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Қазақ тілін оқыту əдістемесі ғылымының тарихы – қазақ тіл 

білімінің, педагогикасының, философиясының, психологиясының, 

мəдениетінің, түйіндеп айтар болсақ, қазақтың асыл ділі – 

менталитетінің маңызды көрсеткіші деуге болады. Сондықтан 

бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту əдістемесінің дамуын өзекті 

мəселе деп тануға болады. Сол себепті мақалада бастауыш сыныпта 

қазақ тілін оқыту əдістемесінің еліміздің тəуелсіздік алғаннан бергі 

кезеңде дамуы қарастырылды. 

Қазақ тілін оқыту əдістемесінің негізін қалаған А.Байтұрсынов, 

Т.Шонанұлы, С.Жиенбаев, Ш.Сарыбаев, Ғ.Бегалиев, Ж,Аймауытов, 

М.Жұмабаев сынды ғалымдар екені жəне олардың ұсынған əдіс-тəсілдері 

бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту барысында күні бүгінге дейін 

қолданылып жүргені айтылды. Атап айтқанда: талдау, жинақтау 

(А.Байтұрсынов); салыстыру, байқау, тексеру (С.Жиенбаев); 

индуктивтік, дедуктивтік (Ғ.Бегалиев); зерттеу, іздену 

(Т.Шонанұлы) əдістері осы аталған ғалымдардың еңбектерінде 

негізделгені атап өтілді. Бұлардан соң бастауыш сыныпта қазақ 

тілін оқыту əдістемесін М.Балақаев, Р.Əміров, Х.Арғынов, 

Ғ.Сүлейменов, М.Жұбанова, С.Рахметова, К.Бозжанова, 

Ш.Əуелбаев, А.Асқарбаева жəне басқа ғалымдар жалғастырғаны 

сөз болды. Одан əрі бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту əдістемесінің 

еліміз егемендік алғаннан бастап осы кезге дейінгі аралықта даму 

барысына талдау жасалды. 1996 жылдан бастап бастауыш сыныпқа 

арналған оқу бағдарламалары мен оқулықтардың жаңадан жасалғаны, 



олардың бұрынғы оқулықтардан өзгешеліктері талданды. Атап айтқанда, 

біріншіден, пəнішілік интеграцияны іске асыру, екіншіден, тілдің 

қарым-қатынас жасау құралы екенін байқату мақсатында «Тіл жəне 

сөйлеу» тақырыбы, үшіншіден, оқушыларға алғашқы лексикалық 

ұғымдар беру мақсатында «Сөз» тарауы жəне байланыстырып 

сөйлеуді дамытуға, ойлау қабілетін жетілдіруге бағытталған 

«Мəтін» тарауы енгізілгені баяндалды. Сонымен қатар жаңа  буын 

«Қазақ тілі» оқулықтарында басшылыққа алынған негізгі қағидалар 

(проблемалық оқыту идеясы; оқушылардың танымдық 

белсенділігін жəне өз беттерімен жұмыс істеу біліктілігін дамыту; 

тілдің грамматикалық жүйесі туралы түсініктерін жəне дұрыс жазу 

дағдыларын қалыптастыру; оқушылардың тілін, ойлау, талдау, 

талқылау, салыстыру қабілеттерін дамыту) көрсетілді. 

Осы кезеңдегі əдістемелік еңбектердің мазмұны заман талабы 

тұрғысынан байи түскені айтылды. Т.М.Əбдікəрімова, 

Ə.Е.Жұмабаева, Г.И.Уайсова, Б.Игенбаева, Н.М.Сламбекова, 

Б.Т.Қабатай, Г.Т.Сəдуақас, І.Хасанова, Р.Базарбекова тағы 

басқалардың еңбектері жан-жақты талданып, əдістеменің жаңа 

бағытта қарқынды дамығаны дəлелденіп, қазақ тілін оқыту 

əдістемесінің даму бағыттары көрсетіл



Мемлекет басшысы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында: 

«Əжептəуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының 

тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты 

жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. 

Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай», – 

деп атап көрсеткен болатын [1]. Бұл пікірдің қазақ тілін оқыту 

əдістемесіне де қатысы бар. Өйткені қазақ топырағында туып, 

қалыптасқан əдістерді негізгі тұғыр етіп алу керек. Осыған орай 

өткен кезеңдердегі озық педагогикалық жəне əдістемелік идеяларды 

қайтадан ой елегінен өткізіп, бүгінгі заман талабына сай жаңа 

жағдайларда қолдану ерекше маңызға ие болып отыр. Бұл қазақ 

тілін оқыту əдістемесіне де қатысты. Өйткені қай тілдің болмасын 

əдістемесінің өз тарихы, өз даму ерекшелігі бар. 

Қазақ тілін оқыту əдістемесінің қалыптасу тарихы сонау ХІХ 

ғасырдан бастау алады. Дəлірек айтқанда, қазақ тілін оқыту 

əдістемесінің тарихы Ы.Алтынсарин есімімен тығыз байланысты. 

Өйткені оның «Орыс тілін қазақтарға үйретудің бастауыш құралы» 

атты еңбегін ең алғашқы əдістемелік еңбек деп бағалауға болады. 

Ал ХХ ғасыр басында қазақ тілін оқытудың негізін салған тұңғыш 

ғалым Ахмет Байтұрсынұлы болғаны белгілі. А.Байтұрсынұлы 

салған ізбен қазақ тілін оқытудың əдістемелік негіздерін зерделеу 

саласында Т.Шонанұлы, Ғ.Бегалиев, С.Жиенбаев, Ш.Сарыбаев, 

М.Жұмабаев, Қ.Жұбанов сынды ғалымдар еңбек етті. Аталған 

əдістемешілер мектепте қазақ тілін оқыту əдістемесінің ғылыми 



негізін жасап берді. Бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту 

барысында күні бүгінге дейін қолданылып жүрген əдістердің 

барлығы дерлік, атап айтқанда: талдау, жинақтау (А.Байтұрсынов); 

салыстыру, байқау, тексеру (С.Жиенбаев); индуктивтік, дедуктивтік 

(Ғ.Бегалиев); зерттеу, іздену (Т.Шонанұлы) əдістері осы аталған 

ғалымдардың еңбектерінде негізделіп, қолданысқа енгізілген. 

Бұлардан соң бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту əдістемесін 

М. Балақаев, Р. Əміров, Х. Арғынов, Ғ. Сүлейменов, М. Жұбанова, 

С. Рахметова, К. Бозжанова, Ш. 
 

Əуелбаев, А. Асқарбаева, О. Байқуатова, Т. М. Əбдікəрімова, Ə. Е. 

Жұмабаева жəне басқа ғалымдар жалғастырды. Бұл айтылғандар 

қазақ тілін оқыту əдістемесінің өзіндік қалыптасу, даму тарихы бар 

екенін көрсетеді.Еліміз егемендік алған тұста қоғамда болып 

жатқан жаңа құбылыстар оқыту үдерісінде пайдаланылып жүрген 

оқу бағдарламалары мен оқулықтарға өзгеріс енгізуді қажет етті. 

Дамыта оқытуға байланысты жаңартуларды айтпағанның өзінде 

оқулықтағы мəтіндер мен жаттығулардың өзі жарамсыз еді. 

Мəселен, «Ана тілі», «Қазақ тілі» оқулықтарындағы кеңестік өмір 

көріністерін суреттейтін мəтіндер, даталы күндер туралы 

мəліметтер сол кезең тұрғысынан алғанда мүлдем жарамсыз 

болатын. Немесе, Оқы, оқы, оқы! – деп Ленин өзі нұсқады. 

Оқығанды тоқы тек Осында ғой іс мəні, – деген тəрізді өлең 

жолдарын алыңыз. 

