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«Балалық шаққа саяхат» 

Психологиялық түзету – дамыту сабағы 

 

Сабақтың әдіс - тәсілі:  Арт терапия (ертегі терапия, құм терапия) 

Мақсаты: Балалардың шығармашылық әлеуетін  дамыта отырып, 

психоэмоционалдық жағдайды жайландыру. Ішкі күйзелісті түсіру, релакция. Ұсақ 

қол маторикасын дамыту. Ӛзіне деген позитивтік кӛзқарасты қалыптастыру.  

Сабақтың барысы: Балалар, сендерді ӛз сабағымда кӛргеніме қуаныштымын! 

Балалар, оң қолдарыңмен жүректеріңді ұстаңдаршы, естіп тұрсыңдар ма? Тук-тук 

дейді. Енді осы кішкене жүрегімізде кішкентай ғана мейірім шуағы бар деп 

есептейік. Сол шуақпен бір – бірімізді жылытайық. 

(Балалар бір – бірінің қолдарын ұстайды) Міне, кішкене күн шуағы үлкен күнге 

айналды. Осы күннің жылуын ғажайып әлемінің тұрғындарына апарып 

кӛмектесейік. Ол үшін біз ештеңеден қорықпайтын, күшті де батыл болуымыз керек. 

Балалар мен сендерді бүгін сиқырлы орманға саяхатқа шақырамын.  

«Жаңбыр» жаттығуы 

Психолог: Балалар, сендер шыныққан сайын, ғажайып әлемге жан біте бастайды.  

Ауа райы ӛте тамаша, күн жарқырап шығып тұр.Бір уақытта самал жел соқты. 

(алдыңда отырған баланың арқасына жеңіл қимылдар жасайды) қатты жел соқты. 

(қимылды қаттырақ жасайды) Жаңбыр да жауды. (саусақтарымен ұсақ қимылдар 

жасайды), жаңбыр қаттырақ жауды (арқаны қаттырақ соғамыз) 

Жаңбыр артынан кемпірқосақ та кӛрінді (екі қолды қанатша екі жақта ұстап, иіліп 

бір қолды бір қолға жеткізу) 

Жылы жаңбырға жуынған ӛсімдіктер де  жапырақтарын күнге жая бастады. 

(қолдарын жоғары кӛтеріп, денені жоғары созу) 

Ал, құстар қанаттарын қағып, ұшуға дайындалып жатыр. 

(қолды қанатша қағып отырып - тұру) 

Кӛбелектер де ұшуға дайындалып жатыр 

(Лотос қимылы) 

 Мына әдемі кӛбелектер бізді қайда шақырып жатыр екен, қане, артынан 

барайықшы! 

 «Құм терапиясы» (қолды құмға уқалау, саусақтарының арасынан құмды уқалау, 

қолды құмға жасыру, құмды себелеп құю, тӛрт саусақтың ұштарымен тӛмен қарай 

ирек сызығын сызу арқылы адам портретін салу) Осы құм терапиясы арқылы біз 

жайлылықты сезініп, ӛзімізге күш қуат жинай аламыз екен.Сӛзбен жеткізе алмаған 

ойымызды да осы құм арқылы жеткізуге болады екен.Осы әуеннің ырғағында саусақ 

ұшымен құмның үстіне бейне түсіру жанға жайлылық сыйлайды.Қолдың ұсақ 

маторикасын дамытады, жүйке жүйесін тыныштандырады. Құмның қасиеті – 

жұмсақ болғандықтан, ол баланы ӛзіне баурап алады. Тіпті сурет сала алмаймын 

деген балалардың ӛзі де суретті салып кетеді. 

Ал, балалар құммен жұмыстанған кезде кӛңіл күйлерің қалай болды?Қандай 

сеезімде болдыңдар? 

Психолог: - Ал, балалар, енді кілемге отырайық, ертегі тыңдайық. «Ғажайып 

кӛбелектің түсі» ертегіні айтайын. Бір ғажайып елде, үлкен гүл алаңында түстер 



кӛбелектері ӛмір сүреді. Күндіз олар ұйықтап, ал түнде оянып, жан – жаққа ұшады. 

Әр кӛбелек ӛз адамына, үлкенге де кішіге де ұшып барады. Түстер кӛбелегінің  

 

 

қанаттары ғажайып. Оның қанатынан гүлдің, жаңбырдың иісі шығып тұрады. 

