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ТТШТ - (ТРИЗ) технологиясы арқылы балаларға
экологиялық тәрбие берудің маңызы
Бүгінгі уақыт талабында қоғам өте тез дамып, жаңалықтар өмірімізге
тез еніп жатыр. Қоғам дамуының ең басты шарты – шығармашыл тұлға
тәрбиелеу, уақыт талабына сай мәдени деңгейі мен шығармашылық қабілеті
жоғары шәкірт әзірлеу. Балалардың қабілеттерін дамыту және оны тәрбиелеу
– бүгінгі таңдағы көкейтесті мәселелердің бірі. Қазіргі таңда адамзат ауасын
жұтып,суын ішіп отырған табиғат Ананы қорғап,аялау барша жұртқа
тіршілік қамы,табиғи қажеттілік.Сондықтан да бүлдіршіндерді айналадағы
табиғи ортамен үнемі қарым-қатынаста болуға үйрету, олардың ұғымдарын
қалыптастыру, табиғатқа деген жанашырлыққа тәрбиелеу қазіргі
балабақшадағы тәрбие ісінің өзекті тармақтарының бірі болып
табылады.Табиғатпен таныстыру - балалардың танымын дамытудың басты
құралдарының бірі. Балабақшадағы тәрбиенің мақсаты - табиғатты аялап,оны
қамқорлыққа алып күту,табиғат жөнінде қарапайым білім бере отырып,тірі
және өлі табиғаттағы құбылыстар жөнінде қарапайым ұғымдар
қалыптастыру. Мұнда балалардың қоршаған орта жөніндегі ұғым
түсініктерін байытатын жалпы және нақты ғылыми мәліметтер алуының
маңызы зор. Табиғатпен таныстыру барысында

"Табиғат бүкіл тіршілік

атаулының алтын ұясы, тал бесігі, өсіп өнер мекені" екендігі жөнінде нақты
түсініктер беріледі. Мектеп жасына дейінгі балалардың тірі және өлі
табиғатқа деген сүйіспеншілік қарым- қатынасын тәрбиелеу мақсатында
табиғатпен таныстыру, яғни табиғатты қорғау - экологиялық тәрбие мен
білім беру жұмыстары арқылы жүргізіледі. Мектеп жасына дейінгі балаға
экологиялық тәрбие беру маңыздылығы. Табиғат әлемі таңғажайып және
керемет.Дегенмен, барлығы бұл сұлулықты, аспан, су, жапырақ түстерінің

алуандығын көре білмейді. Табиғат балаға күнделікті әсер етеді.Бірақ
балалар көп нәрсені байқай бермейді, үстірт қабылдайды. Табиғат сұлулығы
рухани қайырымдылыққа тәрбиелеуде үлкен рөл атқарады, яғни, балаларды
мейірімділікке, адамгершілікке, жақын адамдарға қамқор бола білуге
көмектеседі. Балалар үшін табиғат-бұл әр түрлі табиғи құбылыстарды
танудың және сөздік қорын байыту көзі. Бұл-балалардың сөйлеу және ойлау
қабілетінің дамуына ең қолайлы және пайдалы фактор. Табиғат баланың
тұлғалық қалыптасуына зор ықпал етеді. Баланың қандай болып өсуі бізге,
ересектерге байланысты. Балабақша балаларының экологиялық тәрбиесі
алуан түрлі ықпал ету құралдарының көмегі арқылы іске асырылады: саяхат;
мұражайларға бару; мақсаттық серуен; телебағдарламалар, бейнефильмдер;
табиғат туралы көркем әдебиеттер; суреттерді, фотосуреттерді,
иллюстрацияларды тамашалау; музыка тыңдау; дидактикалық ойындар,
мақал-мәтелдер. ТТШТ-өнертапқыштық тапсырмаларды шешу теориясының
негізін салушы – Генрих Альтшулер. Оның технологиясының басты идеясы
техникалық жүйелер белгілі бір заңдармен туындап, дамиды.
Бұл заңдарды тануға болады және өнертапқыштық тапсырмаларды
шешу үшін қолдануға болады.
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мектеп жасына дейінгі балалардың сөйлеуін, тапқырлығын, шығармашылық
елестетуін, диалектикалық ойлауын дамыту үшін бала - бақшаларда табысты
қолданылады. ТРИЗ мақсаты – балалардың ой-өрісін дамытумен қатар, жүріп
жатқан үдерісті түсіндіре отырып, жүйелі ойлауынуға үйрету.
Тәрбиешілердің қолына балалардың қоршаған ортаның қайшылықтары мен
біртұтастығын ұғынуға қабілетті шығармашылық қасиеттерін нақты
практикалық тәрбиелеу құралын беру.
Балалармен жұмыс жасаудың негізгі құралы педагогикалық ізденіс
болып табылады. Педагог балаларға дайын білім бермеуі керек, олардың
алдында ақиқатты ашпауы тиіс, ол ақиқатты өзі табуы қажет. Егер балалар
сұрақ қоятын болса, сол уақытта дереу жауап бермеуі керек. Керісінше, ол

өзі не ойлайтындығын сұрауы қажет. Оны талқылауға шақыру керек.
Жетелеуші сұрақтармен баланың жауапты өзі тапты деуге алып келуі керек.
Егер бала сұрақ қоймаған жағдайда, педагог қайшылықтарды атап
көрсетуі тиіс. Баланы жауапты табу жағдайына, яғни құбылыс немесе заттың
тануы және қайта түрленуінің тарихи жолын қайталауы керек жағдайға
қояды. Мәселен, тәрбиеші балаларға ағаштың қасиеттері туралы білім бере
отырып, «Егер жерде ағаш болмаса не болар еді?» деген сұрақтан бастауы
мүмкін. Балалар өздерінің ой-пікірлерінің нұсқаларын айта бастайды. Одан
кейін: «Ағаш несімен пайдалы?» деп сұрақ қояды. Жауаптардың түрлі
нұсқалары айтылады, кейбір жауаптар қайталанғанымен, ағаштың жаңа
қасиеттері мен ерекшеліктері ашылады. Балабақшадағы экологиялық тәрбие
жұмысы, тәрбиенің негізгі салалары болып есептелетін адамгершілік,
эстетикалық, еңбек тәрбиелерінің желісінде және халықтық педагогиканың
қайнар бұлағын пайдалана отырып жүргізсе, айналадағы орта,табиғат
жайындағы жалпылама ұғымдар нақтыланып, қалыптаса береді.
Экологиялық тәрбие жұмысына орай көрнекіліктерді қолдана отырып,
табиғат бұрышының жабдықталуына байланысты конкурстар
ұйымдастырылып экология проблемалары туралы, жағымды және жағымсыз
әрекеттер бейнеленген картиналар пайдаланылғаны, ата аналар мен
тәрбиешілердің бірлескен жұмысының нәтижесінде табиғат туралы шағын
кітапхананы өлі және тірі табиғатпен жабдықтау арқылы көрме
ұйымдастырылғаны дұрыс. Қорыта келе казіргі заман талабына сай барлық
әдіс-тәсілдер, жаңа технологиялар мектепке дейінгі мекмелерде балаларға
білім беруде өте қажет. Оның ішінде балаларға экологиялық тәрбие беруде
ТТШТ технологиясы өте тиімді. Технологияның тиімді жағы баланы
сөйлетеді, тілін дамытады, балалардың жаңа тақырыпты түсінуіне кең
мүмкіндік береді. Бөбек-жай балаларына ТТШТ технологиясы жан-жақты
шығармашылдық ұранымен баланы оқытуға, тәрбиелеуге септігін тигізеді.

