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Осы әдістемелік қҧрал Қазақстандағы БҦҦ Даму бағдарламасы мен Қазақстан Республикасының 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің «Халықты әлеуметтік қорғау жҥйесін 

халықаралық стандарттарға сәйкес жетілдіру» бірлескен жобасының шеңберінде дайындалды.  

 

Қҧрал медициналық-әлеуметтік мекемелердің, жартылай стационарлардың, халықты әлеуметтік 

қорғау жҥйесінің уақытша тҧру және ҥйге барып қызмет кӛрсету ҧйымдарының  мамандары мен 

әлеуметтік қызметкерлерінің   жҧмыстарына арналған.    

Әдістемелік материалдардың мәтінін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік даму министрлігі ҧсынды.  

«Экономикалық, әлеуметтiк және қоршаған ортаны қорғауда инновациялық тәсілдердi енгiзу 

арқылы Қызылорда облысының тҧрғындарының, соның ішінде әлжуаз топтар ӛкілдерінің әл-ауқаты 

мен ӛмiр сапасын жақсарту» БҦҦ және Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің Қызылорда облысына 

арналған бірлескен бағдарламасының қаржылық қолдауымен шығарылған. 
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Жеке  дамыту бағдарламасы 

Кӛзбен кӛріп қабылдау мен зейін аударуды (ықылас қоюды) дамыту 

Бірінші кезең 

Тоқсан Оқытуың мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1 *Жекелеген заттарды жалпы фоннан бӛлектей отырып 

қабылдауға ҥйрету. Зейін аударуды (ықылас қоюды) 

қалыптастыру, балаларға шымылдықтың ар жағынан 

қуыршақтың (қоян, аю), әуелі бір ғана сол       жерде, 

кейін дәйекті тҥрде нақты екі жерде пайда болуын 

кҥтуге ҥйрету. 

Зейін аударуды (ықылас қоюды) және еліктеуді 

дамыту, балаларға әуелі затсыз, содан кейін заттармен 

(ойыншықтар) ҥлкендердің қимылын еске тҥсіруге 

ҥйрету.   

Балаларға жҧп заттарды айыруды ҥйрету. Таныс 

ойыншықтарды олардың суреттерімен салыстыруды 

ҥйрету. 

Ҧқсас суреттерді салыстыруды ҥйрету.  

«Ку-ку». 

«Мен секілді істеңдер». 

«Тығылмақ».   «Қҧстар». 

«Қуыршақ билейді». 

 «Аю сылдырмақпен ойнап отыр». 

«Қоян айна алдында». 

«Матрешканы жасыр» (екі 

қҧрамды; кӛлемінің атауы жоқ). 

«Осындайды ал». 

 «Ойыншықтар мен суреттер». 

«Осындайды тап». 

2. * Зейін аударуды (ықылас қоюды) дамыту, балаларды 

басқалардың арасындағы ӛздері білетін заттарды 

тануға (ӛзінің ойыншығын тауып алуға) ҥйрету. 

Тәрбиеленушілерге ҥлкендердің қимылына еліктей 

отырып ҥлкен заттарды екі қолмен алуды, 

кішкентайларын  — бір қолмен алуды ҥйрету.  

Балаларға екі бӛліктен тҧратын қиылған картиналарды 

(таныс ойыншықтың бейнесін) қосуды ҥйрету. 

*Пішімі ҥлкен заттарды (шар, текше) мҧғалім секілді 

нақты әрекет арқылы айыруға ҥйрету. Балаларды 

«шар», «текше» деген сӛздермен таныстыру. Пішімі 

ҥлкен заттарды (текше, кірпіш, ҥш бҧрышты призма) 

қҧрастырған кезде ҥлкендердің қимылына еліктей 

отырып салыстыруды (бӛлшектеуді)    ҥйрету. 

* Нақты іс-әрекет барысында заттың кӛлеміне қарай 

(кішкентай, ҥлкен) бейімделуге ҥйрету, тапсырманы 

орындаған кезде байқап кӛруді пайдалану.  

«Кішкентай», «ҥлкен» сӛздерімен таныстыру. 

*Олардың біртектілігіне немесе әркелкілігіне қарай 

салыстыру арқылы: «осындай — мҧндай емес» дей 

отырып, гҥлдерді айыруға ҥйрету (қызыл, сары).  

* Ойын кезінде немесе ҥйренгенін қайталау процесінде 

мҧғалімнің әрекетіне еліктей отырып, кеңістік туралы 

тҥсінікті (жоғарыда, тӛменде) айыруға ҥйрету.  Дене 

мҥшелерінің кеңістікте орналасуын  бағдарлауды 

ҥйрете бастау: бас-жоғарыда, аяқ- тӛменде. 

«Ӛз ойыншығыңды тап». «Ӛз 

орныңды тап». «Тәртіпке 

келтірейік». «Суретті жина». 

«Осындайды бер». «Сырғанайды - 

сырғанамайды». «Шарды 

алақаныңа жасыр». «Текшені 

алақаныңа жасыр». 

«Ойыншықтарды жасыр». 

«Матрешканы жина» (екі 

қҧрамды). 

«Осындай — мҧндай емес». 
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3 *Балалардың зейінін белсенді ету; ойын бӛлмесінде 

әртҥрлі жерде орналасқан қосарланған заттарды табуға 

ҥйрету. 

Кӛрсетілетін 2-3 ҥлгі шегінде заттарды олардың 

суреттерімен салыстыруға ҥйрету.  Балаларға  екі 

бӛліктен тҧратын заттардың қиылған картиналарын 

(ойыншық, киімдегі таныс заттар, ыдыстың  суреті 

және т.б.) қҧрастыруды ҥйрету.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

*Балаларға қорап қақпағын олардың пішініне 

(дӛңгелек, тӛрт бҧрышты) қарап отырып табуды 

ҥйрету.  Қақпақтың немесе қораптың кӛмегімен 

пішінін байқап кӛру арқылы  салыстыруды ҥйрету. 

Кӛлемді геометриялық пішінін (шар, текше) байқап 

кӛру әдісін пайдаланып, қораптың сәйкесінше ойылған 

жеріне кіргізуді ҥйрету. 

* Баланың зейінін заттың маңызды белгісі ретінде 

оның кӛлеміне аударуды жалғастыру.  «Ҥлкен», 

«кішкентай» сӛздерінің мәнін бекіту. Екі кӛлемнің  

геометриялық пішінін  байқап кӛру әдісін пайдаланып, 

қораптың сәйкесінше ойылған жеріне кіргізу. Ҥлкен 

затты қолымен, ал кішкене затты – саусақтарымен 

алуды ҥйрету.  Тӛмен тҥсіруді ҥйрету. * Ҥлкендердің 

әрекетіне еліктей отырып, балаларды қызыл және сары 

гҥлдерді ажыратуға ҥйретуді жалғастыру. Гҥлдердің 

атауымен таныстыру: «қызыл», «сары». 

«Жҧбын тап». 

«Кімде дәл осындай бар».       

«Лото». 

 «Суретті қҧрастыр». 

«Шар мен текшені жасыр».      

«Кімнің ҥйі?». 

«Терезені тап» (екі ойығы бар 

қорап). 

«Шарды қорапқа сал». 

«Текшені қорапқа сал». 

«Шарларды итер». 

«Қонжық пен қуыршаққа 

кӛмектес». «Мҧнара сал». 

«Қуыршақты ҧйықтауға жатқыз».  

«Тҥрлі тҥсті текшелер». 

«Қуыршаққа арналған бәтеңке».  

«Қонжықтарға арналған бас 

киімдер».  

 «Қояндарға арналған доптар». 

 

Есту арқылы қабылдау мен зейінді дамыту 

Бірінші кезең 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1. * Есту зейінін дамыту. Балаларды ауызбен 

айтылмайтын дыбыстарды тыңдауға ҥйрету, оларға 

қызығушылығын тудыру. Ауызбен айтылмайтын 

дыбыстардың (дҥрсіл, қоңырау, сыбызғы) бір нәрсенің 

алдын алатынын, хабарлайтынын кӛрсету. Балаларға 

есту   қоздырғыштарына ден қоюды ҥйрету. 

Балаларды музыкалық аспапта ойнаумен таныстыру. 

Тҥрлі аспаптардың әртҥрлі ҥн шығаратынын кӛрсету. 

Музыкалық аспаптарда (балалар пианиносы, барабан, 

металлофон, бубен) ойнауға балалардың 

қызығушылығын тудыру. Балаларға ойнау әрекеті 

барысында тҥрлі аспаптардан шыққан дыбысқа жауап 

ретінде  тҥрлі қозғалыс реакциясын жасауды ҥйрету  

(барабанның даусымен адымдау, дабылдың даусына,  

пианино ҥніне билеу және т.б.). 

«Тук, тук, тук». «Онда кім 

бар?».  

«Қоңырау шалған кім?». «Не 

гуілдеп тҧр?». «Қуыршақ 

қандай аспапта ойнап тҧр?». 

«Қоян қандай аспапта ойнап 

тҧр?».  

«Қонжық қандай аспапта 

ойнап тҧр?».  

«Келіңдер, билейік». «Біз 

адымдаймыз». «Кӛңілді 

бубен». 

 

 

2. *Балаларға бастапқыда екі музыкалық аспаптың ҥнін 

(барабан — пианино) айыруды ҥйрету. Балаларға 

«Адымдаймыз және билейміз». 

«Мен қандай аспапта 
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бастапқыда екі музыкалық аспаптың ҥнін (барабан — 

пианино),  содан кейін белгілі бір аспаптың ҥніне ден 

қоя отырып ҥш аспаптың -  (барабан - металлофон — 

пианино) ҥнін айыруды ҥйрету. 

*Есту зейінін дамытуды жалғастыру. 

Балаларға дыбысқа еліктеуді ҥйрету (ав-ав, мяу, ко-ко, 

пи-пи, және -го-го), оларды тиісті ойыншықтармен 

салыстыру. 

ойнадым?».   

«Кім қалай айқайлайды?».  

«Бізге кім келгенін қараңыз». 

 «Ҥйшікке жасырынған кім?». 

 

3. *Олардың 2-3-еуінің ішінен таңдап алған кезде сәйкес 

картинамен салыстыра отырып, балаларға дыбысқа 

еліктеуді ажыратуды ҥйрету (ав-ав, мяу, ко-ко, пи-пи, 

және -го-го).   

Балаларға есту арқылы, буын қҧрамы әртҥрлі 

дыбысталатын сӛздерді айыруды ҥйрету: ҥй-барабан, 

доп –ат, ҥй – мысық, қуыршақ – ит.  Суретке 

негізделген ҥш сӛзді есту арқылы айыруды ҥйрету:  

қоян — машина — бота және т.б. 

«Сені кім шақырды?» «Тыңда 

және кӛрсет».  

«Менде қандай сурет бар?». 

«Лото». 

 

 

Дене арқылы – қимылмен қабылдауды дамыту 

Бірінші кезең 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1 

 

Мҧғалімнің ҥлгісін кӛрсетпей ауызша берілген 

тапсырмасы бойынша таныс ойыншықтарды қолмен 

сипап таңдап алуға ҥйрету:  «... әперші» (екі заттан 

таңдап алу). 

«Қапшықтан ӛз ойыншығыңды 

тауып ал». 

 

2. Балаларға геометриялық формаларды қолмен сипап 

қабылдауды (шар, текше) және заттардың кӛлемін 

(ҥлкен, кішкентай) ажырата білуді ҥйрету.  Кӛзбен 

кӛрген бейнеге сҥйене отырып, шар мен текшені 

қолмен сипап айыруды ҥйрету. 

Заттың кӛзбен кӛрген бейнесіне сҥйене отырып, кӛлемі 

екі тҥрлі затты  (ҥлкен, кішкентай) қолмен сипап 

айыруды ҥйрету.  

«Қапшықтың ішінде не 

жатыр?». «Тамаша қапшық». 

«Итке арналған сҥйекті тап». 

«Мысыққа арналған допты 

алып бер». 

 

3. Затты формасына, кӛлеміне және ауызша берілген 

суретіне қарай қолмен сипап және ҥлкендердің сӛзбен 

айтқан нҧсқауы бойынша саралау: «Текшені әперші» - 

«Шарды берші»; «Кішкентай шарды берші» - Ҥлкен 

шарды берші» және т.б. 

Заттар мен объектілерді (сҥлгі, ыдыс-аяқ, шӛп, жер) 

белгісіне қарап «дымқыл» - «қҧрғақ» екенін ажыратуды 

ҥйрету.  

Заттар мен объектілерді (ыдыс-аяқ, су, қҧм) 

температурасына қарап «ыстық» - «суық» екенін айыру 

«Тамаша қапшық». «Тіл алғыш 

қолдар». «Қамқоршы балалар». 
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Кӛзбен кӛріп қабылдау мен зейінді дамыту 

Екінші кезең 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1. *Балаларды суретте кӛрсетілген қимылды жеке ӛзінің 

қимылымен салыстыра білуге ҥйрету; сурет бойынша 

әрекетті кӛрсету. Мҧғалімнің балалардың кӛз алдында 

орындалған суретпен немесе жабыстырумен жасалған 

шынайы затты салыстыруды ҥйрету. 

* Балаларға ҥлгі бойынша қҧрастыру процесінде 

(текше, ҥш бҧрышты призма, кірпіш) формасын (тҥрін) 

айыруды ҥйрету. Ойын немесе нақты іс барысында 

ҥлгілерді пайдалана отырып кӛлемді (шар, текше, 

овоид) формаларын ажыратуды ҥйрету. 

* Балаларға заттың кӛлемін: кішкентай, ҥлкен, ӛте 

ҥлкен заттарды қабылдауды ҥйрету. 

*Ҥш тҥсті: қызыл, сары, кӛк тҥстерді айыруды ҥйрету. 

Ойлап шығару процесінде таныс гҥлдерді нақты 

пайдалануына жағдай жасау. 

* Ойын барысында немесе ӛндіріс процесінде кеңістік 

тҥсінігін (жоғарыда, тӛменде, ортасында, жанында, 

қасында) айыруды ҥйрету. Балаларға топтық бӛлмелер 

кеңістігінде бағдар таба білуді ҥйрету.  

«Суретті тап». «Ҧл секілді 

жаса». «Қыз секілді жаса». «Не 

салғаныңды тап». «Менің не 

жасағанымды тап», «Пошта 

жәшігі». «Шарларды итер». 

«Текшелерді итер» «Лото» 

(затты ҥш кӛлем бойынша 

анықтау). «Осындай – мҧндай 

емес». «Кім  - қай жерде тҧр». 

 

2. *Балалардың ойында заттың тҧтастық образын 

қалыптастыру: қиылған тӛрт бӛліктен тҧратын заттың 

суретін қҧрастыруды ҥйрету. 

*Жалпақ формаларды (дӛңгелек, тӛрт бҧрыш, сопақ) 

ажыратуға ҥйрету. 

Кӛлемді және жалпақ формаларды салыстыруды 

ҥйрету: (шар — дӛңгелек, текше — тӛрт бҧрыш, овоид 

— сопақ). Балаларды пішіннің атауларымен 

таныстыру: «жҧмыртқа», «сопақ», «дӛңгелек», «тӛрт 

бҧрыш». Бағдарлаудың іздестіру тәсілін 

қалыптастыруды жалғастыру: байқау, ӛлшеу. Ойлап 

табу әрекеті барысында таныс формаларды  

қабылдауды ҥйрету. 

* Балаларға байқап кӛру әдісін пайдалана отырып, ҥш 

қҧрамды матрешканы қҧрастыруды ҥйрету. 3-4 

сақинадан тҧратын пирамиданы, оның кӛлемін 

ескерумен, нақты ӛлшеп кӛру әдісін пайдалана отырып 

қҧрастыруды ҥйрету. 

*Балаларға тӛрт тҥсті: қызыл, сары, кӛк, ақ тҥстерін 

айыруды ҥйрету. «Кӛк», «ақ» сӛздерімен таныстыру. 

Ҥлгі бойынша таныс гҥлдерді бӛліп кӛрсетуге ҥйрету. 

* Дененің кеңістіктегі орналасуын шамалауды ҥйрету: 

бас — жоғарыда, аяқ — тӛменде, кеуде — ортасында, 

«Суретті жина». «Орын- 

орынына қой» (Э. Сеген 

тақтасы). 

«Лото» (пішінді қабылдау). 

«Ҧқсайтынын тап». «Менің 

қандай сурет салғанымды 

аңғар». «Матрешканы 

қҧрастыр». «Пирамиданы 

жина». «Осындай — мҧндай 

емес». «Тақияға шарф таңда». 

«Шарға лента байла». 

«Тышқанды мысықтан тық». 

«Айна алдында». 
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қол — кеуденің жанында.  

3.  *Балаларға қиылған ҥш бӛліктен тҧратын заттың 

суретін қҧрастыруды ҥйретуді жалғастыру. 

*Кӛлемді (шар, текше, овоид, ҥш бҧрышты призма) 

және жалпақ (дӛңгелек, тӛрт бҧрыш, сопақ, ҥш бҧрыш) 

формаларын ӛзара ажыратуды ҥйрету.     Заттарды 

формасы бойынша топтауды ҥйрету. 

* Мҧғалімнің ауызша айтқан нҧсқауы бойынша,  

балаларға 4-5 сақина мен шардан тҧратын пирамидалар  

жинауды ҥйрету. Заттарды кӛлеміне қарай 

топтастыруды ҥйрету. 

*Гҥлдердің тҥстерін айыруды  ҥйрету: сары, ақ, кӛк, 

жасыл. Балаларды «жасыл» сӛзімен таныстыру. Балаға 

тҥрлі әрекеті жасау барысында таныс гҥлдерді ҥлгісі 

және атауы бойынша таңдап алуды ҥйрету. Заттарды 

тҥсіне қарай топтастыруды ҥйрету. 

*Тік тҧрған (жоғарыда, тӛменде) заттар арасындағы 

кеңістікке қатысты қабылдауды ҥйретуді жалғастыру. 

«Суретті қҧрастыр». 

«Пошта жәшігі». 

«Фигуралар ҥшін ҥй тап». 

«Қҧлыпқа кілт таңда». 

«Орын-орынына қой». 

«Лото». 

«Ҧқсасын тап». 

«Суреттегі пішінді тап». 

«Пішін бойынша таңдап ал». 

«Пирамиданы жина». «Әдемі 

пирамида». «Кӛлеміне қарай 

таңдап ал». ««Осындай – 

мҧндай емес»». «Гҥл 

шоқтарын жина». «Кӛбелек 

ҥшін гҥл тап». «Гҥлді вазаға 

сал». «Қызыл машина сатып 

ал». «Тҥстері бойынша сал». 

