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                                                  Адам денесінің жетілуі – оның денсаулығы;  

егер денің сау болса, онда оны сақтамақ керек,  

            ал егер сау болмаса, онда денсаулықты жетілдіру керек. 

Әл-Фараби 

                                                    Кіріспе 

          XXI- ғасыр білімділер ғасыры болғандықтан бүгінгі таңда заманымызға 

сай зерделі, ой- өрісі жоғары, жан- жақты дамыған ұрпақ қалыптастыру 

мемлекетіміздің алға қойған аса маңызды міндеті болып тұр.Тәрбие мен 

білімнің алғашқы дәні - мектепке дейінгі тәрбие ошағында беріледі. 

Отбасында ата-ананың ықыласы мен мейірімінен нәр алған бала балабақшада 

тәрбиешілердің шұғылалы шуағына бөленеді. Баланың бойындағы жақсы 

қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып, олардың өнегелі де тәрбиелі болып 

тәрбиеленуіне балабақшаның маңызы зор. Баланың бақытты болуы үшін, 

денінің сау болуы үшін үлкен қамқорлық жасауымыз керек. Дені сау баланың 

ақыл - ойы айқын, өз- өзіне сенімді, жан- жағына қуанышпен шаттана 

қарайтындай болуы шарт.      

  Сондықтан, бала организімінің     қорғаныс қабілеті нашар қалыптасқан 

кішкентай балалар сыртқы ортаның қолайсыз әсерлеріне тез ұшырайды 

бұлшық еттерді қатайту, жүрек қан тамыр жүйесінің жетілуіне, тыныс 

алудың тереңдігі мен ырғақтылығына, тыныс алуды қозғалыспен үйлестіруге 

мүмкіндік жасап, үнемі ықпал жасау керек.    

Баланың қозғалысын жетілдіру, қимыл- дағдыларын және дененің 

икемділігін, шапшаңдық, күштілік, төзімділік сияқты қасиеттерін 

қалыптастыруға тұрмыста және дене тәрбиесі оқу іс- әрекеттерінде қажетті 

жеке және қоғамдық гигиена дағдыларын дамытуға баса назар аударылады.   

Шығармашылық жұмысымның өзектілігі: Балалардың оқу-тәрбие 

жұмыстарын заман талабына сай жүргізу, баланың денсаулығын сақтау мен 

нығайту мәселелерін тиімді шешу  

Іс-тәжірибемнің мақсаты: Мектепке дейіңгі балалардың денсаулығын 

шынықтыру мен дамыту бағытында дәстүрлі де, дәстүрлі еместе жұмыс 

түрлерін пайдаланып, балаларды сауықтыру, ағзаның суықтан болатын 

қарсы мүмкіндіктерін иммунитетін күшейту, балаларды өз беттерімен 

денсаулықтарын сақтауға үйрету 

Міндеттері: 

- дәстүрден тыс  ойын ортасын құру;  

- ұйымдастырылған оқу қызметінде денсаулық сақтау технологияларын 

қолдану;  

- салауатты өмір салты дағдыларын қалыптастыру;  

- мектеп жасына дейінгі балаларда салауатты өмір салтын қалыптастыруда 

ата-аналарды ынтымақтастыққа тарту.  

- дәстүрден тыс шынықтыру жұмыстарын жүргізу жұмыс жүргізу;  

Күтілетін нәтижесі: Мектепке дейінгі мекемедегі балалардың дені 

сау, психологиялық және интелектуалдық тұрғыда жан-жақты қалыптасқан, 

бастауышқа дайын болған мекеме түлегі 
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1.Аналитикалық  бөлімі  «Мектепке  жасына дейінгі балаларды 

дәстүрден тыс тәсілдермен шынықтыру» 

1.1 Денсаулық сақтау технологиясы арқылы жаңа инновациялық 

көзқарастарды қалыптастыру мен дамыту 

Мектепке дейінгі кезең – бала ағзасының өте қарқынды дамитын кезең 

екенін білеміз. Яғни осы жас шамадағы баланың ағзасының барлық жүйке 

жүйелерімен дене мүшелерінің және жүйкелік-психикалық дамуы қалыптаса 

түсен кезі. Ал жекелеген жүйелер, мүшелер - жүрек, тамыр, жүйке 

психологиялық тыныс алу, имуналдық жүйелері толыққанды жетілмесе, онда 

бала ағзасының қорғаныс күші және ауруға қарсылықты көрсете алуы әліде 

жеткіліксіз болып келеді. Сондықтан да ауруға бала  аз қимыл-әрекеттен жиі 

ұшырайды.  

Қазіргі білім беру жүйесі білім мазмұнының өзгеруімен, жаңа 

педагогикалық, оның ішінде денсаулық сақтау технологияларын, басқа да 

инновацияларды қолданумен байланысты бірқатар өзгерістерге ұшырауда. 

Бұл жаңашылықтар педагогтардан кең көзқарасты, белсенділікті, талдауға 

және өзін-өзі талдауға қабілеттілікті, жаңалықтарға дайын болуды талап 

етеді. Білім беру, оның ішінде, мектепке дейінгі білім берудің осындай басты 

бағыттарының бірі денсаулық сақтау болып отыр. 

Неліктен бүгін МДҰ-да денсаулық сақтау технологиясы инновациялық 

болып танылуда?!  Оның себебі – бүгінгі жағдайларда денсаулық сақтау – 

білім беру барысының барлық компоненттерін  қайта қарауды талап ететін 

жаңашыл ойлаудың негізгі элементі. Ол ортаға баланың денсаулығын қояды. 

Өкінішке орай, соңғы жылдары балалардың денсаулықтары тұрақты түрде 

нашарлауда. Бүгінгі күнгі білім беру адамды қандай да бір әлеуметтік, кәсіби 

функцияларға үйрету барысында оның денсаулығының жағдайын ескерусіз 

қалдыра алмайтыны және аталған бағытта мақсатты жұмыс жасау қажеттілігі 

анық болып отыр. 

 Қазіргі таңда біздің бөбекжайда осы денсаулық сақтау іс-шаралары 

кешенді және жүйелі түрде жүргізіліп келеді. Біздің бөбекжай санаторлық 

болып саналғандықтан бүлдіршіндердің ағзалары қарқынды жұмыстанудың 

арқасында сыртқы факторлар әсеріне төтеп бере алады деп есептеймін.  

Дәстүрден тыс әдіс-тәсілдер мен денсаулық сақтау технологияларының 

кешендері жүргізудің басты мақсаты 

 Мектепке дейінгі балалардың қимыл-әрекеттерін жетілдіре отыра, 

оның ағзасын суыққа төзімді, шымыр болып өсуіне жаттықтыру, бала 

денсаулығын нығайту барысында дәстүрден тыс әдіс-тәсілдер пайдалана 

отырып шынықтыру. 

Балалар ауруларын төмендетуге мүмкіндіктер жасау  үшін 

педагогтардың кәсіби-шеберліктерін өрлету және де ата-аналармен 

ынтымақтаса отырып, шынықтыруды кешенді ұйымдастыру.Осындай 

кешенді  іс-шаралар жалпы  «Денсаулық сақтау технологиялары» деп аталып 
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барлық білім салаларымен өзара байланысты  және әрекеттеседі. 

Шынықтырудың негізгі міндеттері: 

Баланың тұлғалық ерекешелігін ескере күш-қайраттарын қалыптастыру 

және денсаулығын шынықтыруды жүзеге асыру. Бұл міндеттерге тек қана 

шынықтыру шараларынын кешенді түрде өткізіп қана нәтижеге қол жеткізді, 

яғни балабақшадағы баланың болған бір күні, оның ағзасына пайдалы 

дәрумендерді енгізіп асмәзірін  түрлендіріп, оны балаға жеткізу, қарапайым 

шынықтыру мен қатар арнайы жоспарланған шараларды,  қимыл-әрекетті 

үйлесімді ұйымдастырылды. Тіпті,  баланың қимыл-белсенділіктерін 

арттырудың апталық кестесін туғыздық. Таңертең және кешкі мезгілдерде 

допты домалату, лақтыру, тебу, еңбектеу, өрмелеу, секіру-жүгіру, кеңістікті 

бағдарлау қабілеттерін жаттықтыру және де танымдылық қабілеттерін 

дамытуға арналаған ойын-жаттығуларды еңгіздік. Ал күндізгі серуендегі 

қимыл ойындарын негізгі қимыл-белсенділік әрекеттер түрлеріне 

бөлінді(эстафеталық ойындар, қызықты-ермекті ойындар, т.б.)Баламен  

шынықтыру  шараларын ұйымдастыру алдында бірнеше ережелерді сақтау 

керек:Дені сау баламен шынықтыруды жүйелі де оның теріс эмоциясын 

(үрей, жылау, мазасыздық) тудырмайтын және біртіндеп үдедіп, ұзартылып, 

медбике мен педагогтың қадағалауында болуы керек.  

Қазіргі өскелең ұрпақты дені –сау мықты қылып өсіру, денсаулық сақтау 

Шынықтыру балаларды мектепке дейінгі мекемемен және үйде өзара дене 

шынықтырумен шұғылданудың шаралар жүйесі ажырамас бөлігі болып 

табылады. Шынығу мәселесі негізінде қоршаған табиғат пен ауа райының 

құбылмалы жағдайына дағдылану процессі ретінде қарастырылады. 

Шынығуды жас кезден бастап, әр жас мерзіміне сай өзгерте отырып өмір 

бойы жалғастырған жөн. Ауа мен күн ванналары мен су процедураларының 

пайдасы баршаға  мәлім. 

Шынықтырудың негізгі құралы табиғи факторлар (ауа, күн, су) үздіксіз 

келесі жағдайда ажырамай қолданғанда: дәстүрден тыс шынықтырулар 

тәсілдері аралассу мен шайыну, ыстық сумен құйындысы, салқын немесе 

суық сумен ауыстырылған жағдайда. Солайша қантамырлары аппаратарын 

жаттықтыруды қамтамасыз етеді. Сонымен ата-аналар баласының дені сау 

болғанын  қалаған  жағдайда, оларды  ерте  жастан  шынықтыруы  қажет. Ең 

аз дегендегі шынықтыруға бөлме температурасы 18С болған кезде міндетті 

түрде  ыстықтатпайтын киім киюі керек. Балабақшамен ата-аналардың біріге 

отырып, жұмыс жүргізуі арқасында баланың  денсаулыққа  деген  көзқарасы, 

жұмысқа  қабылеттілігі, қимыл- қозғалысын жетілуі, ауруды  жеңе  білу  дене 

шынықтырудың  арқасында  болатындығын  балаға  жетікізе  аламыз.  

Шынығу  жағдайлары  әрдайым  қоластында, бастысы, оны қандай да 

бір  түрде  ауа райы мен жыл  мерзімінің кез-келген мерзімінде қолдануға 

болады. Шынықтырудың бірден-бір тиімді тәсілдері  шынықтыру 

жаттығулары  болып табылады. Ол дене қимыл-қозғалысы  және  түрлі 

тыныс алу жаттығулары  арқылы  жүргізіледі. Шынықтыру  құралдарын 

мектеп жасына  дейінгі  балалармен  оқу  қызметінде, спорттық  меркелерде, 
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таңғы  жаттығу кезінде, түрлі ойындар  кезінде қолданылады. Күнделікті  

шынықтыру кезінде дәстүрлі тәсілдермен бірге, дәстүрден тыс 

шынықтырулар жаңа инновациялық тәсілдерді талап етеді. Осындай кезде 

дәстүрден тыс қолдан  жасалған шынықтыру құралдарын балалармен дене 

шынықтыру  жұмыстары кезінде  қолданамыз. 

Жиі ауыратын балалармен шынықтыру іс-шараларын  жүргізуде, ата-

аналарға  түрлі кеңестер беріліп, дәстүрден тыс құралдарды қауіпсіздік 

шараларын сақтай  отырып  бірге  дайындаймыз. 

Денсаулық сақтау технологиялары және салауатты өмір салтын 

қалыптастыру балабақшаның білім беру процесінде маңызды орындардың 

біріне ие болды. МДҰ-ғы инновациялық жұмыс формаларын ашатын және 

тиімді қолданылатын денсаулық сақтау технологиясының негізгі түрлері: 

1. Денсаулық  тыс ақтау және ынталандыру технологиясы: 

• ырғақ пластикасы; 

• динамикалық үзілістер; 

• қимыл-қозғалыс және спорт ойындары; 

• саусақ гимнастикасы; 

• тыныс алу гимнастикасы; 

2. саламатты өмір салтына үйрету технологиясы: 

• дене шынықтыру ҰОҚ; 

• коммуникативтік (қарым-қатынас) ойындары; 

• өзіне-өзі массаж  жасау; нүктелік массаж; 

• қолдардың ұсақ моторикасын  дамытуға  арналған жаттығулар кешені. 

Коррекциялық (түзету) технологиясы: 

• ертегітерапиясы; 

• психогимнастика; 

• арттерапия. 

Денсаулық сақтау технологиясын жүзеге асыру нәтижесінде оқыту-

тәрбиелеу барысының нәтижелілігі артады, педагогтар мен ата-аналарда 

балалардың психикалық денсаулықтарын сақтап, нығайтуға бағытталған 

көзқарас қалыптасады. Келеңсіз эмоциялық көріністерді әлеуметтік тұрғыдан 

лайық нысандарға ауыстыру әдістерімен балалардың шағын әлеуметтік 

ортада тиімді ара-қатынас орнату, өзін-өзі қалыпта ұстау тәрізді негізгі 

әдеттерін игеру деңгейі артады. 

Жалпы білім беретін оқу бағдарламасында айқындалған мақсаттар мен 

міндеттерге жету тек педагогтың балаға, оның мектепке дейінгі білім беру 

ұйымының табалдырығын аттаған күннен бастап, бағытты ықпал етуі 

жағдайында ғана мүмкін. 

Бала жететін жалпы даму деңгейі мен оның игерген имандылық 

қасиеттері әр тәрбиешінің педагогикалық шеберлігіне, мәдениетіне, 

балаларға деген сүйіспеншілігіне байланысты. Балалардың денсаулығын 

нығайтып, олардың жан-жақты тәрбиеленуін қамтамасыз ету мақсатында 

мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтары отбасымен бірлесе отырып, әр 

баланың балалық шағын бақытты етуге ұмтылулары қажет. 
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1.2.Дәстүрден тыс әдіс тәсілдерін қолдану жолдары 

 

Білім беру жүйесіндегі жүргізіліп отырған реформалау — қазіргі күннің 

талабы.Реформалауды жүзеге асырудың жаңа бір сипаты, ол қазіргі 

уақыттағы оқыту мен тәрбие беру процесіне жаңа педагогикалық 

технологияларды енгізу болып отыр. Оқу — тәрбие процесіндегі жаңа 

педагогикалық технология дәстүрлі оқыту процесін мүлдем жоққа шығаруға 

болмай, керісінше, оны дәстүрден тыс әдіс-тәсілдермен, жаңа мақсат-

міндеттермен байыту болып табылуы керек. 

Жаңа педагогикалық технология дегенді — тәжірибеде жүзеге 

асырылатын белгілі бір педагогикалық жүйенің жобасы деп түсінетін болсақ, 

ол — педагогикалық жүйенің басты мақсаты: жан-жақты дамыған немесе 

өздігінен дамуға ұмтылатын жеке тұлғаны қалыптастыру; 

Білім жүйесін реформалаудағы алға қойылған мақсат-міндеттерді 

орындау барысында дене шынықтыру , басқа оқу қызметтерімен бірдей 

деңгейде қарастырылуда. 

Дене шынықтыру оқытудағы жаңа педагогикалық технологияларға 

тоқталатын болсақ, ол — соңғы техникалық құралдармен жабдықталған, 

шығармашылық ізденістен туындаған дәстүрлі және дәстүрден тыс әдіс-

тәсілдердің жүйелі бірлігі. 

Оқу қызметтер жүйесіне енгізілген дәстүрден тыс әдіс-тәсілдер балалардың 

бойында шығармашылық ізденіске деген құштарлықты арттырып өзіндік 

бейне, өзіндік іс-әрекет жобасын құрауға мүмкіндік жасайды. Балалар дене-

бітімінің дұрыс дамуы, денсаулығының нығаюы, жұмыс қабілетінің артуы 

сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына қарсы тұруға ықпал етеді. Жақсы 

денсаулық -адамның еңбек және қоғамның іс-әрекетке жемісті қатысуының 

маңызды кепілі. Балалалардың денсаулығына қамқорлық жасауға біздің 

қоғамымыз мейлінше мүдделі. Оқу қызметтерінде,  тыс уақытта, күннің 

екінші жартысында дене тәрбиесін күн сайын ұйымдастырып, қолайлы 

жағдайлар жасау қажет. 

Табиғи қозғалыстың түрлері жүгіру, қарғу, жүзу, лақтыру, шаңғы, 

велосипед тебу, акробатика өмірге қажетті дағды және іскерліктерді 

қалыптастырады. Жас адамдардық денесі түрлі жаттығулар көмегімен ширап, 

дамиды. Сондықтан күш, жылдамдық, төзімділік, икемділік сияқты адам 

қабілетін дамыту балалардың қозғалтқыш тәжірибесін байытады, дене 

қозғалысын үйлестіреді. 

Дене тәрбиесі саласында ырғақ, жеке гигиена, дене шынықтыру 

мәдениеті, спорт ерекше орын алады. Дене тәрбиесі ең басты күн тәртібін, 

яғни, еңбек, демалыс, тамақтану, ұйқы, бос уақыт ырғақтарын дұрыс 

ұйымдастыруда талап етеді. Күн тәртібін тиімді пайдалану балалардың ақыл-

ойы мен дене құрылысының дұрыс дамуына, денсаулығын сақтауға 

көмектеседі.  