Кӛбелек қанатымен қағып қалса, сол адамға жақсы түс кіреді, ал қара кӛбелек 

қанатымен қақса, қорқынышты түстер кіреді. Ӛз түстеріңді естеріңе түсіріңдерші, 

сіздер қандай түстер кӛресіздер? Қорқынышты түстер кӛрсеңіздер, қара кӛбелекті 

жыртып тастайық. Міне, біз енді ондай түстерден қорықпайтын боламыз. Осы 

кӛбелектерден қандай түстер кӛргілерің келеді, бояулар әлеміне барайық.  

«Арт терапия» - 1938ж ең алғаш ғылымда енгізген Грек ғалымы Адрян Хил болды. 

Жан – жақты терапия. Арт терапия психотерапияның ең күшті дамыған түрі болып 

есептеледі. Бұл терапия балаларды қазіргі қоғамға бейімделуіне кӛмектеседі.      

Психолог: - Алдарыңда үлгілер арқылы «Граттаж» әдісі бойынша кӛбелектің 

ғажайып түсін бейнелейік. Бұл бізге эмоционалдық кӛңіл күйімізді кӛтереді. 

Психолог: - Балалар кілемнің үстіне жайғасады.  

Сендерді аналарың кішкентай кезіңде қалай атады? Болашақта армандарыңыз 

қандай? 

Армандарыңыздың орындалуы үшін алдымен сеніңіз содан соң, мына арман құсын 

ағашқа әкеліп отырғызыңыз! Арман құсы сендердің армандарыңызды бұлжытпай 

орындайды. 

Қорытынды.  

Балалар сабақ сендерге ұнады ма? 

Қандай сезімде болдыңыздар?  

Сіздерге кӛп рахмет! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Мәңгілік ел бастауы – жаңашыл педагог»  

психологиялық тренинг 

 

 

Мақсаты: Қазіргі заманға сай жаңашыл педагогтың бейнесін ашу, жұппен, топпен 

жұмыс жасай білуге, ӛз ойын ашық айтып, пікір алмасуға дағдыландыру, «Педагог» 

мәртебесін шыңдауға тәрбиелеу. 

Міндеті: Жаңашыл педагогтың бейнесін ашатын модель құру, жұппен, топпен 

тұжырым жасап, қорытындыға келу. Қатысушылардың ӛз әсерлерімен бӛлісуіне 

жағдай жасау. 

 

Тренинг  құрлымы. 

1.    Психологтың кіріспе сөзі  

2. Таныстыру жаттығуы. 

3.   Жобалау әдістемесі 

4.Флештренинг. 

5. Ойын-жаттығу 

6. Арт-терапиялық жаттығу  

7. Рефлексия: Музыка терапия  

8. Қорытындылау 

 Психологтың кіріспе сӛзі. Құрметті әріптестер! Бүгінгі семинар тренингке қош 

келдіңіздер!  

Мәңгілік ел идеясы туралы ой - түйіндерді іске асыру жолында жан - жақты 

«қаруланған» білім мен тәрбиеде болашаққа жол ашып қана қоймай, ұйытқы да, 

кӛшбасшы бола алатын - жаңашыл педагогтар қауымдастығы деп білемін.                      

Елбасымыздың биылғы жылғы халқына жолдауында баршамыздың 

мақсатымыз,мүддеміз,тағдырымыз бір,сондықтан да мәңгілік ел болуымыз үшін 

бірлікте,татулықта болуымыз қажет деген болатын. Сондықтан бәріміз бірігіп 

бүгінгі тренингімізді еш қысылмай, ойымызды еркін жеткізуге тырысып, кӛтеріңкі 

кӛңіл күймен ӛткізейік. 

  

1.Таныстыру жаттығуы: «Көңілді достар»  

Нұсқау:  Қатысушылар шеңберде тұрады. Әрқайсысы кезекпен алға адымдап, ӛз 

есімін айтып, қандай да бір ӛзіне ыңғайлы қимыл жасайды. Ал қалғандары хормен 

аталған есімді  қайталап, жасаған қимылды орындап шығарып салады. Ойын соңына 

дейін жалғасады. 

2. Жобалау әдістемесі «Сіз қандай педагогсыз?» 
  Нұсқау: Суретте жылқының силуэті бейнеленген. Сіздің міндетіңіз – осы 

картинаны аяқтау, оның сырт келбетін бейнелеу арқылы және оның жанына қажет 

фонды салу. Атқа жағымды, жайлы жағдай жасаңыз. 