«Ойыншықтар сататын дҥкен». 

«Жоғарыға —тӛменге қой». 

«Не жоғарыда — не тӛменде?». 

 

 

Есту арқылы қабылдау мен зейінді дамыту 

Екінші кезең 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1. *Балаларға ҥш музыкалық аспаптан шыққан ҥнді, 

белгілі бір қимыл арқылы шығатын дыбыстың 

ӛзгеруіне ден қоя отырып ажыратуды ҥйрету  (барабан, 

металлофон, сыбызғы). 

* Сол бір аспаптың қатты және баяу шығатын дыбысын 

айыруды ҥйрету. 

«Адымдаймыз, қол 

шапалақтаймыз, билейміз». 

«Мен қандай аспапта 

ойнадым?». «Кім зейінді?». 

 

2. *Балаларға тӛрт музыкалық аспаптан шыққан ҥнді, 

белгілі бір қимыл арқылы шығатын дыбыстың 

ӛзгеруіне ден қоя отырып ажыратуды ҥйрету (барабан, 

сыбызғы, металлофон, гармонь). 

  

 

«Адымдаймыз және билейміз, 

қол шапалақтаймыз және 

аяғымызбен жерді 

тепкілейміз». 

«Аяз ата қандай аспапта 

ойнады?». «Есіктің сыртында 

тҧрған кім?». «Ҥйшікте кім 

тҧрады?». 

3. Ҥш-тӛртеуін таңдап алу кезінде дыбысқа еліктеуді 

ажырата білуге ҥйрету (пи-пи-пи, ко-ко-ко, ку-ка-ре-ку, 

«Кім келгенін тап». 

«Кімнің тығылып қалғанын 
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и-го-го, кна-кна).   

*Балаларға дыбысқа еліктеуге жақын ҥндерді: мяу — 

му, ко-ко— ква-ква, ку-ку — ку-ка-ре-ку, пи-пи — би-

би ажыратуды ҥйрету. 

Суретке (тауық, бақа, бәтеңке, кҥрек) сҥйене отырып, 

тыңдағанда дыбысы әртҥрлі шығатын және буын 

қҧрамы бойынша жақын тӛрт сӛзді ҥйрету. 

тап». 

«Тыңда және кӛрсет». 

«Тыңда,  кӛрсет және ата». 

«Лото». 

 

 

Сезімдік-қозғалыстық қабылдауды дамыту 

Екінші кезең 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері  Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1. Балаларды ҥлкендердің ауызша берген тапсырмасы 

бойынша ойыншықты сипап кӛру арқылы таңдап алуға 

ҥйрету (3-еудің ішінен таңдап алу). 

Геометриялық формалар (шар, текше, овоид) мен   

заттың кӛлемін (кішкентай, ҥлкен, ӛте ҥлкен) сипап 

кӛру арқылы, бҧл ретте соларға тән белгілерді бӛліп 

кӛрсете отырып,  қабылдауға ҥйрету.  

Заттарды кӛру арқылы сезу және кӛру-қимыл жасау 

арқылы зерттеуді ҥйрету. 

Балаларға қатты және жҧмсақ объектілерді (ағаш, 

пластилин) қабылдау мен ажыратуды ҥйретуді бастау. 

«Ойыншықты тап». 

«Қапшықта не барын анықта». 

«Ҧстап кӛр, кӛрсет, ата». 

«Қорша, кӛрсет, ата». 

«Қатты — жҧмсақ». 

2. Балаларға заттарды сипап кӛру арқылы  формасы мен 

кӛлемін ажыратуды ҥйрету (3-еудің ішінен таңдап алу). 

Кӛзбен кӛру арқылы шарды, текшені, овоидты 

таңдауды ҥйрету. 

Кӛзбен кӛру арқылы 3 кӛлемнің ішінен затты таңдап 

алуға ҥйрету 

Балаларға қатты және жҧмсақ объектілерді (мҧз, қар) 

сипап кӛру арқылы қыбалдауды және ажыратуды 

ҥйрету 

Заттар мен объектілерді температурасы бойынша 

(суық, жылы) айыра білуін бекіту 

«Тамаша қапшық». 

«Қара және осындайды алып 

бер». 

«Қысқы қыдырыс». 

«Суық — жылы». 

 

3. Мҧғалімнің ауызша айтқан нҧсқауы бойынша, 

балаларға заттарды сипап кӛру арқылы  кӛлемі 

(кішкентай, ҥлкен, ӛте ҥлкен) мен формасына  қарай 

(шар, текше, овоид) ажыратуды ҥйрету. 

Балаларға қатты және жҧмсақ заттар мен объектілерді 

(тастар, қамыр) сипап кӛру арқылы қабылдау мен 

ажыратуды ҥйретуді жалғастыру  

«Қапшықтың ішінен алып 

бер». 

«Тіл алғыш қол». 

«Кӛз дем алады — қол жҧмыс 

істейді». 

«Қатты — жҧмсақ». 
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Дәмді қабылдауды дамыту 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1. Балаларды тамақ ӛнімінің кейбір дәмдік 

сипаттамасымен таныстыру. Тамақты дәміне қарап 

(тәтті, ащы), бҧл қасиетті ауызша атай отырып,  

анықтауды ҥйрету.  Тамақты дәмдік белгісіне  қарай 

(тәтті, ащы) ажыратуды ҥйрету. 

«Дәміне қарай тап». 

«Тәтті — ащы». 

2. Балаларға ҧсынылған тамақтардың ішінен дәмі тәтті 

тамақтарды таңдап алуға ҥйрету. 

Балаларды тамақ ӛнімінің дәмдік қасиетімен (қышқыл) 

таныстыруды жалғастыру.   Тамақты дәмдік белгісіне  

қарай (тәтті-қышқыл) бҧл қасиетті ауызша атай отырып 

айыруды ҥйрету. 

«Татып кӛр және ата». 

«Дәміне қарап біл». 

«Тәтті — қышқыл». 

 

3. Балаларға ҧсынылған тамақтардың ішінен дәмі ащы 

тамақтарды таңдап алуға ҥйрету. 

Балаларға ҧсынылған тамақтардың ішінен дәмі 

қышқыл тамақтарды таңдап алуға ҥйрету. 

Тамақты дәмдік белгісіне  қарай (тәтті, ащы) 

ажыратуды ҥйрету. Тҥрлі дәмдік белгілері (тәтті, ащы, 

қышқыл) бар тамақтарды есте сақту және атауды 

ҥйрету.  

«Татып кӛр және ата». 

«Тәтті, ащы, қышқыл». 

 

 

Кӛзбен кӛріп қабылдау мен зейінді дамыту 

Ҥшінші кезең 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1. *Балаларға мҧғалімнің ауызша айтылған нҧсқауы 

бойынша ҧсынылғандардың ішінен  суретте 

кӛрсетілген белгілі бір қимылды таңдап алуды ҥйрету.   

*Ҥлгі бойынша қҧрастыру процесінде балаларға 

кӛлемді формаларды ажыратуды  ҥйретуді жалғастыру.  

Кӛлемді және жалпақ формаларды (шар — дӛңгелек, 

текше — тӛрт бҧрыш, ҥш бҧрышты призма — ҥш 

бҧрыш, овоид — сопақ) ӛзара салыстыруды нақты іс 

барысында ҥйретуді жалғастыру.  Балаларға 

формалардың атауын таныстыру: «тӛбе», «ҥш бҧрыш». 

Сурет салу процесінде таныс формаларды қабылдай 

білуге ҥйретуді жалғастыру. 

*Балаларға ҥлкен адамның ауызша нҧсқауы бойынша 6 

- 7 сақинадан тҧратын тҥрлі пирамидаларды 

сақиналарды бірінің ҥстіне бірін салуды пайдалана 

отырып қҧрастыруды ҥйрету.  4-5 қҧрамнан тҧратын 

матрешкаларды кӛріп салыстыру немесе матрешканың 

бӛліктерін ӛлшеп кӛруді пайдалана отырып 

қҧрастыруды ҥйрету.  Балаларға кӛлемнің 

«Суретті тап». «Ҧқсас пішінді 

тап». «Суреттегі пішінді тап». 

«Жасалған заттың формасын 

біл». «Пирамиданы жина». 

«Матрешканы жина». 

«Міне, қандай пирамида». 

«Матрешкалар — қҧрбылар». 

«Қуыршақтарға арналған 

қолшатырлар». 

«Қуыршақтарды ҧйықтауға 

жатқызамыз». «Қуыршақтарды 

ҧйықтап тҧрғаннан кейін 

киіндіреміз». «Қандай тҥс 

жоқ?». «Мҧндай тҥс бола ма?». 

«Кҥн мен тҥн». «Бағдаршам». 

«Матрешканы киіндіреміз». 

«Біздің айналамызда не нәрсе 

сары тҥсті» «Тапсырманы 

орында». «Сипаттамасы 
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қатыстылығын «ҥлкенірек - кішірек» деген 

анықтамалар арқылы таныстыруды ҥйрете бастау.  

* Балаларға негізгі: қызыл, сары, кӛк, жасыл, ақ, қара 

гҥлдерді тануды және атауды ҥйрету.  Таныс гҥлдерді 

қоршаған айналасынан табуды ҥйрету. 

*Балаларға ҥлгі бойынша қҧрастырған кезде 

элементтер арасындағы кеңістік қатынастарын 

(тӛменде, жоғарыда, жанында, ортасында) ҥйретуді 

жалғастыру Ҥлкендердің ауызша берген нҧсқауы 

бойынша, сабақта және тҧрмыста заттар арасында 

кеңістіктік қатынастар жасауды балаларға ҥйрете 

бастау. 

* Балаларға заттарды олардың тҥсін, формасы мен 

кӛлемін сипаттау бойынша танып-білуді ҥйрету.   

бойынша біл».  

2. *Балаларға заттардың бӛлшектеріндегі, оларды 

салыстырған кездегі айырмашылығын табуды ҥйрету 

(қуыршақтың бантигі барын, қонжықтың қолғабының 

жоқтығын, машинаның доңғалағының  жоқтығын және 

т.б.). Балаларға 2-3-4-сурет ішінен таңдау кезінде 10 

секунд бҧрын кӛрген суретті табуды ҥйрету. Қиып 

алынған суреттердің 3-4 бӛлігінің қиығынан  тҥрлі 

пішін ҥйлесімін  қҧрастыруды ҥйрету.  

*Балаларға басқа тҥрлердің арасынан әртҥрлі 

формалар мен тҥстерден тҧратын ҥлгілер бойынша 

белгілі бір пішінге сәйкес таңдауды ҥйрету.  

* Балаларға  «ҧзын», «қысқа» деген жаңа тҥсініктер 

мен сӛздерді таныстыру.  «Ҧзынырақ — қысқарақ» 

деген тҥсініктер арқылы кӛлемге қатыстылықты 

таныстыру. 

* Жаңа тҥспен - «қоңыр» тҥсімен және оның атауымен 

таныстыру. Балаларға қоршаған ортадағы таныс 

гҥлдерді табуды ҥйретуді жалғастыру.   

* Дене бӛліктерінің арасындағы кеңістік қатынастарын 

қабылдауды ҥйрету: оң — сол қол (аяқ). «Алыс — 

жақын» тҥсініктерімен таныстыру. 

* Балаларға заттарды сипаты бойынша (тҥсі, формасы, 

кӛлемі) танып-білуді ҥйретуді жалғастыру. 

«Айырмашылығын тап». «Кім 

ең ықыласты?». «Суретті 

қҧрастыр». «Қара және тауып 

ал». «Таспаны кім жылдам 

орайды?». «Жолмен кім 

шапшаңырақ жҥріп ӛтеді?». 

«Кім таяқшамен ойыншыққа 

қол жеткізеді?». 

«Не ҧзынырақ, не қысқарақ?». 

«Айналаға қара». «Тіл алғыш 

қол». «Футбол ойнаймыз». «Не 

алыс, не жақын?». «Сипаты 

бойынша» тану. 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

3. * Қиып алынған 4 бӛліктен тҧратын сурет 

қиындысынан  тҥрлі пішін ҥйлесімін қҧрастыруды 

ҥйрету.  

Балаларға суреттің формасына сҥйене отырып немесе 

пішінсіз тҧтас толықтыруды ҥйрету. Қҧрастырмалы-

бӛлшектенетін ойыншықтарды жинауды ҥйрету. 

Бӛліктерден геомертиялық фигуралар (дӛңгелек, 

сопақ) қҧрастыруды ҥйрету. 
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*Балаларға нақты әрекет ҥстінде формаларды айыруды 

ҥйрету.  Сурет салу барысында формалар арасындағы 

айырмашылықты айыруды ҥйрету. 

* «Жоғары», «тӛмен» тҥсініктерімен және сӛздерімен  

таныстыру. Балаларға «жоғары», «тӛмен»  деген 

сӛздердің тҥсініктеріне кӛлемнің қатыстылығын 

таныстыруды жалғастыру. Балаларға әрекет ету 

барысында заттың кӛлемі туралы ҧғымды ҥлгі 

бойынша және   (ҥлкен — кішкентай, ҧзын — қысқа, 

жоғары — тӛмен) сӛздерді пайдалануды ҥйрету. 

* Сурет салу барысында балалардың таныс гҥлдерді 

пайдалана білу дағдысын бекіту. 

* заттар арасындағы: оң жақта — сол жақта  деген 

кеңістік қатынастарын еліктеу және ҥлгі бойынша 

жасауды ҥйрету. «Оң жақта», «сол жақта» деген 

кеңістік қатынастарын білдіретін сӛздердің сӛздік 

мәнін таныстыру. 

 

Есту арқылы қабылдау мен  фонематикалық естуді дамыту 

Ҥшінші кезең 

 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1. *Балаларға қыбалдауды және кҥз маусымындағы  

табиғи қҧбылыстардың шуылын айыруды ҥйрету  

(жаңбырдың шуылы, желдің шуылы, аяқтың астындағы 

жапырақтардың судыры). 

* Таныс заттарды шығарған дыбысының сипаттамасы 

бойынша анықтауды ҥйрету (қоңырау, ысқырық, 

сылдырмақ, ерін арқылы тартылатын сырнай). 

«Кҥзде сен қандай дыбыс 

естисің?». 

«Дыбыс 

шығарып тҧрған не екенін 

тап». 

 

2. * Балаларға қабалдауды және қыс маусымындағы  

табиғат қҧбылыстарының шуылын айыруды ҥйрету 

(желдің ҧлуы, аяқкиім астындағы қардың сықыры). 

Балаларға қоршаған ортадағы шынайы дыбыстарды 

(телефон қоңырауының шылдырын, есік қоңырауының 

шылдырын, дҥрсілді, автокӛлік гудогын) қыбалдауды 

және ажыратуды ҥйрету. 

Буын қҧрамы бойынша және дыбысталуы бойынша 

бір-біріне жақын сӛздерді айыруды ҥйрету: ҥй-кҥй, 

қоңыз-доңыз, ән-дән, асық-қасық, қоян-ноян. 

* Есту арқылы дыбыстың кеңістіктегі бағытын 

анықтауды ҥйрету (қоңырау, сыбызғы, дҥрсіл). 

«Қыста сен қандай дыбыс 

естисің?». 

«Дыбыс 

шығарып тҧрған не екенін 

тап». 

«Кім зейінді?». 

«Дыбыс қайдан шығып тҧр?». 

«Қайда гуілдеп тҧр?». 

«Қай жерді қағып тҧр?». 

 

 

3. *Балаларға кӛктем және жазғы маусымдардағы табиғи 

қҧбылыстарды  қабалдауды және айыруды ҥйрету 

«Кӛктемде сен қандай дыбыс 

естисің?». 
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(қҧстардың ән салуы, бҧлақтың сылдыры, теңіз шуы). 

Дыбысталуы бойынша жақын сӛздерді ажыратуды 

ҥйрету:  жер-тер, алау-жалау, тіл-піл, ау-тау. 

«Кім ең ықыласты?». 

 

 

Дене тҥйсігі арқылы сезіну - қозғалыстық қабылдауды дамыту 

Ҥшінші кезең 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

 1. Қолмен сипап кӛру арқылы заттың формасын 

қабылдауды ҥйрету (шар, текше, овоид, ҥш бҧрышты 

призма). 

Мҧғалімнің тапсырмасы бойынша кӛзбен кӛру 

ҥлгісінде және ауызша айту кезінде қолмен сипап сезу 

арқылы әртҥрлі пішіндегі заттарды ажыратуды ҥйрету 

(4 бӛліктен тҧратын заттардан таңдап алу). 

Ҥлкендердің ауызша берген нҧсқауы бойынша кӛлемі 

әркелкі затты қолмен сипап, сезіп айыруды ҥйрету (3-

еудің ішінен таңдап алу). 

«Қапшықтағының не екенін 

танып-білу». 

«Тамаша қапшық». 

«Сиқырлы қорапша». 

 

2. Оқыту процесінде заттарды зерттеу тәсілі арқылы   

балалардың қолы мен кӛз қимылын дамыту: кӛру-дене 

тҥйсігі арқылы сезіну (сипалау) және кӛру-қимылдау  

(сызық бойынша қоршау). Кӛру-дене тҥйсігі арқылы 

сезініп зерттеуден кейін заттың кӛлемі мен формасын 

жапсырма арқылы беруді ҥйрету. 

«Сипап кӛр және ата». 

«Қорша және ата». 

«Сипап кӛр және жаса». 

 

 

3. 

 

Балаларға ҥлкендердің ауызша берген нҧсқауы 

бойынша кӛлемі мен формасына қарай әркелкі 

заттарды қолмен сипап кӛру арқылы таңдауды  

ҥйретуді жалғастыру.  Олардың белгісін мҧғалімнің 

ауызша сипаттауы бойынша қолмен сипап кӛру арқылы 

әртҥрлі пішіндегі заттарды таңдап алуды ҥйрете бастау. 

Заттарды олардың ҥстіңгі бетінің сапасын қолмен 

сипап кӛру арқылы (тегіс-кедір бҧдыр) қабылдау мен 

ажыратуды ҥйрету. 

«Сиқырлы қорапша». 

«Тыңда және ал». 

«Қол — біздің кӛмекшіміз». 

 

 

Дәмдік қабылдауды дамыту 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1. Балаларға дәмі тҧзды тағамдарды (тҧздалған майшабақ; 

тҧздалған саңырауқҧлақ, қияр, қызанақ) таныстыру. 