        Мектепке дейінгі ұйымда бала денсаулығын нығайтуда жауапты 
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педагогтар:дене шынықтыру нұсқаушысы, тәрбиешілер, медбикелер.  

Олардың жұмысының мазмұны: 

Дене тәрбиесінің мазмұны, міндеттері және формалары әрбір 

балабақшалар жағдайларына байланысты дене шынықтыру және сауықтыру 

жұмысының жүйесін жасауды қажет етеді. 

 Дене тәрбиесінің негізгі құралдарына дене жаттығулары, гимнастика, 

ойын, спорт, табиғи факторлар жатады.Дене жаттығулары - бұл саналы түрде 

орындалған қимылдар және қозғалтқыш әрекеттер. Дене жаттығулары 

бұлшық ет жүйесін, қан айналымын және тыныс алу мүшелерін дамытады. 

Гимнастика. Түрлері: негізгі және гигиеналық гимнастика, спорттың 

гимнастика, акробатика, көркемдік гимнастика, өндірістік гимнастика және 

емдік гимнастика. 

 Ойын балаларды жылдамдықда, төзімділікке тәрбиелейді. Дене 

тәрбиесіндегі маңызды құралдарының бірі - табиғи факторлар: күн көзі, ауа, 

суға шомылу, душ қабылдау. 

Табиғат факторларын балалардың денесін сауықтыру жұмысы кезінде 

пайдалану өте тиімді. Дене тәрбиесінің маңызды мақсаттарының бірі - 

балалар мен ересек адамдарды дене шынықтыру ісіне жұмылдыру. 

Дене тәрбиесінің міндеттері: 

- денсаулықты нығайту және шынықтыру, дененің дұрыс өсіп-жетілуіне және 

ағзаның жұмыс қабілетін арттыруына әсер ету; 

- қимыл дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру және жетілдіру; 

- қимылдың жаңа түрлеріне баулу және оны теориялық білімдерімен 

байланыстыру; 

-  негізгі қимыл-қасиеттерін күшті, төзімділікті, шапшаңдықты және ептілікті 

дамыту; 

-  еріктілікке, батылдыққа, табандылыққа, тәртіптілікке, ұйымшылдыққа, 

достық пен жолдастық сезімге, мәдениет мінез-құлық дағдысына еңбек пен 

қоғамдық меншікке саналы көзқарасын тәрбиелеу; 

 - өдеттерді қалыптастыру және дене жаттығуларымен үнемі шұғылдануға 

ынтаны тәрбиелеу; 

- гигиеналық дағдыларды сіңіру, дене жаттығулары мен шынықтыру 

гигиенасы жөніндегі білімді хабарлау. 

Дене шынықтыру оқу қызметіне әзірлік, негізгі, қорытынды 

бөлімдерінен тұрады. Әзірлік бөлімі балалардың сергек көңіл-күйін, дене 

шынықтырумен шұғылдану ынтасын арттыру және балаларды оқу қызметіне 

негізгі бөлігінде күрделі дене жаттығуларын орындау даярлығын жасау үшін 

пайдаланылады. 

        Оқу  қызметінің негізгі бөлігіне оқу бағдарламасындағы дене 

жаттығуларының  түрлері енгізіледі. Жаттығулар, әр қилы ойындар 

балалардың көтеріңкі көңіл-күйін туғызады. Осы көтеріңкі ілікті басып, 

балалардың келесі оқу  қызметін даярлау  үшін, қорытынды бөлігінің міндеті. 

оқу  қызметін жалпы сап түзеумен, қорытынды жасаумен аяқталады. 
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Дене шынықтыру оқу  қызметі процесінде білім беру, тәрбиелеу, сауықтыру 

міндеттері шешіледі. 

 Дене шынықтыру оқу  қызметінің маңызды тәрбиелік міндеті 

балалардың дене шынықтырумен үнемі шұғылдануға ынта-ықыласын 

дарыту.  

Дене тәрбиесі бойынша балалармен режимдік сәттердегі жұмыстардың 

міндеттері: баланың денсаулығын нығайтуға көмектесу; ағзаны шынықтыру, 

жан-жақты өсіп жетілуіне, дене шынықтырудық оқу бағдарламасын 

ойдағыдай меңгеруге көмектесу; балаларды дене шынықтыру және спортпен 

үнемі шұғылдануға әдеттендіру; қозғалыс дағдысын тәрбиелеу. 

Балалармен бос уақытта жүргізілетін дене шынықтыру мен спорттық іс-

шаралар негізгі формалары: спорт жарыстар, серуендер, жорықтар, дене 

шынықтыру және спорт мейрамдары. 

 Серуендер мен жорықтарды балалардың табиғат туралы білімдерін  

толықтыра алатындай тамаша адамдардық әңгімелерін ести алатындай жерде 

белгіленген жөн. 

Балаларды жүйелі түрде дене жаттығуларына үйретудің тиімді 

жолдарының бірі - олардың өз еркімен дайындалуы. Отбасында өз еркімен 

орындалатын дене тәрбиесінің бір түрі -таңертеңгілік гигиеналық-бой сергіту 

жаттығуы. Ол адамның дене құрылысының ұйқыдан соңғы тіршілік 

қызметіне тез араласуына  әсерін тигізіп қана қоймай, адамды сергек жүруге 

және  көңіл-күйін көтеруге көмегін тигізеді. Таңертеңгілік бой сергіту 

жаттығуы тұлғаны дұрыс қалыптастыруға әсер ете отырып,тыныс алуды 

жақсартады, қан айналу жүйесі қызметін күшейтеді, зат алмасуға 

көмектеседі, балалардың зеректігін, мақсатқа жету ұмтылысын 

қалыптастырады, ақыл-ой қызметін арттырады.  

Баланы тәрбиелеу және оқыту этаптарындағы денсаулығын нығайту 

және сақтауды қалыптастыруға бағытталған бар білім салаларымен өзара 

байланысты  және өзара әрекеттеседі.Баланың денсаулығын сақтау және 

нығайту, дене жаттығуларын жасауғақызғушылықтарын арттыру, қимылдық 

іскерліктерін жақсартуда мектепке дейінгі мекемеде денсаулықсақтау 

технологияларының түрлері: 

Балабақшада оқу-тәрбие жұмыстарын заман талабына сай жүргізу, 

баланың денсаулығын сақтау мен нығайту мәселелерін тиімді шешу 

медициналық және педагогикалық қызметкерлердің бірлескен нәтижелі 

еңбектеріне байланысты. 

Осындай мәселені шешу барысында біздің анықтағанымыз, баланың 

денсаулығын нығайтуда және аурудың алдын-алуда тек қана баланың қимыл 

белсенділіктерінкөтеру өте аз,сонымен қатар шынықтырушараларын жүйелі 

өткізу керек. Ол үшін педагог дәстүрлі жұмыстарға дәстүрден тыс жұмыс 

түрлерінің жүйесін тудыруы жөн.Мысалы, жалаң аяқ жүру табан мен 

буындарды бекіту әдісі болыптабылғандықтан барлық жаттығуларды жалаң 

аяқ ұйымдастырған өте ұтымды болады. 
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Практикалық бөлім  

2.1 Бала денсаулығын нығайту үшін дәстүрден тыс әдіс-тәсілдерді 

қолданудың   тиімді жолдары. 

Бүгінгі таңда заманымызға сай зерделі, ой- өрісі жоғары, жан- жақты 

дамыған ұрпақ қалыптастыру мемлекетіміздің алға қойған аса маңызды 

міндеті болып тұр. Тәрбие мен білімнің алғашқы дәні – мектепке дейінгі 

тәрбие ошағында беріледі. Отбасында ата-ананың ықыласы мен мейірімінен 

нәр алған бала балабақшада тәрбиешілердің шұғылалы шуағына бөленеді. 

Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып, олардың 

өнегелі де тәрбиелі болып тәрбиеленуіне балабақшаның маңызы зор. 

Баланың бақытты болуы үшін, денінің сау болуы үшін үлкен қамқорлық 

жасауымыз керек.  

Дені сау баланың ақыл- ойы айқын, өз- өзіне сенімді, жан- жағына 

қуанышпен шаттана қарайтындай болуы шарт. Бала денсаулығының мықты 

болып, қозғалыс, дене құрылысының дұрыс жетілуі мектепке дейінгі кезеңде 

қалыптасады. Сондықтан, бала организімінің қызметін жетілдіру, қабілетін 

арттыру ең басты міндетіміз. 

Организмнің қорғаныс қабілеті нашар қалыптасқан кішкентай балалар 

сыртқы ортаның қолайсыз әсерлеріне тез ұшырайды. Сондықтан да сүйектің, 

буынның дұрыс әрі мерзімінде жетілуіне бел омыртқаның физиологиялық 

иіндерінің қалыптасуына табан дөңестерінің дұрыс жетілуіне айрықша мән 

беру керек.  

Бұлшық еттерді қатайту, жүрек қан тамыр жүйесінің жетілуіне, тыныс 

алудың тереңдігі мен ырғақтылығына, тыныс алуды қозғалыспен үйлестіруге 

мүмкіндік жасап, үнемі ықпал жасау керек. Сондай- ақ баланың қозғалысын 

жетілдіру, қимыл- дағдыларын және дененің икемділігін, шапшаңдық, 

күштілік, төзімділік сияқты қасиеттерін қалыптастыруға тұрмыста және дене 

тәрбиесі оқу іс- әрекеттерінде қажетті жеке және қоғамдық гигиена 

дағдыларын дамытуға баса назар аударылады.  

Дене тәрбиесі балалардың ақыл - ой, адамгершілік, еңбек және 

эстетикалық жағынан тәрбиелеу жұмысын жүзеге асыруға, олардың сергек, 

шат көңілді және белсенді болуларына мүмкіндік тудырады. Балалар 

мекемелерінде дене тәрбиесінің мазмұнды жүргізілуіне, дене жаттығулары, 

табиғаттың сауықтырушы күші, гигиеналық және әлеуметтік – тұрмыстық 

факторлар қолданылады.  

Дене жаттығуы - дене тәрбиесінің негізгі және ерекше құралы, ол 

педагогтың арнайы іріктеп алған, әдістемелік дұрыс ұйымдастырылған және 

басқаруға болатын қозғалыс пен қозғалыс қызметінің күрделі түрлерін 

қамтиды.  

Дене жаттығуы еркінді сипаттағы белсенді қимыл — әрекеттеріне 

негізделген. Дене жаттығуы баланың жан - жақты жетілуіне ықпал етеді. 

Дене тәрбиесінің негізгі мазмұны денені жаттықтыру болып табылады. 
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Балабақшадағы дене тәрбиесін ұйымдастырудың түрлері: күн тәртібі 

бойынша сауықтыру шаралары ( таңертеңгілік жаттығу, қимыл- қозғалыс 

ойындары, серуен кезіндегі жаттығулар мен спорттық ойындар, сергіту 

сәттері, ауладан тыс жерге саяхат жасау, спорттық ойын сауықтар) және бала 

денсаулығын шынықтыруға  дәстүрден тыс әдіс –тәсілдерді қолданған абзал 

(стречинг, Стрельникованың тыныс алу, артикуляциялық  жаттығулары, 

ароматреапия,ертегі терапиясы, умма әдісі және хатха йога)осыған қоса 

кешендер жиынтығы жинақталды. (Қосымша А) 

Дене шынықтыру балалардың денсаулығын сақтап, нығайтады. Дене 

мүсінінің сұлулығын қалыптастырып, қимыл- қозғалыс қабілетінің 

белсенділігін арттырады. Дені сау, рухы таза ұрпақ өсіру ең маңызды мәселе 

дей отырып, біздің балабақшадағы басты міндетіміз: баланың денсаулығын 

нығайту, шынықтыру, түрлі аурулардың алдын-алу сақтану жұмыстарын 

дәстүрден тыс әдістерді қолдану арқылы жүргізіледі.  

Бүлдіршіндердің денесін шынықтыруға көп көңіл бөлінеді. Барлық 

топтарда оқу іс- әрекеттерінде және одан тыс кезде тәрбиешілеріміз 

балалардың қимыл белсенділігін арттырып отырады. Ауа, су, күн шуағын 

қабылдау ықшам киім, ертеңгілік жаттығу, ауладағы дене шынықтыру, 

серуендеу шаралары, жалпақ табандылыққа қарсы алдын - алу жаттығулары 

бәрі де баланың шынығып, шымыр болуына ықпалын тигізеді. Балалардың 

қимыл іс-әрекетін жетілдіру тек дене шынықтыру ұйымдастырылған оқу-іс 

әрекетімен шектелмейді. Оқу қызыметінен бос уақыттарында балалардың 

қимыл іс-әрекеттеріне  көп көңіл аударамыз.  

Тәрбиеші көп қозғалмайтын балаларға  ерекше көңіл аударып, оларды 

жалпы ойындарға үнемі баулып отырамыз. Қыс мезгіліне арналған  суық тию 

аурулары және тұмау ауруларына  қарсы қолданылатын дәстүрден тыс фит 

шәйлары,лимон сарымсақ, жуа, емдік өсімдіктер тұзбен ауыз шаю, мұрынға 

оксалин майы, витаминдер, нүктелі массаждар, көз жаттығулары, құлақ және 

аяқ жаттығуларын  балалардың бос кезінде жасап шұғылданамыз. 

Дене шынықтыру ұйымдастырылған іс-әрекеттері, спорттық мерекелер 

және таңғы жаттығуды ұйымдастыруға біздің дене шынықтыру нұсқаушысы 

 Абенова Ақтоты Амангелдіқызының белсене қатысады.  

Балабақша психологы  Айдана Атомбековна,  медбике Шуреева 

Гулжамал Саповна балаларға психологиялық жақсы жағдай туғызу  

мақсатымен тренигтер жасау, сонымен қатар дәстүрден тыс шынықтыру  

арқылы балалардың көңіл күйлерін көтеріп, сонымен қатар  балалар 

денесінің өсіп жетілуін қадағалап және әр - түрлі жұқпалы аурулардың алдын 

алу шараларын өткізіп бақылайды. 

Осы жоспар бойынша жұмыс істегенімізде көп ауратын балалардың 

ауру пайызының азайғандығы байқалады. Қыс мезгіліндегі баланың 

күнделікті балабақшағы қатысуы жоғары көрсеткіштерді көрсетеді.  

 Алға қойған жоспарымыз балалардың денсаулығын әрі қарай шыңдап, 

аурудың алдын алу шараларын жалғастырамыз. Осындай бастапқы 

ұйымдастырылған  жаңашыл  жұмыстардың арқасында біздің 
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балаларымыздың тәрбиесі, келешектегі салауатты өмір салты, биік дәрежеге 

жететіні анық.  

Нәтижесінде болашағымыз жарқын, еліміздің ертеңі нұрлы болсын 

десек, адамгершілік қасиеттерді жоғары бағалап, дені сау, салауатты өмір 

салтын ұстанатын жас ұрпақ тәрбиелеу өз қолымызда.  
 

«Мектепке  жасына дейінгі балаларды дәстүрден тыс тәсілдермен 

шынықтыру» арқылы бала денсаулығын нығайтудағы  ересек топқа  

арналған жылдық жоспары  

 
№ 

Өтпелі 

тақырып 
Тақырыбы 

 

Мақсаты 

Сағат 

саны 

Қолданылатын 

әдебиеттер, 

көрнекі-дидактикалық 

құралдар,ойындар және 

т.б. 

1 

Қ
ы

р
к
ү
й

ек
 а

й
ы

. 

Б
ал

аб
ақ

ш
а 

Микробтар 

әлемі 

 

Балалардың салауатты өмір 

салтын ұстану үшін 

денсаулығын нығайту. 

Микробтардың пайда болуы 

мен көбеюі туралы түсінік 

беру. Күн тәртібін жүйелі 

орындаудың денсаулықты 

нығайтудағы білімдерін 

кеңейту.Тілдік мәдениеттерін 

дамыту. Ұқыптылыққа, 

тазалыққа тәрбиелеу. 

      1 Күн тәртібі суреттері, 

құрсау, доп 

Тыныс алу жаттығуы№5 

Артикуляциялық 

гимнастика №1 

Д/о: «Ретімен қой» 

2 

Қ
ы

р
к
ү
й

ек
 а

й
ы

. 

«
М

ен
 ж

ән
е 

қ
о
р
ш

ағ
ан

 

о
р
та

»
 

Дәрумендер 

және 

денсаулық 

 

Бау-бақшада өсетін көкөністер 

мен жемістер туралы 

түсініктерін кеңейту. Олардың 

құрамында кездесетін 

дәрумендердің адам 

денсаулығына маңызы туралы 

мәлімет беру. Салауатты өмір 

сүруге тәрбиелеу. 

      1 Дене құрылысының 

суреттері 

Доп, таяқшалар, жаттығу 

орындығы (скамейка) 

Хатха иога жаттығуы  

«Күн дене тұрысы» 

Тыныс алу жаттығуы№6 

Ойын жаттығуы:Тепе - 

теңдік сақтаймын 

3 

Қ
аз

ан
 а

й
ы

. 

 «
М

ен
ің

 о
тб

ас
ы

м
»

 

Тазалық-денс

аулық кепілі 

(Стрельников

аның тыныс 

алу 

жаттығулары) 

 

Балалардың денсаулығын 

нығайту, бір-біріне жылы 

лебіздер білдіріп, 

көңіл-күйлерінің көтеріңкі, 

қуанышты болуына жағдайлар 

жасау. Балаларды тазалыққа 

баулу.Тыныс органдары 

туралы мәлімет, оларды 

сақтау және күту ережесі 

туралы түсінік беру. 

