Кенжебекова Р.И., Молдабек Қ., Мауленбердиева Г. Б.
Халықаралық гуманитарлық-техникалық университеті Шымкент қ.
БАЛАЛАРДЫҢ АҚЫЛ-ОЙЫН ДҰРЫС ДАМЫТУ
Талаптарды жүзеге асыруда математиканың негiзiн меңгерту жас ұрпаққа
бiлiм беру мен тәрбиелеудiң бiрден-бiр негiзгi элементi болып табылатындығына Елбасының „Рухани жанғыруында“ баса назар аударылған [1].
Баланың жетi жастан кейiнгi жетекшi iс-әрекетi оқу болып есептеледi.
Сынып оқушысы оқу үрдiсiнде табиғат әлемiмен және адамдардың өмiрiмен,
оның бүгiнгi кұнымен және өткенiмен танысуын жалғастыра бередi. Оқу iсәрекетi мен тәртiппен белгiленген iс-әрекетте сынып оқушысы жануарлар мен
өсiмдiктер әлемi өмiрiнiң заңдарын, тiл және мөлшер, кеңiстiк және уақыт
заңдарын танып бiледi, басқа адамдарды, олардың еңбегiн, еңбек пен танымның
субъектiсi ретiнде өзiн де танып бiледi [2].Оқу материалдары бала психикасына
зор талап қояды.Өйткенi ұғыну - өте күрделi әрекет.

Ұғыну бiрнеше

кезеңдерден тұрады. Мәселен, мұның бiрiншi кезеңiнде (таныстыру кезеңi) бала
ненi, қалай оқу керектiгi жайлы мағлұмат алады. Бұдан кейiн ол ойындағысын
тәжiрибеде орындап көредi. үшiншi кезеңде ұғынғанын сөзбен тұжырымдайды,
төртiншi кезеңде бала ұғынған нәрсесiн ойына ұстап тұрады да,

бесiншi

кезеңде балада зат пен құбылыс туралы белгiлi ұғым қалыптасатын болады.
Ақыл-ой амалдарын меңгеру арқылы бала шындықтағы заттардың байланыс
қатынастарын ажыратады, бiр нәрсенi екiншiсiмен салыстыра дәлелдей алуға,
олардың айырмашылық, ұқсастықтарын көре бiлуге үйренедi, мұндағы себеп
пен нәтиженiң заңды байланысына түсінеді. Мәселен, “от жақса, түтiн шығады”
дегенде оттың жануынiң шығуына себеп болып тұрғандығын бала байқайды да,
шындықтағы нәрселердiң бәрi де бiр-бiрiмен осындай байланысатындығын
түсінеді. Нәрседе себеппен қатар, нәтиже де болатындығына баланың түсінiп,
көзiнiң жетуi ұғыну деп аталады. Бастауыш сынып оқушылары оқу материалдарының мәнiсiне тереңдеп бара бермейдi. Оларды жай жаттап алады да өз
бетiнше пiкiр айтуға ора шолақ келедi. Бұдан анализ, синтез процестерiнiң

балада онша дамымағаны көрiнедi. Мұғалiм оқушы

ойлауындағы анализге

жеткiлiксiз көңiл бөлетiн болса, бала материалдың бiр-бiрiмен қиысып
байланыспаған жеке жақтарын меңгередi де, осыдан ұғымның мәнiне толық
түсінбей қалады. Сондай-ақ, мұғалiм синтездеу тәсiлiн ойдағыдай пайдалана
алмаса, жаңа материал бұрын-ғысымен дұрыс байланыспай қалады да, берiлген
мағлұматтың практикалық мәнi кеми түседi. Кейбiр мұғалiмдер баланың
белсендi ойлау процесiн дамытудың орнына оның ес-қабiлетiн өсiруге ерекше
мән бередi, бiрақ баланың есiн дамыту онша мәндi нәрсе емес деген қорытынды
шықпайды. Балаға ойлаттырып, әр нәрсенi бiр-бiрiмен салыстырғызып, талдап
жинақтатып, дәлелдеткiзiп үйретсе ғана олардың танымы мазмұнды болады.
Ал, материалды сол күйiнше жаттап алу, оның мағынасына түсінбей оқу жақсы
нәтиже бермейдi, бала дұрыс бiлiм ала алмайды. Бастауыш сынып мұғалiмдерi
осыны қатты ескергендерi дұрыс.
Психолог П.Я.Гальперин (1902-1988) өзiнiң “Ақыл-ой әрекетiнiң сатылап
қалыптасу” теориясында