Осы қасиетті сӛзбен атауды ҥйрету. Балаларға тамақты 

дәмдік сипаты бойынша  (тәтті — тҧзды; тәтті — ащы 

— тҧзды) ажыратуды ҥйрету.  

Тҥрлі дәмдік сипаты бар тағамдарды есте сақтауды 

және атауды ҥйрету. Тағамдарды екі дәмдік белгісі 

бойынша топтастыруды ҥйрету. Тағамдарды берілген 

«Дәміне қарап біл». 

«Тәтті — тҧзды». «Тәтті — 

ащы — тҧзды». 

«Дәміне қарай жайып қой». 

«Шеңберлерді жайып қой».                                                                                                                                                                                                     
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екі дәмдік сипат бойынша сҧрыптау ҥшін шартты 

белгілерді  пайдалануды ҥйрету (қызыл шеңберлер — 

тәтті тағамдар ҥшін; жасыл — қышқыл тағамдар ҥшін). 

 

2. Балалардың тағамның дәмдік сипаты бойынша образ 

тҧтастығын қабылдауын қалыптастыру.  

Дәмі тҥрлі тағамдар (тәтті, ащы, қышқыл, тҧзды) 

туралы тҥсінігін қалыптастыру. Тағамдарды ҥш дәмдік 

белгісі бойынша топтастыруды ҥйрету.   

«Не жегеніңді тап». 

«Ненің тәтті болатынын ата». 

«Не қышқыл болады, суретін 

сал». 

«Дәміне қарай тізіп қой». 

 

3. Балаларға тағамдарды дәмдік белгісі бойынша (тәтті, 

ащы, қышқыл, тҧзды) топтастыруды ҥйрету. 

«Дәміне қарай тізіп қой». 

 

Кӛріп қабылдау мен зейінді дамыту 

Тӛртінші кезең 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1. *Балаларға 4 бӛліктен тҧратын 6 элементтен суреттің 

жетіспейтін бӛлігін таңдап алып заттың тҧтас суретін 

жасауды ҥйрету.  

*Балаларға жалпақ формаларды ажыратуды ҥйрету: ҥш 

бҧрыш, тӛрт бҧрыш, тік бҧрыш. Кӛлемді және жалпақ 

формаларды салыстыруды ҥйрету: тӛбе — ҥш бҧрыш, 

текше — тӛрт бҧрыш, кірпіш — тік бҧрыш. «Тік 

бҧрыш» атауымен таныстыру.  Осы пішінді сурет салу 

барысында қабылдауды ҥйрету.  

«Не жетіспейді?»                                                                              

«Суретті аяқтап шық».                                                                                                                                                                                          

«Лото». «Ҧқсас форманы                                                                                                    

тап».   

 «Кӛлеміне қарай жайып қой». 

«Қос заттар». «Сыңарын тап».                                                                                                               

«Тҥсі бойынша іріктеп ал».                                                                                                                                                                                  

«Маған қарай жҥгіріңдер».                                                                            

«Менің жақсы кӛретін тҥсім».                                                                                                                                       

«Суреттегі менің кӛңіл-кҥйім». 

«Не, қайда тҧр?».  

«Сыңарын тап».                                                                           

  «Тҥсі бойынша іріктеп ал».                                                                                                           

«Маған қарай жҥгіріңдер».                                                                            

«Менің жақсы кӛретін тҥсім».                                                                                    

«Суреттегі менің кӛңіл-кҥйім».               

«Не, қайда тҧр?».                                             

2. * Балаларға заттарды кӛлемі,  ҥлгісі бойынша (4 

кӛлемді — кішкентай, ҥлкен, ӛте кішкентай, ӛте ҥлкен) 

топтастыруды ҥйретуді жалғастыру. Шаманың 

қатыстылығы туралы тҥсінікті қалыптастыруды 

жалғастыру: ҥлкенірек — кішілеу. Кӛптеген біртекті 

заттардың арасынан қос заттарды (әкесіне арналған 

бәтеңке, анасына арналған етік, ҧлға арналған шҧлық, 

қызға арналған қолғап) таңдауды ҥйрету. 

* Тҥстің жаңа  атауымен таныстыру — «қызғылт 

сары». Ойын және ӛнімдік әрекетті пайдалана отырып, 

тҥстер пен оның тҥрлерін ажыратуды ҥйрету. 

Балаларға тҥрлі гҥлдерді пайдалана отырып суреттер 

«Айырмашылығын тап». 

«Заттың формасын табу» 

«Формасы бойынша таңдап 

ал». 

«Заттың формасын табу» 

«Мҥсіндерді жинастыр». 

«Кім биік?». 

«Хайуанаттар паркінде». 

«Қай тҥс жоқ болып кетті?: 
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мен аппликацияларда ӛзінің кӛңіл-кҥйін кӛрсетуді 

ҥйрету. 

*Балалардың ӛз денесінің сызбасын жасаған кезде 

бағдар жасауды  (жоғарыда, тӛменде, сол жақта, оң 

жақта, ортада, жанында) қалыптастыруды жалғастыру. 

*Балаларға белгілі бір заттың ӛзінің тҥрлі қасиеті 

(кішкене және ҥлкен, сары және жасыл, тәтті және 

қышқыл алма және т.б.) болатынын тҥсінудіру.   

*Балаларға белгілі бір оқиғаның немесе қҧбылыстың 

бастапқы және соңғы фазасын кӛрсететін оқиғалы 

суреттерді салыстыруды ҥйрету.  

* Заттардың формасын геометриялық эталонымен 

салыстыруды ҥйрету (5 суреттің ішінен  таңдап алу)                                           

- 

Заттарды берілген образға бағдарлана отырып (3-4 

эталоннан), формасы бойынша топтауды ҥйрету.  Бір 

геометриялық фигура (ҥш бҧрыштан немесе тік 

бҧрыштан — тӛрт бҧрыш; тӛрт бҧрыш немесе ҥш 

бҧрыштан – тік бҧрыш) қҧрастыру. 

Екі  геометриялық фигурадан  басқасын жасауды 

ҥйрету.  

* Балалардың биіктікке қатысты бірдей немесе әртҥрлі 

заттардың кӛлемі туралы тҥсінігін — жоғары, тӛмен, 

бекіту және кеңейту.  

Биіктігі  бірдей немесе әртҥрлі заттардың кӛлемге 

қатысы туралы білімін қалыптастыруды жалғастыру —  

жоғары, тӛмен. Балаларды бірдей немесе әртҥрлі заттар 

кӛлемінің биіктігі бойынша жоғары, тӛмен болатынын  

туралы білуін ҥйретуді жалғастыру. Балаларға 

қҧрылыстар мен суреттердің кӛлемін ойыншықтармен 

(жирафқа, аюға арналған ҥй биік, зебраға арналған ҥй 

аласа).  

* Тҥстің жаңа  атауымен таныстыру — «сҧр». 

Балалардың гҥлдерің және жыл мезгілдерінің ӛзіндік 

ерекшелігі туралы (кҥз - сары, қыс — ақ) тҥсінігін 

бекіту.  

* Балаларға қағаз бетінен орта, жоғары, тӛмен, оң жақ, 

сол жақтарын бӛліп кӛрсете отырып, бағдар ҧстауды 

ҥйрету. 

«Жыл мезгілдері». 

«Дҧрыс сал». 

«Не қайда жатыр?». 

«Не жасыл тҥсті болмайды» 

«Не дӛңгелек формалы 

болмайды?» 

 

3. * Балалардың  заттардың кейбір қасиеттері мен 

сапасын (сары — лимон, балапан, бақ-бақ, кҥн; шеңбер 

— доп, шар, дӛңгелек, тҥйме) талдап, қорытынды 

жасай білу дағдысын қалыптастыру. 

*Балаларға ҧқсас және әр тҥрлі элементтер мен 

бӛлшектерді бӛліп кӛрсете  отырып, оларға оқиғалы 

суреттерді салыстыра білуді ҥйретуді жалғастыру (2-З).   

*Балаларға геомертиялық  фигураларды заттармен 

«Несімен ҧқсас, қандай 

айырмашылығы бар» 

«Неге ҧқсайды?». 

«Суретті аяқта». 

«Мҥсіннен сурет жаса». 

«Кім ҧзын?». 
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(шеңбер — кҥн, дӛңгелек, алма; 

сопақ — қияр, жҧмыртқа, қауын және т.б.)  ҧқсастыра 

білуді ҥйрету. 

Балаларға берілген жалпақ формалардан тҧтас сурет 

жасауды ҥйрету (сопақ пішіннен —шар; шеңберден — 

кҥн; жартылай шеңберден — кірпі және т.б.). Берілген 

жалпақ формалардан тҧтас сурет жасай білу бойынша 

ҥйренгенін бекіту. Бірнеше геометриялық 

фигуралардан тҧтас сурет жасауды                   (ҥш 

бҧрыштан тӛрт бҧрыш, тӛрт бҧрыштан — ҥй; тік 

бҧрыштан және екі шеңберден  — вагон; тӛрт 

бҧрыштан, тік бҧрыштан және екі  шеңберден  — жҥк 

машинасын және т.б.) ҥйрету. 

* Балалардың заттардың кӛлемі туралы білімін бекіту 

және кеңейту: ҧзын, қысқа, ҧзындығы бойынша тең  

немесе  бірдей. Кӛлемге  қатыстытҥсінігін 

қалыптастыруды жалғастыру: ҧзынырақ — қысқарақ. 

Конструкциялар мен суреттерді ойыншықтың 

кӛлемімен салыстыруды ҥйрету (ҧзын ҥй - 

қолтырауындікі, қысқа - кесірткенікі). 

* Жаңа тҥсінік — «қызғылт» атауымен таныстыру.. 

Балаларға жылдың әр маусымындағы тҥстердің ӛзіндік 

ерекшеліктерін кӛрсету арқылы тҥсініктерін (кӛктем — 

жасыл, жаз — қызыл) бекіту. 

* Таныс ҥй-жай кеңістігінде бағдар ҧстай білуге 

ҥйретуді жалғастыру. Балаларға стрелканы бағыт —  

сҧқ саусақ ретінде таныстыру. 

*Балаларға басқа белгілердің арасынан маңызды 

белгілерді бӛліп кӛрсете отырып, заттарды ҥлгі 

бойынша және ауызша нҧсқау беру арқылы 

топтастыруды ҥйрету. 

«Хайуанаттар паркінде». 

«Қандай тҥс пайда болды?». 

«Жыл мезгілдері». 

«Ақылды стрелка». 

«Ізде және тап». 

«Тапсырманы орында». 

 

Есту арқылы қабылдау мен  фонемтикалық естуді дамыту 

Тӛртінші кезең 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1. *Балаларға ойын барысында аудио жазбаны пайдалана 

отырып тірі табиғат дыбыстарын – жануарлардың 

дауыстарын (сиырдың мӛңірегені, жылқының 

кісінегені, қойдың маңырағаны және т.б.) танып-білуді 

және ажыратуды ҥйрету. Есту арқылы дыбыстылуы 

бойынша жақын сӛздерді ажыратуды ҥйрету: ҥстел — 

қол, мҧрындық — орындық, таяқ — аяқ, аң — таң, тас 

— бас. 

*Дыбыстың қарқындылығын танып-білуді ҥйрету 

(ақырын — қатты). 

«Дауысы бойынша тап». 

«Мендегі сурет қандай?». 

«Сӛзді анықта». «Кім 

зейінді?». «Ақырын — қатты». 
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2. *Балаларға қағазбен жҧмыс істегенде шығатын 

дыбыстарды тануды ҥйрету (умаждау, жырту, қию). 

* Есту арқылы дыбыстылуы бойынша жақын сӛздерді 

ажыратуға ҥйретуді жалғастыру: су – ну, кҥйші – биші, 

тҧз – мҧз, жаз – саз, қҧлақ – лақ, тас – бас.    

* Дыбыс шығарып тҧрған заттың орналасқан жерін 

танып-білуді ҥйрету (жақын — алыс, жоғарыда — 

тӛменде, сол жақта — оң жақта). 

*Балаларға ҧсынылған сӛздердің жинағын есте 

сақтауды ҥйрету (ҥй, телефон, жираф; әже, жастық, 

ойыншық). 

«Мен қағаздан не жасап 

жатырмын?». «Тыңда және 

ата». «Кім ең ықыласты?». 

«Ысқырғыштың ҥні қайдан 

шығып тҧр?». «Тышқан қайда 

тықырлатып жатыр?». «Әуен 

қайда ойнап тҧр?». «Есіңде 

сақта және ата». 

 

3. * Ойын процесінде аудио жазбаны пайдалана отырып, 

тірі табиғат дауысын танып-білуді және ажыратуды 

ҥйрету – қҧстардың ҥнін  (қарғаның қарқылдауы, 

торғайдың шықылықтауы, қара торғайдың ән салуы 

және т.б.). Балаларға табиғи қҧбылыста болатын шуды 

(жаңбырдың шуылын, желдің ызыңын, кҥннің 

жарқылдау дыбысын, сарқыраманың шуылын, теңіз 

шуылын) ажыратуды ҥйрету. 

* Ҧсынылған сӛз тіркесінің жинағын (биік ҥй, әдемі 

қыз, жҧмсақ ойыншық) есте сақтай білуге ҥйрету. 

«Дауысынан тану». «Бҧл 

қандай шу?». «Мен табиғатты 

тыңдаймын». «Есіңде сақта 

және ата». 

 

 

Дене тҥйсігі арқылы сезіну-қозғау арқылы қабылдауды дамыту 

Тӛртінші кезең 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1. Балаларға заттарды, олардың формасы мен кӛлемін  

дененің тҥйсінуі арқылы сезініп-қозғап зерттеу 

процесінде сипап кӛріп тануды ҥйрету. Қызметтің  

ӛндірістік тҥрлерінде дененің тҥйсінуі арқылы сезіну-

қозғау нәтижелерін пайдалана білу дағдысын 

қалыптастыру. Ҥлкендердің ауызша тапсырмасы 

бойынша, ҧсынылғандардың ішінен заттарды сипап 

кӛру арқылы  таңдауды ҥйрету. 

 

«Пакетте не барын тап». 

«Қолмен сипап кӛр және 

суретін сал». «Қолмен сипап 

кӛр және жаса». «Ҧстап кӛр 

және сал». «Сиқырлы 

қапшық». 

2. Балаларға сипап кӛру арқылы қабылданған бірқатар 

әртҥрлі заттарды есте сақтауды ҥйрету. Балаларға 

формасы бойынша жақын  бірқатар әртҥрлі заттарды 

сипап кӛріп қабылдау процесінде есте сақтауды ҥйрету. 

Дененің тҥйсінуі арқылы сезініп, зерттеу нәтижесінде 

танылған заттардың суретін салуды ҥйрету.  

«Қапшықтың ішінде не 

жатыр?».  

«Қолмен сипап кӛр, есіңде 

сақта, ата». «Қолмен сипап 

кӛр, атын ата, суретін сал». 

 

3. Балаларға дененің тҥйсінуі арқылы сезінген заттардың 

(қияр сопақ, қатты, суық, кедір - бҧдырлау) қасиеті мен 

сапасын ауызша  сипаттауды ҥйрету. 

Балаларға заттарды, олардың белгісін мҧғалімнің 

ауызша  сипаттауы бойынша, сипап кӛру арқылы 

 «Қолмен сипап кӛр және 

әңгімелеп бер». «Сӛмкеде не 

барын сипатта». «Тыңда және 

тап». «Қолмен сипап кӛр және 

жайып қой». 
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таңдауды ҥйрету.  

Балаларға заттарды, дененің тҥйсінуі арқылы сезген 

белгілері бойынша (жылы, суық, тегіс - қатпарлы, 

жҧмсақ — қатты) топтастыруға және сҧрыптауға  

ҥйретуді жалғастыру. 

 

 

Дәмдік қабылдауды дамыту 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1. Дәмдік сипаттамасына сҥйене отырып, заттың тҧтас 

бейнесі туралы балалардың тҥсінігін қалыптастыру. 

Балаларға ӛндірістік қызметтің әртҥрлі тҥрлерінің 

дәмін татып, кӛрген заттың тҧтас бейнесін  елестетуді 

ҥйрету. 

«Не жегеніңді тап». «Не жедің, 

суретін сал». «Не жедің, жаса». 

2. Балаларға тағамдарды берілген белгілері бойынша 

топтастыруға және сҧрыптауға ҥйрету. 

Балаларға жҧмбақты объектінің негізгі белгілері, соның 

ішінде оның дәмдік сипаттамасына бойынша (тәтті, 

ащы, қышқыл, тҧзды) шешуге ҥйрету. 

«Дәміне қарай таңдап ал». 

«Дәміне қарай жайып қой». 

«Жҧмбақты шеш».  

3. Балаларды жеке тҥсініктеріне сҥйене отырып, 

тағамның дәмдік сапасын  сипаттап беруге ҥйрету. 

Балаларды сӛйлете отырып, оларға ӛздері ҧнататын  

тағамның дәмдік сипаттамасын айтып беруді ҥйрету 

(«Мен тәтті алманы жақсы кӛремін», «Мен тҧзды қияр 

жегенді жақсы кӛремін). 

«Же және айтып бер». «Талғам 

туралы дауласуға болмайды». 

 

 

ОЙЛАУДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

Бірінші кезең 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1 Балалардың кӛрнекі-әрекет жасап ойлауын  

дамытуға алғышарттар жасау. Балаларды 

қҧралдар мен арнайы кӛмекші заттармен, олармен 

жасалатын әрекеттердің тәсілдерімен таныстыру 

(қасық және шыны аяқ тамақ жеу ҥшін; 

қарындаш, фломастер, бор, қылқалам — сурет 

салу ҥшін; жіп —машинаға немесе шарға байлау 

ҥшін қажет  ). Зат-қҧралдармен әрекет жасауға  

балалардың қызығушылығын оятуға тҥрткі болу. 

Нақты және ойын тапсырмаларын орындаған 

кезде зат қҧралдарды пайдалануды ҥйрету. 

Балаларға ҥлкендермен бірге зат-қҧралдармен 

ойнау нәтижелеріне  қуана білуді ҥйрету. 

«Қуыршақты тамақтандыр» (қару 

— қасық). 

«Қонжыққа дәм татыр» (қару – 

шыны аяқ). 

«Қоянды машинамен қыдырт» 

(қару — жіп). «Ауа толтырылған 

шармен ойнаймыз» (қару — жіп). 

«Қуыршақтар сурет салғылары 

келеді» (қару — қарындаш). 

«Қонжық сурет салуды жақсы 

кӛреді» (қару — фломастер). 

«Тақтаға сурет саламыз» (қару — 

бор). «Қоянға сурет салуды 

ҥйретеміз» (қару — қылқалам). 