      1 Стретчинг жаттығуы 

Көкөніс, жемістер 

муляждары 

Карточка №18 

Тыныс алу жаттығуы№3 

«Әтеш», тазалық 

құралдары 

Д/о: «Жақсы-жаман» 
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4 

Қ
аз

ан
 а

й
ы

. 

 «
Қ

аз
ақ

ст
ан

н
ы

ң
 ж

ы
л
 

қ
ұ
ст

ар
ы

»
 

Керіліп 

созылуға 

арналған 

буын 

жаттығулары. 

(Стретчинг 

жаттығу) 

 

Балаларды керіліп созылуға 

арналған буын жаттығуларын 

жасатуға үйрету,әдісін 

көрсету.Баланы 

ептілікке,икемділікке,батылды

ққа тәрбиелеу.Қозғалыс 

үйлесімдігін жақсарту,жеңіл 

және еркін қозғалыстарды 

қамсыздандыру.Ұйымдасқан 

түрде жаттығу жасауға үйрету 

      1 Хатха иога жаттығуы 

«Аист» 

Жеміс-жидектердің, 

көкөністердің 

муляждары 

Тыныс алу жаттығуы: 

№11 «Ботқа қайнайды». 

Стретчинг жаттығуы.№4 

«Торғай» 

5 

Қ
ар

аш
а 

ай
ы

. 
«
А

с 

ат
ас

ы
 н

ан
»

 

«Ауа және  

оның 

адамның 

өміріңдегі 

орны.  

(Слайд 

көрсету) 

 

 

Балаларды «ауа» деген 

ұғыммен,оның қасиетімен 

және адамның өміріңдегі 

орнымен таныстыру. 

       1 Ұлттық ойын түрлері 

суреттері:Асық, арқан, 

тақия 

Тыныс алу жаттығуы: 

№6 

Нүктелік жаттығу 

Ойын: «Ханталапай» 

6 

Қ
ар

аш
а 

ай
ы

. 
«
Б

із
 

ең
б

ек
қ
о
р
 б

ал
ам

ы
з»

 

Орманға 

саяхат 

Стретчинг 

жаттығуы 

«Көбелек» 

 

Балалрға кедергілерден аттап 

өту әдісін үйрету. 

Тепе-теңдікті сақтап 

жүру,допты домалату арқылы 

нысанаға тигізу әрекетін 

дамыту. Қиыл-қозғалыс 

арқылы балалардың дене 

бітімін дұрыс жетілуіне 

жағдай жасау. 

        1 

 

Доптар,кегильдер,ұсақ 

доптар,жалаушалар,резе

ңке аттар, доға,себеттер. 

 

7 

Ж
ел

то
қ
са

н
 а

й
ы

. 

«
А

л
ақ

ай
 қ

ы
с 

к
ел

д
і»

 

Мен кіммін? 

Адам денесі. 

Мен  өз 

денемді қалай 

күтемін? 

«Мимикалық 

жаттығу» 

 

Балаларды адам денесінің 

құрылысымен таныстыру. 

Адамдардын бір-бірінен 

айырмашылығын көруге 

көмектесу.Балаларды дұрыс 

қозғалуға,бұлшықеттің,буынд

арын созылудан,сынудан, 

шығарып алудан  сақтауға 

үйрету. 

        1 Жіп,суреттер, 

доп,музыка,күн 

Стретчинг жаттығуы №7 

«Тик-так» 

Тыныс алу жаттығуы: 

№16 «Шар жарылды» 

Саусақ жаттығуы: «Үй» 

 

8 

Ж
ел

то
қ
са

н
 а

й
ы

. 
«
Ж

аб
ай

ы
 

та
б

и
ға

т 
әл

ем
і»

 

Емдік 

жаттығулар 

кешені.(Стрел

ьникованың 

тыныс алу 

жаттығулары) 

 

Әр түрлі бағытта жаттығу 

жасағанда  дене мүсінін дұрыс 

ұстауға қалыптастыру 

Ойын жаттығулар арқылы 

тыныс алу жаттығуларымен 

таныстыру 

         1 Адамның 

суреті,ойыншық 

қоян,лупа Ойын: 

«Микроб,вирус,батериял

ар неден қорқады..» 

Стретчинг жаттығуы. 

№8 

«Сағат» 

Д/о: «Қуыршақты 

емдейміз» 

Хатха иога «Кобра» 
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9 

Қ
аң

та
р
 а

й
ы

. 

«
Т

аб
и

ға
т 

әл
ем

і»
 

Әкем, анам 

және мен 

Эстафеталық 

ойын 

Крайстренинг 

жаттығулары 

 

Эстафеталық қозғалыс 

ойындарын ұйымдастыра 

отырып балаларды 

салауаттандыру, сауықтыру, 

достыққа, инабаттылыққа 

баулу.Балаларды спортпен 

шұғылдануда белсенділікке, 

қайсарлыққа, ұйымшылдыққа 

тәрбиелеу. 

        1 Стречинг     

жаттығуы.№9 

«Психогимнастика» 

Ойын: «Айна» 

        Сергіту сәті: «Жел 

Хатха иого«Пальма» 

Тыныс алу жаттығуы: 

«Бұрылыстар» 

(Стрельникова) 

Ойын: «Мен жақсы 

көремі 

 

10 

 Қ
аң

та
р
 а

й
ы

. 

«
А

ң
д

ар
д

ы
ң

 қ
ы

сқ
ы

 

ті
р
ш

іл
іг

і»
 

Ұлттық 

ойындар 

(Ойын сауық) 

 

(Релаксация) 

 

Сазды қимы-қозғалыс арқылы 

баланың денсаулығына, дене 

түзелісінің дұрыс жетілуіне 

назар аудару.Ұлттық ойынды 

қолдана отырып, халықтық 

тәрбиені бала бойына 

сіңіру.Сыйластыққа, 

қамқорлыққа тәрбиелеу. 

        1 Адамның суреті, 

ойыншық қоян, лупа.   

Ойын: «Кім жылдам?» 

Стретчинг жаттығуы. 

№10 

«Сықырғыш» 

Ойын: «Күн шуағы» 

 

 

 

11 

А
қ
п

ан
 а

й
ы

. 

«
Қ

аз
ақ

ст
ан

д
ағ

ы
 

қ
ы

ст
ай

ты
н

 қ
ұ
ст

ар
»
 

Айболит және 

оның 

достары. 

 

«Салауатты өмір салты» 

жайлы түсініктерін дамытуды 

жалғастыру.. 

 Балалар дене қимылдарын 

дамыту, қимылды ойындарға  

деген қызығушылы ғын 

арттыру, шапшаңдылыққа, 

ептілікке үйрету жаны таза 

ұрпақты салауатты өмір 

салтын тәрбиелеу.                                                                         

        1 Доптар, Машина, 

Жалауша, кеглдер 

Тыныс алу жаттығуы: 

№7 

Ойын: «Кім жылдам?» 

Артикуляциялық 

гимнастика№11 «Ат 

шауып келеді» 

12 

А
қ
п

ан
 а

й
ы

. 

«
А

л
у
ан

-а
л
у
ан

 

к
әс

іп
 б

ар
, 
та

ң
д

ай
 

б
іл

д
е,

 т
ал

ап
 қ

ы
л
»
 Емдік 

жаттығулар 

Кешені 

(Стрельников

аның тыныс 

алу  

жаттығулар) 

 

Тепе-тендікті сақтап жүруде 

денені дұрыс ұстауға 

жаттықтыру.Дыбыс арқылы 

тыныс алу ойын 

жаттығуларымен 

таныстыруды бекіту 

        1 Арқан, құрсаулар,массаж 

кілемшесі, 

Стречинг жаттығуы№ 4 

Тыныс алу жаттығуы:№8 

Ойын: «Бақалар» 

13 

Н
ау

р
ы

з 
ай

ы
. 

«
А

л
ға

ш
қ
ы

 

к
ө
к
те

м
гі

 т
ам

ш
ы

л
ар

»
 

Мен және 

мені 

қоршаған 

орта.  

 

 

Балаларға флора және фауна 

туралы  мәлімет беру.Өсімдік 

пен жануарлар дүниесіне 

деген жауапкершілік және 

қорғау  қарым-қатынасын 

қалып-тастыру.Күн және ауа 

тіршілік иелерінің өмір нәрі 

екені жөнінде мәлімет беру 

         1 Бағдаршам суреті, әр 

түрлі көліктердің 

суреттері.Стретчинг 

жаттығуы:№ 13 

«Велосипед» 

Ойын: «Тез ата» 

Мақсаты: Жол 

ережелерін айту 

Тыныс алу жаттығуы: 

«Насос» 
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14 

Н
ау

р
ы

з 
ай

ы
. 

«
Т

аб
и

ға
тт

ы
ң

 г
ү
л
д

ен
у
і»

 

Кір қоймас 

 

Денсаулықтың адам өмір сүруі 

үшін аса қажеттілігін, 

микробтардың ағза 

қауіптілігін, кір қолдың 

қандай ауруларға 

ұшыратынын, жұқпалы 

аурулардан сақтану жолдарын 

түсіндіру. 

 Денесін шыңдауда шымыр да 

шапшаң ұқыпты да жинақы, өз 

денсаулығын күте білуге, 

еңбекқорлыққа тәрбиелеу. 

         1 Табиғат бейнеленген 

суреттер ,шар,су,стақан. 

Стретчинг жаттығуы 

№14 

«Гүл тереміз» 

Релаксация: «Самал 

жел» 

Тәжірибе:шармен 

Хатха иога«Тірек 

ағашы» 
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С
әу

ір
 а

й
ы

. 

«
Т

ең
із

д
ер

 м
ен

 м
ұ
х
и

тт
ар

 

әл
ем

ін
д

е»
 

Көңілді 

балақайлар 

(Нүктелік 

уқалаулар) 

 

Балаларға қалыптасқан дене 

жаттығулары түрлерін, 

әртүрлі қимылды өз 

беттерімен орындауға үйрету, 

эстафеталық ойындарды 

жалғастыру.   

        1  Тамақтану ережесі 

суреттері Ойын:«Не 

қайда өседі?»   

«Тамақтану тәртібі» 

ойын. 

Тыныс алу жаттығуы: 

«Ботқа қайнайды» 

Артикуляциялық гимн  

№ 18 

Хатха иога«Балық» 

16 

С
әу

ір
 а

й
ы

. 
 

«
К

ө
к
те

м
гі

 е
гі

ст
ік

»
 Ойын ойнап, 

ән салмай 

(музыка 

әуенімен) 

 

Балаларды музыка әуенімен 

үйлесімді қимыл-қозғалыстар 

жасауға 

үйрету.Қимыл-қозғалыстарды 

бірге бастап, бірге аяқтауға 

дағдыландыру.Икемділіктерін 

арттыру, ептілікке, тәрбиелеу. 

        1 Отбасы 

суреттерінД/ойын:«Мені

ң отбасым» 

Тыныс алу жаттығуы: 

«Отын» 

Стретчинг жаттығуы: 

№16 

«Балапан» 

17 

М
ам

ы
р
 а

й
ы

. 

«
Ә

р
қ
аш

ан
 к

ү
н

 

сө
н

б
ес

ін
!»

 

Акробатикал

ық 

жаттығулар  

 

Балалардың икемділік 

қасиетін дамыту. 

Акробатикалық жаттығулар 

туралы түсінік беру, 

білімділігін арттыру;бір-

біріне деген 

сенімділігін арттыру. 

        1  

Ойын: «Кімжылдам?». 

Дидактикалық ойын: 

«Жер,ауа,от». 

Стретчинг жаттығуы.   

№ 6«Қоян» 

18 

М
ам

ы
р
 а

й
ы

. 

«
Ғ

аж
ай

ы
п

та
р
 

әл
ім

ін
е»

 

«Жел кімге 

қарай 

соғады?»  

(Стречинг 

тренин 

ойыны) 

 

Балаларға жағымды, қолайлы 

эмоционалды жағдай құру; 

топты біріктіру; 

ойын үстіндегі мінез - құлық 

ережелерін құру. 

        1 тазалық 

құралдары.Тыныс алу 

жаттығуы№3 «Әтеш» 

Дидактикалық ойын: 

«Жақсы-жаман» 

Стретчинг жаттығуы 

 №18 «Көбелек» 

    18 сағ  
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«Мектепке  жасына дейінгі балаларды дәстүрден тыс тәсілдермен 

шынықтыру» арқылы бала денсаулығын нығайтудағы  мектепалды 

даярлық  топқа  арналған жылдық жоспары  

 

 

№ 
Өтпелі 

тақырып 
  Тақырыбы   Мақсаты 

Сағат 

саны 

 

Қолданылатын 

әдебиеттер, көрнекі-

дидактикалық құралдар, 

ойындар және т.б. 

1 

Қ
ы

р
к
ү
й

ек
 а

й
ы

. 

«
Б

ал
аб

ақ
ш

а»
 

Егер денін сау 

болсын десең 

Балаларға денсаулықтың 

қадірін, оны сақтаудың 

жолдарын тусіндіру. Жеке бас 

тазалықтарын сақтауға 

дағдыландыру, таным қабілетін 

дамыту. Салауатты әмір сүруге 

тәрбиелеу. 

1 «Денсаулық» 

картотекасы, №1 «Дене 

шынықтыру түрлері» 

ойыныТыныс алу 

жаттығуы Картотека №5 

Артикуляциялық 

гимнастика №1 

Д/о:«Ретімен қой» 

2 

Қ
ы

р
к
ү
й

ек
 а

й
ы

. 

«
М

ен
 ж

ән
е 

қ
о
р
ш

ағ
ан

 о
р
та

»
 Менің күн 

тәртібім 

Салауатты өмір сүруге 

тәрбиелеу.Балалардың күн 

ережесі  туралы  білімдерін 

кеңейту.Күн тәртібі жүйелі  

орындаудың денсаулықты 

нығайтудағы  маңызын  

түсіндіру.Күн тәртібінің сақтап 

жүрудің маңызын 

түсіндіру.Өздеріне ұқыпты 

қарауға тәрбиелеу. 

1   «Күн тәртібі» 

ойыны.Күн тәртібі 

суреттері, құрсау. 

Доп, таяқшалар, жаттығу 

орындығы (ұзын отыр) 

Хатха иога жаттығуы  

«Күн дене 

тұрысы»Тыныс алу 

жаттығуы №6 

Ойын жаттығуы: Тепе - 

теңдік сақтаймын 

3 

Қ
аз

ан
 а

й
ы

. 

«
М

ен
ің

 о
тб

ас
ы

м
»

 

Күн,ауа және 

су біздің 

достарымыз 

(Слайд 

көрсету) 

 

Дене шыықтырудың түрлі 

жолдарымен таныстыру және 

оның адам денсаулығына 

тигізетін әсері жөнінде 

мағлұмат беру. СӨС  сақтауға 

тәрбиелеу 

1   «Табиғат 

құбылыстары»  

Стретчинг жаттығуы 

«Табиғат құбылыстары» 

ойыны картотека №18 

Тыныс алу жаттығуы №3 

«Әтеш», тазалық 

құралдары 

Д/о:«Жақсы жаман» 

4 

Қ
аз

ан
 а

й
ы

. 

«
Қ

аз
ақ

ст
ан

н
ы

ң
 ж

ы
л
 

қ
ұ
ст

ар
ы

»
 

Ауа және 

оның адам 

өміріндегі 

маңызы 

(Стрельников

аның тыныс 

алу 

жаттығулары) 

 

Ауа  туралы ұғымды  

түсіндіруді  жалғастыру, 

табиғат  қамқоршысы  бола  

білуге  үйрету.Ауаның  қасиеті 

туралы  білу.Ойлау  қабілетін  

тілін  дамыту. 

1 «Таным» карта№13 

«Табиғат құбылыстары» 

ойыны Хатха иога 

жаттығуы ««Аист» 

Құстардын қанат қағып, 

керіліп созылуы. Саусақ 

жаттығуы «Қуырмаш»  

Тынысалу жат:№11 

«Ботқа қайнайды». 

Стретчинг жаттығуы.№4 

«Торғай» 
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5 

Қ
ар

аш
а 

ай
ы

. 

«
Ж

о
м

ар
т 

к
ү
з»

 

Мен  кіммін? 

Керіліп 

созылуға 

арналған 

буын 

жаттығулары. 

(Стретчинг 

жаттығу) 

 Адамдардын бір-бірінен 

айырмашылығын көруге 

көмектесу. Балаларды дұрыс 

қозғалуға, бұлшықеттің, 

буындарын созылудан, 

сынудан,шығарып алудан  

сақтауға үйрету  

1 «Денсаулық» 

картотекасы, №3 «Дене 

мүшелері» ойыны 

Тыныс алу жаттығуы 

Картотека №5 

Артикуляциялық 

гимнастика №1 

Д/о:«Ретімен қой» 

6 

Қ
ар

аш
а 

ай
ы

. 
«
Т

ір
і 

ж
ән

е 
ө
л
і 

та
б

и
ға

т»
 Жүрек және 

оның қызметі 

Стретчинг 

жаттығуы 

«Көбелек» 

 

Балаларды адамның ең негізгі 

мүшесі жүрекпен таныстыру. 

1 «Денсаулық» 

картотекасы, №3 «Дене 

мүшелеріі» 

ойыны.Ұлттық ойын 

түрлері суреттері:Асық, 

арқан, тақия 

Тыныс алу жаттығуы: 

№6 Нүктелік жаттығу 

Ойын«Ханталапай» 

7 

Ж
ел

то
қ
са

н
 а

й
ы

. 

«
Е

л
ін

 с
ү
й

ге
н

 

ел
б

ас
ы

»
 

   Адам 

денесі. Мен  

өз денемді 

қалай 

күтемін? 