        Бұл тестте жылқы – бұл ӛзіңізсіз. Бұл түсінікті де, ӛйткені кӛп жұмыс істейтін 

адамдарды жұмысшы жылқылар деп те атайды екен. Сізді  жылқының сырт келбетін  

бейнелеу арқылы , сіздің қандай педагог  екеніңізді кӛруге болады. 

    •Егер сіз жылқының сырт келбетіне басты назар аударсаңыз (тұяғын, жалын 

және аяғын салсаңыз), онда сіз еңбектене білесіз, бірақ жұмысты бір арнада 



істемейсіз. Сондықтан бір мақсатта еңбектене білген педагог болашақта еңбегінің 

жемісін кӛрері сӛзсіз.  

    •Егер сіз жылқының бет әлпетіне басты назар аударсаңыз (кӛзін, 

тұмсығын,ауызын кекілін,т.б салсаңыз), онда сізде жұмысқа романтикалық қатынас 

басым,сізде иллюзиялар мен үміттер толы. Сіз бұрын еш жерде жұмыс істемеген ӛте 

жас маман болуыңыз да ықтимал. Егер сіздің жасыңыз үлкен болса, онда шаттану, 

қуану сізге тән. 

   •Егер сіз жылқының әрбір қылын салсаңыз, ұсақ-түйек нәрсеге кӛп уақыт 

жұмсасаңыз, бұл сіздің тер тӛгуді қажет ететін еңбектерді атқаруды 

ұнататындығыңызды білдіреді. Барлық нәрсені дер кезінде орындайсыз. Ӛзіңізге 

және басқаларға сын кӛзбен қарайсыз. Сізге кез келген жұмысты сеніп тапсыруға 

болады, сіз бастаған жұмысыңызды соңына дейін жеткізетін ӛте еңбекқор адамсыз. 

Бірақ та сізбен бірге істеу қиын, ӛзіңіздің бірбеткейлігіңізбен адамды шаршатасыз! 

    •Егер сіз жылқыны шӛпке немесе алаңға қойсаңыз, бұл сіздің жақсы жағдай 

жасалған жерде жұмыс істегіңіз келетіндігіңіздің белгісі,сіз тұйықтарды, шектеу 

қоятын жұмыстарды ұнатпайсыз. Тәуелсіз болғанды қалайсыз. 

    •Егер сіз жылқыға жүген салсаңыз немесе қамыт кигізсеңіз, онда сізге 

қысыммен жұмыс істеген ұнамайды. 

   •Егер сіз жылқының алдына суы бар тегеш немесе жем қойсаңыз, онда бұл 

сіздің жұмыс істеуіңіз үшін жақсы жағдайдың жасалуын қажет еткендігіңіздің 

белгісі. 

   •Егер сіз жылқыға салт атты адамның суретін салсаңыз. Онда сіз ӛз бетіңізше 

жұмыс істей алмайсыз, біреудің бағыт беруімен немесе әмірімен жүресіз. Сізге 

біреудің сізді басқарғаны ұнайды. 

3.Флештренинг. «Құбыр» сергіту жаттығуы.  

Нұсқау: Қатысушыларға ақ парақ таратылып шеңбер бойымен тұру ұсынылады. Ақ 

парақты құбыр тәрізді дӛңгелетіп, бір-бірімен жалғасып құбыр жасауы керек. 

Жасалған құбыр бойымен дӛңгелек шарлар жіберіледі. Қатысушыларды мақсаты 

шарларды түсірмей қоржынға салу.  

4. Ойын-жаттығу «Мүсінші және саз»   

Нұсқау: Қатысушылар  жұп болып бӛлінеді. Біріншісі - мүсінші, екіншісі - саз 

балшық. Мүсінші сазға пішін береді,ал саз берген пішінге сай иілуі керек. Мүсінші 

жасаған мүсін кебу керек. Жасалған мүсінге ат қойылады. Ойын ары қарай 

жалғасады, орын ауыстырады.   

5.Арт-терапиялық жаттығу «Кезекпен сурет» 
Нұсқау:  

Жай педагог хабарлайды, 

  Жақсы педагог түсіндіреді, 

  Керемет педагог кӛрсетеді, 

        Ұлы педагог шабыттандырады. 