2 Балалардың кӛмекші қҧралдарды және  қҧралдық «Қуыршақ қонаққа келді» (қару — 
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заттарды тҧрмыста пайдалана білу дағдысын 

қалыптастыру (қасық терең ыдыстан тамақты 

алып жеу ҥшін керек; орындық — отыру ҥшін 

қажет; балға – шеге қағу ҥшін; қармақ — балық 

аулау ҥшін; жіп — оны сҥйретуге жеңіл болу ҥшін 

шанаға байлау ҥшін керек).  

Зат-қҧралдармен балалардың ӛздігінен әрекет 

жасауға қызығушылығын оятуға тҥрткі болу. 

Тәжірибелік және ойын тапсырмаларын 

орындаған кезде мақсатты бағытталған зат-

қҧралдармен әрекет жасауды қалыптастыру. 

Балаларды нақты проблемалық оқиғалармен және 

тапсырмалармен таныстыру.  Проблемалық-

тәжірибелік тапсырмаларды талдауды ҥйрету. 

Балаларға кҥтпеген жағдайларда зат-қҧралдарды 

және кӛмекші қҧралдарды пайдалануды ҥйрету 

(мақсат баладан жоғары тҧру). 

Балаларға әртҥрлі қҧралдардың (орындық, ҥстел, 

табуретка, жәшік) белгілі бір мақсатқа (затты алу 

ҥшін) қол жеткізу ҥшін пайдаланылатынын 

таныстыру. 

Балаларға кӛмекші зат-қҧралдарды бір орыннан 

екінші орынға апарып пайдалану тәсілін ҥйрету 

(оқу бӛлмесінен — топқа, музыка залына, далаға). 

орындық). 

«Қуыршақты шанамен серуендет» 

(қару — жіп). «Қонжыққа шеге 

қағуға кӛмектес» (қару — балға). 

«Қоянға шарды алып бер» (қару — 

орындық). 

«Кілтті алып бер» (қару — 

орындық). 

«Шыршаны ҧрлап алу» (қару - 

табуретка). 

«Ойыншық салынған қапшықты 

алып бер» (қару — жәшік). 

«Банкадан варенье алып бер» 

(қару — қасық). «Балықты аула» 

(қару - қармақ). 

«Банкадан шариктерді алып бер» 

(қару — қармақ). 

 

 

3 Балаларға қҧралдарды нақты әрекетке 

пайдалануды, олардың рӛлін тҥсінуді және 

оларды проблемалық жағдайда пайдалануды  

ҥйретуді жалғастыру. 

Балаларға зат-қҧралдарды және  кӛмекші 

қҧралдарды кҥтпеген жағдайларға пайдалануды 

ҥйрету (мақсат баладан  алыс тҧру). 

Проблемалық-тәжірибелік тапсырма берілген 

жағдайларда  балалардың бағдарлана білу тәсілін 

қалыптастыру. Байқап кӛру әдісін проблемалық-

тәжірибелік тапсырманы шешу әдісі ретінде 

пайдалануды ҥйрету. 

 Тҥрлі жағдайлар мен тҥрлі мақсаттар ҥшін бір 

қарудың ғана пайдаланылмайтынын  балаларға 

таныстыру (таяқпен тҧрбаға кептеліп қалған затты 

итеруге болады, сондай-ақ баладан жоғары немесе 

алыс тҧрған ойыншықты да алуға болады). 

Балаларға ӛз тәжірибелерін ауызша әңгімелегенде 

қорытындылай білуге ҥйрету. 

Балалардың зат-қҧралдарды ӛз бетінше 

пайдалануы ҥшін кӛңіл-кҥйін кӛтеру. 

«Шарды қозғап, шкафтан жерге 

тҥсір (қару – таяқ). «Допты 

шкафтың астынан алып шық» 

(қару — таяқ). «Шарды итер» 

(қару — таяқ). 

«Допты қозғап, ҥстелден жерге 

тҥсір» (қару — балға). «Атты 

кереуеттің астынан алып шық» 

(қару — швабра). «матрешканы 

арбамен қыдырт» (қару — лента). 

«Торт пісіреміз» (қару — қуыс 

қҧлақ). 

«Шӛпті суғар» (қару — шелек). 

«Гҥлге су қҧй» (қару — банка). 
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Екінші кезең 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері  Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1 Балалардың кӛрнекі-әрекет жасап ойлауын  

дамытуға алғышарттар жасау. Балаларға 

қҧралдарды нақты әрекет жасағанда 

пайдалану (ожау, қайшы) және оның рӛлін 

тҥсіну дағдыларын ҥйретуді жалғастыру. 

Балаларды проблемалық-нақты 

тапсырмалармен таныстыруды жалғастыру, 

оларды талдау және шешу тәсілдерін табуға  

ҥйрету. Балаларға байқап кӛру әдісін 

проблемалық-тәжірибелік тапсырманы 

шешу әдісі ретінде пайдалану дағдысын 

ҥйретуді жалғастыру. 

Проблемалық оқиға туындаған жағдайларда 

балаларға пайдаланылатын қаруды 

неғҧрлым дҧрыс қолдануды ҥйрету (екі 

қарудың біреуін таңдау).  

Сӛйлеуді бекіту қызметін қалыптастыру 

(орындалған әрекеттер туралы әңгімелеуді 

ҥйрету). 

«Ойыншықты алып бер» (кішкентай 

және ҥлкен орындықтар). «Тҧрбада не 

барын біл» (қысқа және ҧзын 

таяқшалар). 

«Арбадан алып бер» (таяқша және 

сақинасы бар таяқша). «Автобусты алып 

бер» (таяқша және ілгекті таяқша). 

«Кәстрӛлден сорпаны қҧй» (қару — 

ожау). «Банкадан жаңғақты алып бер» 

(қасық және шанышқы). «Банкадан 

сәбізді алып бер» (қасық және 

шанышқы). «Балықты ҧстап ал» 

(қармақты және сақиналы таяқшалар). 

«Аквариумға салатын тастарды алып 

бер» (қармақты және сақиналы 

таяқшалар). 

«Мысық пен оның баласына тақия 

жасауға кӛмектесейік» (қару — қайшы). 

2 Балаларға әдейі ҧйымдастырылған 

проблемалық оқиға кезінде әртҥрлі кӛрнекі-

әрекет жасайтын тапсырмаларды шешуге 

ҥйрету. 

Балаларға нәтижелілік, ізденістік 

тҧрғысынан байқап кӛру дағдыларын 

ҥйретуді жалғастыру. 

Балаларға проблемалық оқиға  

жағдайларында пайдаланылатын қаруды 

неғҧрлым дҧрыс қолдануды ҥйрету (ҥш 

қарудың бірін таңдау).  

Екі кӛмекші қҧралды қолдануды талап 

ететін проблемалық – тәжірибелік 

тапсырмалардың шешімін табуды, сондай-ақ 

мақсатқа жету ҥшін балаларға жай  

қҧралдарды ӛздері жасап алуға ҥйрету. 

Балаларға орындалған әрекеттер туралы 

ауызша есеп беру дағдысын ҥйретуді 

жалғастыру. 

«Матрешкаларды арбамен қыдырт» 

(таяқша, ілгекті таяқша, сақиналы 

таяқша). «Аулан, балық» (ілгекті 

таяқшалар, сақиналы таяқшалар). 

«Қоңырау, сылдырла» (ҥш жіп: біреуі 

қысқа, қоңырауға байланған; екеуі ҧзын 

— жоқ). 

«Ит, келе ғой маған» (ҥш тоқыма бау: 

қысқа – қарғыбауға байланған, ҧзын — 

жоқ). «Машинаны гаражға қой» (ҥш 

лента: қысқа – машинаға байланған, 

ҧзын — жоқ). «Қарды кҥреу ҥшін 

кҥректі алып бер» (қару — бірдемеден 

босатылуы тиіс болатын орындық). 

«Машинканы алып бер» (қару — 

ойыншық арбашаның ішінен алып шығу 

керек болатын таяқ). «Есікті аш» (екі 

қару: есікті ашуға қажетті кілт; кілтті 

алуға қажетті табуретка). «Жеңіл 

машинаны жҥргіз» (екі қару: машина 

жҥргізуге қажетті жіп; жіпті орамнан 

қиып алуға керек қайшы). «Доппен 

ойнаймыз» (қару жасау: оларды бір 

біріне қойып екі қысқа таяқтан бір ҧзын 

таяқ жасау). «Табуретканың ҥстінде  

жатқан затты алып бер» (қару жасау: 

бҧратылған сымды жазу және орамды 
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итеріп тҥсіру ҥшін таяқтың орнына 

пайдалану). 

3 Балаларда логикалық және себептік ойлау 

элементтерінің алғы шарттарын 

қалыптастыра бастау.   

Заттар  арасындағы себеп-салдарлық 

байланыстарды бӛліп алу арқылы  кӛрнекі-

әрекеттік тапсырмаларды шешуді ҥйрету. 

Балалардың қҧбылыстың қалыпты 

барысының бҧзылу себептерін іздеуге 

(себеп жақсы кӛрініп тҧр), осы себепті 

жоюға қызығушылық жасауын оятуға тҥрткі 

болу.  Мысалы: машина жҥрмей тҧр — 

дӛңгелегі шығып кетті; орындық қҧлайды — 

аяғы сынған; есік жабылмайды — текше 

кедергі жасап тҥр. Балаларға нақты 

тәжірибелерді ауызша айтып қортындылау 

дағдысын ҥйретуді жалғастыру. 

«Мысыққа су әкел» (саңылауы бар аяқ). 

«Гҥл алаңы» (саңылауы бар шыныаяқ). 

«Қуыршаққа ботқа пісір» (саңылауы бар 

кәстрӛл). 

«Тәтті нан пісіреміз»                                     

(саңылауы бар қалып). «Тастарды 

шелекке жина» (саңылауы бар шелек). 

«Машинаны жҥргіз». «Қонжықты  

орындыққа отырғыз». «Бӛлменің есігін 

жап». «Қорапты аш». 

 

 

Ҥшінші кезең 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға алынған 

тақырыптары 

1 Балалардың кӛрнекі-әрекет жасап ойлауын  дамыту 

ҥшін алғышарттар жасау. 

Балаларға әдейі ҧйымдастырылған проблемалық 

оқиға кезінде әртҥрлі кӛрнекі-әрекет жасауға тиіс 

тапсырмаларды шешуді ҥйрете беру. 

Проблемалық-тәжірибелік тапсырмаларды талдай 

білу дағдысын қалыптастыруды жалғастыру. 

Балаларға проблемалық оқиғалық  жағдайларда 

пайдаланылатын  қаруды неғҧрлым дҧрыс қолдануды 

ҥйрету (4 бӛліктен тҧратын  5 қарудың ішінен 

таңдау).  

Проблемалық-тәжірибелік тапсырмаларды шешу 

процесінде балалардың кӛріп бағдар ҧстауы мен 

негізгі сӛйлеу функцияларын  (бекітетін, ілесе 

жҥретін, жоспарланатын) қалыптастыру дағдыларын 

жалғастыру. Балаларға жақсы таныс оқиғалар 

салынған  суреттерді пайдалана отырып, кӛрнекі 

образдық тҧрғыдағы тапсырмаларды шешуді  ҥйрете 

бастау.  

«От алдырылатын ойыншықты 

алып бер». «Ағаштан алманы 

жҧлып ал». «Бақшаны 

суарамыз». «Кітапты сӛреден 

алып бер». «Мейрамға залды 

безендіреміз». «Допты 

кәрзеңкеге тҥсір». «Қиярды 

банкадан алып бер». «Қызға 

кӛмектес» (сюжеттік сурет 

бойынша жҧмыстар). «Ҧлға 

кӛмектес» (сюжеттік сурет 

бойынша жҧмыстар). 

«Балаларға кӛмектес» 

(сюжеттік сурет бойынша 

жҧмыстар). 

 

2 Кӛрнекі образдық тҧрғыдағы тапсырмаларды шешуді 

ҥйрету, баларға ӛздеріне таныс нақты тәжірибеден 

алынған оқиғалар салынған  суреттер ҧсынылады. 

Сӛйлету арқылы оқиғаның мазмҧнын ашатын әңгіме 

айтуға ынталандыру. 

Балаларды суретте салынған оқиғаны тҧтас қабылдай 

«Ойыншықты қалай аламыз». 

«Суретті қалай ілеміз». 

«Кітапты қалай аламыз». 

«Балықты қалай ҧстаймыз». 

«Сақинаны қалай аламыз». 

«Қалай кӛмектесеміз?». 
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білуге ҥйрету.  

Балаларға оқиғалық суреттерде салынған кейіпкерлер 

мен объектілер арасындағы байланысты табуды 

ҥйрету. 

«Сәбиге кӛмек бер». «Ҧл 

балаға кеңес бер». 

«Қуыршаққа тҥсіндір». 

«Қонжыққа әңгімелеп бер». 

«Қыз балаға айтып жібер». 

 

3 Балаларға оқиғалық суреттерде салынған объектілер 

мен қҧбылыстар арасында себеп-салдарлық 

байланыстар орнатуды ҥйрету. 

Суреттен себебі жақсы кӛрініп тҧрған жағдайда 

қҧбылыстың әдеттегі барысының бҧзылу себебін 

анықтауды ҥйрету. 

Тиісті суреттерді таңдай отырып, қҧбылыстың 

болжамды себебін анықтауды ҥйрету (2 – З суреттен 

таңдау). Мысалы: «Қыз жылап тҧр» -  «Қыз қҧлап 

қалды» суреттері. 

Суретте салынған оқиғаның жҥйелілігін анықтауды 

ҥйрету; оларды тәртіп бойынша қҧрастыру; «Басынан 

бастап», «кейін» деген сӛздерді ауызша әңгімелегенде 

пайдалану.  

«Не болды?». «Суретті іріктеп 

ал».                                                                     

«Керек суретті тап». «Не 

басында, не кейін». «Рет-

ретімен қой». 

 

 

Тӛртінші кезең 

Тоқсан Оқыту мақсаттары мен міндеттері Сабақтың мысалға 

алынған тақырыптары 

1 Балаларға оқиғалық суреттерде салынған кейіпкерлер мен 

объектілер арасындағы байланысты табуды ҥйретуді әрі 

қарай жалғастыру. Логикалық ойлау элементтерінің одан 

әрі дамуына кӛмектесу. Педагогтің ауызша  әңгімесінен 

кейіпкерлердің  әрекеті салынған суреттерді таңдап ала 

білуге ҥйрету.  

Балаларға тиісті суреттерді таңдай отырып, қҧбылыстың 

болжамды себебін анықтауды ҥйрету дағдыларын 

жалғастыру (ҥш суреттің ішінен таңдау). Балаларға 

«басынан бастап», «кейін» деген сӛздерді пайдалану мен 

оқиғаның жҥйелілігін анықтауды ҥйрету (ҥш суреттен). 

«Менің не туралы 

әңгімелегенімді тап». 

«Тану сипаты бойынша». 

«Суретті тап». «Не 

болғанын әңгімелеп 

бер». «Не болғанын 

тҥсіндір». «Ойлан және 

жаса». «Не басында, не 

кейін». 

 

2 Балалардың салыстыру және қорытындылау 

операцияларын орындау дағдыларын орнықтыра тҥсу. 

Тапсырманы шешудің меңгерілген тәсілдерін (кӛрнекі-

әрекеттік, кӛрнекі-образдық, логикалық)   жаңа оқиғаға 

ауыстыруды қалыптастыру. 

Ҥш немесе одан да кӛп суретті пайдалана отырып, 

оқиғаның жҥйелілігін анықтауды ҥйрету. 

Жасырын мазмҧны бар оқиғаларды талдауды ҥйрету. 

Мәтінді тиісті суреттермен салыстыруды ҥйрету. 

«Суретті рет- ретімен 

қой». 

«Сіз қалай ойлайсыз?». 

«Ӛзің тап». 

«Қара және осылай 

жаса». «Сәйкес келмей 

ме?». «Тапсырманы 

орында». 

 

3 Балаларға педагогтің ҥлгісі және ҥлкендердің ауызша 

берген нҧсқауы бойынша суретте салынған заттарды 

  «Сен қалай ойлайсың?». 

«Жҧмбақты шеш». 
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жіктеуге арналған тапсырмаларды орындай білуді ҥйрету 

(қорытынды сӛз бойынша). 

Балалардың ойлау және ой қорыту элементтерін 

қалыптастыра тҥсу. Салыстыру және қорытындылау 

операцияларын жасай білу дағдысын бекіту. Жасырын 

мазмҧны бар суреттерді талдай және жҧмбақтарды шеше 

білуге ҥйрету. 

Суреттерді жіктеуге арналған тапсырмаларды (педагогтың 

ҥлгісінсіз)  орындауға ҥйрету. Осы шығарып тастау себебін 

ауызша негіздеп қорытындылай отырып, «тӛртінші артық» 

атты шығарып тастауға арналған жаттығуларды орындауға 

ҥйрету. 

«Суреттерді қорапқа 

сал». «Тапсырманы 

орында». «Артық суретті 

тап». «Неге сәйкес 

келмейді?». 

 

 

Психомоторлық, сезім әрекеті дамуының бҧзылуына арнайы жаттығуларды пайдалану, сабақтар  

жҥргізу негізінде тҥзету 

 

Ауыр интелектуалдық жетіспеушілігі бар балалармен жҧмыс істейтін мамандар қиын міндеттердің 

шешімін тауып жҥр. Уақтылы және білікті ҧйымдастырылған тҥзету жҧмыстары бала дамуының 

алға ілгерілеуіне мҥмкіндік береді.  Мҧғалімнен талап етуден бастап  кӛмекке мҧқтаж балалардың 

танымдық мҥмкіндіктерін, олардың «ауырған нҥктелерін» білу талап етіледі.    

«Алып жҥру нақты ортада әрбір баланы  ойдағыдай оқытуға және дамытуға ықпал ететін 

әлеуметтік-психологиялық жағдайлар жасауға бағытталған қызметті білдіреді. Педагогика 

ғылымдарының докторы Е.И. Казакова 

Сіздерге сенсомоторлық, сезімдік дамуда айтарлықтай кӛп кездесетін бҧзылыстарды тҥзету 

мендамытуға әсер ететін ойын-жаттығуларды жҧмыста пайдалану ҥшін ҧсынамыз.  

Негізгі дамытушы міндеттер: 

 мінез-қҧлық мәдениетін қалыптастыру;  

 ӛзіне-ӛзі қызмет ету дағдылары;  

 сенсомоторлық даму;  

 сӛйлеуді дамыту;  

 эмоционалдық даму. 