«Мимикалық 

жаттығу» 

 

«Дос», «Достық» құндылығы 

туралы түсінік беру, достаса 

білуге тәрбиелеу. 

1   «Достар» ойыны 

жіп,суреттер, 

доп,музыка,күн 

Стретчинг жаттығуы №7 

«Тик-так»Тыныс алу 

жаттығуы: №16 «Шар 

жарылды» 

Саусақ жаттығуы: «Үй» 

8 

Ж
ел

то
қ
са

н
 а

й
ы

. 
«
М

ен
ің

 

Қ
аз

ақ
ст

ан
ы

м
і»

 

Тамақтану 

мәдениеті 

(Стрельников

аның тыныс 

алу 

жаттығулары) 

 

Балаларға  тамақтану  оның өз 

өмірлеріндегі алатын орны мен 

қызметі туралы білім беру. 

Балалардың ойлау қабілеттерін 

дамыту. Балаларға өздерінің 

қайырымды сезім мүшелерін 

жақсы көре білу. Өз 

денсаулықтары мен қатар өз 

жолдастарының саулығы , қиын 

жағдайларда жедел көмек көрсе 

те білуге тәрбиелеу. 

1 «Денсаулық» 

картотекасы,  №11 

«Тамақтану реті» ойыны 

Адамның 

суреті,ойыншық 

қоян,лупа Ойын: 

«Микроб,вирус,батериял

ар неден 

қорқады»Стретчинг 

жаттығуы. №8 «Сағат»  

Хатха иога «Кобра» 

9 

Қ
аң

та
р

 а
й

ы
. 

«
Қ

о
ш

 к
ел

д
ің

 ж
аң

а 
ж

ы
л
»

 

Пайдалы 

және зиянды 

әдеттер 

(Крайстренин

г 

жаттығулары) 

 

«Өзара достық», жақсылық 

жасау ұғымдарын 

қалыптастыру, әдептілікке 

тәрбиелеу.Балалардың өмірге 

қажетті білік дағдыларын 

тереңдете отырып, ұлттық 

әдет-ғұрып пен салт-дәстүрге 

баулу, үлкендермен, 

құрбылармен сыйластық 

қарым-қатынас мәдениетін 

дамыту. 

1 «Денсаулық»  

картотекасы, 

  «Пайда-зиян»  

ойыны Стречинг      

жаттығуы.№9 

«Психогимнастика» 

Ойын:«Айна» 

Сергіту сәті: 

«Жел» Хатха иого 

 «Пальма» 

Тыныс алу жаттығуы: 

«Бұрылыстар» 

(Стрельникова) 

Ойын:  

«Мен жақсы көремі 
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10 

 

«
қ
ар

д
ы

ң
 

п
ай

д
ас

ы
»

 

Табиғат 

дәріханасы 

Ұлттық 

ойындар 

(Ойын сауық) 

(Релаксация) 

 

Балаларды емдік шөптермен 

таныстыру. Дәрілік шөптердің 

емдік қасиеттеріне тоқталу. 

Балаларды шөп тұнбасын 

дайындауға үйрету 

1   «Дәрілі шөптер» ойыны 

Ойын: «Кім жылдам?» 

Стретчинг жаттығуы. 

№10 

«Сықырғыш» 

Ойын: «Күн шуағы» 

11 

«
Қ

ы
с 

қ
ы

зы
ғы

»
 

Cу – тіршілік 

көзі 

Су және оның маңызы туралы 

білімдерін тереңдету.Су - 

тіршілік көзі екенін, пайдасы, 

маңызы, қасиеті туралы 

білімдерін кеңейту, судың әр 

түрлі күйде түрлерімен 

таныстыру.Тәжірибе жасау 

барысында бақылағыштық 

дағдыларын жетілдіру.   

1  «Су қасиеттері» ойыны  

Тыныс алу жаттығуы: 

№7 

Ойын: «Кім жылдам?» 

Артикуляциялық 

гимнастика№11 «Ат 

шауып келеді» 

12 

«
Қ

аз
ақ

ст
ан

д
а 

қ
ұ
ст

ай
ты

н
 қ

ұ
ст

ар
л
»
 

 

  Денешын- у, 

таңертеңгі 

және сергіту 

жаттығулары 

не үшін 

керек? 

Кешені 

(Стрельников  

жаттығулары) 

Балаларға спорт туралы түсінік 

беру. Спорттың денсаулыққа 

пайдалы екенін айту. Есте 

сақтау, тілдік,  ойлау 

қабілеттерін дамыту. Өз ойын 

дұрыс жеткізе білуге тәрбиелеу. 

Өздерін болшақ спортшылар 

екенін елестетіп, сурет 

салдырыу.                                                                                              

1 «Денсаулық» 

картотекасы, №1 «Дене 

шынықтыру түрлері» 

ойыны 

Арқан, құрсаулар, 

массаж кілемшесі, 

Стречинг жаттығуы№ 4 

Тыныс алу жаттығуы:№8 

Ойын: «Бақалар» 

13 

«
А

л
у
ан

 а
л
у
ан

 к
әс

іп
 

б
ар

»
 

Мен 

көшедемін 

Көшеде жүру ережесі,  көше 

қиылысы, бағдаршам, жол 

белгілері, қоғамдық көліктегі 

тәртіп ережесі туралы 

білімдерін бекіту. 

1   «Дұрыс-бұрыс» ойыны 

бағдаршам суреті, әр 

түрлі көліктердің 

суреттеріСтретчинг 

жаттығуы:№ 13 

«Велосипед» 

Ойын: «Тез ата»   

Тыныс алу жаттығуы: 

«Насос» 

14 

«
А

л
ға

ш
қ
ы

 к
ө
к
те

м
 

та
м

ш
ы

л
ар

ы
»

 

Спорт – 

денсаулық 

кепілі 

 

Балаларды дене тәрбиесінің 

маңызымен таныстыру.Дене 

тәрбиесі және емдік дене 

шынықтырудын пайдасын 

түсіндіру. Мектеп жасына 

дейінгі балаларды салауатты 

өмір сүруге қызығушылығын 

арттыру. Салыстыру арқылы 

балалардың ой-өрісін дамыту.  

болатындығын көз жеткізу.  

1 «Денсаулық» 

картотекасы, №1 «Дене 

шынықтыру 

түрлері»ойыны,шарсу,ст

ақанСтретчинг жаттығуы  

№14 

«Гүл тереміз» 

Релаксация: «Самал 

жел» Тәжірибе: шармен 

Хатха иога«Тірек 

ағашы» 
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15 

С
әу

ір
 а

й
ы

. 

«
Т

аб
и

ға
тт

ы
ң

 

гү
л
д

ен
у
і»

 

Кроссфит 

жаттығулары 

 

 Кроссфит-балалардың жан-

жақты физикалық 

сапалықтарының дамуына 

бағытталған жаттығу жүйесі 

. 

1 Баламен:дене 

шынықтыру ҰОҚ 

барысында 

спорттық сауық-

шараларда 

спорттық мерекелерде 

серуен кезінде 

ҰОҚ тыс уақытында 

16 

«
Т

ең
із

д
ер

 м
ен

 м
ұ
х
и

тт
ар

 

әл
ем

ін
д

е»
 

Көңілді 

балақайлар 

(Нүктелік 

уқалаулар) 

 

Балаларға қалыптасқан дене 

жаттығулары түрлерін, әртүрлі 

қимылды өз беттерімен 

орындауға үйрету, эстафеталық 

ойындарды жалғастыру. 

Дененің ептілік, күштілік, 

жылдамдық, икемділік 

қасиеттерін қалыптастыру. 

Салауатты өмір сүруге 

тәрбиелеу. 

1  «кім шапшаң» ойыны 

Отбасы суреттерін 

Д/ойын:«Менің 

отбасым» 

Тыныс алу жаттығуы: 

«кірпі » 

Стретчинг жаттығуы: 

№16 

«Балапан» 

 

17 

«
К

ө
к
те

м
гі

 е
гі

ст
ік

»
 Мен және 

мені 

қоршаған 

орта 

(Стречинг 

тренин 

ойыны) 

 

Балаларға флора және фауна 

туралы  мәлімет беру.Өсімдік 

пен жануарлар дүниесіне деген 

жауапкершілік және қорғау  

қарым-қатынасын 

қалыптастыру.Күн және ауа 

тіршілік иелерінің өмір нәрі 

екені жөнінде мәлімет беру. 

1   

Ойын: «Кім жылдам?». 

Дидактикалық ойын: 

«Жер,ауа,от». 

Стретчинг жаттығуы.№ 

6 

 «Қоян» 

18 

М
ам

ы
р
 а

й
ы

. 

«
Ә

р
қ
аш

ан
 к

ү
н

 

сө
н

б
ес

ін
»

 

Мен спортты 

сүйемін. 

Акробатикал

ық 

жаттығулар  

 

Балаларға спорт туралы түсінік 

беру.. Спорттың денсаулыққа 

пайдалы екенін айту. Есте 

сақтау, тілдік,  ойлау 

қабілеттерін дамыту. Өз ойын 

дұрыс жеткізе білуге 

тәрбиелеу.Өздерін болшақ 

спортшылар екенін 

елестетіп,сурет салдырыу.                                                                                              

1 «Денсаулық» 

картотекасы, №2   

Тыныс алу жаттығуы№3 

«Әтеш» 

Дидактикалық ойын: 

«Жақсы-жаман» 

Стретчинг жаттығуы 

 №18 «Көбелек» 

Барлығы    18 сағат 

 

        Бала денсаулығының мықты болып, қозғалыс, дене құрылысының дұрыс 

жетілуі мектеп жасына дейінгі кезеңде қалыптасады. Сондықтан, бала 

организмінің қызметін жетілдіру, қабілетін арттыру осы кездегі ең басты 

міндет болып табылады. Бұл міндеттердің маңыздылығы мынада; 

организмнің қорғаныс қабілеті нашар қалыптасқан кішкентай балалар 

сыртқы ортаның қолайсыз әсерлеріне тез ұшырайды. 

         Сондай- ақ, баланың қозғалысын жетілдіру, қимылдық дағдыларын 

және дененің икемдігін, шапшандық, күштілік, төзімділік сияқты қаситтерін 

қалыптастыруға тұрмыста және дене тәрбиесінде қажетті жеке және 

қоғамдық гигиена дағдыларын дамытуға баса назар аударамыз. Дәстүрден 

тыс дене тәрбиесі балалардың ақыл-ой, адамгершілік, еңбек және 
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эстетикалық жағынан тәрбиелеу жұмысын жүзеге асыруға, олардың сергек, 

шат көңілді және белсенді болуларына мүмкіндік тудырады.   

Балалар мекемелерінде дене тәрбиесінің мазмұны жүргізілуіне; дене 

жаттығулары, гигиеналық және әлеуметтік – тұрмыстық факторлар 

қолданылады. Дене жаттығуы - дене тәрбиесінің негізі. Дене жаттығуы 

еркіндік сипаттағы белсенді қимыл әрекеттеріне негізделген. Дене жаттығуы 

баланың жан-жақты жетілуіне ықпал етеді. Дене тәрбиесінің негізі мазмұны 

денелі жаттықтыру болып табылады. Ол мынадай түрлерге бөлінеді: 

 • Таңертеңгілік жаттығу 

• Қимыл қозғалыс ойындары және спорт ойындарының элементері бар 

ойындар 

         • Спорттық жаттығулар 

• Дәстүрден тыс әдіс-тәсілдерді қолдану. 

Балабақшадағы бала денсаулығын  ұйымдастыру жолдары: 

Күн тәртібі бойынша сауықтыру шаралары (таңертеңгілік жаттығу, қимыл-

қозғалыс ойындары, серуендегі спорттық жаттығулар, сергіту сәттері, 

дәстүрден тыс әдіс-тәсілдер спорттық мерекелер т.б) (Қосымша Ә) 

     Балалардың өз бетерінше қозғалу қызметі жоғарыдағы аталған жұмыс 

түрлері бір-бірімен байланысты әрі жинақтала келіп, белгілі бір қозғалыс 

тәртібін құрайды. Дене шынықтыру балалардың денсаулығын сақтап 

нығайтады. Дене мүсінінің сұлылығын қалыптастырып, қимыл-қозғалыс 

қабілетінің белсенділігін арттырады. 

 Кез-келген ақыл –ой жұмсауды талап ететін ұйымдастырылған оқу 

қызметін    өткізгенде   сергіту сәтін, көге арналған, тыныс алу 

жаттығулары,ароматерапия,массаж түрлері, дәстүрден тыс әдіс тәсілдерді  

қолданамыз. Ол баланың қозғалыс қабілетінің қажетті деңгейде болуын 

қамтасыз етеді. Балалардың қимыл - іс әрекетін жетілдіру тек дене 

шынықтырумен шектелмейді. Балалардың бос уақытында қимыл іс әрекетіне 

көп көңіл бөлу керек (ойын ойнату, жаттығу жасау, т.б). Сондай –ақ күн 

тәртібі дұрыс құрылып, серуеннің мазмұнды да қызықты болуы тиіс. Қимыл 

іс әрекеттері анағурлым тыныш әрекеттермен алмастырылып отыруын 

қадағалап отырамыз. Балалардың қимылын, ептілік және батылдығын 

дамыту үшін доптың, секіріп ойнайтын жіптің және басқа құраладар мен 

ойыншықтардың маңызы зор. Сонымен қатар көп қозғалмайтын балаларға 

ерекше көңіл аударып, оларды жалпы ойындарға үнемі баулып отыру қажет. 

  
 

Бала денсаулығын 

нығайтудағы дәстүрден   тыс 

әдіс

тәсілдердің жолдары

нүктелі 

массаж

суджок

бүдірлі жарты 
шар (аяққа)

Көлденен 
пластика  

стречинг

хатха йога
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2.2. Дәстүрден тыс әдістерді қолдана отырып, бала денсаулығын 

нығайту және дамыту. 

Салауатты өмір салтын қалыптастырудың маңыздылығын Республика 

Президенті Н. Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан - 2030» бағдарламасында, 

Қазақстан халқына Жолдауында: «Егеменді еліміздің болашағы мықты 

болып, шынығып өскені абзал» деген. Оның негізгі осы кезден қаланатын 

болса, өмірге «өскелең ұрпақ келер еді» деп атап өтті. Бірақ бізге әрдайым 

қалың бұқара үшін адамдарды емдейтін дәрігерлерден гөрі, оларды үйрететін 

адамдарға бағыттайтын, оларды үлгі өнегелерімен еліктіріп, ілестіріп жүретін 

тәрбиешілер. Балалардың денсаулығын сақтау мен нығайту, бүгінгі бала - 

бақшалардың басты мақсаттарының бірі болып отыр. Осы бала денсаулығын 

нығайту барысында балаларды салауатты өмір салтын ұстану мақсатында 

балабақшамызбен жоспарлы түрде жұмыстанып келеміз. 

Білім мен тәрбие беру саласының алғашқы сатысы біздің 

балабақшамызда баланың денсаулығын нығайту маңызды орын алады. Осы 

бағытты ұстан отырп балабақшамызбен жоспарыл дәстүрден тыс әдіс 

тәсілдердіә қолдана отырып, тәрбиеленушілеріміздің  денсаулығын 

нығайтуға және өз беттерімен қимылдар жасай білуді үйретуге бағыттаймыз.  

Біз балалардың негізгі қимыл әрекеттерін жетілдіріп, спорттық қозғалыс 

жаттығулары мен ұлттық ойындарды және дәстүрден тыс (ертегі терапиясы, 

ароматерапия, көлденең пластика түрлері, массаж түрлерін ) үйрету және сол 

үйренгендерін өз еріктерімен орындауға әрекеттендіреміз. 

          Бұл мақсатта қазақ халқының бала денесін жетілдіру әдістері, оларды 

қолдану жолдары және ғасырлар бойы сұраптылып келген озық тәжіребелер 

де ескерілген.  

Өйткені, ата  - бабаларымыз балаларын ат құлағында ойнатып, қырда 

жарыстырып, шабандоздыққа үйреткен. Осындай мәнді де мағыналы 

тіршілік пен еңбек түрлерін игеру әрекеттері арқылы балалардың денесі 

шынығып, шымыр да тұлғалы бітім қалыптасқан, алып күштің иесі де 

шыққан. Осы ұлттық дәстүрді ұрпақтан – ұрпаққа жалғастыру мақсатында 

біздің балабақшада қазақ халқының тіршілік әрекетіне байланысты ұлттық 

нақыштағы қимыл – қозғалысына арналған жаттығуларды әр топтағы 

балаларға жасатып үйрету жұмыстары жүргізілуде.  

Жас ұрпақты жан – жақты дамыған, ой - өрісі биік, тұлғасы сымбатты 

азамат етіп өсіру үшін тәрбие жүйесінде дәстүрлі және дәстүрлі емес 

шынықтырулардың алар орны орасан зор. Ал оны неғұрлым ерте кезінен 

бастап, дұрыс жолға қойып жүргізсе, соғұрлым нәтижесі жемісті болатыны 

анық. Өйткені болашақ азаматтың денсаулығы мықты, мүсін тұлғасы дұрыс 

қалыптасқан, жігерлі де қайратты болып өсуіне, көпшілдік дағдыларын 

бойына терең сіңіруіне нақ осы мектепке дейінгі кезеңде тереңірек көңіл 

бөлінсе, дұрыс негіз қаланады.  

Қазіргі уақытта біздің бөбекжай-балабақшамызда талапқа сай, жақсы 

жабдықтылған музыка залы, аулада спорт және ойын алаңдары бар. Оларда 

түрлі жарыстар, әр бағыттағы спорттық ойындар жиі жүргізіліп тұрады.                        
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Күнделікті ертеңгілік балалармен дене шынықтыру жаттығулары жасалады. 