Балабақшамыздың  жаны – мына  сізсіздер. « Сіздер қандай болсаңыз, 

балабақшаңыз да  сондай болмақшы.  

Теориялық жағынан білімді, әлемдік педагогиканың озық үлгілерін 

жаңашылдықпен дамытып жүрген , үнемі кәсіби шеберлігін шыңдауға ұмтылатын, 

тәлім – тәрбие ісінен жалықпайтын , баланы ӛзіне тарта алатын тәлімгер 

шығармашылықтағы адам - нағыз педагог. ( Ақ парақ беріліп  «Жаңашыл педагог», 



«XXI ғасыр педагогы» моделін құру  арқылы кезекпен аяқтайды. Салынған суретті 

қорғау.) 

6.Рефлексия: Музыка терапия   

Қатысушылар алған әсерлерімен бӛліседі.          

7. Қорытындылау 

Психолог сӛзі: Сіздерге бірауыздан ӛз ойларыңызды еркін жеткізіп, пікір 

алмасқандарыңыз үшін кӛп – кӛп рахмет айтамын. 

 Әрбір күніміз мерекелі, әрбір ісіміз берекелі болсын. Дамуымыз жедел, келешегіміз 

кемел болып, болашақ ұрпақтарымыз аман  болсын.  

«Жарқын іспен күллі әлемді таң қылып, 

Жасай берсін елдігіміз мәңгілік!»  

 

Келесі кездескенше сау болыңыз! (Қатысушыларға сыйлықтар таратылады) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Ӛзін - ӛзі тану» 

семинар – тренингі. 

 

Мақсаты: Тұлғалық қасиетті білу. 

 

1. «Менің есімім» атты жаттығу. 

 Жаттығу танысу үшін жасалынады – шеңбер құрап,  

 (сағат тілі бойынша) әркім кезекпен ӛз атын атап, есімінің бас әрпі бойынша 

мінезінің қасиетін айтады. Мысалы: Сандуғаш – сымбатты,  

Әсел  - әдемі  т.б 

2. «Сіздің кӛңіл – күйіңіз қандай?» 

     Қажетті заттар: түрлі – түсті қағаздан жасалған пішіндер, маркер. 

       

1. Интерпретация  

 Қызыл – қуанышты кӛңіл –күй 

 Алқызыл – ұнамды кӛңіл – күй 

 Сары – жағымды кӛңіл –күй 

 Кӛк – суық кӛңіл – күй 

 Қоңыр – қиналған кӛңіл – күй 

 Күлгін – алаңдаушы кӛңіл – күй 

 Қара – күш – қуаттың тӛмендеуі 

 Ақ – анықталмаған кӛңіл – күй 

 

2. Әр адам ӛзіне ұнаған түрлі  - түсті пішіннің біреуін таңдайды. 

Қағаздың артына сол түске байланысты жазылған интерпретацияны оқиды. 

Мысалы: Алмас – қызыл түсті таңдаса, кӛңіл – күйі ӛте қуанышты екнін байқауға 

болады. 

3. «Әнмен бой сергіту» 

    Психолог танымал 3 – 4 ән аты (Қайрат Нұртастың әндері т.б) жазылған        

    қағаз  таратады. Қатысушылар ӛзіне тиген ән әуенін жүріп, ыңылдап     

    салады. Ойынның міндеті ӛзі сияқты ән әуенін салып тұрған адамды іздеп     

    тауып, қасына барып қосылады. Осылай дуэт, трио жиналып ән салынады. 

 

4. «Мимикалық ситуация»  
Қатысушылар үш топқа бӛлінгеннен кейін олардың топ басшылары ортаға 

шығып үлестірмені таңдайды.  Онда «Махаббат», «Бұзықтық», «Қызығушылық» 

тақырыптары берілген. Әр топ ӛз тақырыптарына байланысты мимика, 

пантомимикалық ситуация құрайды. Қалған екі команда олардың басты 

тақырыбын табады. 

5. «Ақ тілек» 

    Шардың ішіне түрлі тақырыпқа байланысты тілектер жазылады. 

    Қатысушы ӛзіне  ұнаған шарды таңдап алып, оны жарады. Шар ішіндегі       

    тілекті оқиды. 

 

 

 



6. «Менің таңбам»  
Қатысушылар үш топқа бӛлінеді. 