Сабақ, алуан тҥрлі әрекеттестік ойын, заттық-тәжірибелік, оқу ісінің элементтері енгізілген кешенді 

негізде қҧрастырылады. Бірыңғай ойын ретіндегі сюжетке қҧрылады.  

Сабақ мынадай тҥрде белгіленеді: 

Шеңберде тҧрып бой қыздыру: сабақта психологиялық икемдеу, амандасу (ҧзақтығы - 3 минут). 

Саусақтарымызға арналған жаттығу: жаңғақтармен жҧмыс істеу, қарындаштармен, 

тҥймелермен, дәндермен (ҧзақтығы - 5 минут). 

Коррекциялық-дамыту блогы: бір ойын сюжетімен байланысты қандай да бір танымдық материал. 

Қабылдау, есте сақтау, ойлау тапсырмалары енгізіледі. 

 Қозғалыс арқылы бой қыздыру (ҧзақтығы - 5 минут). 

Релаксация, психогимнастика (ҧзақтығы - 3 минут). 

 Қоштасу (ҧзақтығы - 2 минут). 
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1. САУСАҚТАРҒА АРНАЛҒАН ЖАТТЫҒУ  

Қолдың ҧсақ моторикасын дамыту 

 

 Қол моторикасын дамыту қажеттігі қол мен сӛйлеу моторикаларының тығыз байланыстылығымен 

байланысты. Қол моторикасын жетілдіру бастағы мидың моторлық сӛйлеу зоналарын белсенді 

етуге және соның нәтижесінде  сӛйлеу функциясын дамытуға ықпал етеді.  Шапшаңдыққа, дәлдікке, 

ҥйлесімге, қолдағы саусақ қимылдарының ҥйлесіміне бағытталған жаттығулардың тҥрлерін 

пайдалануға кеңес беріледі.    

Ҧсақ моториканы дамытуға кӛмектесетін тҥрлі заттармен ойнаудың пайдасы бар:    

1. тҥймені салу және ағыту;  

2. аяқ киімнің бауын байлау;  

3. арнайы салынған рамада бау байлау;  

4. сақиналарды жіпке тізу;  

5. мозаика жинау;  

6. мозаиканы ҧяға сҧрыптап салу;  

7. конструктормен ойындар ойнау;  

8. бҧршақтарды, дәндерді сҧрыптау (мысалы, бҧршақтарды ҥрме бҧршақтардан бӛліп алу).  

 

АЛАҚАН-ЖҦДЫРЫҚ 

 алақанды ҥстелге  бас;  

 екі жҧдырықты бір мезгілде қатар тҥю ( «жҧдырық» - «жҧдырық» қалпы)  

 бір қолдың саусақтарын жазып және оларды ҥстелге басу ( «қол» - «жҧдырық» қалпы).  

- Істегің келе ме? Былай істе: 

Біресе - алақан, біресе - жҧдырық. 

Қолды ҥстелге қою: 

Кҥрделендіру ҥшін - қозғалыс қарқынын арттыру.  

КҤРШЕКТЕР 

Екі қолдың шынашақтарын оларды айыру қиын болатындай етіп екі күршек секілді бір бірімен 

айқастыру. Сол секілді басқа саусақтармен фигуралар жасау: аты жоқ, ортадағы, сҧқ саусақ және 

бас бармақтар.  

Достық қҧшақ қатты айқасты,  

Кҥршекті біз аша алмаймыз.  
ТАСБАҚА 

Саусақтардың жастықшаларымен және алақанның тӛменгі жағын үстелге тигізіп «жартылай 

шар» жасау керек. Сұқ саусақты үстелге күш сала кӛтеріп, алға қарай созып, тасбақаның «үйін» 

жасау керек. Осындай тәсілмен тасбақаның «үйін» аты жоқ саусақпен және шынашақпен 

жылжыту керек.  

Жолдарыңа ҥңіліп, 

Екі бақа жҥгіріп, 

Секіреді, бақ-бақ, 

Ағаштарды аттап. 

Олар ерте тҧрады, 

Беті-қолын жуады. 

Оңға-солға шайқалып, 

Бақылдайды ән салып. 

Судан шіркей табады, 

Ӛсіп ҥлкен болады. 
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Бақ-бақ, нақ-нақ, 

Біздер айттық тақпақ. 

/Б.Бӛрiбаев/ 

 
АҒАЙЫНДАР 

Алақанды уқалаймыз да үстелге қоямыз. Саусақтарды айқастырамыз. Енді екі саусақты кезек 

ашамыз: әуелі шынашақ пен аты жоқ саусақты, орта және сұқ саусақтарды ашамыз. Бас 

бармақпен ағайындарды «шақырып», оларға  ботқа «жегіз».    

Ағайынды екеуі бірге кетті қыдырып, 

Ал олардың соңынан тағы екеуі жҥгіріп, 

Ең ҥлкені – ҥйінде жалғыз ӛзі қалыпты, 

Дәмді тамақ әзірлеп дастарханға салыпты. 

Бірің қалмай келіңдер, айтқаныма сеніңдер, 

Сендерге арнап ас астым, дәмін татып кӛріңдер! 

Деп айғайлап барлығын қайта жиып алыпты. 

               /К. Шәкірова/ 

 

 

ҚАЗ 

Шынтақты тіреп, қолды үстелге қой. Барлық саусақтар тік қалпында жазылып тұрсын. Тӛрт 

саусақты (бас бармақтан басқа) алға қарай созып бір-біріне тығыз бас  (қаздың басы).   Бас 

бармақты тӛмен қарай аздап босат. «Тұмсығы» ашық «қаз» шығады.  

Қаз ашулы, қаңқылдап жылап жатыр:  

Мҥмкін ол сенен тамақ сҧрап жатыр?  

 

КӚҢІЛДІ ОРКЕСТР 

Түрлі музыкалық аспаптарды ойнау имитациясын жаса.  

Кім баянда ойнап тҧр? 

Біздің қоян дауылпазда.  

Ал қонжық – кернейде. 

Асығады ойнауға. 

Егер сен кӛмектессең, 

Бәріміз бірге ойнаймыз. 

 

САНАМАҚ 

Бас бармақ пен сұқ саусақты бірге қосып «тұмсық» жасаймыз, қалғандарынан жұдырық түйеміз.  

Қаз ҧясын сәндеді,  

Текке қарап жатпады. 

Қаңқылдады, қаңқылдады, 

Санамақты жаттады!  

/К. Шәкірова/ 

 

ҚАЙЫҚТЫ ТЕРБЕТЕМІЗ 

Алақанды уқалаймыз  –саусақтарымызды жоғары қаратып «қайық» жасап бүгеміз.  Қолды сол 

жаққа және оң жаққа қарай баппен бұрамыз.  

Кӛк толқында тербетіліп, 

Қайық ҧзақ шайқалды. 

Кҥн шығып ед жел де тынып, 

Жапырақтар жайқалды. 
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ТАУЫҚ СУ ІШІП ЖАТЫР 

Шынтағыңды тіреп, қолыңды үстелге қой. Саусақтарыңды «күршек» секілді бүк. Қолды ырғаққа 

сәйкес тауықтың суреті секілді етіп жоғары кӛтер, тӛмен еңкейт.  

Ауладағы тауықтар 

Жемді шӛкіп тауысты. 

Кӛк шӛпті де кӛп жеді, 

Сосын қатты шӛлдеді. 

Астаудан кеп су ішті, 

Бірін-бірі қуысты. 

/К. Шәкірова/  

 

Кӛңілді сылақшылар 

Қолдың екі басын жұдырық секілді түйгеннен саусақтарымызды жазғанға дейін жоғары тӛмен 

қарай бірдей қозғаймыз.  Сылақшылар ҥйді бояп жатыр.  

Жасыл, сары, кӛк тҥсті 

Бӛлме қандай әдемі! 

Қандай тҥске боялған 

Тӛбесі мен едені? 

 

ҚҦСТАР ҦЯСЫНДА ОТЫР 

Оң  қолдың барлық саусақтары сол алақанды орай ұстайды. Ұя болады. Оң қолдың саусақтарының 

қозғалуы ұядағы тірі балапандарды кӛрсетеді.    

Балапан-ау, балапан,- 

деп анасы шақырды.  

Теріп жеуге ҥйретіп. 

Қоңыз дәмін татырды. 

Анам берген жем тәтті,- 

деп қуанды балапан. 

Дән іздеген анасын  

Кҥтумен таң атырды. 

/К. Шәкірова/ 

 

ҚҦСТАР 

Екі қолдың саусақтары жоғары тӛмен қозғалады.  

Қҧс қанатын қағады, 

Ҧшады да қонады. 

Кҥш жинап ап әнеки. 

 Тағы да ҧшып барады. 

 

КӚБЕЛЕК 

Ашық алақанды уқалаймыз. Саусақтар бүгілмейді. Шұғыл қимылмен кӛбелектің ұшқан қимылын 

жасау керек.    

Екі қолдың білезігін айқастыр және бір-біріне алақанның сырт жағынан бас. Саусақтар тік.  

«Кӛбелек отыр».  

Кӛбелек, кӛбелек! 

Айтшы, саған не керек? 
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Гҥлден-гҥлге қонасың, 

Нәр іздеген боласың. 

Қанаттарың қаққанда 

Қандай сҧлу керемет! 

 /К. Шәкірова/ 

 

ГҤЛ 

Саусақтардың жастықшалары бір-біріне жабыстырылған. Алақан кішкене шеңбер жасайды. 

«Гүлдің қауызы» шығады.  

Алақанның тӛменгі бӛлігін бір-біріне қыс, ал саусақтарды шеңбер бойынша кең етіп жай да 

кішкене бүк. Үлкен, ашылған «гүл» шығады. 

Гҥл қауызын  ашты, 

Айналаға жҧпар шашты!  

 

АҒАШТАР 

Екі алақаныңды бір-біріне ысып, жоғары кӛтер,  саусақтарды кең етіп жай.  

Сәлеметсің бе, ну орман,  

ертегі боп шық алдан!   

 

САУСАҚ-БАЛА 

Саусақтарды шынашақтан бастап кезекпен бүк және жаз. 

Қол жуғыштың қасына, 

Келе қалды балақан. 

Ысқылады асыға,  

Алақанды алақан. 

Ысқылады асыға,  

Оң қолменен сол қолын, 

Ысқылады асыға,  

Сол қолменен оң қолын, 

Қарады да сосын ол 

«Тап-таза» деп қуанды, 

Қандай жақсы екі қол, 

Бірін бірі жуады! 

/Мҥбәрәк Жаманбалинов/ 

 

ШЫНАШАҚ 

Саусақтарыңның басын бүгіп, жұдырығыңды түй. Саусақтарыңды шынашақтан бастап кезекпен 

аш.  Соңғы саусақ шынашақтың басымен бас бармақты түйістіреді. 

Кіп-кішкене шынашақ,  

Жылайды кеп жылайды. 

Сҧқ саусақ оған таңданып 

Не болды? -  деп сҧрайды. 

Ортаншысы байсалды, 

Тыңдамады, қайсар-ды. 

Жылап тҧрған кім ӛзі?  

Аты жоқ саусақ ҧқпады  

Ортаншысы тәккәпар, 

Жҥгіріп ол да  шықпады. 
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Қарның ашып тҧр ма деп,  

Сҧқ саусақ кеп сҧрады  

- Жыламашы кӛкем, - деп, 

Кҥріш жеші. Бӛпем,- деп.  

Қасық тосып аузына  

Бас бармақ қҧрақ ҧшады. 

 

 ШАР  

Екі қолдың саусақтарының ұшын бірбіріне тигіземіз. Алақанды кішкене ысқылап, содан кейін - 

үлкен «шар» жасаймыз. Ауаны «шығарған» кезде  алақан бастапқы қалпына келтіріледі.  

Доп 

Доп, доп, доп, доп-домалақ, 

Тыншымайсың домалап. 

Ас қҧйып ем кҥшікке, 

Ҥлгірмеді ішіп те... 

Тӛңкердің де табағын, 

Тӛгіп кеттің тамағын. 

Доп, доп, доп, доп-домалақ, 

Осы әдетің жаман-ақ. 

/Әбіш Кекілбаев/ 

 

ҤЙ 

Екі қолдың саусақтарының басын беттестіріп,  бҧрыш - «ҥйдің тӛбесін» жаса. Бас бармақтарды тік 

қос. Ҥшбҧрышты «тӛбесі» мен «терезесі» бар ҥй шығады. Білезікті кең етіп аш, ал шынтақты 

кеудеге бас.  «Биік ҥй» шығады.  

Ағаш кесіп ҥй тҧрғыздық, 

Биік әрі сәнді етіп. 

Тӛбесі мен терезесін 

Сырлап шықтық әндетіп. 

Енді біздің ҥйіміз бар, 

Кӛңіліміз жайланды. 

Отын кесіп, пеш те жақтық, 

Қоныс тойы тойланды. 

/К. Шәкірова/ 

 

ТУ 

Оң қолдың тӛрт саусағы бүгілмей, тік күйінде (бас бармақтан басқа) бірбіріне қатты қысылады. 

Сол қол сыртқа созылады. Қолды бас бармақты тӛменге қаратып бұр да қатты аш.  

Желбіреп ту барады, 

Нҧры әлемге тарады. 

Алтын кҥнмен алаулап, 

Қызыл оттай жанады. 

 

ОРЫНДЫҚ 

Оң қолыңды жоғары кӛтер. Саусақтарыңды түкпей, тік ұстап бірбіріне қатты қыс. Жұдырығы 

түйілген оң қолдың бас бармағын ӛзіңе қаратып сол жақ алақаныңа бас.  

Қолдарыңмен  «Орындық» жасап, балаларға кӛрсетіңдер.  
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ҚОЯН - САҚИНА 

Жаттығу бір қалыптан екіншісіне ауысуға негізделген:   

a)  саусақтар – жұдырық  түйіліп, сұқ саусақ пен ортаңғы саусақты созып, екі жаққа жаю керек;  

b) бас бармақ пен сұқ саусақты бір-біріне тигізіп сақина жасаймыз, қалғандарын екі жаққа 

жайып жібереміз.  

Қоян тыныш жатпады, 

Табалдырықтан аттады. 

Аунап жатып кӛк шӛпке, 

Алтын сақина тапқаны. 

 

САҚИНА 

Бас  бармақ пен сұқ саусақтарды бір- біріне тигізіп сақина жасаймыз, қалғандарын екі жаққа 

жайып жібереміз.  

Дӛңгеленген кҥн бе екен? 

Дӛңгеленген ай ма екен?  

Дӛп-дӛңгелек сақинам 

Айтыңдаршы,  қайда екен?  

 

ҦЛУ  

Саусақтарды бүгіп, жұдырығымызды түйеміз. Сұқ саусақ пен шынашақты  алға созамыз.  Алға 

қарай  баяу жылжимыз  «ұлу» «мұртын» жыбырлатады.  

(Ҧлулар - денесі жҧмсақ, ҥш қабатты, екіжақты симметриялы кӛпжасушалы омыртқасыз жәндіктер. 

Олар бастан, денеден, аяқтан, бақалшақтан және бақалшақ қалдығынан тҧрады. Ҧлуларды 

сипаттауға бҧрын «былқылдақденелілер» деген атау пайдаланылған. Ҧлулардың 130 мыңнан астам 

тҥрі бар деп есептеледі).  

Кіп - кішкентай ҧлудың  

Мҥйізі ӛсіп келеді. 

Былқылдатып денесін 

Ӛлең айтып береді. 

 

 

ҚОЯН 

Шынтақтарыңды үстелге тіреңдер, сұқ саусақ пен ортаңғы саусақты екі жаққа жаю керек, 

басқаларын ішіне бүгіңдер.  

Қоян келеді секіріп, 

Сәбізге тойып кекіріп. 

Алдынан шықты торпақ, 

Қаша жӛнелді қорқақ. 

/К. Шәкірова/ 

 

МҤЙІЗДІ ЕШКІ 

Саусақтарды бүгеміз, тек сұқ саусақ пен шынашақты тік ұстаймыз. Бұл - «ешкі». «Сүземін, 

сүземін!» деген сӛздермен ешкіні балаға қарай «жібереміз».   

Шӛре-шӛре, лағым!  
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Тентек болма, шырағым!  

Секектеме, деміңді ал,  

Селтеңдемей қҧлағың.  

/І. Жансҥгіров/  

 

ЖАҢБЫР 

Оң (сол) қолдың саусақтарының басын үстелге басамыз. Саусақтардың басымен кезек-кезек 

үстелді тарсылдатамыз (пианинода ойнағандай).  

Тәулiк бойы тынбайтын, 

Болайықшы ақ жаңбыр (Ақырын жауған  жауын тырсылын жасайды) 

Астан-кестен жауатын, 

Ӛткiншi ендi бiз жаңбыр (Тез-тез жауған жаңбыр тырсылын келтiредi) 

 

 ТІКҦШАҚ 

Екі қолдың саусақтарын (сұқ саусақ пен бас бармақтан басқасын) – тоқылған себет секілді етіп 

ұстаймыз. Сұқ саусақтарды алға созамыз да, оларды саусақтың ұшымен қосамыз (бұл - 

тікұшақтың құйрығы). Бас бармақтармен бірлесіп, тікұшақтың қалағы секілді  тез-тез қимылдап 

шеңбердің суретін  салғандай қозғаламыз.  

Пырылдар кӛкте инелік, 

 Инелік емес, ҥй делік. 

Аспанға біз де ҧшамыз 

Алсақ егер ҥйге еніп. 

 

Шынашақ 

Тӛрт саусақты (Бас бармақтан басқа) бүгеміз. Бас бармақты  жоғары кӛтеріп, шеңбердің 

суретін  салғандай айналдырамыз.  

Басқаларын қалдырып, 

Бас бармақ тойға барады. 

Аяқтарын талдырып, 

Билеп-билеп алады. 

 

Сона 

Оң  қолдың сұқ саусағын алға созып айналдыру керек, содан кейін оны  сол қолдың саусағымен 

жасаймыз.  

Сона гҥлге қонады.  

Тәтті нәрін сорады.  

 

МАСА 

Жұдырық түйіледі. Сұқ саусақ алға қарай созылады (бұл - «тұмсық», онымен «маса» баланы 

«шағып» алғысы келеді). Шынашақ пен Бас бармақты  тӛмен қарай салбыратып түсір (бұл - 

«аяқтары»).  

Маса, маса, маса! 

Шақпа мені аса. 