Осы оқу қызметі барысында балалардың дене бітімі дұрыс қалыптасып, іс 

қимылдары жетіліп, бұлшық еттері қатаюына көңіл бөлінеді.  

Түскі ұйқыдан тұрғаннан кейін балалар бірнеше дене жаттығуларын 

жасайды. Дәрігерлер тарапынан балаларға әртүрлі емдік қасиеттері бар 

шөптерден сусындар (фито - бар) жасалынып ішкізіледі.  

«Саулық - байлық негізгі» деп айтқандай, әрбір адам салауатты өмір 

салтымен өмір сүру үшін аурудың алдын алу және болдырмау, дұрыс 

тамақтану, қоршаған ортаны жақсарту, дене тәрбиесімен айналысуы керек. 

Денсаулық әлеуметтік байлықтың негізі, сондықтан оны сақтап, нығайтуға 

барлық жағдайлар жасалуы қажет. Дені сау бала ақылды, өз - өзіне сенімді, 

жан - жағына қуанышымен шаттана қарайтыны айқын.  

Бала денсаулығының мықты болып, қозғалысты дене құрлысының 

дұрыс жетілуі мектепке дейінгі кезеңде қалыптасады. Ағзаның қорғаныс 

қабілетін нашар қалыптасқан кішкентай балалар сыртқы ортаның қолайсыз 

әсерлеріне тез ұшырайды. Сондықтан да сүйектің, буынның, бел омыртқаның 

дұрыс әрі мерзімінде жетілуіне айрықша мән беру керек. Бұлшық еттерді 

қатайту, жүрек қан тамыр жүйесінің жетілуіне, тыныс алудың тереңдігі мен 

ырғақтылығына, тыныс алуды қозғалыспен үйлестіруге мүмкіндік жасап, 

бұған үнемі ықпал етіп отыру керек. 

Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған дене шынықтыру іс - 

әрекетін ұйымдастыру ерекшеліктеріне қарай оқу іс - әрекетіне дайындау 

кіріспе бөліміне оның мақсаты балаларды ұйымдастыру олардың назарын 

жинақтау, эмоциялық қалыпқа келтіру, баланы күрделі жаттығулар жасауға 

әзірлеу болып табылады. 

Жаттығу барысында балалардың дене бітіміне, денесін, басын ұстауы 

мен қол, аяқтарының қимыл координациясына, аяқ алысына, жүгіру 

жеңілдігіне мән берілуі керек. 

Біздің топта балалардың  күнделікті шынықтыру шараларын өткізуге 

жағдай жасалған. Серуен және күндізгі ұйқыдан кейін беті - қолын, мойнын 

салқын сумен жуады; Күн тәртібіне сәйкес балаларды таза ауаға шығару, 

ертеңгілік жаттығуларды таза ауада ұйымдастыру , оқу іс - әрекет кезінде 

сергіту сәттерін , Стрельникованың тыныс алу жаттығулары, массаж түрлері, 

қимылды ойындар өткізу т. б жүргізіледі; 

Біздің топ тәулік бойы болып саналғандықтан өзі-өзіне қызмет көрсету 

дағдыларын дамытуға жағдай жасалған (ауа райына байланысты киінуге, 

мүмкіндігінше киімдерін тазалауға, жуынуға, тарануға, өз бетімен киімін 

жинауға, бет орамалды қолдануға және т. б үйретеміз). 

Біздің санаториялық бөбекжай-балабақшасы балалармен шынықтыру 

шараларын ұйымдастыру алдында бірнеше ережелерді сақтай отырып 

жұмыстанамыз: 

Жыл бойы балаларға сауықтыру мен шынықтыру шаралары жүргізіп 

отырамыз. Мектеп жасына дейінгі балалардың суық тиумен жиі аурудың 

алдын алу. Бұл бала ағзасына теріс ықпалын тигізіп, кейде созылмалы 
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сырқатқа айналуы да мүмкін. Осындай ауруды болдырмаудың, одан 

сақтанудың негізгі жолы табиғи сауықтыру факторлары ауа, су, күннің көзін 

мақсатты түрде пайдалану, бала бойындағы өзгерістерді жағдайларға 

төселген реакциялардың қалыптасуына көмектеседі, яғни оның ағзасын 

шынықтырамыз.  

Осындай мәселені шешу барысында біздің анықтағанымыз, баланың 

денсаулығын нығайтуда және аурудың алдын - алуда тек қана баланың 

қимыл белсенділіктерін көтеру өте аз, сонымен қатар шынықтыру шараларын 

және дәстүрден тыс тәсілдерді жүйелі өткізу керек. Ол үшін педагог дәстүрлі 

жұмыстарға дәстүрден тыс жұмыс түрлерінің жүйесін тудыруы жөн. 

Мысалы, жалаң аяқ жүру табан мен буындарды бекіту әдісі болып 

табылғандықтан барлық жаттығуларды жалаң аяқ ұйымдастырған өте 

ұтымды болады дәстүрлі жұмыстарға дәстүрден тыс жұмыс түрлерінің.

 
 

Баланың дені сау, салмақты, дене дамуы мықты, тәбеті жақсы, ұйқысы 

толыққанды болып өсуі үшін күн тәртібін қатаң сақтаймыз. Бұл балаға 

балалық шақтан бастап ағзасын кез - келген ауруға қарсы тұруына маңызды. 

Себебі ағзада барлық өмірлік әрекеттер белгілі бір тәртіппен жүріп отырады. 

Жүрек ырғақты жұмыс жасайды, жиырылуы - босауы, тыныс алу, дем алумен 

- дем шығару кезектеседі, асқазандағы аста белгілі уақытта қорытылып 

отырады. 

        Міне, сондықтан мектепке дейінгі мекемелерде күн тәртібі сақталуға 

қатаң көңіл бөлінген. Шынықтыру – сауықтырудың да тәртібі болған 

жағдайда ғана баланың ағзасына тиімді болады. 

Сондықтан да мектепке дейінгі ұйымда денсаулық сақтау іс - шаралары 

кешенді де жүйелі жүргізіліп тұрады. Сонда ғана жаңа өсіп келе жатқан 

өскелең ағза сыртқы факторлар әсеріне төтеп бере алатын болады. 

Ертеңгілік 
жаттығуда әртүрлі 

формаларды 
қолдану

Тыныс алу 
жаттығулары

Жалпақтабанды
лықтың алдын -

алу 
жаттығулары

Көзге арналған 
жаттығулар

Йога 
жаттығулары

Сымбатты 
түзету 

жаттығулары

Таңертеңгі 
жаттығудан кейін 
тыныс алу немесе 

тұзды жолмен жүру  

Дене шынықтыру 
оқу қызметінде   

дәстүрден тыс құрал 
- жабдықтарды 

қолдануДәстүрлі және  
дәстүрден тыс жұмыс 

түрлері

Созылу

(стретчинг) 
жаттығалары
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Қазіргі таңда біздің топ тәжірбие алаңымен денсаулық саласы  бойынша 

жұмыстанып жатырмыз. Тәжірбие алаңында бала денсаулығын нығайту 

мақсатында дәстүрлі және дәстүрден тыс әдіс тәсілдерді жинақтап іс-жүзіне 

пайдаланып отырмыз. Бүлдіршіндерімізің салауатты өмір салтын ұстанып, 

дені сау ұрпақ тәрбиелеп өсіруге ат салысып келеміз. Осы жоспарлы 

жұмысымыздың арқасында дәстүрлі және дәстүрлі емес шынықтыру 

әдістерінің картотекалар жинақтарын ықшамдап, бала жасына сай сұрыптап  

жинақтап жасақталды. Осы бағытта ата- аналармен де бірігіп жұмыстандық.  

Бала тәрбиесі мен денсаулығын нығайту барысыныда ата –аналар 

дәстүрден тыс қажетсіз материалдардан  өз қолдарымен жасалған 

шынықтыру материалдарын жасауға көмектесті. (Қосымша Б) 

Аталған шынығу түрлері бір арнайы кабинеттер мен еңселі апаратураны 

керек етпейді. Қолынан келген адамға шынығу түрлері еш қиындықта 

туғызбайды. 

Баланың бойындағы жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып, 

олардың өнегелі де тәрбиелі болып тәрбиеленуіне балабақшаның маңызы 

зор. Баланың бақытты болуы үшін, денінің сау болуы үшін үлкен қамқорлық 

жасауымыз керек. Дені сау баланың ақыл- ойы айқын, өз- өзіне сенімді, жан- 

жағына қуанышпен шаттана қарайтындай болуы шарт. Бала денсаулығының 

мықты болып, қозғалыс, дене құрылысының дұрыс жетілуі мектепке дейінгі 

кезеңде  қалыптасады. 

Дәстүрлі шынықтырулармен қатар дәстүрден тыс шынықтыру 

құралдарын тиімді пайдаланғанда баланың дене дамуы, денсаулығы, көңіл-

күйі арта түспек. Шынықтыру нәтижесі жыл басымен, жыл аяғында 

салыстырғанда, өсіп келе жатқан бала бойындағы дене қимыл-қозғалысынан: 

төзімділігі, жылдамдығы, шапшаңдығы, ептілігі, мықтылығы, жетілгендігін 

көреміз. Шынықтыру балаларды мектепке дейінгі мекемемен және үйде 

өзара дене шынықтырумен шұғылданудың шаралар жүйесі ажырамас бөлігі 

болып табылады. Балабақшамен ата-аналардың біріге отырып, жұмыс 

жүргізуі арқасында баланың денсаулыққа деген көзқарасы, жұмысқа 

қабылеттілігі, қимыл- қозғалысын жетілуі, ауруды жеңе білу дене 

шынықтырудың арқасында болатындығын балаға жетікізе аламыз. 

Денсаулығы мықты болған бала ойы ұшқыр, алдына қойылған 

міндеттерді орындайтын болашағына жарқын көзқараспен қарайтын тұлға 

болып өспек. 

Тәжірбие алаңы бойынша 

жұмыстарымызды облыстық, қалалақ 

деңгейде тәрбиеленушілерімізбен бірлесе 

отырып көрсеттік. (Қосымша В)    

Онлайын бағытында мектепалды 

даярлық тобы балаларымен  «Кім 

мықты» іс шарасын әріптестерімізбен 

бөлістік. Бұнда тума талантты 
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балалардың өз бойындағы қасиеттерін 

көрсеттік.  

Мектепалды топ балаларына Кроссфит 

дәстүрден тыс жаттығуларын өз 

қоржынымызға қостық. Кроссфит бойынша 

әдістемелік жұмысы баланың қимыл-

қозғалысын үнемі түрлендіру қабілетіне 

қарай жаттығулар жиі алмасып ойын 

элементі негізіне тоқталады.     
Кроссфитпен 5 жастан бастап айналысуға 

болады Кроссфит бала денсаулығын сақтау 

және нығайту үшін, бала ағзасының физикалық 

жағдайын жетілдіру үшін бағытталған.Өсіп 

келе жатқан ағзаның нақты талаптарының 

дамуына бағытталған.  

Кроссфит жаттығуларын күн тәртібінің 

кез-келген уақытында шынықтыруға болады. 

Балалар бұл спорттық жаттығу түрін 

қызығушылықпен орындайды. Осы жаттығу 

түрін енгізгеннен бері балалардың жаңа қырлары ашыла бастады. 
 Дәстүрлі және дәстүрлі емес шынықтыру түрлерін көбіне балаға 

түсінікті тілмен ертегі терапиясы арқылы көркемдеп жеткізуге тырыстық. 

Тәжірбие алаңы бойынша балаларға ең қызықты әрі тиімдісі дәстүрден 

тыс жұсы түрлері екенін байқадық. Балалар үлкен жауапкершілікпен, 

қызығушылықпен дайындалатын. 

Әр бір жаңа оқу жылында   балаларға бөлек – бөлек   дәптер бастап 

балалардың өсіп – жетілуіне, олардың денсаулығы жазып өткіземіз. 

Шынықтыру шаралары көктемнен бастап ертеңгілік жаттығуларды таза 

ауада өткізуден басталады. 

Балабақшадағы әр баланың отбасылық жағдайын, ондағы тәрбие 

бағытым  біліп, ата –анамен тығыз қарым – қатынас орнатып, 

ынтымақтаса жұмыс жасағанды ғана бала тәрбиесі өз нәтижесінбереді. 

Балабақшаның ауласы, бөлме тазалығы безендірілуі, балаларға 

ыңғайлылығы, әдемілігі, эстетикалық талғамдылығы жоғары болуы 

шарт.  

       Қорыта келе Елбасымыздың сөзімен аяқтағым келіп отыр. 

Н.Назарбаевтың «Қазіргі заман талабына сай, жан – жақты жетілген, бойында 

ұлттық сана мен ұлттық психология қалыптасқан, имандылық әдебі, 

парасаты бар ұрпақ тәрбиелеу, өсіру, білім беру бүгінгі таңда отбасының 

балабақшасының, барша елдің, халықтың міндеті» ұстана отырып  «Дені сау 

бала – болашақ жемісі» біздің келешек ұрпақтармыздың салауатты өмір 

салтын ұстана білетін ұрпақ тәрбиелеу. 
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2.3.Бала денсаулығын нығайтудағы  отбасымен жұмыс 

 

         Бала болашақ кепілі негізінде, дені сау ұрпақ тәрбиелеп өсіру отбасы 

мен педагогтарға тікелей қатысты болғандықтан екі тараптан бірге жоспарлы 

қоян-қолтық жұмыстанып келеміз. 

Біріншіден жоспар құрылып оны ата-аналар жиналысында талқылап 

таныстырлды;  

      Балабақшада шығармашылық жұмыс тақырыбы аясында  отбасымен 

жүргізілетін жұмыс жоспарының мақсаты – отбасымен қарым-қатынастың 

тиімді, оңтайлы түрлері арқылы отбасын балабақша өміріне  белсене  

араластыру, бала тәрбиесіне деген қызығушылықтарын арттыру болып 

табылады. Осыған байланысты шығармашылық жұмыс  жоспарымызға 

мынадай жұмыс түрлері жоспарланадық:·         

• Ата-аналарды балабақшада балалардың денсаулығын шынықтырудың 

әдіс-тәсілдерімен таныстыру (презентация); 

• Тәжірбие алаңы бойынша дәстүрден тыс шынықтыруды үй 

жағдайында бірлесе орындау; 

• Қажетсіз материалдардан дәстүрден тыс шынықтыру құралдарын 

жасау;   

• Ата-аналарға бала денсаулығын дәстүрден тыс шынықтыруға арналған 

арналған кеңестер;  

• «Дөңгелек үстелдер» (дәстүрден тыс түрде ата-аналармен өзекті  

тақырыптар  

Ата-аналармен бірлесе отырып жоспарлы түрде мерекелік іс-шаралар,шебер 

қолдар сайысы т.б ұйымдастырылды.          

  Сол себептен бұл жұмыс түріне аса бір шығармашылықпен қараған жөн. 

Осыған орай мынадай қызықты жұмыстарды жүргізуге болды: 

«Біз кішкентай болғанда» - ата-аналардың өз балаларының кішірек кезі 

 жайындағы қысқаша әңгімелері. 

 «Мен үйренген нәрсе» әр баланың жетістігі туралы тәрбиеші тарапынан 

 жасалатын ақпарат. 

«Бала тілімен» - балалардың тосын айтқан қызықты әңгімелері. 

«Мен не туралы ойлаймын» - баланың қандайда бір адамға байланысты, 

құбылысқа байланысты айтқан қызықты ойларының жазбасы.  

 Сонымен қатар балабақшада ата – аналардың қатысуымен түрлі спорттық 

жарыстар өткізіліп тұрады. Спорттық жарыстар мен түрлі ойын – сауықтар 

балалардың ой санасының қалыптасуына, өзін еркін ұстап және жан – жақты 

жетілуіне әсер етеді.  

        Дене тәрбиесіне байланысты балабақшада «Шынықсан шымыр 

боласың», «Көңілді достар», «Кім жылдам», деген топ арасындағы 

эстафеталық жарыстар өткізіледі.(Қосымша№5)   

Дене шынықтырудың қимыл қозғалыс ойындары арқылы жүзеге асыру 

балалардың дене мүшелері мен көңіл - күйлеріне қатты әсерін тигізеді. 
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Қимыл - әрекетке толық жағдай жасаудың, барлық бала ойыннан қуаныш 

табуға мүмкіндік жасаудың маңызы зор. 

Тәрбиеші мен дене шынықтыру нұсқаушысының отбасымен жұмысы 

ата-аналарға бағдарламаның қандайда бір бөлігін орындауды үй жағдайында 

орындауға бағыт бағдар бердік. Ата-аналарды көмекке тарту керек, бірақ оны 

талаптар түрінде емес нақты кеңестер мен түсініктемелер түрінде жасау 

керек. Педоготың міндеті ата-аналарға бала туралы білімді оның даму 

заңдылықтарын меңгеруге көмек көрсету болып табылады. Өз 

тәрбиеленушілерімнің ата-аналарымен сауалнама жүргіздім. Сауалнамадан 

мен балалардың денсаулығын шыңықтыруға деген көзқарасын, олардың 

қарым-қатынас процесіндегі эмоционалдық көңіл-күйін, ата-аналардың 

мектепке дейінгі балалардың дене бітімдерінің дамуына байланысты 

мәселелерді түсінуінің деңгейін анықтадым. Ата-аналармен және балалармен 

жұмыс бір уақытта жүргізіледі. Бұл балалардың ойынға, спортық іс-

шараларға қызығушылығын тәрбиелеуге бағытталған жан-жақты ықпал етуді 

қамтамасыз етеді.Бала денсаулығын нығайтуда ата-аналардың тигізген 

көмегі зор. Ата-аналар берілген кеңестерге құлақ аса отырып,өздерінің 

қызығушылықтарын туғызып, өз беттерінше ізденіп берілген  үй 

тапсырмаларынан фотоотчет жасап қабырға газеттерін жинақтап шығарып 

отырады. 
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Қорытынды. 