Міндеттері: Әр қатысушы ӛздерінің бойындағы мақсат, орта, жетістік, сенім 

қасиеттерін ӛзі ұнатқан пішіндерге түсіру арқылы, ӛз ойын жеткізу арқылы, ӛз 

кӛзқарасын таныту. 

 

Ертеде адамдар ӛздеріне бойтұмар ойлап тапқан. 15 ғасырдың екінші 

жартысында Еуропалықтар қоғамдағы ӛз орындарын білдіру үшін арнайы 

эмблемалар пайдаланған. Атақты адамдар ӛз таңбаларын мақтан тұтқан. Бұл 

таңбадан адамның жеке ерекшеліктерін, отбасы жетістіктерін, мінезін белгілеген. 

Таңба -  негізгі қалқан болып табылған. Сол таңба арқылы адамдар  бедел, қасиет, 

мадаққа ие болған.  

Қазір әрқайсыңыз ӛздеріңе таңба жасайсыздар. Әр топқа 5 түрлі пішін 

беріледі. Оның артында әр пішінде  қасиеттер жазылған. Сол бойынша әр адам ӛз 

кӛзқарастарыңызды  пішінге бес қасиет арқылы кӛрсетесіздер және оқып 

бересіздер. 

Шарттары:  

1. Алға қойған басты мақсаттарыңыз. (ең бірінші нені істей аласыздар соны 

бейнелеу керек) 

2. Ӛздеріңді жақсы сезінетін орта (отбасы, жұмысыңыз, достарыңыздың 

ортасы т.б) 

3. Ең үлкен жетістіктеріңіз. 

4. Сенімді үш адам. 

5. Ӛзіңіздің бойыңыздағы жақсы қасиеттер. 

  

7. «Табиғат сабақтары»  

 Осы тренингімді қорытындылай келе мен сіздерге мынаны айтқым      

 келеді.  Тақтаға назар аударайық! 

      «Табиғат сабақтары» деген  адамдарға лайықты қасиеттерді слайд арқылы     

       кӛрсету. 

8. «Ашығын айтқанда»  анкетасы: 

Тренингке қатысушыларға бланкалар таратылып, толтырылады. 

 

1. Тренинг ӛткізілген күн:----------------------- 

2. Менің аты – жӛнім: --------------------------- 

3. Тренинг кезінде мен не түсіндім, яғни: ------------------------- 

4. Маған ең пайдалы, құнды болғаны: ----------------------------- 

5. Тренингтегі ӛзімнің негізгі қателерім деп түсінемін: ------------ 

6. Ең жақсы ұнағаны: ------------------------------------------------------- 

7. Келесі тренингте мен келесі жайттарды білгім келеді:----------- 

8. Тренинг жүргізуші сізге ұнады ма? ---------------------------------- 

9. Мен бұдан да шынайы , ашық болар едім, егер-------------------- 

10.  Тренингке қатысушының қолы:-------------------------------------- 

      

 

 

 



 «Мен және менің ортам» 

тренинг 

 

Тренинг мақсаты: Адам ӛмірде бақытты ӛмір сүру үшін ӛзін ӛзі психологиялық 

тұрғыдан дайындауға, жеке қасиеттерін білуге қалыптастыру. 

Психолог: Құрметті әріптестер, бүгін сіздердің психикалық кӛңіл - күйлерінізді 

кӛтеруге, ӛз бойларыңыздағы шығармашылық қабілеттеріңізді бағалай білуге, ӛз 

ӛзіңізге құрметпен қарауға, бір - бірімізбен сыйластық қарым - қатынаста болу 

мақсатында тренингке ұйымшылдықпен қатысуға шақырамын. 

«Танысу» жаттығуы 

Тренингке қатысушылар ӛз - ӛздерін таныстырады.  

«Сыйлық» ойыны 

Мақсаты: Рефлекция процесін күшейту, ұжымда жағымды психологиялық ахуал 

орнату, топ мүшелерінің түсінісуіне, ұжымда тұлғааралық қарым қатынастың 

маңызды сапаларын ашу. 

  Ойынға қатысушылар шеңбер бойымен тұрады.  Қазір сіздер бір -  

бірлеріңізге, яғни ӛзіңіздің сол жақта тұрған кӛршіңізге (сағат тілімен) сыйлық 

сыйлайсыздар. Кӛршіңізге қандай сыйлық жасайсыз, сыйлықты үнсіз ым -  ишара 

арқылы кӛрсетіп бересіздер. Сіздің кӛршіңіз қандай сыйлық сыйлап жатқанын 

түсінетіндей болу керек. Барлығы сыйлықтарын алып болғанша ештеңе 

айтылмайды. Барлығы үнсіз жасалады.  