 



Міне, осының бəрі оқу-əдістемелік жүйенің базисін өзгертуді қажет 

етті. Осыған орай «Жалпы білім беретін мектептің бастауыш 

сатысындағы білім мазмұны тұжырымдамасы», «ҚР бастауыш 

білімнің мемлекеттік стандарты» (1998) қабылданды. Бұл 

құжаттарда: «Бастауыш сатыда оқушының жалпы жəне психикалық 

дамуының жеткілікті деңгейіне қол жеткізу үшін, ең алдымен, білім 

берудің мақсат приоритеті түбегейлі өзгеруі керек: бірінші кезекке 

бұрынғыша оқушыны пəндік білім, біліктердің белгілі бір 

жиынтығымен қаруландыру емес, оқу əрекетін қалыптастыру 

негізінде жеке бас тұлғасын тəрбиелеу мақсаты қойылады»,– 

делінген. Осы құжаттарда қойылған талаптар бойынша дамыта 

оқытуға бағытталған əдістер мұғалімнің «дəстүрлі емес тапсырма 

түрлерін ізденудің объектісі ретінде» қоюы, «жекеліктен жалпыны 

тауып шығару», қалыптасуы тиіс «əрекеттің жалпы моделін» құру, 

«аналогтарды пайдалану», 

«объектінің жаңа қызметін көру», т.б. сияқты оқушыларды 

шығармашылық ізденіске жетектейтін іс-əрекетке қосатын, 

оқушыны «өз көзқарасының авторы» ететін əдістемелік тəсілдер 

арқылы жүзеге асады. Жоғарыда айтылған талаптарды басшылыққа 

ала отырып, бастауыш сыныпта оқытылатын барлық пəн бойынша 

жаңа оқу-əдістемелік кешен жасалды. 

Солардың ішінен «Қазақ тілі» пəніне қысқаша тоқталып 

өтейік. Бұл оқулыққа  қандай жаңалық енгізілді? Ең алдымен, 

бағдарлама талабына орай оқулықта материалдардың орналасу реті 

өзгерген. Синтаксис материалдары морфологиялық тақырыптардың 



алдына шығарылған. Оның себебі – пəнішілік интеграцияны жəне 

балалардың байланыстырып сөйлеуін дамытуды іске асыруға 

мүмкіндік жасау. Екіншіден, тілдің қарым-қатынас жасау құралы 

екенін байқату мақсатында «Тіл жəне сөйлеу» тақырыбы енгізілген. 

Бұрынғы оқулықтарда тілдің қарым-қатынас жасау құралы екеніне 

арнайы орын берілмеген. Енді тілді тек грамматикалық жағынан 

үйретіп қана қоймай, оның ең негізгі рөлі – коммуникативтік 

қызметімен таныстыру көзделген.Бұл тұста сөйлеудің қажеттілігін 

практикалық жолмен таныту мақсаты қойылған. Оны байқату үшін 

оқулықта арнайы суреттер берілген. Сол суреттер бойынша сұрақ-

жауап əдісімен адамдардың бір-бірімен сөйлесуі, кездесуі, 

хабарласуы тіл арқылы жүзеге асатыны түсіндірілген. Үшіншіден, 

оқушылардың сөздік қорын молайту, сөз мағыналарын дұрыс 

ұғынып, сөздерді орынды жұмсай білу дағдысын қалыптастыруға 

айырықша назар аударылған. Осыған орай,



 
 

«Сөз» тарауы оқушыларға алғашқы лексикалық ұғымдар беру, яғни 

сөздің лексикалық мағыналарын таныстыра отырып, оның 

грамматикалық мағынамен байланысын, ара қатысын аңғарту 

мақсатында қарастырылған. Сөз мағынасына қатысты жүргізілетін 

жұмыс оқулықтың өн бойында үздіксіз беріліп отырылған. 

