
ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА 
НЕГІЗДЕЛГЕН БІЛІМ БЕРУ 

қашықтан оқу-тәрбие жұмысы: 



«Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын іске 

асыру 

Үй жағдайында баланың күн 
тәртібін реттеу, уақытты дұрыс 
пайдалану мен  қызықты 
өткізуді жоспарлауға көмекші 
құрал 



“ 

Выступающий
Заметки для презентации
Prezent book







Күнделікті жасалуы 
ұсынылатын іс-әрекеттер 

1-6 сынып 
• Күнделікті бір жақсылық жасау 



Күнделікті жасалуы ұсынылатын іс-
әрекеттер 
 
7-11 сынып 
1. Спортпен шұғылдану 
2. Ой-өрісіңізді арттыру. Кітап оқу. 
3. Құндылықтарды дамыту 



1-6 СЫНЫП 

• АПТАНЫҢ ЖОБАСЫ 

• ҚОЛӨНЕР ТУЫНДЫСЫ  

• ДЕРЕКТІ ФИЛЬМДЕР  

• АПТАНЫҢ ҒИБРАТТЫ ӘҢГІМЕСІ (4-6)  

• КІТАП 

• АПТАНЫҢ ОЙЫНЫ  

• АПТАНЫҢ ҚОЛӨНЕР ТУЫНДЫСЫ  (1-3) 

• КӨРКЕМ ФИЛЬМДЕР  



Денсаулық 

Адамның қорғаны боп 
табылатын иммунитетті 
(ағзаның қарсыласу 
қабілеті) нығайтса 

“шынықсаң, шымыр боласың” 



 Кітап оқу 

Адам  оқыған кезде жады мен эмпатияны 
жақсартып қана қоймай, сонымен 

бірге,  өзін жақсы және позитивті күйде 
сезінеді. Ғылыми тәжірибелер  оқудың 

денсаулықты ширатуда таңқаларлық әсері 
бар екенін, соның ішінде депрессиямен 

күресу, күйзелістен арылуға көмектесетінін 
дәлелдеген. 

 
(Gregory S. Bern, 2013) 

 “Кітап-ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына” 



Құндылықтар 

Мысалдар: 

Құндылықтар-өміріміздің басты бөлігі. Құндылықсыз 
адам да, қоғам да болмайды. Адамның адамнан 
айырмашылығы - оның бойындағы ізгі қасиеттерде, 
адамгершілік құндылықтарда. Сол себепті адами 
қасиеттерді үнемі азықтандырып отыру өте маңызды.  

Өзіме хат. 



Ата-ана 

Тәрбие, ең алдымен,  отбасынан бастау 
алатындықтан, ата-аналардың  үлгі болуы 
өзекті мәселе. Себебі бала естігенін емес, 
көргенін істейді. 
 

Зерттеу бойынша, достарыңызбен және 
отбасымен өткізілген уақыт  - 
табысыңыздың еселеніп өсуінен де көп 
бақыт сыйлайтыны дәлелденген.  
(George Vaillant, 2009) 

 “Кісінің кісілігі - ақыл мен жүректің келісіп шешкен ісінде”  



Оқушылардың өзін-өзі дамыту бойынша қосымша 
апталық тапсырмалар 

Апталық кітап Апталық чаллендж Апталық жоба 

Апталық отбасылық 
тәрбие сағаты  

Апталық отбасы 
мүшелерімен бірігіп 
ойнайтын ойын  

Апталық отбасымен бірге 
көруге арналған фильм  

01 02 03 

05 06 07 

Апталық қолөнер 
жұмысы 

07 

04 



Назарларыңызға 
рақмет! 
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