Ҥйге жетіп алайын, 

Бір жақсылық жаса. 
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ҚОҢЫЗ 

Жұдырық түйіледі. Сұқ саусақ пен шынашақты «мұртқа» қарай апар. Мұрты жыбырлайды.  

Кӛк-майсада жҥремін, 

Бақшада да жҥремін. 

Шалшық су да менікі, 

Мен барлығын білемін. 

Ыз, ыз, менің  атым - қоңыз, ыз-ыз.... 

 

Тырнақтар 

Оң қолдың саусақтарының басын  алақанның жоғарғы бӛлігіне басамыз. Бас бармақпен сұқ 

саусақты қысамыз. Бірнеше рет дауысымызды қатты шығарып, «мяу!» деп айтамыз. Ойынды  

екіншісі қолмен жалғастыруға болады. Ең соңында жаттығуды екі қолмен  жасаймыз. 

Пеш  қасында мысық отыр, 

Екі кӛзін қысып отыр. 

Тышқан етін жегісі кеп, 

Тісі оның қышып отыр. 

 

САНАЙМЫЗ 

Бас бармақтан бастап оң қолдың саусақтарын кезек -кезек жазамыз (содан кейін бүгеміз).  

Ал санайық санамақ, 

Саусақтарға қарап ап, 

Кәне-кәне, санайық, 

Санын біліп алайық. 

біреу, 2, 3, 4, 5-еу. 

(Ж. Сымақов) 

 

БОЙ ҚЫЗДЫРУ 

Екі қолдың саусақтарын бірден қыс және жаз.  

Резеңке  ойыншықтар пайдаланылуы мҥмкін. 

  

Шиқылдама, ҥйрегім!  

Анаңа бар  ҥйдегі.  

 

МЫСЫҚТЫ СИПАЙМЫЗ 

Бір қолмен, содан кейін екінші қолмен саусақтарды босаңсытатын жаттығу жасау керек.  

Мияу, мияу, мысық. 

Екі кӛзін қысып, 

Әдеміні алдайды, 

Одан кӛзін алмайды. 

Қозғап қалса саусағын, 

Ол да ауаны қармайды. 

Тырнап алсам шіркін деп, 

Армандаудан талмайды. 

Мияу, мияу, мысық 

Ӛзі қандай пысық! 

/К. Шәкірова/ 
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МЕНІҢ ЖАНҦЯМ 

Саусақтарды бас бармақтан бастап кезекпен алақанға бүгу, ал «Міне – менің жанұям» деген 

сӛздерді айтқан кезде  екінші қолмен  жұдырықты ұстаймыз.  

Мына саусақ – атам,  

Мына саусақ – әжем, 

Мына саусақ – әкем,  

Мына саусақ – мамам, 

Мына саусақ – мен,  

Міне, менің – балам,  

Барлығы менің жанҧям. 

 

БІЗДІҢ СӘБИІМІЗ 

Жұдырығымызды түйеміз, содан кейін оларды бас бармақтан бастап кезек - кезек жазамыз.  

Бала, бала, балапан, 

Қане, қайсы, алақан. 

Саусақтарың әйбат, 

Былай-былай ойнат. 

Бала, бала, балапан, 

Қане, қайсы, алақан. 

Саусақтарың әйбат, 

Былай-былай ойнат..  

 

АЛТЫБАҚАН 

Жаттығуды алдымен оң, содан кейін сол қолмен, ал әрі қарай - екі қолмен орындаймыз.  

Қолдың білезігінен бастап тік қосылған  саусақтарды жоғары кӛтеру, ал содан кейін саусақтарды 

аздап бүгіп, тӛмен қарай жайлап түсіреміз.  

«А» дегенім - ата, 

«Б» дегенім - бата, 

«Қ» дегенім - қарбыз, 

«Ж» дегенім - жалбыз, 

«Т» дегенім - тҥйме, 

«К» дегенім - кҥйме, 

«С» дегенім - сәбіз, 

«Д» дегенім - дәліз, 

«Г» дегенім - гҥлім, 

«Ҥ» дегенім - ҥнім, 

«Ӛ» дегенім - ӛгіз, 

«Е» дегенім - егіз, 

«Н» дегенім - наным, 

«М» дегенім - малым, 

«Л» дегенім - лақ, 

«Ш» дегенім - шырақ, 

«Ә» дегенім - әскер, 

«Ғ» дегенім - ғарышкер.   

/Жәди Шәкен/ 

 

ҚЫЛҚАЛАМ 

Барлық саусақтарымыздың басын қосамыз және  саусақтар мен білезіктің  қимылымен 

қылқаламды оң жақтан сол жаққа және  керісінше тербетеміз.  Оңға - саусақтарды 

тарбайтамыз. Солға - саусақтардың басын жайлап қосамыз.  
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Қыл қаламмен бояймын, 

Орындықты, столды.  

Мысығымды аяймын, 

Ҥстін былғайтын болды. 

 

ЖЕЛПУІШ 

Саусақтарын тік күйінде қосамыз. Қолды  шынтақтан бастап, бетке жел соғатын желдеткіш 

секілді қылып босаңсытамыз.  

Кӛбелек 

Ақ кӛбелек, кӛк кӛбелек, 

Ҧшып қонған кӛп кӛбелек. 

Жалт бергенде топ кӛбелек, 

Таба алмайсың, жоқ кӛбелек. 

Аққа қонса, ақ гҥл дейсің, 

Аумайды екен нақ бір дейсің. 

Қызыл, сары, жасылын да, 

Гҥл дерсің бір асылында. 

Әр гҥлге бір алаңдайсың, 

Ажыратып ала алмайсың.  

/Адырбек Сопыбеков/ 

 

ТИЫН 

Бас  бармақтан бастап барлық саусақтарды кезекпен жазамыз.  

Арбада Тиын отыр. 

Тҥлкі апасына, 

Аю атасына, 

Қоян ағасына, 

сатамын деп  

Жаңғақтарды жиып отыр. 

Қараторғай мен сары шымшық, 

Ақ қоян мен аю, 

Бәрі келіп қасына 

жаңғақтан ауыз тиіп отыр 

/К. Шәкірова/ 

 

САУСАҚТАР ҦЙҚЫДАН ТҦРДЫ 

Саусақтарды шынашақтан бастап кезекпен алақанға бүгеміз. Содан кейін бас бармақпен 

барлығын бір-бірлеп ұстаймыз - «оятамыз». «Ура!» деп айқайлап, бір мезетте  саусақтарды екі 

жаққа қатты тарбитып жұдырықты ашамыз.  

Мына саусақ ҧйықтап жатыр,  

Мына саусақ  секіріп жҥр,  

Мына саусақ қалғып отыр,  

Мына саусақ ҧйықтап қалды.  

Саусақтар ҧйқыдан тҧрды - «Ура!»  

Балабақшаға барамыз!  

 

ЖҦМЫСҚА БАР 

Жұдырығымызды түйеміз. Оларды бас бармақтан бастап кезекпен жазамыз. «Ал, ағайындар, 

бәріміз тұрамыз...»  деп,   саусақтарды екі жаққа кең тарбитып жаямыз. 

Бас бармақ оянды.  
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Сҧқ саусақ соңынан тҧрды.  

Ортаңы аты жоқ саусақты оятты.  

Ол барып шынашақты тҧрғызды.  

Ағайындар, тҧрыңдар - «Ура!»  

Жҧмысқа барыңдар.  

 

ЖҦМЫСҚА КІРІС 

Саусақтарды бас бармақтан бастап кезек-кезек бүгіп былай деп жылдам-жылдам қимылдат: 

Бас бармақ, 

Балан ҥйрек, 

Ортан терек, 

Шылдыр шҥмек, 

Кішкене бӛбек. 

Сен тҧр – қойыңа бар! 

Сен тҧр – жылқыңа бар! 

Сен тҧр – ешкіңе бар! 

Сен тҧр – сиырыңа бар! 

Сен тҧр – тҥйеңе бар! 

Ал сен алаңдамай, 

Қазан тҥбін жалап, ҥйде жат. 

 

САУСАҚТАР 

Барлық саусақтарды шынашақтан бастап кезекпен жазамыз, содан кейін сол тәртіппен бүгеміз. 

Бес саусақ. 

Ал санайық санамақ, 

Саусақтарға қарап ап, 

Кәне-кәне санайық, 

Санын біліп алайық. 

Біреу, 2, 3, 4, 5-еу, 

Қолымда сонда саусағым нешеу? 

 

Мынау, мынау, бас бармақ, 

Санамақ содан басталмақ. 

Мҥйіз қалпақ басында, 

Тӛрт серігі қасында. 

Біреу, 2, 3, 4, 5-еу, 

Қолымда сонда саусағым нешеу? 

 

Қутыңдаған сҧқ қолым, 

Епетейлі мықты оным. 

Бармақтың басты тірегі, 

Ӛзінің ісін біледі. 

Біреу, 2, 3, 4, 5-еу, 

Қолымда сонда саусағым нешеу? 

 

Мынау, мынау  – ортаң қол, 

Кішілерге қамқор қол, 

Тӛртеуінің ағасы, 

Білектің ҥлкен баласы. 

Біреу, 2, 3, 4, 5-еу, 

Қолымда сонда саусағым нешеу? 
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Бәрін тегіс мақтап бол! 

Деп тҧрсың ғой, аты жоқ қол! 

Орайласым  – орташам, 

Елгезексің, жортасың. 

Біреу, 2, 3, 4, 5-еу, 

Қолымда сонда саусағым нешеу? 

 

Саусақтар кҥшін сынасақ, 

Ойнақы епті шынашақ. 

Еркелеп ӛскен кенжесі, 

Қамқоршы оған ӛзгесі. 

Қолымда сонда саусағым нешеу, 

біреу, 2, 3, 4, 5-еу. 

(Ж. Сымақов) 

 

  

 

2. ТҤРЛІ ЗАТТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ҚОЛДЫҢ БІЛЕЗІКТЕРІН МАССАЖ 

ЖАСАУ  ЖӘНЕ ӚЗІН-ӚЗІ  МАССАЖ ЖАСАУ  

ГРЕК ЖАҢҒАҒЫ, БҤРШІКТЕР 

Алақанның арасына грек жаңғағын сал, оны алақанның негізінен бастап саусақтардың ҧшына дейін 

және бері домалат. 

Грек жаңғағын алақанның арасына сал, басып және біртіндеп қарқынын кӛбейте отырып  домалат.  

Екі жаңғақты алақанда уқала, алақанның арасында ҧстап жоғары-тӛмен қарай домалат.  

Екі  (ҥш) жаңғақты екі қолдың кез келген саусақтарын тарбитып ҧстап тҧру. 

Екі жаңғақты бір қолда ҧстап тҧрып бір қолмен екіншісін айналдырамыз. 

Жаттығу жасаған кезде мыналарды ақырындап айтып отырған дҧрыс: 

- Мен жаңғақтарды алақаныма саламын, оларды тӛменнен жоғары қарай және жоғарыдан тӛмен 

қарай сырғытып ойнаймын.   

- Жаңғақты саусақтарымның арасына қысып ҧстауды ҥйренемін. 

Бҧл менің мектепте қаламды дҧрыс ҧстап әріптерді әдемі жазуыма кӛмектеседі. 

- Ҥш жаңғақты алып  саусақтарымның арсына қойып қысып ҧстаймын.  

Бір, екі, ҥш, тӛрт, бес, жаңғақтарды ҧстап тҧру қиын екен! 

- Мен оларды айдың жерді  айналғаны секілді шыр кӛбелек айналдырамын, бірақ ол неге тоқтамай 

айналып жҥреді – бҧны біле ме екен ӛзі?. 

 

ҚАРЫНДАШТАР 

Алты қырлы қарындашты алақанға салып домалатамыз, бірнеше  қарындашпен жоғары – тӛмен 

қарай қозғалыс жасаймыз. Алақандар тігінен (кӛлденеңінен) ҧстаймыз. 

Әрбір бҥгулі саусақпен қарындашты ҧста, кез келген бҥгулі  екі саусақпен                      10 рет сана. 

Саусақтармен қарындаштарды ҧстап тҧр, олар: сҧқ және аты жоқ саусақ жоғарыда, ортаңғыа саусақ 

пен шынашақ – тӛменде. 

Тақпақ: 
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Алтын, сары, қызыл, кӛк,  

Алуан – алуан жапырақ.  

Кҥзгі бақта кҥлімдеп, 

 Кӛз тартады атырап.  

 

МАССАЖ ЩЕТКАСЫ НЕМЕСЕ ИНЕЛІ ДОП 

Бала допты немесе дӛңгелек шаш тарақты алақандарының арасына салып жоғары-тӛмен әуелі 

баяу, содан кейін қарқынын үдетіп жылжытады, былай деп айтып отырады: 

Добым,  добым,  домалақ, 

Тоқтамайсың  домалап, 

Ҥстел  ҥстін  бҥлдірдің, 

Тәрелкені  сындырдың. 

Тентек  болып кеттің деп, 

Тҧрмын  сені тепкім  кеп! 

 

Саусақтарын жазып, допты бас бармақтан бастап шынашаққа қарай  және керісінше әуелі бір 

қолымен, сосын екінші қолымен сырғыту. 

Қозғалыс мәтінге сәйкес жасалады: 

Добым, добым, добым менің,  

Ӛзің қандай кӛркем едің.  

Домалайсың, зуылдайсың  

Бірақ менен қҧтылмайсың!  (допты алақанда айналдыру), 

Алақанға салайын, 

Біраз қуып қарайын. 

Жоғары-тӛмен лақтырып, 

 Айналдырып бағайын. 

 (жоғары-тӛмен қозғалу), 

Аспанға атып соңында,  

Қолдан қолға салайын. 

Әр саусақпен тентекті  

Қысып-қысып алайын. 

 (допты қолдан-қолға ӛткізу). 

 

БІЛЕЗІК ЭСПАНДЕРІ 

(РЕЗЕҢКЕ ДОП, ПУЛЬВЕРИЗАТОРДЫҢ ГРУШАСЫ) 

қысу – екпінді буынға: 

Он саусақ 

Жалғыз саусақ тіпті де, 

Ҧстай алмас жіпті де. 

Екі саусақ бірікті, 

Ине қолға ілікті. 

Ҥш саусағым орамды, 

Жҥгіртеді қаламды. 

Ӛнерлі екен он саусақ, 

Қала салсақ, жол салсақ...     

/Мҧзафар Әлімбаев/ 

 

 

ТАСПИЫҚ (МОНШАҚ) 
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Моншақ санын тік және керісінше тәртіпте санау. 

Әрбір маржанды ҧстаған сайын апта ішіндегі кҥндердің, айдың аттарын және т.б. атау. 

Ілулі тҧрған моншақты  әрбір саусақпен шерту. 

Моншақтарды алақан  арасына домалату: 

 

Қандай сӛздер 

Ана – Ардақты сӛз. 

Тау-тас – Салмақты сӛз. 

Жел – Қанатты сӛз. 

Шәкірт – Талапты сӛз. 

Жалау – Дабылды сӛз. 

Алау – Жалынды сӛз. 

Дос-жар – Мейірлі сӛз. 

Дала – Пейілді сӛз. 

/Мҧзафар Әлімбаев/ 

 

 

КІР ҚЫСҚЫШ 

Қатты емес пластмасса кір қысқыштарын алып, саусақтарды басын бас бармақтан бастап 

шынашаққа қарай кезекпен тақпақтың екпінді буынында  «тістейміз» (мысық тістелейді): 

 Әне, мысық ойнап отыр 

 саусағымды тістелеп. 

 Тышқан ғой деп ойлап отыр, 

 ҧстап алса тістер ед: (қолды ауыстыру) 

 

 Бас бармақ отын жарады, 

Ал сен су әкелесің. 

Сен пеш жақ, сен қамыр иле, 

Ал, кішкене бӛбек, ән салып. би биле. 

 

Жіпті баланың иығының деңгейімен бірдей етіп тартамыз және балаға бірнеше кір қысқыш 

береміз. Тақпақтың әрбір екпінді буынына сәйкес бір қимыл жасалады:  

Анамның кӛйлегін, апамның жаулығын аппақ қып ысамын,  

Жіпке іліп кептіріп, қысқышпен қысамын.  

 

ДӘН 

Балалардан кӛздерін жҧмып отырып табуды, сҥрыптауды, бас бармақ және  сҧқ саусақтардың 

арасында сырғанатуды, кезекпен барлық саусақтармен қысуды ӛтінеміз. Екі қолды ҥстелге саламыз, 

бҧл ретте айналдырып қимылдатуға тырысамыз. Балаларға тҥрлі фигураларды сызықтың бойына,  

трафаретке немесе ойластырғандай етіп қою  қызықты болады. 

Шыныаяққа  екі түрлі дән салу керек.  Екі түрлі ыдысқа сұрыптауды ұсыныңыз: 

Анама кӛмекке келемін, 

Дәндерді тазалап бӛлемін. 

Ҥйдегі жҧмыстың барлығын 

Ӛзім-ақ атқарып беремін. 

Қарақҧмықтан ботқа, 

Кҥріштен палау жасап кӛремін! 

 

Бұршақ немесе үрме бұршақтан түзу, ирелеңдеген және т.б.  жол жаса (үлгі бойынша, 

трафаретпен немесе  ӛз бетімен): 
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Бҧршақтан жол саламын, 

Мен орманға барамын. 

Қоян менен тиынды  

іздеп тауып аламын. 

 

Стол үстіне 10 бұршақты шашып тастап, әрбір бұршақты үстелге саусақтарымен кезек-кезек 

әуелі бір қолымен, сосын екінші қолымен басу керек. Содан кейін бұршақты үстелге басып 

отырып, шеңбер бойымен айналдырамыз: 

Мен ҥйде жалғыз отырып зеріктім,  

Бір уыс бҧршақты алып, тҥйірлеп ыдысқа салуды ермек еттім. 

Ойынды бастамас бҧрын саусағыма былай деуім керек:  

«Саусақтарым, майысып  

бҧршақтарды теріңдер 

 Қысып, қысып айналдырып  

басқаларға беріңдер» деп айтып отырып, бұршақтарды подносқа салу керек. 

 

 

Әрбір буынға екпін түсіре отырып санап, бұршақты бір-бірлеп басқа подносқа былай деп айтып 

отырып салу керек: 

Бозторғай мен қарға, сары шымшықтар да 

бҧршақ терді қардан. 

Мҧндай сҧлу қҧстар басқа жақта бар ма?  

Қыстан аман шықсын деп, жазға аман жетсін деп 

Жем берейік қҧстарға біздің жақта қалған. 