Талқылау: 1. Кӛршіңіз Сізге қандай сыйлық жасады деп ойлайсыз? 

                    2. Қандай сыйлықты сыйлағанын сіз  тез түсіндіңіз бе? 

                    3. Сізге сыйлық ұнады ма? 

                    4. Қандай әсер 

«Мен ерекшеліктерім» жаттығуы 

 

Мақсаты: Қатысушы ӛз бойындағы жағымды - жағымсыз қасиеттерді айыра, 

мойындай білуге үйрету. 

Нұсқау: (Слайд арқылы) Психолог адам бойында кездесетін жағымды - жағымсыз 

қасиеттерді білу үшін  қатысушыларға геометриялық пішіндерді таңдауға рұқсат 

етеді. Таңдалған пішін бойынша қандай адам екені айтылады.  

 

«Ӛрмекші торы» жаттығуы. 

 

Нұсқау: Қатысушылар шеңбер бойымен отырады. Жіп кімнен ілініп басталса, 

сонымен аяқталып ӛрмек жиналу керек. 

Жаттығу шарты: Бірінші қатысушы кез келген қатысушыға жағымды қасиетін 

немесе тілегін айтып, жіпті саусағына іледі, ӛрмек тоқылады. Ал, келесі адам ары 

қарай жалғастырады. Соңындағы адам ӛрмек бойымен жағымсыз қасиетін айтып 

жинайды. 

Рефлекция: Айтылған сынды түзете білейік! 

 

Тренингке қатысушыларға арналған  «Сіз қандай тәрбиешісіз?» атты сауалнама 

береді. (сауалнама таратылады) 

 

 



 

Қорытындылау. 

 

«Алған әсеріңіз қандай?»  Үлестірмелі карточкалар арқылы (смайликтер) анықтау. 

Тренингке қатысушарға кӛп рахмет! Сау болыңыздар! 

 

 

Сауалнама  «Сіз қандай тәрбиешісіз?» 

1. Тәрбиешілік қызметке қалай келдіңіз? 

     А) Жүрек қалауымен 

Б) Кездейсоқ 

В) Лажым жоқтығынан 

2. Сіз үшін тәрбиешінің жұмысы? 

            А) Керемет жұмыс 

Б)  Күнкӛріс үшін 

            В) Бас қатыру 

3. Балалардың сіздің біліміңізге кӛзқарасы?  

А) Ӛте сауатты деп есептейді 

Б)  Қанағаттанарлық 

В)  Олардың кӛзқарасында жұмысым жоқ. 

4. Балабақшада байқау болатын болса? 

     А) Міндетті түрде менен кӛмек сұрайды 

           Б)  Кейде 

           В)  Маңыма мүлдем жоламайды 

5. Сіздің оқу іс - әрекет ӛту тәсіліңіз? 

     А) Қызықты материалдарды жиі қолданамын 

           Б)  сирек қолданамын 

           В)  Тек кітаппен шектелемін 

6. Бала сіздің қателігіңізді тапса? 

А) Қатемді мойындап, кешірім ӛтінемін 

Б)  Үндемей құтыламын 

            В)  Ӛзімдікі дұрыс деп жеңістік бермеймін. 

7. Ұйқыдан кейінгі уақытта балалармен  ұйымдастырамын? 

     А) Балалар арасында жарыстар 

Б)  Әдіскер  ескерткенде 

            В)  бас ауыртқым келмейді 

8. Балаға қол жұмсайсыз ба? 

А) Мүлде қол жұмсамаймын 

Б)  кейде 

В)  «Айға намаз үйреткен таяқ» деп есептеймін 

 

 

 



 

 

 

9. Тәрбиеші болғаныңызға: 

      А) ризамын 

Б)  маған бәрібір 

            В)  ӛкінемін 

10.  Ұжым арасында беделіңіз? 

А) ӛте жоғары 

Б)  жақсы 

В)  орташа 

Әрбір «А» жауабына – 5  ұпай, «Б» жауабына - 3  ұпай,  

«В» жауабына  - 1 ұпай есептеңіз. 

 

 

Сауалнама кілті:   

40 – 45 ұпай жинасаңыз:  

Сіз бала үшін биік тұлғасыз. Сіз бала тәрбиесіне жан тәнімен берілген жансыз. 