Төртіншіден, байланыстырып сөйлеуді дамытуға, ойлау қабілетін 

жетілдіруге бағытталған «Мəтін» тарауы оқулыққа жаңадан 

қосылған. Мəтінмен жұмыс оқушылардың сөйлеу дағдысы мен 

машығын қалыптастырудың негізі бола отырып, өтілген тілдік 

объектінің лексикалық жəне грамматикалық жақтарын тереңірек 

түсіндіріп, талдай, жинақтай білуіне, олардың өзара бірлікте 

болатынын аңғаруға мүмкіндік береді. Сол кезде жасалған бұл 

мазмұндық өзгерістердің дұрыс екені іс жүзінде дəлелденіп, қазіргі 

жаңартылған білім мазмұнына негіз болды десек қателеспейміз. 

Жаңа   буын   «Қазақ   тілі»   оқулықтарының  кейінгі  

басылымдарында мынадай қағидалар басшылыққа алынды: 

- проблемалық оқыту идеясы;  оқушылардың танымдық белсенділігін 
жəне өз беттерімен жұмыс істеу біліктілігін дамыту; 

- тілдің грамматикалық жүйесі туралы түсініктерін жəне дұрыс жазу 

дағдыларын қалыптастыру; 

- оқушылардың тілін, ойлау, талдау, талқылау, салыстыру 
қабілеттерін дамыту. 
 
 
 
 
 



Оқулықта ұсынылған сұрақ-тапсырмалар жүйесі оқушы 

тапсырманың мəнін түсінуіне, оны орындаудағы сабақтастықты 

ұғынуына мүмкіндік тудырды. Осының бəрі баланың оқу білігін 

дамытады. 

Осы кезеңде əдістеме ғылымы іргелі зерттеулермен толыға 

түсті. Сондай зерттеудің нəтижесінде  жарық  көрген  еңбектердің  

бірі  –  əдістемеші  ғалым Т.М.Əбдікəрімованың 

«Бастауыш   сыныпта   мəтін   арқылы   тіл   дамытудың   ғылыми   
негіздері   мен   оқыту əдістемесі» деген еңбегі. Еңбекте мəтін 
құраудың теориясы мен əдістемелік негіздері сөз болады. Мəтінді 
талдау арқылы бастауыш сынып оқушыларының ойлау қабілеттерін 
арттырып өз бетінше жұмыс істетудің əдістемелік жолдары 
көрсетілген [2]. 
Осы еңбегінде ғалым мəтіннің коммуникативті белгілері мыналар 
деп көрсетеді: 

- коммуникативтік қызмет белгілері; 

- жағдаят жайының белгісі; 

- тақырыптық белгісі. 



 
 

Сонымен қатар оқу мəтіндерін іріктеу кезінде оқулықтың 

мəтіндемесі ретінде мына негізгі факторларды ескеру қажеттігін 

айтады: 

- қоршаған ортаның шынайы жағдайы; 

- коммуникативтік тақырып; 

- жанрлық-стилистикалық фактор [2, 115]. 

Мəтіннің коммуникативті белгілері, оларды іріктеудің негізгі 

факторлары мəтіннің түрін саралауға, типологиясын құруға 

көмектеседі. 

Əзия Жұмабаеваның қазақ тілі синтаксисін дамыта оқыту 

мəселесін іргелі зерттеуі нəтижесінде жазылған «Бастауыш 

мектепте қазақ тілі синтаксисін дамыта оқыту» атты монографиясы 

əдістеме ғылымына қосылған сүбелі үлес болып табылады. Осы 

еңбегінде ғалым бастауыш мектепте қазақ тілі синтаксисін дамыта 

оқытуды іс-əрекет теориясы тұрғысынан тану қажеттігін дəлелдеп, 

синтаксисті дамыта оқытудың технологиялық болмысын ашып 

көрсетеді. Синтаксисті теориялық деңгейде оқыту əдістерін 

перцептивтік, логикалық, танымдық жəне психологиялық 

қырларынан анықтап, əр топқа қатысты əдістерді былайша 

жүйелейді: 

 

 

 

 



1) Перцептивтік қырынан анықтау: тілдік əдістер: 

əңгімелесу, түсіндіру, баяндау, сұхбаттасу, кітаппен жұмыс; 

көрнекілік əдістер. иллюстрация, демонстрация, бақылау жасау; 

практикалық əдістер: жаттығу, тапсырмалар, лингвистикалық 

есептер, тілдік эксперимент. 