 Қорытындылай келе, Қазақтың кемеңгер ақыны, ұлтының бақыты үшін 

өз бойындағы бар дарыны мен білгенін аямай, дене тәрбиесіне зор көңіл 

бөлген Мағжан Жұмабаев: «Дене тәрбиесіне жеңіл қарауға болмайды. Дене 

жанның қабы. Қап берік болса ішіндегі заты берік болмақ. Дене жанның 

құралы. Құралы мықты болса иесі де мықты. Сау жан – сау денеде ғана 

болады» - деген. Ұлтының келешегіне алаңдаған ақанамыздың жүрекжарды 

асыл сөздерін зердемізде тоқи отырып , келешек ұрпағымыздың болашағына 

бей-жай қарамай, дені сау ұрпақ тәрбиелеп өсіруге өз үлесімізді қосайық.  

Мен өз жұмысымды атқара отырып іс-тәжірибемнің мақсатына жеттім. 

Мектепке дейіңгі балалардың денсаулығын шынықтыру мен дамыту 

бағытында дәстүрлі де, дәстүрлі еместе жұмыс түрлерін пайдаланып, 

балаларды сауықтыруға өз беттерімен шыныға білуге, денсаулықтарын 

сақтауға үйреттім. Өз жұмысымның мақсатына жету үшін  

дәстүрден тыс  ойын ортасын ата -аналармен бірлесіп жасақтадық. Жыл 

соңына дейін өз қоржынымызды жаңа дәстүрден тыс шынықтыру әдіс -

тәсілдерімен толықтырып отырдым. 

Осы  өзіміздің  шығармашылық  ізденіс  жұмысымыздың  нәтижесінде  

баланың  жеке  дамуының  деңгейлік  картасынан  жетістіктерін  көруге  

болады. Балалар шынықтырудың дәстүрлі және дәстүрден тыс тәсілдерін 

толықтай меңгерді. Салауатты өмір салтын ұстануда денсаулығын нығайту 

мен дене бітімінің сымбатты мүсін қалыптастыру, өз –өзіне қызмет көрсету 

бағытында жасалған жұмыстардың оң нәтиже бергендігіне көз жеткізуге 

болады. Денсаулық нығайтудың  дәстүрден тыс жолдары Мына  төмендегі  

көрсеткіштен   балалардың  білім  деңгейін  көруге  болады. 

           Мектепке дейінгі кезең – бала ағзасының өте қарқынды дамитын 

кезеңі екенін білеміз. Яғни осы жас шамадағы баланың ағзасының барлық 

жүйке жүйелері мен дене мүшелерінің,  жүйкелік - психикалық дамуы 

қалыптаса түскен кезі. 

  Сондықтан да мектепке дейінгі ұйымда денсаулық сақтау іс - шаралары 

кешенді де жүйелі жүргізілуі қажет. Сонда ғана жаңа өсіп келе жатқан 

өскелең ағза сыртқы факторлар әсеріне төтеп бере алатын болады. 
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                                                                                                           Қосымша А 

Антистресстік массаж кешені 

№1 «Ұйықтаған марғау» 

Нұсқаулама 

Сендер – көңілді, т ентек марғауларсыңдар. Жүрген кезде марғаулар 

арқаларын созып, құйрықтарын бұлғап жүреді. Енді марғаулар шаршады, 

есіней бастады, кілемге жатып, ұйықтай бастады. Марғаулардың іштері 

бірдей көтеріліп түседі, олар жәйлі демалады.   

 №2«Мұз - тамшысы» 

Нұсқаулама 

Сендер – мұз-тамшыларсыңдар. Мен сендерге мұз-тамшысы туралы 

өлең оқимын. Бірінші-екінші жолын оқыған кезде – қолдарыңды жоғарға 

көтеріп, қатайтыңдар. Сендер – мұз-тамшмы. Үшінші және төртінші 

жолында қолдарыңды босатып, ауыр етіп түсіріп, отырыңдар.. 

Біздің төбемізден 

Ақ шеге салбырады 

Күн нұрын т өгеді 

                               Шеге жерге түседі 

 

№3«Жаңғақтар» 

Нұсқаулама 

Сендер-қонжықтарсыңдар, сендермен аю-аналарың ойнап жатыр. Ол 

сендерге жаңғақ лақтырып жатыр. Сендер оларды ұстап, алақан арасына 

қатты қысыңдар. Ендеше қонжықтар шаршады, қолдарын төмен лақтырды – 

қолдары демалады. Ал аю-анасы балаларына тағы да жаңғақ лақтырады.  

 

№4«Құммен ойындар» 

Нұсқаулама 

Сендер су жағасында отырсыңдар. Қолдарыңа құм жинаңдар (дем 

жинау). Саусақтарыңды қатты жұдырыққа қысып, құмды қолдарыңда 

ұстаңдар (дем тоқтату) тізелеріңе құм себіңдер, біртендеп саусақтарың мен 

қолдарыңды босатыңдар.. Қолдарыңды дене бойына әлсіз төмен түсіріңдер. 

Сендер ауыр қолдарыңды қимылдатуға ерініп тұрсыңдар.  

№5«Шалтай-Болтай» 

Нұсқаулама 

Сендер – жұмсақ мата қуыршақтарысыңдар. Денелеріңді оңға-солға 

бұрыңдар, қолдарың бос салбырап тұр. «Түсінде құлады» деген сөздерге 

қарай тез еңкейіңдер.   

Шалтай-Болтай 

Жарда отырды.  

Шалтай-Болтай 

Түсінде құлады. 
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№6«Штанга»(№1) 

Нұсқаулама 

Сендер — штангисттерсіңдер. Сендердің алдарыңда ауыр штанга жатыр. 

Сендер оны көтересіңдер, ол ауыр, өте ауыр... Соның өзінде сендер штанганы 

көтердіңдер... Содан кейін оны «лақтырамыз», еңкейеміз. Қолдарымызды  

босатамыз, демаламыз. 

№7«Алманы жұлып ал» 

Нұсқаулама 

Сендердің алдарыңда ғажайып әдемі үлкен алмалары бар үлкен алма 

ағашы өсіп тұрғанын қиялдаңдар., алмалар сендердің басыңыздан биік 

салбырап тұр, бірақ оларды жай ғана жұла алмайсыңдар. Биіктеу етіп , 

аяқтаың ұшына тартылыңдар да, тез дем жинап алыңдар.  Енді алманы 

жұлыңдар, оны себетке салыңдар, жайлы түрде деміңізді шығарыңдар, 

босаңдар, қолдарыңды сілкеңдер, алақанды сілкеңдер. 

№8«Cалқын-ыстық» 

Нұсқаулама 

Сендер күнді алаңқайда ойнап отырсыңдар. Бір уақытта салқын жел 

соқты. Сендер тоңа бастадыңдар, өздеріңді қолдарыңмен құшақтап, 

басыңызды қолдарыңа салдыңдар – жылынып отырсыңдар. Жылындыңдар, 

өздеріңді бос ұстаңдар... міне қайтып салқын жел соқты.  

 

№9«Жұмсақ қуыршақ пен солдат» 

Нұсқаулама 

Сендер — солдаттарсыңдар. Солдат сияқты арқаларыңды созып, тік 

тұрыңдар. Осы күйде ағаш сияқты қатып қалыңдар да қимылдамаңдар 

(балаларға ося тұрысты көрсету).  Сендер — солдаттарсыңдар Енді алға 

қарай еңкейіп, қолдарыңды бос ұстаңдар, шүберек сияқты салбырап тұрсын. 

Денелерің жұмсақ қуыршақтікіндей жұмсақ, (балаларға ося тұрысты 

көрсету). Тізелеріңді аздап бүгіңдер де денелеріңнің жұмсарғанын сезіңдер. 

Енді су тамшыларын қаққандай қолдарыңды қатты сілкеңдер. Су 

тамшыларын руками арқаларыңнан... шаштарыңнан... аяқтарыңнан сілкеңдер 

№10«Әркім ұйықтап жатыр» 

Нұсқаулама 

Уақыт тоқталып, айналадағы адамдардың барлығы түрлі жағдайларды 

қатып қалғанын қиялдаңдар. Залға жүргізуші кіріп, көреді.. 

Шарбаққа кіріп, көреді 

Көп адамдар ұйықтап жатыр 

Бірі тікірейіп тұр, 

Бірі қозғалмай да жүр, 

Бірі аузын ашып тұр. 

Жүргізуші түрлі күйде қатып тұрған балаларға жақындап, оларды оятуға 

тырысады, қолдарын ұстап, көтереді, бірақ қолдары ауыр түседі...  
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СТРЕТЧИНГ  жаттығуы кешені 

  № 1«Велосипед»       

1. Аяқ сәл алшақ, қолымыз иықта, алға, артқа есу (3 - 4 рет) 

2. Қолды алға созып, қайшылап қозғалту 

(3 - 4 рет) 

3. «Сағаттың тіліндей 

Иіліп оңға бір. 

Сағаттың тіліндей 

Иіліп солға бір». 

4. Аяқ сәл ашық, тіземіз түзу, аяқтың ұшына қолымызды тигізу, қалыпқа келу 

(3 - 4 рет). 

5. Қоян - секіреді; ат - шабады; құс - ұшады; аю - қорбаңдайды; адам - жүреді. 

6. Кілемге жатып, аяқты көтеріп, велосипед тебу, қалыпқа келу (3 - 4 рет). 

7. Жерде жатып, балықша жүзу, екі қолды сермеу, қалыпқа келу (3 - 4 рет). 

8. Аяқтың ұшымен көтерілу, демді жұтып 

шығару (3 - 4 рет). 

 

  № 2     «Гүл тереміз» 

1. Аяқ бірге, қолды алға созу, жоғары көтеру, жанға созу (3 - 4 рет). 

2. Қол белде, оңға, солға иілу (3 - 4 рет). 

3. «Отырайық жүрелеп, 

Гүлді үзіп алайық. 

Орнымыздан түрегеп, 

Басқа гүлге барайық». 

4. Қолымыз иықта, алға, артқа есу (3 - 4 рет). 

5. Қол белде оң аяқпен 3рет, сол аяқпен 3 рет, қос аяқтап 3рет секіру. 

6. Кілемге жатып, аяқты созып, бірге көтеру қалыпқа келу (3 - 4рет). 

7. Аяқты алға созып көтеру, қайшылау, түсіру. 

8. Саппен жүріп өту. 

«Денсаулығым керемет, Жаттығуға рахмет!» 

 

 №3«Көбелек»     

1. Шеңберде аяқтың ұшымен, өкшемен жүріп өту. 

2. Қол белде, оңға, солға бұрылыстар жасау (3 - 4рет). 

3. Қолымызды екі жаққа жайып, көбелек болып ұшамыз, гүлге қонамыз, 

шырын сорып, қайта ұшамыз. 

4. Қолымызды қимылдатып, күбідегі қымызды піскендей боламыз, қалыпқа 

келеміз (3 - 4рет). 

5. Оң қолды, сол қолды жоғары көтеріп, есеміз (3 - 4рет). 

6. Кілемге жатып, аяқты жоғары көтеріп, велосипед тебеміз. 

7. Аяқ бірге, аяқтың ұшына қолымызды тигіземіз, қалыпқа келеміз (3 - 4рет). 

 

   

 



10 

 

  № 4«Торғай»               

1. Ойын. «Маған қарай жүріңдер» - топтасып бір бағытта жүргізу. 

2. «Торғайлар болып ұшайық» - жан – жаққа жүгіру (жеңіл жүгіру). 

3. Тәрбиешінің көмегімен шеңбер құрып тұрамыз. 

4. Шеңбер бойында жүру, жеңіл жүгіру, «қоянша» жүгіру. 

5. Тік тұрып, қолды жоғары көтеру. (3 - 4 рет) 

6. Тік тұрып, қолды алға созу. (3 - 4 рет) 

7. Торғай болып қанат қағып ұшамыз. 

8. Тік тұрып, аяқты алшақ қойып, бүйірді таянып, оңға – солға иілу. (3 - 4 

рет) 

9. Аяқтың ұшымен жеңіл жүру. 

10. Тәрбиешінің артынан үйіріліп жүру. 

  № 5     «Балапан» 

1. Сапта тұрып, бірінен кейін бірі тізіліп жүру, жүгіру, аяқтың ұшымен жүру. 

2. Шеңбер жасап тұру. 

3. Тік тұрып, қолды алға жоғары, жаңға созу, төмен түсіру. (3 - 4 рет) 

4. Екі қолды жайып, көбелекке ұқсап ұшу, бір орында тұрып жайлап айналу, 

қону.(3 - 4 рет) 

5. Қоянша секіру, аю сияқты қорбаңдау. 

6. Балапандар жем шұқыды, саусақтарымен еденді соғу. (3 - 4 рет) 

7. Дем алып, дем шығарып, жәй жүріспен кету. 

 № 6«Қоян» 

1. Тәрбиешінің артынан шеңбер бойында жүру, жеңіл жүгіру, бірінің артынан 

бірі тұру. 

2. Қоянша секіру, аю сияқты қорбаңдау, құсша ұшу. 

3. Шеңбер құрып тұру, тәрбиешінің көмегімен. 

4. Басымен оңға, солға иілу. 

5. Қолды жоғары көтеріп, төмен түсіру. 

6. Бүйірді таянып, оңға, солға иілу. 

7. Психогимнастикалар. 

  № 7   «Тик-так » 

1. Ойын. «Маған қарай жүріңдер.» - бір бағытта топтасып жүру. 

2. «Торғайлар болып ұшайық» - әртүрлі бағытта жеңіл жүгіру. 

3. Тәрбиешінің көмегімен шеңбер құрып тұрамыз. 

4. Қалыпты жағдай – тік тұрып, аяқты алшақ қойып, қолды артымызда ұстап. 

Тәрбиеші: «Біздің қолымыз қайда?», балалар қолды алға қарай созады «Міне 

біздің қолымыз!» 

5. Қалыпты жағдай - аяқты алшақ, қолды белге. «Тик - так» - сағаттың 

тіліндей оңға, солға иілу. 

6. Қалыпты жағдай – аяқты алшақ қою, қол төменде, екі қолды жоғары 

көтеру «Күнге қол созамыз». 

7. Аяқтың ұшымен жеңіл жүгіру. 

8. Тәрбиешінің артынан үйіріліп жүру. 
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Күндізгі ұйқыдан кейінгі жаттығу 

№1 

Ұйқыдан кейін тәрбиеші жай әуенмен балаларды оятады: құстың даусымен   

1.Алақанды, басты, бетті уқалаймыз. 

2. Құлақтарды уқалау. 

3.Кірпі   басты оңға солға бұру, мұрынмен демалу. 

4.Сорғыш.Кеуде алдында қол қосу. 

Алға, артқа еңкею.Дем шығару. 

5.Саусақ ұшымен мойынды сипау. 

6.Тұмауға қарсы жаттығулар. 

                                            7.Арқанмен жүру. 

№2 

Міне шарды үреміз,қолмен қарап білеміз, терең дем алып, қолды ішімізге 

қойып, шалқадан  жатып шар жарылды, ауа шығарамыз. Денеміздібосатамыз. 

Жеңіл тегіс демаламыз. 

Демалған бізге жақсы, 

Қолдарын қағып 

Тұратында уақыт болған, 

Созылуға, күлуге. 

                                                   Көзді ашып тұрамыз. 

№3 

Оянамыз, созыламыз, 

Алақанды жылытамыз. 

Аяқтыда қозғаймыз, 

Орнымыздан қалай тұрамыз. 

Аяқ,қолды созбай біз. 

Қолымызды жылытамыз, 

Жылытамыз көздіде. 

Аяғымызды жылытамыз, 

                                                Оянамыз өзімізде 

№4 

Н.қ. Шалқамыздан жатып, қолымызды және аяғымызды шетке қарай 

созамыз.Демімізді ішке тартып, қолымызбен аяғымызды жанға созамыз, 

демімізді шығарамыз, денемізді босатамыз.Коррекциялық жаттығулар әр 

қайсысы 6 рет қайталап , орындайды. 

1.Бауырсақ. 

Н.қ.  Шалқамыздан жатып, қолымызды жанға созамыз. 1- ден 3- ке дейін 

топтама кеудемізге тіземізді созып, қолымызбен тіземізді  құшақтаймыз, 

4дегенде  қайта қалыпқа келеміз. 

2.Саусақтарымызды жасыру. 

Шалқамыздан жатып,қолымызды денеміздің жанына қарай ұстаймыз. 1-3 

дегенде басымызбен бір аяғымызды бірге көтеріп, аяғымыздың ұшына  

қараймыз, 4- дегенде қайта қалыпқа келеміз. 
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Хатха-йога жаттығулар кешені  

«Орман әуендері» әңгімесі мазмұны бойынша 

Тілдік қатысу Жаттығу  

Міне, үлкен қария емен ағаштары. 

Олардың қасында –нәзік, көңілсіз 

аққайыңдар, одан әрі көгілдір аспанға 

қарай бұтақтарын созған жіңішке 

талдың және ұштары шошайған 

мамықты тікенекті шыршалар тұр. 

Ішімен тыныс алу 

Арқаға жату, алақанды орта сызық 

бойына салу. Баяу түрде демді жинау, 

содан кейін жаймен демді шығару, дем 

жинап шығаруды жайлі түрде қайталау.  