/К. Шәкірова/ 

 

Бұршақтарды ыдысқа салу керек. Бала бас бармағымен және аты жоқ саусағымен бұршақтарды 

қысып алып қалған саусақтарымен ұстап тұрады. Сосын тағы біреуін, тағы біреуін алып уысын 

толтырады. Екпін түсірілген буынды айтқан сайын бір бұршақтан алынып отырады: 

Қуыр, қуыр қуырмаш, 

Бозторғайға  бҧршақ шаш. 

Анам берген дәндерді  

Тҧмсығымен шҧқылап  

таусып қояр тауықтар. 

Қане, олардан ала қаш. 

/К. Шәкірова/ 

 

Кәстрӛлге бұршақ немесе үрме бұршақ салу керек. Бала оған қолдарын салып қамыр илеген кездегі 

қимылдарды қайталайды және былай деп айтып тұрады: 

Қамыр илейміз, қамыр илейміз,  

Бишілердей билейміз. 

Тҥйір қалдырмауға тырысып жатырмыз. 

Қанша илесек те шыға береді, 

Қайдан екенін білмейміз. 

 

Нан қоқымын шашпаңдар, 

Жерде жатса баспаңдар. 

Теріп алып қастерлеп, 

Торғайларға тастаңдар.  
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 «Сиқырлы құдық»: терең пластмассадан жасалған  банкаға үрме бұршақтарды және оның 

үстіне ұсақ ойыншықтарды (киндердің) саламыз. Бала қолына түскен затты кӛзін жұмып 

отырып атауы тиіс. Дыбыс шығаратын ойыншықтарды салуға болады: 

Бҧл тҧз емес, тҧз емес, 

Таба алмайтын біз емес. 

Тҥрлі-тҥсті бҧршаққа  

Жасырынған кім екен? 

Машина емес, қыз емес 

Ә.. мінеки, піл екен! 

/К.Шәкірова/ 

 

ТҤЙІНДЕРІ БАР ЖІПТЕР 

(Жіпке 12 тҥйін байлау керек, бала тҥйіндерді саусақтарымен санап шығады). 

Әрбір түйінді ретіне қарай аптаның, жылдың, жыл мезгілдерінің атауларымен, дауысты 

дыбыстармен, ӛз отбасының мүшелерінің атымен атап шығу керек.   

Бір апта 

Дҥйсенбіде доп ойнадық қорада, 

Сейсенбіде серуен қҧрдық далада. 

Сәрсенбіде сурет салдық сәнді етіп, 

Бейсенбіде би биледік әндетіп. 

Жҧма кҥні жидек тердік қыратта, 

Сенбі кҥні кино кӛрдік клубта. 

Жексенбіде ҥйде болып дем алдық, 

Осылайша ӛте шықты бір апта. 

 

/Ә. Табылдиев/ 

 

 

 Тҥйіндері бар жіпті тік іліп қоямыз  (бҧл – шырмауық):            

 Ағаштардан шырмауық салбырап ӛсіп тҧрған жерлерде сирек кездесетін маймылдар ӛмір сҥреді: 

Онда шимпанзелер, павиандар, гориллалар мен орангутангтар ӛмір сҥреді. Ол ормандар джунгли 

деп аталады. 

          Биік, биік ағаштарға 

Маймыл жеңіл ӛрмелейді. 

Шимпанзе мен гориллалар 

Бір-біріне жол бермейді. 

Альпинистің ӛзі дерсің, 

Тау мен тастан секіргенде. 

Қимылына кӛз ілеспес  

Әртіс те оған тең келмейді!  

/К. Шәкірова/ 

 

Жіптегі түйіндердің белгілі бір санын байлау немесе шешу. 

 

ЖІПТЕР  

Ұзындықтары мен түстері әр түрлі жіптерден бұрым ӛру, әріптер мен сандар, гүлдер, сызықтар 

бойынша жануарлардың суретін ӛз беттерімен  салу  керек: 

Мен сіңлімді жақсы кӛремін,  
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Оның шашын ӛріп беремін. 

Әдемі болып ӛссін деп,  

Аялап кҥтіп келемін. 

 

БАУЛАР 

Бауды ҥстелдің ҥстіне ирелеңдетіп салу және баланың әрбір саусағы арқылы жылғалардың 

бҧрылысынан аттап «секіріп ӛтуін» ӛтіну керек. 

Ортасына тесік қалдырып баудан жасалған тҥрлі фигуралардың белгілі бір жҥйемен аталуы (гҥл, 

жҧлдыз, ҥйшік және т.б. ).  

ПЛАСТИК БӚТЕЛКЕНІҢ, ТІС ПАСТАСЫНЫҢ ТЫҒЫНДАРЫ, ШҦҚЫРЫ БАР ТҤЙМЕЛЕР   

Екі тығынды бұрандасын жоғары қаратып қоямыз. Сұқ саусақ пен ортаңғы саусақ олардың үсіне 

тұрады, бұл - «аяқ». Тақпақтың әрбір буынына бір адым жасап жылжимыз. Бір уақытта бір 

саусақпен, не  екі қолдың  саусақтарымен «жүруге» болады, (4 тығын):  

Беске дейін санау 

Бірді бірге таяп қой, екеу болар қос таяқ ,  

Цифры оның тап мына ҧқсайды бір аққуға,  

Екі мен бір – болар ҥш, цифры оның – ҧшқан қҧс.  

Ҥш пен бірің – тӛрт екен. Тӛртеу – санның кӛркі екен.  

Тӛрт аяқты жануар, стол, тӛсек... тағы бар..  

Тӛрт аяқпен нық тҧрар, тӛрт бірлікті ҧқтырар 

Бес дегеннің цифры қарап тҧрсаң оп–оңай. 

Ҥштің басын қайырып, қоя салған жай бҧрап. 

(Ә. Табылдиев)  

 

ПОЛИЭТИЛЕН 

Шамамен баланың алақанындай 1,5 х 2 см. полиэтилен қиындылары. Бала оны бұрышынан бастап  

саусақтарымен алақанына салып умаждайды. Полиэтилен  қиындылары алақанның ортасында 

кӛрінбей тұруы тиіс. Бастапқыда оны басқа қолдың кӛмегімен жасауға болады, бірақ кейін бұл 

жаттығуды тек бір қолмен ғана орындау керек. Полиэтиленнің орнына қол орамал алуға болады: 

 

Бақа, бақа, балпақ, 

Басың неге жалпақ? 

Темір телпек кӛп киіп, 

Басым содан жалпақ. 

Бақа, бақа, балпақ, 

Кӛзің неге тостақ? 

Қырдан алыс кӛп қарап, 

Кӛзім содан тостақ. 

Бақа, бақа, балпақ, 

Бұтың неге талтақ? 

Кӛп отырдым ерініп, 

Бұтым содан талтақ.                                                        

 

3. КОРРЕКЦИЯЛЫҚ – ДАМЫТУ САБАҚТАРЫ 

 

3.1. Сенсорлық  ойындар 

 

Сенсорлық ойындардың ерекшеліктері  

Сенсорлық деп біз шартты тҥрде балаға жаңаша әсер беретін ойындарды айтамыз, оның мақсаты – 

баланың жаңаша әсерді сезінуі. Әсер әртҥрлі болуы мҥмкін: 
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— кӛру  (мысалы, бала ашық гҥлдерді, олардың бір-біріне ауысуын, араласуын кӛреді): 

— есту (бала жапырақтар тҥскен кездегі оның сыбдырынан бастап музыкалық аспаптардың 

ойнағанына дейін оларды ажыратып ҥйренеді); 

— тактильді (бала жҧғысу, сипау арқылы сезінеді: бҧл жҧмсақ орамалдан бастап шынының салқын 

бетіне дейінгі тҥрлі фактурадағы материалдар; және кӛлемі жағынан әр тҥрлі болып келетін  

заттардың формасы — ҥлкен доп пен ҧсақ моншақтар, тҥрлі шарлар мен текшелер; және сондай-ақ 

адаммен жанасу, қҧшақтасу секілді іс-әрекеттер);                 

— қозғалыстық (дененің кеңістіктегі қозғалысынан және қозғалыс ырғағынан туындайтын әсер — 

жҥру, жҥгіру, билеу); 

— иістік (бала иіскейді және қоршаған әлемнің әртҥрлі иісін ажыратуды ҥйренеді —котлеттің 

иісінен бастап анасының әтірі мен ағаш қоршау және болат кӛпірдің иісіне дейін); 

— дәмдік (бала дәмін татып кӛреді және әртҥрлі тағамдар мен асты дәміне қарай ажыратуды 

ҥйренеді). 

Кішкентай бала, кӛзін ашқаннан бастап, ӛзіне сенсорлық ақпарат ағынын сіңіре бастайды: ол заттар 

мен ойыншықтардың ашық тҥстеріне қарайды, оларды сипалайды және аузына апарады, темір 

қақпақтарды тарсылдатады және полиэтилен пакеттерін судыратады. Оған бәрі қызық, әрбір ҧсақ-

тҥйектің маңызы бар. Ҥлкендер бҧл кезеңді  — «барлық жерге бас сҧғады» деп атайды. Бірақ болып 

жатқан даму ҥшін қажеттігін тҥйсінгендіктен, баланы және оның дҥниені тануын, ҥйдегі 

тәртіпсіздікке, заттардың бҥлінгеніне және тҥрлі «апаттық» жағдайлардың туындағанына  

қарамастан қолдап отырады. 

 

 

Ойыншықты ҧстап ал 
Мақсаты: заттың пішініннақты айыра білуді – заттың формасына қарамай саусақтарымен ҧстап 

ажыратып,, зат қолында қалу ҥшін ӛзіне қажетін бӛліп алуды; заттың формасына сәйкес қолын 

алдын ала дайындауды ҥйрету. 

 Жабдықтар: Жіпке ойыншықтар немесе ойыншықтар салынған торлар ілінеді.  

Ойынның барысы: Мҧғалім ойыншықтарды алдын ала іледі және балалардың ойыншықтарды 

кӛрген кездегі қуанышын бӛлісе отырып, оларды балалармен бірге қарайды. Содан кейін ол  

балаларды бір- бірлеп шақырады және әрбіреуіне 2-3 ойыншықтан ҧстап алуды ҧсынады. Егер бала 

ойыншықты алса, бірақ қолында ҧстап қала алмаса, мҧғалім тағы бір рет ҧстауға мҥмкіндік береді 

және әр саусағын затты ҧстау ҥшін бӛліп қоюға кӛмектеседі.  Ойынды қайталап ӛткізген кезде, 

баланы затты дҧрыс алу ҥшін  қолдарын алдын ала дайындап тҧруға ҥйретеді.   

 

Ойыншықты  (суретті) жасыр 
Мақсаты: Байқап кӛру арқылы заттың пішінін салыстыру. 

Жабдықтар: Қақпағы бар тҥрлі пішінді қораптар (дӛңгелек, тӛрт бҧрышты, кӛпбҧрышты), ҧсақ 

ойыншықтар немесе суреттер. 

 

 

Ойынның барысы: Педагог ҥстел ҥстіне екі қорап пен олардың қақпақтарын араластырып қояды. 

Балаларға қорапқа салуға болатын кішкентай ойыншықты  немесе суретті кӛрсетеді , оны алдымен 

жасыру, сосын табу керектігін айтады. Екі баланы шақырады; бірі ойыншықты жасырады және 

қорапты қақпақпен жабады, екіншісі  іздейді. Педагог балаларға қақпақты байқау арқылы (сәйкес 

келеді, келмейді) таңдауды ҥйретеді.  Ойынды қайталап ӛткізген кезде қораптардың жҧбы 

ауыстырылады, ал саны 3-тен 6-ға дейін артады. 

Суретті сал  (Э. Сеген тақтасы типті) — сабақ 
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Мақсаты: Заттың формасын кӛруді, қиықтарды салыстыруды, әр тҥрлі геометриялық формалар 

мен бӛліктерден керек затты тҧтас байқап және ӛлшеп кӛру арқылы қҧрастыруды  ҥйрету.   

1 -н ҧ сқ а .  

Жабдықтар: Екі тақтай (әрқайсысында 2-3 тесіктен): біріншісінде – доп салатын тесік, екі 

бӛлімнен тҧратын  ҥй (тӛрт бҧрыш пен  ҥш бҧрыш), екіншісінде - екі бӛлімнен тҧратын (дӛңгелек 

және сопақ) қҧламайтын ойыншықты салатын, ҥш бӛлімнен тҧратын вагон (тік бҧрыш және екі 

дӛңгелекті); формасы бойынша тесікке сәйкес келетін ағаш фигуралар. 

Сабақтың барысы: Педагог баланың алдына бірінші тақтайды қояды (тесікке керекті форма 

қойылған) және онда қандай сурет салынған деп сҧрайды, баланың заттарды  тануына кӛмектеседі. 

Сосын формаларды алып тастайды, оларды араластырады және баладан, ол қиынсынған жағдайда 

форманы тесікке ӛлшеп кӛруге ҥйрете отырып,  қайтадан сурет қҧрауын ӛтінеді. Екінші тақтай  торсыз 

беріледі. Бала алдымен барлық фигураларды орнына салуы, ал сосын не шыққанын әңгімелеп беруі  

тиіс. 

 

2 -  нҧсқа.  

Жабдықтар: Тҥсі бойынша бірдей, бірақ доптың, ҥрленген шардың  (екі бӛлімнен тҧратын  

жартылай сопақ), екі қабатты ҥй  (екі бӛлімнен тҧратын  тікбҧрыш); фигуралардың (екі) суреті  

салынған, конфигурациясы әртҥрлі  формаларды салатын тесігі бар тақтай.  

 

3.2. СУМЕН ОЙНАЛАТЫН ОЙЫНДАР 

 

Балалар ерекше жақсы кӛретін сумен әуре болу, қҧю және шашу. 

Мҧндай ойынды тек суға тҥскенде ғана емес, сонымен бірге кез 

келген мҥмкін жағдайда ойнауға болады: ағып тҧрған суға саусағын 

тосу және не болатынын қарау.  Асфальттағы шалшық суға қарау 

және одан ӛз бейнесінің, бҧлттың, бҧтақтың  суреттерін іздеп кӛру; 

бӛгендегі суға тас лақтыру және шеңберлердің қалай жайылатынын 

қарау... 

СУМЕН ОЙНАЛАТЫН ОЙЫНДАРДЫҢ терапевтік әсері бар. 

Судың қҧрылысы балаға тыныштандырушы жағымды у әсер етеді, 

эмоциялық бәсеңдік береді. Сондықтан  бассейнге барып тҧру 

қажет: бала тек жҥзуді ҥйреніп, денсаулығын шынықтырып қана 

қоймайды, сонымен бірге ол жағымсыз эмоциядан қҧтылып, оң 

зарядты энергия алады. 

Судың терапевтік қасиетін ескерумен байланысты сенсорлық ойындар терапевтік ойындарға 

жайлап ауысуы мҥмкін  (45-бетті қара). 

Мынадай ойындарды ҧсынамыз. 

 

СУДЫ БІР ЫДЫСТАН ЕКІНШІ ЫДЫСҚА ҚҦЮ  

Баланың қолын шҥмекке жеткізуіне қолайлы болуы ҥшін, раковинаға орындықты жақындатып 

қойыңыз.  Пластикалық, кӛпірткіш бӛтелкелерді, стақан, әр тҥрлі кӛлемдегі табақтарды алыңыз. 

Енді оларды суға толтырыңыз: «Бҥлкбҥлк, су ақты. Міне, бос бӛтелке, ал енді — суға толды». Суды 

бір ыдыстан екінші ыдысқа қҧюға болады. 

 

 АШ! — ЖАП! 

Су толтырылған пластикалық бӛтелкені аударыңыз.  Содан кейін 

алақаныңызды бӛтелкенің аузынан ағып тҧрған судың астына  

ҧстаңыз. Ӛз әрекетіңізді сӛзбен баяндаңыз: «Суды жабамыз! Сен 

суды ашуды қалай сҧрайсың? Былай де: "Лена (баланың ӛтініш 

жасауды пайдалануына тҥрткі болыңыз), АШ!" Міне, ашылды — су 

қайтадан ақты бҥлк-бҥлк-бҥлк!» Келесі жолы, оның ашып жабуына 

тҥрткі бола отырып, баланың қолымен әрекет жасаңыз . 

 

 СУБҦРҚАҚ 

Егер ағып тҧрған судың астына қасықты, немесе мойыны тар бӛтелкені қойсақ, субҧрқақ болып 

шығады. «Пш-ш-ш! Қандай су бҧрқақ — ура!» деп, әдетте бҧл әсерге бала қатты қуанады. 
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Саусағыңызды «су бҧрқақтан» шашырап жатқан судың астына ҧстаңыз, баланың әрекетті 

қайталауына тҥрткі болыңыз.    

 

 БАССЕЙН 

Шараға су толтырып «бассейн» ойынын ҧйымдастырыңыз, бала онда ойыншықтарды суда жҥзуге 

ҥйретеді. Мҧндай ойындарды, егер бала бассейінге барып жҥрсе, оның не екенін білсе ғана ӛткізуге 

кеңес беріледі. Ойын мына сӛздерді айтып отырып жҥргізіледі: «Міне, біздің қуыршақтарымыз 

бассейнге келді. Қандай ҥлкен бассейн! Бассейнде суға жҥзіп ҥйренеді — міне, осылай. Ал, 

жҥзейік!»                

 

 ӚЗЕН                                                  

Ҥлкен ыдысқа су толтырыңыз: бҧл — «ӚЗЕН», онда балықтар мен ҥйректер жҥзіп жҥреді: «қандай 

терең ӚЗЕН — суы кӛп! Ӛзенде ҥйректер жҥзіп жҥр. Міне, ҥйректердің анасы. Ал мыналар оның 

балапандары — кішкентай ҥйректер. "Кря-кря-кря! — дейді ҥйрек. — балапандар, соңымнан 

еріңдер! «Міне, ҥйректер жағаға шықты, олар кҥннің кӛзіне жылынады» және т.б. 

 

 ТЕҢІЗ 

Келесі сабақта бҧл ыдыс «ТЕҢІЗ» болады, онда кемелер жҥзіп жҥреді: «Теңізде кеме жҥзіп келеді, 

оның ҥні: у-у-у! Ал, кімнің кемеге мінгісі келеді? Қоян! (пластилиннен жасалған мҥсіндерді 

пайдалануға болады, оларды палубаға бекіту жеңіл). Әне, жел кӛтерілді! Толқындар қандай кҥшті! 

Біздің кемеміз аударылып қалды  — келіңдер, тезірек жолаушыларды қҧтқарайық! Ал енді кемені 

жӛндейміз сосын әрі қарай жҥзуге болады» және т.б. 