2) Логикалық қырынан анықтау: анализ, синтез, 

салыстыру, топтастыру, нақтылау, дəлелдеу, анықтама беру, 

аналогия, дедукция, индукция, модельдеу. 

3) Танымдық қырынан анықтау: ақпараттық мəлімет 

беру, эвристикалық əдістер, ізденім-зерттеу əдістері, көрнекілік-

ақпараттық əдістер, практикалық-ақпараттық əдістер. 

4) Психологиялық қырынан анықтау: рефлексиялық 

əдіс,зейін, ес пен жадыны дамыту, қиялы мен қабылдауын дамыту, 

ойлауы мен сөйлеуін дамыту, тыңдауын дамыту [3, 143]. 

Сонымен қатар дамыта оқыту сабақтарының құрылымдық 

ерекшеліктерін айқындап, қазақ тілі синтаксисін дамыта оқытуға 

арналған жаттығулар жүйесін жасаған. 



 
 

Бастауыш сыныптарда синтаксисті дамыта оқыту мəселесін 

зерттеген əдістемеші ғалым Ə.Е.Жұмабаева: «Оқушының оқу-

танымдық əрекетінің психологиялық құрылым ерекшеліктеріне 

байланысты сабақ үш кезеңге сай ұйымдастырылады» дей отырып, 

оның төмендегідей түрлерін көрсетеді: 

1. Мотивациялық-бағдарлау кезең (мотивациялық-

даярлық əдістері қолданылады. Мотивациялық-бағдарлау кезеңінде 

оқу міндеттері қойылып, айқындалады). 

2. Операционалдық-орындаушылық кезең (оқу-

танымдық, ізденім, ішінəра зерттеу, проблемалық əдістер 

қолданылады). 

3. Рефлексиялық-бағалау кезеңі (өзіндік бақылау, өзін-

өзі бағалау əдістері) [3, 78-79]. Г. Уайсова «Лексиканы оқыту 

əдістемесі» атты еңбегінде: «Оқушылардың сөздік қорын байыту 

– əрбір сабақ барысында бірте-бірте жүргізілетін күрделі процесс. 

Балалардың сауаттылығын жетілдіру мақсатымен жүргізілетін 

маңызды іс тек сөздік толтыру жұмысымен ғана шектеліп қалмауы 

керек. Сабақта түсіндірген əрбір жаңа сөздің мағынасын 

шəкірттердің анық ұғуынан бастап, ол сөзді өз беттерінше 

қолдана білуіне дейінгі аралықта бірнеше кезеңге бөліп қарауға болады: 

а) Жаңа сөзді оқушылардың қабылдауы, дұрыс түсінуі; 

ə) Ол сөздің барлық мағыналық реңктерімен, бояуларымен түсінікті 
болуы; 

б) Арнаулы тапсырмаларды орындау барысында оқушылардың 



мұғалім түсіндірген жаңа сөзді қолдана білу икемділігі; 

в) Сөйлегенде, жазу жұмысында өз беттерімен еркін 

қолдануы” – деп оқушылардың сөздік қорын байыту жолдарын 

көрсетеді [4, 80-82]. 