Қол көмегімен дем жинаған кезде іштің 

көтерілуін, ал кеуде клеткалары мен 

қабырғалардың көтерілмеуін бақылау.  

Дем жинау мен шығаруды жай және баяу 

күйде орындау.Осындай тыныс алу 

жаттығу әр ауру-сырқаттарда пайдалы, 

өйткені, диафрагма қызмет еткенде кеуде 

және іш қуысы жұмсақ түрде уқаланады, 

сонымен қатар қанмен қамтамасыз ету 

қызметін жақсартады. 

Орманда тыныш. Бір кезде жеңіл нәзік 

жел соқты, («у» дыбыспен тыныс алу) 

ағаштарды жапырақтары мейірімді 

сыбырлай бастады да тоқталып, 

тынышталды.  

«Ағаш» дене тұрысы – 2 вариант. 

Тіке тұру, аяқтың ұшы мен өкшесі 

қосулы, қол төменде бос, бас алға 

қарайды, иық жан-жақта, кеуде ашық, бет 

бос.   Басты тіке ұстау, омыртқаны 

жоғарға созу, жәй терең демалу. Дене 

тұрысын 4-5 секунд ұстау, содан кейін 

терең дем жинап, дем шығарғанда баяу 

түрде қол мен аяқты түсіру. Жаттығуды 

оң аяқпен қайталау. 

Бір жерде құрғақ бұтақ сынып, жерге 

түсті де жаңа дыбыс естілді.  

“Алмаз” дене тұрысы – 2 вариант. 

Дене тұрысы отыру, тізелерді кең түрде 

жан-жаққы ашу, қол саусақтарын бір-

біріне қосып қысып желкеге апару. 

Арқаны созу, шынтақты артқа созуға 

тырысу.   . Шынтақты артқа созып арқаны 

да созу. Терең етіп дем жинап,   

шыдағынша ұстап демді шығару.  Бұл 

жаттығу тұрақтылықты , тыныс алу және 

жүрек- тамырлар жүйесін жақсартады. 

 

 

Орман ішінде бұтақ сықырлап сынды, 

 

«Түйе» дене тұрысы 

«Алмаз» дене тұрысы  тізеге тұру, 
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шамасы, пысық бір тиін бұл бұтаққа 

қатты секірген шығар.  

аяқтары қосулы немесе жан-жақта. Денені 

артқа қарай еңкейтіп, саусақтарды 

алдымен бір өкшеге қою, содан кейін – 

екіншісіне. Арқаны доғадай созу , басын 

артқа қарай апару. Бұл позада 

шыдамдылық жеткенше болу, жеңіл және 

терең демалу. Бұл дене 

тұрысыомыртқалы бағанды нығайтады, 

жұлын нервті қалпыға келтіреді, сколиоз 

кезінде көмектеседі.  Асқорыту жұйесінің 

мүшелеріне жағымды әсер етеді, іш және 

жамбас айналасындағы майларды 

азайтады, қан айналуын жақсартады, өкпе 

көлемін үлкейтеді. 

 

Орман алаңқайында көптеген түрлі 

жәндіктер жиналған: масалар 

ызаңдайды, түймедақтар үстінде 

инеліктер ұшып жүр.  

 

«Инелік» дене тұрысы 

Бір аяқпен тұру, қолдары жан-жақта, алға 

қарай еңкею. Бұл дене тұрысы 

вестибулярдық аппаратын дамытады, 

тепе-теңдікті жетілдіреді, зейін өткірлігін 

күшейтеді. 

 

Еңбекшіл-аралар гүлдерден шырын 

жинап, ызылдайды. Ал көбелектер өз 

әсемділігіне есі кетіп, гүлдер үстінен 

ұшып жүр.  

 

«Ара» дене тұрысы. 

«Ж» дыбысымен тыныс алу. Тіке тұру, 

аяқ ұшы мен өкшелері қосулы, қол дене 

қырында, бос. Кеуде клеткасын сілкеу, 

босату, иықтарын артқа қарай апару, ішті 

жинау. Омыртқаны жоғарға созу, басты 

тік ұстау, алға қарау. Жайлі тыныс алу. 

Бұл жаттығу дұрыс тұрақтылықты, 

омыртқаға артық салмақ салмай дұрыс 

тұруды дамытады. 

 

Сазгер-шегірткелер шағын 

скрипкалармен шөп үстіне қонды.  

 

«Шегіртке» дене тұрысы 

Іште жатып, қолдарын іш астына немесе 

жанбас астына салу. Қол саусақтарын 

жұдырыққа қысу. Дем жинағанда тіке 

аяқтарын көтеру. Иек еденде қалады. Бұл 

дене тұрысы 3-4 секунд ұстау, содан 

кейін дем шығарғанда аяқтарын түсіру.  

Бұл жаттығу арқа мен аяқтың бұлшық 

еттерін нығайтады, күрделі физикалық 

жүктемелерге шыдамдылығын 
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жоғарлатады. 

 

Бір уақытта мейірімді қоңырау сылдыры 

естілді  

         «Құмыра» дене тұрысы 

Түрікше отыру,  қолдарын тізеге  

алақанды ашып қою. Кезек-кезек қолды 

көтеру және тізеге түсіру, содан кейін 

алақанды төмен қаратып кезек-кезек 

көтеру. Бұл дене тұрысы жамбас, 

тізелерді жақсартады, вестибулярды 

аппаратты дамытады. 

Құстар орман хор орындайды. Барлығы 

да ән айтады, әр қайсысы өзгеше айтады: 

бір-бірінің алдында тырысады. 

 

«Бүркіт» дене тұрысы 

Тұру, сол аяқты бүгіп, оң аяқпен сол 

аяқты орау, оң жақтағы жамбас сол 

жақтағы жамбас үстінде жату керек, ал оң 

аяқ ұшын сол аяқтың айқасына қою. 

Қолды кресттеп оң шынтақты сол 

шынтаққа қойып, крестеп қойылған 

алақанды саусақтарын жоғары қарату.     

Тепе-теңдікті 7-8 секунд сақтау.  Жаттығу 

қол-аяқ бұлшы еттерін нығайтады, 

омыртқаны созады, қол-аяқтың 

ревматизмалық ауруларда жақсы 

көмектеседі. 

Кешке қарай орманда тыныштық 

болады: барлығы ұйқыға батады. Тек 

үкілер ғана түнгі жолаушыларды 

дыбыстап қорқытады... 

«Үкі» дене тұрысы 

«Алмаз» дене тұрысында отыру, қолды 

иықтарға қарай көтеру, денені солға қарай 

бұрып, «Ух!» -деп дыбыстау. Соны оң 

жаққа қарай қайталау. Сымбаттылығын 

жақсартады, көз шаршауын шешеді. 

Ағаштар шуы, шегірткелер 

шықылықтары, құстар сайрауы, 

бұлақтар дыбысы – осылай деген орман 

әуені туылады. 

Артқа жату, қолды алақанды жоғарға 

ашып дене көлденесі бойынша қою, 

көздері жұмулы, аяқтары бос.  
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                                                                               Қосымша Ә 

Ертеңгілік жаттығу кешені  

№1Қыркүйек айы    І-ІІ апта 

Саппен жүру. Жай жүріс. Саппен адымдап жүру.Жыланша  ирелеңдеп  жүру, 

саппен жүгіру. Аяқтың  ұшымен ,өкшемен  жүру.  3 қатарға  тұру. 

Жалпы дамыту  жаттығулары.      

1.« Фламинго» (иога) 

Б.қ: бір аяқты тізе тұсынан көтеріп қою, фламинго кейіпін салу , басымызбен 

екі жаққа кезек  қару. Аяқты ауыстыру  Қолымызды белге ұстау 2-3мин    

2. «Алға  еңкею» 

Б.қ: еденде  отырамыз,аяғымыз  алшақ.Алға  еңкейеміз,  аяқтың  ұшына  

қолымызды  тигіземіз.түзелеміз.5-6 рет  қайталау. 

3. «Жанға бұрылу» 

Б.қ: аяқ  иық  көлемінде,қол  белде.Оңға  бұрыламыз «оңға» деп  

айтамыз,солға  бұрыламыз  « солға» деп  айтамыз. 5-6 рет  қайталау. 

4. « Отырып  тұру» 

Б.қ: аяғымыз алшақ,қолымыз  алда.Отырамыз қол  белде,тұрамыз қол  алда. 

4-5 рет  қайталаймыз. 

5.  «Секіру» 

Б.қ: аяғымыз алшақ,қолымыз  белде. Бір  орында  тұрып  8 рет  секіреміз. 5-6  

рет  қайталаймыз. 

Тыныс алу жаттығуы. 

 Қатардан сапқа түзелу. Саппен  жай  жүру. 

Қыркүйек  айына   ІІІ-ІV апта 

Саппен жүру. Жай жүріс. Саппен  адымдап  жүру.Жыланша  ирелеңдеп  

жүгіру,саппен жүгіру. Аяқтың  ұшымен ,өкшемен  жүру. 3 қатарға  тұру. 

Жалпы дамыту  жаттығулары  «жалаумен» 

1.« Жалаумен сермеу»      

Б.қ: аяқалшақ,қолымызжалаументөменде.Қолымыздыбірбағытпеналғаартқа 

сермейміз.5-6 ретқайталаймыз. 

2. «Жаңға бұрылу»  

Б.қ: отырамызаяқалшақ,қолымызжалауменалға. 

Оңғабұрыламыз,түзелемізсолсияқтысолғабұрыламыз. 6 ретқайталау. 

3. «Жалау жоғары» 

Б.қ: аяқалшақ, қолымызжалаументөменде .Жалаудыжоғарыкөтереміз, 

төменгетүсіреміз. 5-6 ретқайталау. 

4. «Жалауалға»  

Б.қ: аяқалшақ, қолымызжалаументөменде. Жалаудыалғасозамызотырамыз, 

тұрамыз, б.қкелеміз. 

5. « Секіреміз» 

Б.қ: аяқалшақ, қолымызжалаументөменде. 

Қолымыздыжоғарыкөтеремізбірорында 10 ретсекіреміз. 

Тыныс алу жаттығуы. 

 Қатардан сапқа түзелу. Саппен  жай  жүру. 
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Қазан  айына   І-ІІ апта 

1.Спорт залға сылдырмақ көмегімен  адымдап кіру,саппен жүру,аяқтың 

ұшымен,қолды жоғары көтеріп жүру,өкшемен жүру «Жыланша»жүру.Бір 

саппен жүгіру.Орташа қалыппен  жүгіру,тіземізді көтеріп жүгіру,аяқтың 

ұшымен жүгіру«Торғайларша» ұшып жүгіру.Жай жүріс,тыныс алу 

жаттығулары.Адымдап жүру (марш) 

Жалпы дамыту  жаттығулары  құралсыз. 

3 қатарға тұрып жалпы дамыту жаттығуларын орындау: 

1.« Бастың  жоғарынан  шапалақтау» 

Б.қ: аяғымыз алшақ,қолымыз  төмен. Қолымызды  жоғары  басымыздан  

асрып  көтереміз, шапалақтаймыз, б.қ келеміз.5-6 рет  қайталау. 

2. «Ит»(стречинг) 

Б.қ: аяқ иық көлемінде ,тізені бүкпей басымызды төмен ұстаған  күйде 

шынтақты  еденге  тигізіп ,ит мүсінін жасау. 2 мин тұру 

3. « Жанға бұрылу» 

Б.қ: аяқ  иық  көлемінде,қол  белде.Оңға  бұрыламыз «оңға» деп  

айтамыз,солға  бұрыламыз  « солға» деп  айтамыз. 5-6 рет  қайталау. 

4. « Отырып  тұру» 

Б.қ: аяғымыз алшақ,қолымыз  алда.Отырамыз қол  белде,тұрамыз қол  алда. 

4-5 рет  қайталаймыз. 

5.  «Секіру» 

Б.қ: аяғымыз алшақ,қолымыз  белде. Бір  орында  тұрып  8 рет  секіреміз. 5-6  

рет  қайталаймыз. 

Тыныс алу жаттығуы. 

 Қатардан сапқа түзелу. Саппен  жай  жүру. 

 

Қараша айы  I-II апта 

Саппен жүру. Жай жүріс. Нұсқаушынын артынан жай жүгіріс. Қолды  

жоғары көтеріп аяқтың  ұшымен  жүру, аяқтың өкшесімен жүру. 

Жанымызбен жүру. Қоянша секіріп жүру. Саптан 3 қатарға тұрғызу. 

ЖДЖ: 

«Қолды жоғары көтеру» 

1) Б.қ: аяқ алшақ, қолымыз төменде. Қолымызды  жоғары  көтереміз, 

төменге түсіреміз, аяқтаймыз б.қ келеміз. 6-7 рет қайталаймыз. 

«Иықты айналдыру» 

2) Б.қ: аяқ алшақ, қолымыз иығымызда. Қолымызды алға 2 рет, артқа 2 

рет айналдырамыз, аяқтаймыз б.қ келеміз. 6-7 рет қайталаймыз. 

«Қайшы» 

3) Б.қ: аяқ алшақ, қолымыз төменде. Қолымызды алға созамыз қайшы 

жаттығуын жасаймыз, аяқтаймыз, б.қ келеміз. 6-7 рет қайталаймыз. 

«Жаңға бұрылу» 

4) Б.қ: аяқ иық көлемінде, қолымыз белде. Оң жаққа 2 рет, сол жаққа  2 

рет бұрыламыз, аяқтаймыз. Б.қ келеміз. 6-7 рет қайталаймыз. 
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«Шегіртке» (стречинг) 

5) Б.қ: еденге жайғасып отырып аяқты бір бірінің үстіне қойып 

айқастыру, қолымызды шалқая отырып арқа тіреп, шегіртке бейнесін 

жасау. З мин 2 рет аяқты айқастырыа қайталу  

«Секіру» 

6) Б.қ: аяқ бірге, қолымыз белде. Бір орында тұрып қос аяқпен 5-6 рет 

секіреміз бір орында жүреміз,қайталап секіреміз. 

Тыныс алу жаттығуы. 

 Қатардан сапқа түзелу. Саппен  жай  жүру.Бастапқы қалып. 

 

Қараша айы  IІІ-ІV апта 

Саппен жүру. Жай жүріс. Нұсқаушының артынан жай жүгіріс. Қолды  

жоғары көтеріп аяқтың  ұшымен  жүру, аяқтың өкшесімен жүру. 

Жанымызбен жүру. Қоянша секріп жүру. Саптан 3 қатарға тұрғызу. 

ЖДЖ  «Кубиктермен» 

«Кубиктерді көтер» 

1.Б.қ: аяқ иық көлемінде, қолымызда кубик төмен. Кубиктерді жоғарға 

көтеріп, бір-біріне соғып, «тық-тық» деп айтамыз, түсіреміз. Б.қ. келеміз. 4-

5 рат қайталаймыз. 

«Кубиктерді алға, жоғары, жанға, төмен» 

2. Б.қ: аяқ иық көлемінде, қолымызда кубик төмен. Кубиктерді алға, жоғары, 

жанға, төмен көтереміз.Түзелеміз б.қ келеміз 4-5 рат қайталаймыз. 

«Алға  еңкею» 

3. Б .қ: аяқ алшақ, қолымыз  артымызда. Алға еңкейеміз, еденге  кубиктерді 

қоямыз, түрегелеміз, еңкейеміз, кубиктерді қолымызға аламыз, тұрамыз   

кубиктерді артымызға жасырамыз, б.қ. келеміз  6-7 рет қайталаймыз. 

«Көбелек» (стречинг) 

4. Б .қ: аяқ бірге , қолымыз төменде. Қолда кубик.санау бойынша 

қолымызды жоғары төмен көтеріп түсіру.Көбелектер бейнесін жасау. і 6-7 

рет қайталаймыз. 

 «Отырып, тұру» 

5. Б .қ: аяқ алшақ, қолымыз артымызда. Отырамыз, еденге кубиктерді 

қоямыз, түрегелеміз, отырамыз, кубиктерді қолымызға аламыз, тұрамыз 

кубиктерді артымызға жасырамыз, б.қ келеміз  6-7 рет қайталаймыз. 

«Секіру» 

6. Б.қ: аяқ бірге, қолымыз белде. Бір орында кубиктердін қасында қос 

аяқпен 5-6 рет секіріп бір орында жүреміз, қайталап секіреміз. 6-7 рет 

қайталаймыз. 

Тыныс алу жаттығуы. 

Қатардан сапқа түзелеміз, жай жүгіріс, бастапқы қалып. 
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                                                                                          Қосымша Б 

Ата-аналармен бірге жасалған дәстүрден тыс құралдарды 

ұсынамыз. 

       «Ғажайып кілемше» 

Бұл құрал: қақпағы бар түрлі пластмасса 

бөтелкелерді матаға бекіту арқылы 

жасалған. Жалпақтабандылықты 

болдырмау, түзету үшін жалаңаяқ жүріп 

шынықтыру.  

 

«Іздер және алақандар» 

Бұл құрал түрлі 

материалдар қиындыларынан 

жасалған.Оң, солды айыра отырып, 

қимылын түзету, шапшаңдық, аяқ 

бұлшық еттерін жетілдіру. 

 

 

«Бөтелкедегі жел» 

түрлі-түсті қағаз, коктейлге 

арналған соломкадан жасалған. Тыныс 

алу жаттығуларына қолданылады. Тыныс 

алу жүйесін дамытады. 

  

«Султандар» 

Түрлі -түсті ленталармен, тесмаларды 

таяқшаға бекіту арқылы жасалған. 

Тыныс алу гимнастикасы мен қимылды 

ойын кезінде қолданылады. Тыныс алу 

жүйесі мен қол бұлшық етін дамытады. 