бала мәселенi шешу үшiн алдымен сыртқы

материалдық әрекеттердi (затты ұстап көру, тұрқын, көлемiн ажырату,
шамамен өлшеу,т.б.) пайдаланады, сосын, оның бейнесiн елестетедi. Содан соң
дауыстап, және iштен айта алатын болады да, сөйтiп сыртқы заттық әрекетi
бiртiндеп iшкi ой әрекетiне айналады дейдi [3]. Баланың бiлiм меңгеруi,
мұғалiмнiң сабақ оқытуы екеуi де “инемен құдық қазғандай” аса, қиын нәрсе.
Сондықтан ұстаз әр уақытта оқушының рухани тiлектерiн ұдайы қанағаттандырып, оның табиғатты, өмiрдi, адамдар еңбегiн бiлуге құштарлығын дамытуы
қажет. Мәселен, бастауыш сынып оқушыларының зердесiнде “бәрiн бiлуге”
құштарлықтан туындайтын тамаша қасиет бар. Олар: “Қоянның артқы аяқтары
неге ұзын?”, “Ақ тиiн неге ағаш басында тiршiлiк етедi?”, “Шалқалап тұрған
шыбындар неге құлап кетпейдi?” т.б. осындай көптеген сұрақтар қояды. Кейбiр
ата-аналар, тiптi мұғалiмдер де балалардың осындай үйреншiктi, мәнiсi бар
сұрақтарына жауап бермейдi, “сен мұны бәрiбiр түсіне алмайсың”, “жоғары
сыныпқа барғанда оқисыңдар” деп ұзын арқау, кең түсауға салып кете бередi.
Әрине, сұрақ бiткеннiң бәрiне жауап қайтара берудiң қажетi жоқ, бұл

сұраулардың кейбiреулерi осы жастағы балалардың интелектiк мүмкiндiктерiне
сәйкес келмейдi де. Бiрақ мына жағдай әр уақытта есте болуы тиiс. Егер бала
мүмкiндiктерi жете бағаланбаса, тiлектерi қанағаттандырылмаса, бұл оның
дүниенi танып-бiлуге құштарлығының болмауына әкелуi ықтимал. Балалардың
ақыл-ойын дұрыс дамыту үшiн оқытуды тым жеңiлдетудiң де қажет жоқ.
Баланың ойына жеткiлiктi азық беретiн оқу ғана қарқынды дамытуға септiк
тигiзе алады. Мәселен, 1 сыныптың мұғалiмi балаларға 9 санының екi және
жетiден, алты және ұштен құралатындығын айтып: “9 саны тағы да қандай
сандардан құралады?”- деп сұраса, олар “төрт пен бестен”-деп жауап бередi.
“Тоғыздан төрттi азайтсақ, қанша қалады?”. “Тоғыздан бестi азайтсақ ше?”,
“Сендер ненi аңғардыңдар?” деп мұғалiм ой сала сөйлейдi. Балалар “Қосындыдан қосылғыштардың бiрiн шегерсек, онда, екiншi қосылғыш шығады”
дейдi. Мұғалiм тағы да ойын жалғастырып: “Екiншi қосылғышты шегерсек
қайтедi?” десе, “Онда бiрiншi қосылғыш шығады” дейдi бiр оқушы. “Олай
болса, қосындыдан қосылғыштардың бiреуiн шегерсе”, деп мұғалiм сөзiн
сабақтай бергенде, “екiншiсi шығады” деп бала сөйлемдi аяқтайды. Мiне,
оқушының ойлау белсендiлiгiнiң дамуы, бiлiм мен дағдыға қанығудың негiзi
осылай қаланады, сөйтiп шамалардың ара қатынасы мен амалдарды терең
түсінетiн болады. Бұл жай бастауышта арифметиканың аясынан шығып,
бiрiншi сыныптан бастап оқу бағдарламасына геометрия мен алгебраның
элементтерiн кiргiзуге мүмкiндiк бердi. Осының арқасында шәкiрттер заттар
мен фактiлердi саралап, салыстырып, әр құбылыстың неден туындайтынын,
яғни оның себебiн iздестiретiн болады, олар сұраққа тек жай жауап берiп қана
қоймай, өздерi де сұрақ қоя бiлiп, оны өз бетiнше шеше бiлуге машықтанады.
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