Оқушылардың тілін дамыту – бастауыш оқытудың негізгі 

міндеттерінің бірі. Бұл – бастауыш сыныпта жүргізілетін 

жұмыстардың басты бағыттарының бірі. Тіл дамыту жұмысын бала 

мектепке келген күннен бастап, яғни сауат ашу, оқу жəне 

грамматика сабақтарында жүйелі түрде жүргізу қажет. Сол себепті 

бастауыш сыныпта тіл дамыту, сөздік жұмысы үнемі басты назарда 

ұсталады. Осы бағыттағы маңызды бір зерттеу жұмысы ретінде 

Г.Т.Сəдуақастың «Бастауыш мектептегі ана тілі сабақтарында қиын 

сөздермен сөздік жұмысын жүргізу əдістемесі» атты зерттеу еңбегін 

атауға болады. Осы зерттеуінде ғалым қиын сөздердің лексикалық 

мағынасын меңгерту кезеңдерін төмендегіше бөліп қарастырады: 

1) белгілі бір мақсатты көздей отырып, қажетті қиын сөздердің 
іріктеу; 

2) қиын сөздердің лексикалық мағынасын меңгерту 
семантикасы; 

3) қиын сөздерді контексте қолдану; 
4) қиын сөздерді сөз тіркесі мен сөлемде қолдану; 

5) қиын сөздерді байланыстырып сөйлеуде қолдану. Бұлардың 

əрқайсысына жан- жақты сипаттама берген. 

 

 

 



Аталған зерттеу жұмысында əдіскер ғалым сөз мағынасын 

түсіндірудің мынадай əдістерін ұсынған: 

а) затты табиғи жағдайда бақылау немесе экскурсияға шығару; 

ə) сөздің көп мағыналылығын түсіндіру тəсілі; 

б) жаңа сөзді сөйлем ішінде қолдану арқылы түсіндіру тəсілі;  

в) сипаттамалы анықтама беру əдісі; 

г) таныс емес ұғымды оқушыларға таныс ұғыммен салыстырып 

түсіндіру;  

д) сурет бойынша жұмыс; 

ж) көрнекілік əдісі [5]. 

Н.М.Сламбекова «Жазбаша сөйлеу өнері» деп аталатын 

əдістемелік еңбегінде бастауыш сынып оқушыларының жазбаша 

тілін дамыту жұмысының мазмұны мен жүйесі, оқушылардың 

жазбаша тілін дамыту жұмыстарының лингвоəдістемелік негіздері 

жəне жазбаша шығармашылыққа үйрету арқылы тіл дамыту 

əдістемесі жан-жақты қарастырылған. Аталған еңбекте мəтіннің 

ғылыми жағынан анықталған негізгі белгілері жəне бастауыш 

сыныпта оқытылатын мəтін түрлері, мəтіндегі негізгі ой, тақырып 

т.б. туралы толық сипатталған. Осы еңбегінде Н.Сламбекова 

лингвист-ғалымдар мен əдіскер ғалымдардың пікірлеріне сүйене 

келе, бастауыш сынып оқушылары меңгеруге тиіс болатын мəтінге 

тəн мынадай негізгі белгілерді атап көрсетеді [6, 27] : 

 

 



Мəтінге тəн ғылыми белгілер Бастауыш сыныпта берілетін 
негізгі түсініктер 

1. Тақырыптық-мазмұндық
 бірлігі мен тиянақтылығы 
 
2. Коммуникативті 
мақсаттылығы, прагматикалық 
бағыттылығы 

3. Құрылымдық біртұтастығы 

4.Құрылымдық-логикалық 

жүйелілігі 

1. Мəтіндегі берілетін (ауызекі, 
жазбаша) ой, пікір, мазмұн белгілі 
бір тақырыпқа негізделеді, яғни  
мəтін белгілі бір тақырыпта 
аяқталған ойды білдіреді. 

2. Мəтінде барлық уақытта негізгі ой 
болады. 

3. Мəтінді құрылымдық бөлімдерге 
бөлуге болады. 
4. Мəтіннің құрылымдық-
мазмұндық бөлімдері жəне ондағы 
сөйлемдер бір-бірімен жүйелі түрде 
байланысады. 