 

«Бильбок» 

Бұл құрал пластмасса бөтелке «киндер-

сюрприз» капсуласы, әдемілік үшін түсті 

қағаз. Межеге дәлдеп түсіруге 

арналған. Шапшаңдықты, көздеу, қол 

жылдамдығын дамытады. 
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«Глобус» 

Бұл құралда түрлі 

пластикалық қақпақтар матаға 

немесе, дөңгелек затқа бекітіліп 

жасалады. Домалату арқылы межеге 

жетеді. Жылдамдығын, қол қимылын 

дамытады. 

 

«Гантелдер» 

Бұл құрал пластмасса бөтелкеге құм 

немесе ұсақ жармалар салып, жасалған. 

Күшті дамыту үшін қолданылады.  

 

«Киндер спандекс» 

Киндер қапшықтары тізбектеп жіпке 

өткізілген, пластикалық бөтелке 

ұстағышымен тартылған. Массаж , қол 

бұлшық етін дамыту үшін жасалған. 

 
«Шаңғы» 

Пластикалық бөтелкеден аяққа киюге 

арналған құрал. Аяқты қозғай отырып, 

жылдамдық, шапшаңдық аяқ бұлшық 

еттерін жетілдіреді. 

 

 

«Көңілді қармақ» 

Теннистік ракеткаға мата байлап, 

бекітіледі. Дәлдеп 

лақтырады. Көздегіштікті, 

шапшаңдықты, қол бұлшық етін 

дамытады. 
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                                                                                                 Қосымша  В 

 

Ұйымдастырылған оқу қызметі: Спорт еліне саяхат.   

  

Мақсаты:Дене шынықтыру жаттығуларына қызығушылығын арттыру, 

қозғалыс ептілігі мен дағдыларын жетілдіру.Жүру, жүгіру,еңбектеу,Ұстау 

тұтқасы ормелеу, аттап жүру.шеңбер ішімен жүру, жаттығулары арқылы 

қозғалыстын негізгі түрлерін орындаудын қарапайым дағдыларын 

қалыптастыру. 

Әдіс-тәсілдер: Көрсету, түсіндіру. 

Өту барысы: 

Кіру: Амандасу, шаттық шеңбер        Қуанамын менде 

                                                                Қуанасын сенде 

                                                                Қуанайық достарым 

                                                                Арайлап атқан күнге 

Тәрбиеші: Балалар сіздер бүгін ашық ҰОҚ өткіземіз. Сіздер осы ғажайып 

спорт еліне барғыларыңыз келдіме? 

Балалар: Ия 

Тәрбиеші: Олай болса мен сіздерге 

алдымен көлденен балет туралы айтып 

кетемін. Осы кезде бізге спорт еліне 

Стефани мен Ханшайым 

шығады.Стефани мен Ханшайым: 

Салеметсіңдерме балалар! Балалар біздің 

кім екенімізді білесіздерме? 

Балалар: Салеметсізбе! Ия сіздер Стефани мен Ханшайымсыздар.  

Тәрбиеші: Сіздер біздің кейіпкерлеріміз сияқты шымыр, епті, шапшаң, сұлу 

болғыларыңыз келеме? 

Балалар: Ия  

Стефани: Олай болса біздің елімізге қош келдіңдер балалар! 

Ханшайым: Ендеше балалар қыздырыну жаттығуын жасайық.  

Саппен жүру. Жай жүріс. Саппен адымдап жүру.Жыланша ирелеңдеп жүру, 

саппен жүгіру. Аяқтың  ұшымен ,өкшемен  жүру. Балалар қараңызшы міне 

тасбақа сияқты жүру. Шаяндар сияқты жүру. Баққа сияқта секіру.  

Қоян, қасқыр, аю сияқты жүру.  

Тыныс алу жаттығулар демді ішке алуда –қолды жан-жаққа көтеру, демді 

сыртқа шығаруда –төмен түсіру, «г-у-уу» ұзақ дыбысын айту.Кесірбек 

келеді. 

- Тыныс алу жаттығу жасау маған қиын және күлкілі. 
 



21 

 

Стефани:Ах, Кесірбек сен неге күлесін? 

Кесірбек: Мынау жаттығу болама деп күлемін. 

Стефани: Кесірбек сенің бұл қылығың дұрыс емес, сен үнемі біздің 

достарымызға кедергі жасап жүресін. 

Кесірбек: Мынаны да жаттығу дейдіғо. 

Кесірбек: - Олар жаттығу жасап жатырғанда тақтай алып кетейін,- деп кетіп 

қалады. 

Стефани: Аң-таң болып: – Оо-ой Кесірбек біздің жаттығу жасайтын степ 

тақтаймызды алып кетті. 

Ханшайым: -Мен таптым кімді шақыру керектігін. 

-Балалар барлығы бірге Спортбек деп шақырады. Спортбек келеді. 

Спортбек: Салеметсіңдер ме балалар! 

-Ия балалар естідім сіздерге көмекке келдім. Кесірбек сіздерге өз кесірін 

тигізіп, тақтайшаларды ұрлап алып кеткен екен. 

Мен сіздерге сиқырлы елден басқа «ұстау тұтқасы» атты құрылғы алып 

келдім. Ол өте қызық, осымен жаттығу жасап көрейік. 

Жалпы дамыту жаттығу: Ұстау тұтқасы  

1.« Бастың  жоғарынан шапалақтау» 

Б.қ: аяғымыз алшақ,қолымыз төмен. Қолымызды жоғары басымыздан  

асырып көтереміз, шапалақтаймыз, б.қ келеміз.5-6 рет қайталау. 

2. «Алға еңкею» 

Б.қ: еденде отырамыз,аяғымыз алшақ.Алға еңкейеміз, аяқтың ұшына 

қолымызды тигіземіз. Түзелеміз.5-6 рет қайталау. 

3. « Жанға бұрылу» 

Б.қ: аяқ иық көлемінде,қол белде.Оңға  

бұрыламыз «оңға» деп айтамыз,солға  

бұрыламыз «солға» деп айтамыз. 5-6 рет 

қайталау. 

4. « Отырып тұру» 

Б.қ: аяғымыз алшақ,қолымыз 

алда.Отырамыз қол белде,тұрамыз қол 

алда. 4-5 рет қайталаймыз. 

5.  «Секіру» 

Б.қ: аяғымыз алшақ,қолымыз белде. Бір 

орында тұрып  8 рет секіреміз. 5-6  рет 

қайталаймыз. 

Тыныс жаттығуы. 

Негезгі жаттыгулар  
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Гимнастикалық орындықтың үстімен отырып тартылып жүру. 

Жұмсақ модульдің үстімен 

өрмелеу. 

Ұстау тұтқасының астымен 

өту.  

Аюдың ізімен жүру. 

Кішкентай батуттын үстінде 

секіру. 

Тыныс алу жаттығуы: 

«Жолбарыс» Кесірбек келеді. Степ 

платформаларды алып келеді. 

-сендер жаттығуды жасап тастадыңдарма? 

Мен сендердің жаттығу құралдарын алып 

кетіп едімғо. 

Спортбек: Ия біз жаттығу жасап тастадық, 

бірақ сен кетпе бізбен бірге жаттығу жаса. 

Қимылдық ойын «Өз жұбыңды тап»  

Балалар үлкен шеңбермен жүгіреді, 

жерде әр түсті жалаушалар жатады, 

сол жалаушаларды алып, тақтай 

отырып жалаушаны көтеру керек. 

Спортбек: балаларды марапаттайды, 

медальдар береді. Кесірбекті бірге 

алып шығып кетеді. 

Қорытынды:  
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                                                                                                   Қосымша Г 

 

«Дені сау ұрпақ ел болашағы»отбасылық сайысы 

Мақсаты: Салауатты өмірсүруге қызығушылығын арттыру. Спортпен 

айналысудағы әртүрлі денешынықтыру жаттығуларының әдістерін үйрену, 

оларды қолдану. Ата-аналар мен балалардың спортқа деген  қызығушылығын 

арттыру. Ептілікке, шапшаңдыққа, салауатты өмір салтына, тазалыққа 

тәрбиелеу. Спортық ойындарды ойнай отырып  спортқа қызығушылығын 

арттыру. МдҰ-ғаата-аналардытарту. 

Салауатты өмір сүруге тәрбиелеу. 

I Ұйымдастыру  кезеңі 

Қайырлыкүн, спорт сүйерқауым!  

- Армысыздар, бармысыздар! Қош 

келдіңіздер, ата-аналар және барша 

сайысты тамашалауға келген көрермен 

қауым. 

Салауатты өмір салтын ұстану – осы 

ісшараның бір баспалдағы. 

Балалар – біздің байлығымыз. Өмірге келген әрбір бала бақытты болуы 

тиіс. Бұл – баланың басты құқығы. Балалар біздің еліміздің байлығы, 

әрітірегі. Сондықтан әрбалаға жағдай  жасап, денсаулығын  жақсартып,  

балаға сапалы тәрбие мен білім беру біздің басты мақсатымыз. Кішкентай 

бүлдіршіндеріміздің алғашқы даму кезеңі, білім  мен тәрбиеберудің алғашқы 

сатысы балабақшадан  басталады.  Балалардың денсаулықтарын жақсарту 

мақсаттарында біздің балабақшамызда әртүрлі сауықтыру шаралар мен 

спорттық сайыстар  өткізіліп  отырады. Бұл сауықтыру шаралар мен 

спорттық сайыстарарқылы  біз балалардың  денсаулықтарын  нығайтып, 

салауатты өмір  салтын  қалыптастыруына  ат  салысамыз.  

Осыған орай біздің бөбекжайымызда «Дені сау ұрпақ-ел болашағы»  

отбасылық сайысы оздырылғалы отыр.Бұл сайысқа ортаңғы, ересек топ 

балалары мен ата-аналары  қатысқалы отыр.  

Басталды сайысымыз бүгінгі күн 

Айырар әділқазы үздігі кім. 

Бақ сынап алдыңызға келіп тұр ғой 

Қарсы алайық топтарды қошеметпен. 

 

Жүргізуші: Сайыс болған соң, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпарын 

тағайындайтын әділқазылар болу керек. 

 Олай болса әділқазылар алқасымен таныстырып өтейін. 

Сайысымыздың негізгі арқауы болып отырған жанұялар тобының аяқ 

алысын бағалау үшін шақырылған әділ қазылар алқасы құрамымен таныс 

болыңыздар: 

1. №3 «Елочка» бөбекжайының меңгерушісі  Мукатова Т.К 

2.№3 «Елочка» бөбекжайының әдіскері: Кулишова А.Ж 
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Сыналмақшы ептілік пен күштері. 

Әр бірінің жігер – күші жалындап, 

Жеңіс  сәтін  тағат  таппай  күткелі. 

«Спорт» десе таза біздің арымыз, 

Сайысатын командаларды  бүгінгі 

Қарсы алайық қошаметпен  бәріміз. 

Ортаға бөбекжайымыздың балалары мен ата-аналарынан  құралған, сайысқа 

түскелі тұрған командаларымызды шақырайық: Әр команда жетекшілері 

ортаға шығып бір эмблемадан суырып 

алуларыныз сұралады. 

 

І. «Аққу» командасы 

ІІ. «Гүлдер» командасы 

ІІІ. «Петушок» командасы 

IV. «Рябинушка» командасы 

V.  «Ақбота» командасы 

 

Жүргізуші: Командаларымызбен  таныс болсақ, Қазақстан Республикасының 

әнұраны орындалсын. (Әнұран орындалады).  Сонымен  қатар бөбекжай  

бүлдіршіндерінің сазды  сәлемін  қабылалыңыздар. 

Би: «ДО-Ре-МИ»  

Ән: Жанерке мен Жанботаның орындауында қабыл алыныздар 

Таныстыру:  (топтың аты)«Біз салауатты өмірді қолдаймыз» атты ұранмен 

өткізгелі отырған «Дені сау ұрпақ-ел болашағы»  отбасылық сайысын 

бастауға рұқсат етіңіздер! 

Сайысқа отбасылар қатысады. Әр отбасы  жеке топты  құрайды. Топ 

мүшелерінің саны үш адамды құрайды.  Әр топ жеңіс мәресіне жету үшін 

бірнеше кезеңнен тұратын кедергілерге төтеп  беруі  тиіс. 

«Спорт-денсаулықкепілі» десек, «Дені сау ұрпақ-ел болашағы» отбасылар 

сайысы  отбасылық  тәрбие мен салауатты  өмірсалтын  насихаттау  

мақсатында  ұйымдастырылып  отырған шара. 

Олай болса, әркімге рухани  және  мәдени мереке сыйлайтын сайысымызға 

қатысқалы отырған жанұяларды ортаға  шақырайық. 

Қызыл түсті жиекке  «Аққу»   отбасы тобы орналасады. 

Жасыл түсті жиекке« Гүлдер » отбасы  тобы  орналасады. 

Көк түсті жиекке  « Ақбота» отбасы  тобы  орналасады. 

Сары түсті жиекке « Көбелек» отбасы  тобы  орналасады. 

Ақ түсті жиекке «Петушок » отбасы тобы орналасады. 

Құрметті жарысқа түскелі тұрған бәсекелестер, әділқазы алқалары және 

сайысымыздың қонақтары. Сайысымыздың әр бөлімімен таныстыруға рұқсат 

етіңіздер. Сайысымыз 7 бөлімнен  тұрады.  

Ал құрметті спорт сүйер қауым, турларымызбен таныс болсақ. 

Сайысымызды бастаймыз. Әрбір турсайын әділ қазы алқалары бағасын бере 

отырарсыздар. 
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Бәйгені ат жаратып шапқан алар, 

Олжаны жатқан емес, тапқан  алар,- деп сайысқа қатысушы отбасы  

топтарына  «Ақжол!»  тілейік. 

Ал ендеше алдымен сайысымызды бастамас  бұрын «Менің жанұям»-

тобымның аты-жөні Команда аттарын жариялайды, өздерін  таныстырады. 

1.Сайысымыздың бірінші бөлімі   «Біз тату отбасымыз»  

Ойынның  шарты: 

Әр команда мүшелері баларының аяғын байлап, балаларын жетектеп міреге 

дейін бірінші болып жеткізу. Нәтижесі екі баланы бірінші болып мәреге 

жеткізу. 

Сайыскерлер  дайынбыз ба, бір, екі, үш. Алға! 

Сайыстың  тұсаукесер  ойынына  беретін  бағаларыңызды  көрсетсеңіздер. 

Ойыншылардың кемшілігі мен қателіктерін  айтып, ұпайларға  сараптама  

жасап  кетсеңіздер. 

1. Келесі  екінші  бөліміміз 

 «Добым-добым домалақ,  

 Қайда кеттің домалап» 

Шарты: Ойынды үлкен доппен алдымен әкелері, аналары, балалары секіру 

арқылы мәреге дейін бірінші болып жету. Дайынбызба?  

Қалыспа, Дайындал! Алға! 

3.Сайысымыздың  үшінші бөлімі 

«Секірмек». Ойынның шарты: 

Әр команда данәкелеріміз сайысқа 

түседі. Олар берілген белгіден кейін  

допты  аяқтарының арасына қысып, 

межеге дейін допты түсірмей секіріп 

бару.  Нетижесі допты  түсіріп алмау 

және ойын  тәртібін  сақтау. 

Дайынбызба? Қалыспа, Дайындал! 

Алға! 

Сараптама  жасапкетсеңіздер. 

4. Сайысымыздың төртінші бөлімі «Тенис қалағы» 

Ойын шарты: Бірінші ойыншы тенис қалағына допты салып түсірмей апарып 

себетке салып жинайды. Нетижесі қай топ бірінші болып себетке допты 

жинайды, жеңіс сол топқа бұйырады.  

Дайынбыз ба? Қалыспа, Дайындал! Алға! 

5. Сайысымыздың бесінші бөлімі «Тәтті жұп» 

Ойынның шарты:Әр командадан шеңбердің ішіне екі адамнан жүгіру. 

Бала анасы меншеңбер мен жұптасып жүгіру. 

Анасы әкесімен шеңбермен жұптасып  жүгіру. 

Нетижесі  шеңбермен  кедергілерден  өту және  жылдамдық. 

Дайынбызба? Қалыспа, Дайындал! Алға! 

Сараптама  жасапкетсеңіздер. 
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6. Сайысымыздың сегізінші бөлімі «Күш 

атасы»  

Ойынның шарты:Акелер, аналар, балалар 

болып қолмен күш сынасады. 

Дайынбыз ба? Қалыспа, Дайындал! Алға! 

7. Сайысымыздың жетінші бөлімі«Арқан 

тартыс» 

Ән: «Бақытты біздер баламыз» әніне кезек 

берейік 

Қорытынды:Таңданайық  спортқа тамсанайық, 

Бәріміз де  қосылып  қолсоғайық. 

Шабыттансын, көңілдерің  көтерілсін 

Сайыскерлерді мадақтап қол соғайық!- дей  келе байқауымыздың  аяқталар  

сәтіне де келіпжеттік. Олай  болса, бүгінгі  сайыскер  жанұяларды мадақтау  

үшін  сөзді  әділ  қазылар алқасына  береміз.(Марапаттау) 

-Осы залда қолдап келіп отырған жанұялары да  келіп тамашалауда, сол 

кісілердің лебіздерін тыңдасақ. 

Демеңіздер біз өнерді аяпқалды, 

Мезгіл де біраз жерге  таяп  қалды. 

Сау болып  тұрыңыздар  кездескенше 

Осымен  Отбасылық сайысымыз  аяқталды. 

Келесікездескеншесау-саламатта болыңыздар! 

 

 

 

 

 

 

 


