді. 

Ойын-баланың алдынан өмірдің есігін 
ашып, оның шығармашылық қабілетін оятады. 
Сонымен қатар, ойын-тынысы кең, алысқа мең-
зейтін,ойдан-ойға жетелейтін, адамға қиял мен 
қанат беретін ғажап нəрсе.Ойын-тиімді тəсіл. 

Жалпы бастауыш сынып оқушылары-
ның мектепке дейінгі ең негізгі ісі ойын бол-
ғандықтан, оқытып үйрету барысында олар 
біртіндеп ойын əрекетіне түрлі ойындарды ой-
нау барысында бейімдеу тиіс. 

Мектепке дейінгі шақ-баланың сезімдік 
тəжірибесінің орасан зор молайтып, ретке ке-
лу, қабылдау мен ойлаудың адамға тəн форма-
ларын игеру, қиялдың күшті даму, ырықты 
зейін мен мағыналы естің бастамалары қалып-
тасу кезеңі болып саналады. 

Мектепке дейінгі шақтың елеулі ерекше-
лігі болып баланың құрдастарымен жасайтын 
арнайы өзара қарым-қатынасының пайда бо-
луы, «балалар қоғамының» құрылуы болып 
табылады. Мектеп жасына дейінгі баланың 
басқа адамдарға қатысты өзіндік ішкі пози-
циясы өз «менің» жəне өз қылықтарының ма-
ңызын аңғарудың арта түсуімен, үлкендердің 
ішкі дүниесіне, олардың іс-əрекеттері мен өза-
ра қарым қатынасына ерекше қызығуымен си-
патталады. 

Мектепке дейінгі балалық шақта ойлау-
дың сөздік формаларының дамуы сөйлеу мен 
практикалық іс-əрекеттің өзара қарым-қатына-
сының өзгеруімен байланысты болады. Мек-
тепке дейінгі кішкентайлардың практикалық 
міндеттерді шешу процесінде пікір айтуы 
оларға қортынды жасауы сияқты тиісті əрекет-
терден тұрады. Келесі кезеңде сөйлеу əрекет-
тің алдын орау, жоспарлау функциясын атқа-
рады.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың да-
муы үшін айрықша қолайлы жағдайлар мек-

тепке дейінгі қоғамдық тəрбие жүйесі арқылы 
жасалынады. Мектепке дейінгі мекемелерде 
балаларды оқыту программасы жүзеге асып, 
олардың бірлескен іс-əрекеттерінің алғашқы 
түрлері қалыптасып, қоғамдық пікір пайда бо-
лады. Арнайы жүргізілген зерттеулердің нəти-
жесі көрсетіп отырғандай, психикалық даму-
дың, жалпы дəрежесі мен мектепте оқуға 
даярлықтың барысы жағынан балабақшада 
тəрбиеленгендер бақшаға бармағандардан жо-
ғарырақ болады. 

Бес-алты жастағы бала өзін барлық жа-
ғынан «жарылыс» (бұл, əсіресе, балабақшаға 
баратын балаларға тəн) түрінде көрсете алады. 
Құрдастар ересектерден асып өтіп, бала өмі-
рінде ерекше орынға ие болады. Қарым-қаты-
настың негізгі мазмұны іскерлік ынтымақтас-
тық пен біріккен ойын əрекеті арқылы ашыла-
ды. Балалардың қарым-қатынасы, əсіресе, са-
бақ жəне ойын əрекеті үстінде айқын көрінеді. 
Бала құрдастарының əрекетіне сынай қарап, 
іштей қызғанады, оларды өзінше бағалайды 
жəне үлкендердің бағалауын өзіндік əсермен 
қабылдайды. Кейбір жағдайда құрдасының 
сəтсіздіктеріне бірге қамығады. Бірақ мұндай 
қатынас тұрақты бола бермейді. Ол өз мүмкін-
шіліктері мен жетістігіне мақтанып, өзін бас-
қадан биік ұстайды, өзгені қызғанады, оны 
өзіне бəсекелес санайды. Қарым-қатынасында 
жиі жанжалдасып қалу сипат алады. Ызақор-
лық пен қымсыну сезімінің пайда болуы əсері-
нен қарым-қатынас шиеленісе түседі. Əр-
дайым өзінің артықшылығын дəлелдеу мақса-
тында басқа балаларды өзімен салыстырып 
отырады. Қарым-қатынаста үлкендердің де, 
құрдастарының да оның пікірімен санасқанын, 
өзіне сыйластықпен қарағанын қалайды. Со-
нымен қатар, өзара қарым-қатынасында түсі-
ніспеушілік пен жанжалдарды болдырмаудың 
жолын табуды меңгеру арқылы баланың қа-
рым-қатынас құзіреттілігі қалыптасады. 

Баланың мінез-құлық əрекетін реттеуде 
бас ми қыртысының рөлі артады. Жоғары 
жүйке жүйесінің қызметі жетіледі. Балалар-
дың қимыл белсенділігі артып, негізгі қимыл 
əрекеттерін жетік меңгереді. 5-6 жастағы бала-
лардың қозғалысы, көбінесе, жігерлі, əрі нақ-
ты болып, əсемдік пен жеңілдікке ие болады. 
Балалар жүгіріп келіп биіктік пен ұзындыққа 
тоқтамай секіруді, заттарды нысананы көздеп 
дəл лақтыруды беріліп орындайды. Олар доп-
ты бір қолымен қағып ала алады, бір орында 
тұрып, аяқтарын кезектестіріп секіре алады. 
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Бес-алты жасында саусақ қимылдары-
ның жетілгендігі соншалық, бала өздігінен қа-
ғаздан түрлі пішіндерді (дөңгелек, сопақша, 
тіктөртбұрыш, т.б.) қия алады, адам мен жа-
нуарлар мүсіндерін жасап, қарындашпен, 
бояумен еркін сурет сала алады. 
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Резюме 
В статье раскрывается сущность игры как 

основного метода обучения детей дошкольного воз-
раста. 
 

Conclusion 
In article the essence of game as main method of 

training of children of preschool age reveals. 
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