 
Демек, мəтін – тақырыптық-мазмұндық тұтастықтан тұратын 

тілдік бірлік. Тақырып пен мазмұн өзара тығыз байланыста болып, 

көбіне бұл екеуі біріне-бірі сəйкес келіп отырады. Осыған орай 

бастауыш сынып оқушылары тақырып пен мазмұн бір-біріне 

сəйкес, өзара тығыз байланыста болатынын білу арқылы берілген 

тақырып бойынша оның ішкі мазмұнын болжауды үйренуі тиіс. 

Р. Базарбекова «Бастауыш сынып оқушыларын жазбаша 
байланыстырып сөйлеуге 
 



 
 

үйрету əдістемесі» атты зерттеу еңбегінде оқушыларды жазбаша 

сөйлеуге үйретудің теориялық негіздерін айқындап, ондағы 

мəтіннің рөлін көрсетіп, оқушылардың мəтін құру біліктерін 

қалыптастыру арқылы олардың жазбаша сөйлеуін жетілдіруге 

болатынын дəлелдеп, əдіс-тəсілдерін көрсеткен. Осы еңбегінде 

автор «Мəтін» тақырыбы бойынша мынадай жаттығулар 

орындатылатынын айтады: танымдық жаттығулар, түзету 

жаттығулары, шығармашылық жаттығулар [7, 80]. Танымдық-

талдау жаттығулары арқылы оқушыға мəтіннің мағыналық, 

құрылымдық ерекшеліктері танытылады. Ал түзету жаттығулары 

арқылы белгілі бір тақырып, негізгі ой бойынша дұрыс түзілмеген 

мəтінді өңдеп, қайта жөндеу, түзету дағдысы қалыптастырылады. 

Мəтінге қатысты шығармашылық жаттығу ретінде өлең, жұмбақ, 

ертегі құрастыруды ұсынуға болады. Мəселен, төмендегідей ұйқас 

бойынша «Күз» тақырыбына өлең құрастыртуға болады: 

... байлық, 

... алдық. 

... құстарға, 

... қалдық. 

Мынадай өлең құраулары мүмкін: 

Күз – береке, күз – байлық, Күзде өнім мол алдық. 

«Қош» айтысып құстарға, Кеткен ұшып біз қалдық. 

Кейінгі жылдары бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту 

мəселесі əр қырынан ғылыми түрде жан-жақты зерттеле бастады. 



Осындай жаңа ізденістің қатарында Іңкар Хасанованың «Бастауыш 

мектепте зат есімді когнитивті оқыту əдістемесі» атты зерттеуін 

атап айтқан жөн. 

І.Хасанова зерттеу жұмысында когнитивизм, когнитология 

ғылымы, концепт, концептосфера, когнитивті модель, ұлттық 

мəдени кеңістік, фрейм, ассоциация, схема, ойсурет ұғымдарына 

түсінік беріп, зат есімді когнитивті оқыту əдіс-тəсілдерін көрсетеді. 

Төменде зерттеушінің «Адам» концептісі бойынша ұсынған 

тапсырма үлгілерін келтірмекпіз. 

«Адам» концептісінің бейнелік құрылымы мынадай тілдік 

бірліктерден тұратынын көрсетеді: 

1) Адамның аты, ұлты, жасы, тегіне қатысты зат есімдер. 
2) Адамның киімі, төрт мезгілге қатысты киім атаулары мен 
киінуіне қатысты сөздер. Адамның мінезіне қатысты сөздер мен 
тіркестер. 

3) Адамның жұмысы, мамандығына қатысты зат есімдер мен 
басқа сөз таптары. 

4) Адамның туыстық қатынасына қатысты зат есімдер. 

5) Адамның атқаратын қызметіне қатысты тілдік бірліктер. 

6) Адамға қатысты дерексіз ұғымдарды білдіретін зат есімдер. 



 
 
 

«Адам» концептісінің бейнелік құрылымы бойынша жасалған 

тапсырмалар мынадай үлгіде беріледі: 

1- тапсырма. Қандай ұлттар қазаққа туыс? 