30 – 21 ұпай жинасаңыз: 

Сізге кӛп іздену керек. 

15 – 11 ұпай жинасаңыз: 

Сіз босқа уақыт ӛткізіп жүрсіз. Орныңызды бала жанын түсінетін Шын тәрбиешіге 

босатқаныңыз жӛн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Нұрлы жүрек»  

психологиялық тренинг 

 

Мақсаты: «Алғыс айту», «сыйластық», «құрмет» адамгершілік құндылықтары 

туралы түсініктерін кеңейту. Үлкендер мен кішілер арасындағы сыйластық, қарым – 

қатынас жасау іскерліктерін дамыту. 

Психолог: - Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер! Бүгінгі «Нұрлы жүрек» атты 

тренингімізді сіздермен қуанышты кӛңіл күйде бастағым келіп отыр! 

Жақсы сӛз айту, жақсылық жасау – әрбір адамның сіндеті. Әрине, әр күні алғыс 

айтуды кейде ұмытып, кӛңіл бӛлмейміз. 

Алғыс айту сӛзінде бір сиқырлық бар – олар арқылы бір – бірімізге ризашылық 

білдіріп, кӛңілімізді кӛтеріп, жақсы эмоциялар  сыйлаймыз. 

Алғыс айту -  адамдарды тыныштандырады, жүрегін жылытудың бір амалы, 

бастысы айтылған алғыс жүректен шығуы тиіс.  

Амандасу тренингі «Жан жылуы» 

Шеңбер болып қолымыздан ұстап, бір – бірімізге сӛздерді айтайық. 

-Мен сенен жылу аламын, 

Жүрегіме саламын. 

Досыма сыйлаймын! 

Сәттілік тілеймін. 

 

 «Сиқырлы қорапша» жаттығуы 

           Қорапты бір – біріңізге бересіздер. Алған адам оны ашып ішіне қарайды. 

Оның ішінжде қайталанбайтын бейнені кӛресіздер. Оған күліп қарауыңыз керек.  

Талдау: Жан – жақты және қайталанбайтын бейне деген сӛзді қалай түсінесіздер? 

Сіздер ол бейнеге күліп қарағанда ол сізге қалай қарады? 

 

Демек, біз – сіз, әрбір адам ӛз алдына жан – жақты қайталанбайтын дүние екен. 

«Миға шабуыл» 

«Алғыс айту, ризашылық білдіру» дегенді қалай түсінесіздер? 

Ӛзіңіздің ризашылығыңызды, алғысыңызды қандай сӛзбен білдірер едіңіздер? 

Сіз кӛбіне қандай жағдайларды алғыс айтасыз? 

Алғыс айту қиын ба, кешірім сұрау қиын? 

Олай болса, «Жүректен жүрекке» айдарына шақырамын. 

Менің қайырымды жүрегіме ризамын! 

Менің мейірімді жүрегіме ризамын! 

Мен айналама тек жақсылық тілеп, алғыс білдіремін! 

Ӛмір берген анама ризамын! 

Бақытқа бӛлеген балаларыма ризамын! 

Мен ризамын! 

Мың алғыс! Мың алғыс! Мың алғыс! 

 

 

 



 

 

Алғыс айту, ризашылық білдіру адамгершілік қасиет. Адамгершілігі мол, кең 

пейілді жүрегімізге қол соғып қояйық! 

 

«Еңбек ағашы» жаттығуы 

 Сіздерге жапырақтар, гүлдер және жемістер таратылып беріледі. Сұрақтарға ӛз 

ойларыңызды жазып, әрқайсысын ӛз орнына, яғни бұтаға ілесіздер! 

Жапырақтар – тәрбиеші қандай болуы керек? 

Гүлдер – тәрбиешінің еңбегінің нәтижесі? 

Жемістер – бала қандай болуы керек? 

Талдау: Міне, сіздер «Еңбек ағашын» құрастырып шығардыңыздар. Сіздің 

еңбектеріңіздің жемісі осы емес пе? Керемет! Ӛте тамаша! Рахмет! 

 

Қорытынды. 

Мына жүрекшені алып, ӛзіңіздің кімге алғыс айтқыңыз келетін жүректен шыққан 

ризашылығыңызды жазуыңызға болады.  

Сау болыңыздар! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

          

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 


