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МЕКТЕП АРАСЫНДА  САБАҚТАСТЫҚ»



Жобаның өзектілігі

Гипотеза

 Тәрбиеленушілер мен оқушыларды оқытуға келеспейтін мақсаттары мен 

міндеттерін;

 бала бақша мен бастауыш мектеп білім беру қызметінде

жүйеліліктің болмауы:

 1-сыныптағы  балалардың мектепке киын үйрену:

Егер  « Сабақтастық-мектепке дейінгі ұйымдар мен бастауыш мектеп аясында» 

жобаның,  жаңартылған білім   мазмұны бойынша, мақсаттын іске асыру, сонда бұл 

ықпал етеді, оқушылардың  жеңіл бейімдеуне, балаларды мектепте оқытуға және 

күйзеліспен  төзімділіктен өту 



балабақша және мектеп педагогтары өзара  іс қимыл жоспар әзірленді , келісілді және 
іске асырылуда

Кутілетін нәтиже:

мектепке дейінгі ұйым мен бастауыш мектеп сабақтастық бойынша құзіреттілікті
қауымдастық құрылды

міндет№  2: 

бастауыш мектептегі балалардың бейімдеу жеңіл болу үшін мектепке дейінгі, мектеп жасындағы
бастауыш білім берудің жаңарту жағдайында білім беру процесінде , мақсаттары мен міндеттері

келісу керек

міндет№ 1 : 

педагогтардың кәсіби іс-әрекетін жүйелеу үшін құзыреттілік қоғамдастық "мектеп –
балабақша»    жүйесінде құруға

Жобаның  мақсатты

сабақтастықты қамтамасыз ету және үздіксіз процесін ұйымдастыруда оқыту мен 
тәрбиелеу жүйе бойынша мектеп - балабақшасы



Күтілетін нәтиже

Тәжиребе алмасу: Оқуды 

үйрену

Шебер сабақ    педагогтар 

үшін «Обучение счету»

ББ  қолданатын ойын 

технологиясын үйрену 

Өзара қатысу: ББ өткен 

сабақтың талдау

Шебер сынып: Б М 

«Геометрические фигуры»
Тәрбиешілерді және педагогтарды  

бірге оқыту

Мектепке дейінгі ұйым мен бастауыш сабақтастық 

бойынша құзіреттілікті қауымдастық  құрылды



баланың даму және ойын әрекетінен оқу әрекетіне көшу

Үшін қолайлы жағдайлар жасалған

Бала бақша / мектеп

Ойнаймыз 

Ойнап жүріп 

оқимыз

білім 

аламыз

Ойнап жүріп 

оқымиз

білім 

аламыз



БМ мазмұндамасы:

Білім беру саласы:    

«Дене шынықтыру",

«Тіл және әдебиет", 

«Жаратылыстану", 

"Математика мен 

информатика", 

"Технология мен  өнер", 

«Адам және қоғам" 

Мектепке дейінгі, мектеп жасындағы бастауыш білім берудің 

жаңарту жағдайында білім беру процесінде мақсаттары мен 

міндеттері келісілген және іске асырады;

МДББ 

мазмұндамасы:
Бес саладан тұрады :

«Денсаулық", 

"Коммуникация", «Білім", 

«шығармашылық", 

"Социум"

Бастауыш білім берудің 

базалық құндылықтары:

1) қазақстандық 

патриотизм және 

азаматтық жауапкершілік;

2) құрмет;

3) ынтымақтастық;

МДҰ мақсаты мен міндеттері 

ұлттық дәстүрлерге: сондай-

ақ жалпыадамзаттық 

ережелер мен нормаларға 

негізделген рухани-

адамгершілік және 

әлеуметтік-мәдени 

құндылықтарды 

қалыптастыру



Бала бақша / мектеп

эмоциялық 

қайырымды

білімқұмар

қолдану әр түрлі

коммуникация тәсілдері

өткізу зерттеу

жұмыстары

Мақсат пен міндет

қарым-қатынас құралдары 

және өзара әрекеттесу 

тәсілдері
Дағдысы

кең  спектрі

Келісілді 

Іске асырылуда

жұмыс істеу 

дағдысын топта



Мектепке дейінгі және кіші мектеп оқушысының денсаулығын сақтау 

мен нығайтуға, психофизикалық дамуының үздіксіздігіне бағытталған 

психологиялық-педагогикалық жағдайлар қамтамасыз етілген

Қосымша іс шаралар

Ата ана жиналысы



Жобаның маңызды аспектілері/ 

қызметтің негізгі бағыттары

Толық баланың жеке тұлғасын дамытуды

барлық білім беру салаларында

Балалардың даму ерекшеліктерін

есепке алу

Танымдық дамыту- баланың

зияткерлік белсенділігін

арттыру ойын қызметі арқылы

бала

тәрбиеші мұғалім



Жоба алгоритмы

Бірлестік

Келісу

Іс-шара 

ата-аналармен

Өзара оқыту

Интеграция 

әдістері

Бірлескен

оқыту

Жоба: 

«SOFT SKILLS»

Жайлылық Жүйелілік Кезеңділік
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Жоспарлау

Жоба: «Эмоциялық 

интеллект 

дамуының кілті»



Жоба: «Эмоциялық интеллект дамуының кілті»



Қарағанды қаласының педагогикалық шеберлік 

орталығымен бірлескен жоба : «SOFT SKILLS»

1

• 1. Оқуға деген ынтасы мен қабілеті: танымдық қабілеттері мен
оқуға деген қызығушылығы

• 2. Шығармашылық ойлау: білу ойлау қайшы, шаблондар

2

• 3.Логикалық ойлау қабілеті: логикалық-математикалық 
интеллектті дамытамыз

• 4. Кеңістіктік ойлау және қиял: визуалды-кеңістіктік интеллект 
дамытамыз
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• 5. Коммуникативтік дағдылар: көпшілік алдында сөйлей және сөйлей 
білу

• 6. Ақпаратпен жұмыс істей білу

• 7. Өзін-өзі ұйымдастыру, тайм-менеджмент

• 8. Жеке қасиеттері: көшбасшылық, ерік, табандылық



Көшбасшы



Назарыңызға рахмет! 