Тірек сөздер: қырғыз, татар, түрік, башқұрт, ноғай, 

қарақалпақ, құмық, əзербайжан, қарайым, өзбек, түркімен, ұйғыр 

т.т. 

2- тапсырма. Топшамаларда бас киім, сыртқы киім, аяқ киім 

түрлері жəне мезгіл бойынша түрлері жазылып таратылады. 

Мысалы: №1 топшама. Қазақ қыздарының ұлттық бас киімін 

табыңдар? 

Бас киімдер: берет, тақия, кепи, хиджаб, шəлі, малақай. 

№2 топшама. Қазақ жылқышылары қыста киген бас киімі қандай? 

Тақия, орамал, қалпақ, далбай, тымақ. 

3- тапсырма. Мінез түрлеріне қатысты мына ерке, шолжың, 

мейірімді, ертекшіл, тіл алғыш, турашыл, ақсақалды, сыйлас, 

таяқты, жарқын жүзді сөздермен ата, əже, ана, əке, аға, апа, қыз, 

іні, қарындас, көрші, қойшы сөздерді сəйкестендіріңдер. ерке – 

(қыз); шолжың – (қарындас); мейірімді – (ана); сыйлас – (көрші); 

қатаң – (əке); ақсақалды – (ата); ертекшіл – (əже); тіл алғыш – (іні); 

турашыл – (аға); таяқты – (қойшы); жарқын жүзді – (апа). 

4- тапсырма. Мамандық атауларын жазыңдар. Үлгі: Кəсіп+кер 

Сиыр, арба, қой, жылқы, мал, қасап, дəрі, балық, құрылыс. 
 
 



5- тапсырма. Туыстарыңның аттарын жазыңдар. 

Мəселен: Нұржан – ағам; Алуа – апам (əпкем); Балым – (сіңлім); 

Амантай – (інім); Сағынтай – (нағашым); Самат – (бөлем); Шырын 

– (жиенім). 

6- тапсырма. Мына мамандардың (ағаш шебері, ұста, шопыр, 

құрылысшы) қызметіне қатысты зат есімдерді тауып, жазыңдар. 

Мысалы: Ағаш шеберіне қатысты зат есімдерді жазыңдар. 

Сүргі, бұрғы, шапқы, тескіш, қырғыш, ара, ойғыш, қажағыш т.т. 

7- тапсырма. Адамға тəн ұғымдарды біл. Арман, бақыт, қиял, 
парасат, көңіл, қуаныш, қайғы [8, 116] 

 

 



Бастауыш сыныпта қазақ тілін оқытуға байланысты 1990 жылдан 

бастап осы кезге дейінгі жарық көрген əдістемелік еңбектерге 

жасалған талдау нəтижесінде мынадай тұжырым жасауға болады: 

- бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту əдістемесі 1990-2017 

жылдар аралығында қарқынды дамыды; 

- аталған кезеңде бастауыш сыныпқа арналған мемлекеттік 

стандарттар мен оқу бағдарламалары жаңадан жасалды; 

- жаңа оқу бағдарламаларына орай бастауыш сынып 

оқулықтары да жаңадан жасалды; 

- бастауыш сыныпта қазақ тілін оқытуға арналған іргелі 

ғылыми зерттеулер жүргізілді, солардың нəтижесінде білім беру ісі 

жаңа бағытта жүргізіле (мəселен, бастауыш сыныпта қазақ тілін 

дамыта оқыту, деңгейлеп оқыту, қатысымдық тұрғыда оқыту, жеке 

тұлғаға бағдарлап оқыту, когнитивтік тұрғыда оқыту т.б.) бастады; 

- бұл кезеңде білім беру үдерісінде оқытудың инновациялық 

технологиялары кеңінен қолданыла бастады; 

- 2016 жылдан бастап жаңартылған білім мазмұны бойынша 

тілдік дағдылар (айтылым, тыңдалым, жазылым, оқылым) лексикалық 

тақырыптар аясында меңгертілетін болды. 
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