 

 ҚУЫРШАҚТАРДЫ СУҒА ТҤСІРУ 

Жалаңаш қуыршақтарды суға тҥсіріңіз, оларды сабынмен жуындырып, жӛкемен ысқылаңыз, сосын 

сҥлгіге орап қҧрғатыңыз: «Ал қазір қуаршақтарды суға тҥсіреміз. Ваннаға жылы су қҧямыз – 

қолыңды суға малып кӛр, жылы ма? Ӛте жақсы. Міне, біздің қуыршақтарымыз. Олардың аттары 

кім? Мынау — Қатира, ал мынау — Сҧлтан. Кім бірінші болып суға тҥседі? Қатира ма? Жақсы. 

Қатирадан сҧрайық, су ҧнай ма? Ыстық емес пе?» және т.б. 

 

 ЫДЫС ЖУУ 

Қуыршақтар «тҥскі астарын» ішкеннен кейін ыдыстарын жуыңдар, оған ысқыш пен сабын 

пайдаланылады: «Ыдысты жуамыз. Шҥмекті аш! Су қандай? Ыстық. Ал мынада ше? Суық. Кел, 

суық суды да, ыстық суды да ашайық – сонда екеуі араласып, жылы су болады. Міне тәрелкені 

осылай ысқылап жуамыз. Ал, енді таза сумен шаямыз. Ыдыс-аяқ тап-таза болды!» 

 

3.3. Дәндермен ойналатын ойындар 

 

Дәндерді: қарақҧмық, бҧршақ, ҧнтақ жарма, ҥрме бҧршақ пен кҥрішті дайындаңыз. Сабақ ас ҥйде 

ӛткізіледі. 

 

 ҚОЛЫМЫЗДЫ ЖАСЫРАМЫЗ 
Қарақҧмық дәндерін терең ыдысқа салыңыз, оған қолыңызды салып саусақтарыңызды қозғалтыңыз, 

оның қҧрылымын сезініңіз. Рахаттанған кейіп танытып, кҥлімсіреп тҧрып балалардан ӛзіңізге  

мынадай сӛздермен қосылуын ӛтініңіз: «Менің қолдарым қайда? Тығылып қалды. Кел сенің де 

қолыңды жасырып қояйық. Саусақтарымызды қимылдатайық  — қалай жақсы! Ал енді 

алақандарыңды бір-біріне ҥйкелеңдер — аздап бата ма?»  

Ҧсақ ойыншықтарды дәндердің арасына кӛміп жасырыңыз, ал содан кейін іздеңіз.                                              

Келесі сабақта басқа дәндерді пайдаланыңыз. 

 

 ДӘНДІ БІР ЫДЫСТАН ЕКІНШІ ЫДЫСҚА САЛАМЫЗ 
Дәнді кҥрекшемен, қасықпен, стақанмен алып бір ыдыстан басқа ыдысқа салыңыз. Дәнді қолыңызға 

аударыңыз, сол кезде шыққан дыбысқа баланың кӛңілін аударыңыз. 

 

 ЖАҢБЫР, БҦРШАҚ                                               
Бала дәнді шашқысы келуі мҥмкін. Бҧл жағдайда оны тоқтату ӛте қиын болады. Мҧндай оқиғаға 
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дайын болыңыз — баланың дәнді шашуына рҧқсат етіңіз, оның әрекетін бақылап тҧрыңыз. 

Шашылған дән «жаңбыр» немесе «бҧршақ» болсын, ойын осы сәттен бастап сенсорлық ойыннан 

терапияға ауысады (51-бетті қара). 

Еденге шашылған дәннің ҥстінен баланы аяқтың ҧшымен жҥргізуге болады.  Егер бала қарсы 

болмаса, дәнді мойнына немесе жалаңаш арқасына шашуға болады. 

Мҧндай ойынның соңында дәндерді балалардың ӛздеріне жинатуды ҧйымдастырыңыз. 

 

 ҚҦСТАРҒА ЖЕМ САЛАМЫЗ  
Бҧл ойынға қарақҧмық пен кҥріш және кішкене қҧстар қажет болады – олар торғайлар немесе 

тауықтар, ҥйректер болуы мҥмкін. «Міне, бізге қҧстар ҧшып келді: пи-пи-пи! Қҧстар тамақ жегісі 

келеді. Олар тамақ жеп жатыр ма? Ия, дәндерді. Қане, оларға дән шашайық. Жеңдер, қҧстар 

дәндерді!» 

 

 ДӘМДІ БОТҚА 

Ҧнтақ жарманы суға салып, «ботқа» пісіреміз.  Қуыршаққа арнап  «ботқа» пісіріңіз, сосын оны 

тамақтандырыңыз. 

Баламен бірге ботқа дайындаңыз, ол кәстрӛлді ӛзі алсын, дәнді ішіне салып, қасықпен 

араластырсын. 

Дәннен  қуыршаққа басқа тағам  «әзірлеуге»   болады  — мысалы, егер бҧршақты қоңыр 

пластилинге батырса «жаңғағы бар шоколад» шығады. 

 

 ТӘРЕЛКЕЛЕРГЕ САЛ 
Аз ғана бҧршақ пен ҥрме бҧршақты табаққа салып араластырыңыз. Содан кейін баладан бҧршақ пен 

ҥрме бҧршақ екеуін екі бӛлек тәрелкеге салуын ӛтініңіз: «Қара бҧршақ пен ҥрме бҧршақтар 

араласып кетті. Кел, бҧршақты мына тәрелкеге,  ал ҥрме бҧршақты екінші тәрелкеге салайық». 

 

           

  3.4. Жҧмсақ материалдармен ойналатын ойындар 

(пластилин, қамыр, балшық) 

 

Алдымен келісіп аламыз, бала кейбір материалдардан жиіркенуі 

мҥмкін.  Қамыр қолға жабысатын болғандықтан, оны жиіркенішпен 

лақтырып жіберуі мҥмкін. Сазға қолын тигізгісі келмеуі, егер оның 

жағымсыз иісі болса, пластилиннен бас тартуы мҥмкін.  

Экологиялық таза, жҧмсақ, табиғи тҥстері бар, қолға жҧқпайтын 

материалдарды таңдаңыз. Бҧл ретте сіздің таңдауыңыз баланың 

таңдауымен әркез сәйкесе бермеуі мҥмкін.  Сонда да болса оны 

тәжірибе кӛрсетеді.  Балаға ҧнайтын материалды табуға болады. 

Пластикалық материалдармен ойнаған кезде баланы кейбір 

дағдыларға ҥйрету керек болады: 

 

— Умаждаймыз және шымшып аламыз. Пластилин дайындаңыз 

және оны балаға екі қолымен ҧстап кӛруді, илеуді, бірнеше 

бӛліктерге бӛлуді ҧсыныңыз. Мҧндай әрекеттер баланы бірте-бірте 

пластикалық материалдармен  ойнауға ҥйретеді, баланың 

саусақтарының тактильдік сезімдерін оятады. Келесіде балаға бір 

ҥзім қамыр, содан кейін саз балшық ҧстатыңыз.  Әртҥрлі материалдарды сипап кӛру арқылы тҥрлі 

қасиеттеріне кӛңіл аудартыңыз. 

— Басамыз және жағамыз. Балаға сҧқ саусағымен басу қимылы арқылы бір ҥзім пластилинді  

тақтайға немесе картон қағазға басып кӛруді ҧсыныңыз  (нәтижесінде жалпақ шелпек пайда 

болады). Егер әуелі пластилинді саусақпен басып, содан кейін саусақтарын жылжытса, онда ол 

«жағылып»  пластилин сызықтары пайда болады.  

— Дӛңгелектерді уқалаймыз, шҧжықты домалатамыз. Балаға жабыстырудың негізгі екі әдісін 

кӛрсетіңіз  (дӛңгелекті айналдырып домалатып және ерсілі-қарсылы илеп отырып шҧжық секілді 

жаю): ҥстелдің бетіне немесе алақанға, бас бармақпен немесе саусақтардың арасына салып жҧмыс 

істейміз (бас бармақ пен сҧқ саусақ, немесе бас бармақ пен ортаңғы саусақ) Әуелі баланың  

қолымен әрекет жасаңыз (егер ол қарсыласпаса). Содан кейін оны баланың ӛзінің жасауын ӛтініңіз. 
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Әдетте баланың мҧндай қарапайым мысалдарды орындауы ҥлкен қиындық тудырмайды. 

— Бӛліктерге кесеміз. Балаға пластмасса тордың кӛмегімен пластилинді немесе қамырды кӛлемін 

әр тҥрлі етіп бӛліп кесуді ҥйретіңіз. 

Бала әрбір әдісті меңгергеннен кейін, бір ойында әртҥрлі әдістерді пайдалануға болады.  Мысалы, 

«бәліш жасаған кезде» біз оны илейміз, жазамыз және бӛліп кесеміз. 

 

 

3.5. Қозғалыпу және  жанасуды сезініп ойналатын ойындар 

 

Аутист бала бірдемеге жанасуды жақсы кӛрмейтіндіктен, басында оған 

қол тигізбеуге тырысыңыз. Шыдамды және әдепті болыңыз, бала ӛзі 

бірінші болып бастама жасайтын керекті сәтті кҥтіңіз: міне, бала ӛзі келіп 

сіздің тізеңізге отырды немесе сабақ ҥстінде кенеттен бірінші рет сіздің 

бетіңізге кӛз тоқтатып ҧзақ қарады,  ал содан кейін қолын созып сіздің 

мҧрныңызды, бетіңізді, маңдайыңызды сипалай бастады (оған міндетті  

тҥрде осы мҥмкіндікті беру керек) немесе «ауырып барады» деген 

сӛздермен кҥртесін шеше бастады және арқасын сипауды сҧрады дейік. 

Абай болыңыз, баланың сізге қарай жасаған мҧндай маңызды қадамын 

жіберіп алмаңыз.   

Егер мҧндай жағдай орын алса,  сабақта мынадай ойындарды ӛткізу  

мҥмкін болады: 

 

 ЖҦЛҚЫЛАУ, У-ШУ БОЛУӘдетте еденде немесе диванда ойналады 

және баланың ӛзі мҧндай ойынға бастамашылық жасайды. Осындай 

ойындар кезінде аунап жатуға, бірін-бірі итеруге, қҧшақтасуға, 

сырғанауға, қытықтауға және т.б. жасауға болады  

 

 Қуып жетемін, ҧстап аламын 
Сіз баланы қуып жетуге әрекет жасағандай боласыз, ал ол қашады. Оған 

ойынның керісінше нҧсқасын ҧсыныңыз — ол сізді қусын. Бірақ бҧл нҧсқа аутист бала ҥшін ӛте 

кҥрделі, ӛйткені ол ҥлкен белсенділік пен қимылды талап етеді.   

 

 Жылан 

Қолыңызға бау (секіргіш, жіп) алып,  оны сілкілеп, иреңдеген қимыл жасаңыз да,  жыланды қуып 

жетуді ҧсынып баладан әрірек кетіңіз: «Жылан жорғалап қашып барады, қашып барады! Тез қуып 

жет!» деп, баланың екі аяғымен жыланды басуына мҥмкіндік беріңіз. 

 

 ҦШАҚТАР 
 

Баланы «Ҧшамыз, ҧшып барамыз!» деп әуеде айналдырыңыз, содан кейін «Қонамыз...» деп диванға 

немесе еденге тҥсіріңіз. —  

 

3.6. Дыбыстармен ойналатын ойындар 

 

Дыбыстарды тыңдаймыз 

Қоршаған әлемді тҥрлі дыбыстар кернеп тҧр. Оларға баланың кӛңілін аударыңыз — онымен бірге 

есіктің сықырын, шәйді араластырған кездегі ыдыстың сыңғырын, бокалдан, скрипкадан, 

тежегіштен шыққан ҥнді,  поездың дӛңгедегінің дҥрсілін  және т.б. тыңдаңыз.  

 

Тықылдатамыз, тарсылдатамыз! 

Заттардан алуан тҥрлі дыбыс шығарыңыз: ағаш (немесе металл) қасықтарды бір-біріне соғыңыз, 

батареяны таяқпен сырғытып ӛтіңіз, әйнекті саусақтарыңызбен тықылдатыңыз.. 

 

Дәл осындай қорапты тап 

Кішігірім қорапшаларға дән салыңыз (ішіндегі дәндері бірдей қораптар екеу болуы тиіс). Баланың 

кӛңілін дыбысқа аудара отырып, қорапты сілкілеңіз — ол дәл осындай дыбыс шығып тҧрған 

қорапты тапсын. 
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Дәндерден басқа моншақ, тас және басқа материалдарды пайдалануға болады.  Қораптар санын 

біртіндеп ӛсіріп отырыңыз. 

 

Ойыншық-ысқырғыш 

Балаларға арнап тҥрлі дыбыстар шығаратын ойыншықтар — сылдырмақ, ойыншық-ысқырғыш, 

және т.б. сатып алыңыз. 

 

Музыканттар 
 Балаларға арнап тҥрлі дыбыстар шығаратын музыкалық ойыншық аспаптар— барабан, бубен, 

металлофон, сыбызғы, гармонь, пианино сатып алыңыз. 

Бала дыбысты тыңдау арқылы айырып, дҧрыс ойнап ҥйренген кезде, оның ҥйренгендерін сюжеттік 

ойындарға пайдаланыңыз — «Қонжықтың туған кҥні. Кел оған арнап пианинода ойнайық», 

Антошка туралы әнді қашан айтамыз —гармонда ойнайық және т.б. 

 

Табиғат ҥні 

Далада жҥргенде, баламен бірге айналадағы дыбыстарды мҧқият тыңдаңыз    — жапырақтың 

сыбдыры, шыбынның ызыңы, бҧлақтың ҥні... табиғаттың ҥні тыныштандырады және ҥйлесім 

әкеледі.    

 

Ырғақпен ойналатын ойындар 

Ырғақпен ойын ӛткізу аутист балаға жаңа мҥмкіндіктер береді. Баланың ырғақ пен ҥнге 

қызығушылығын пайдалану оның тілін «шығаруға», еліктеуін дамытуға, қозғалыс белсенділігін 

оятуға ықпал етеді.                                  

Ырғақпен ойналатын ойындарда мынадай тәсілдерді пайдаланыңыз: 

— алақанды шапалақтау; 

— аяқпен топылдату;                          

— белгілі бір ырғақта секіру; 

— би; 

— тақпақтың мәтінін айтып шығу; 

— балаға арналған әндерді айту. 

Аутист баламен жҧмыс істеген кезде тақпақтарды, ӛлеңдерді, әндерді, пайдалану мынаны 

болжамдайды:          

— мәтінді қимылмен ілестіре айту;           

— ойыншықтың кӛмегімен сюжетті кӛрсету; 

 

- сюжетті суреттерді кӛрсету (бҧдан әрі мҧндай сурет баланың ән айтуын  «іске қосады»).         

 

4. БІРЛЕСІП СУРЕТ САЛУ ӘДІСІ 

 

 

Бірлесіп сурет салу— бҧл ойынның ерекше әдісі, оның барысында 

ересек адам баламен  бірге тҥрлі заттардың, баланың және оның 

отбасының ӛмірінен алынған оқиғалардың,  адамдар мен табиғат 

әлемінен алынған әртҥрлі сюжеттердің суретін салады Мҧндай сурет 

салу міндетті тҥрде  эмоциялық (сезімдік) тҥсіндірулермен ілестіре 

жҥргізіледі. 

 

Бірлесіп сурет салуды дамыту кезеңі   

Ересек  адамның  аутист баламен  бірлесіп сурет салуы  кезеңдік дамуды 

талап етеді. Мазмҧны ашылған суреттен бастау мақсатқа сәйкес 

келмейді.   Әуелі балаға қарапайым заттық суретті рахаттанып қарап 

алуға және санасына сіңіруге уақыт пен мҥмкіндік беріңіз. Кӛбіне аутист 

баланың кӛңілі заттар әлеміне аударылады. Тек содан кейін ғана 

сюжетті, алдымен баланың ӛз ӛмірінен, ал содан кейін адамдардың 

ҥлкен әлемінен біртіндеп ашуға кірісіңіз. 
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1-КЕЗЕҢ 

ЭМОЦИЯЛЫҚ БАЙЛАНЫСТЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ, ӘРЕКЕТТІҢ ЖАҢА ТҤРІНЕ ҚЫЗЫҒУҒА 

ТАРТУ  

Сюжетті, эмоциялық (сезімдік) тҥсіндірулермен ілестіре жҥргізе отырып, заттың суретінен 

бастаңыз, ол бала ҥшін айырықша маңызды. Мысалы: «Туу, қораптағы кәмпиттер қандай! Мынау 

лимон қосылған кәмпит шығар. Міне, жасыл кәмпит — оның дәмі қандай екен? Алма қосылған 

шығар» және т.б. Немесе: «О! Тҥнгі аспандағы отшашу қандай әдемі! Міне, қызыл  отшашу — ба-

бах! Ал мынау кӛк!» Мҧндай әдіс баланы қызықтырмай қоймайды. Аутист бала сюжеттік суретті 

әрқашан қабылдай бермейді. Мҥмкін, оған мҧндай жаңа ойынға бой ҥйрету ҥшін уақыт керек 

шығар. Мҧнымен тоқтап қалмай келесі жолы тағы байқап кӛрудің бала ҥшін маңызы зор. 

Бастапқыда бала параққа салынып жатқан суретке кӛзінің қиығымен ғана қарап қояды, сіздің 

тҥсіндірмеңізге қҧлақ асады, бірақ пассивті кейіпте қалып қояды. Бірақ уақыт ӛте келе мҧндай 

суретке оның кӛңілі ауа бастайды.  Бірде ол не салғысы келтінін білдіріп ӛзі сҧрануы мҥмкін. Міне, 

сонда екінші кезеңге ауысуға болады. 

 

 2-КЕЗЕҢ  

БАЛАНЫҢ  «ТАПСЫРМАСЫ» БОЙЫНША СУРЕТ САЛУ 

Оның бірігіп сурет салуға қызығушылығын оята отырып, балаға не ҧнаса соны салыңыз. Шыдамды 

болыңыз, сосын сізге осы баланың бір типті тапсырмасын — бағананың, текшенің, бӛтелкенің 

суретін «сансыз» рет қайта салу қажет болар.  Осы кезеңнің ӛзінде баланың қызығушылығы толық 

қанағаттандырылуы мҥмкін. Бҧл оның кӛңіл кҥйінің, психикасының ерекшелігімен тҥсіндіріледі – 

мінез қҧлқы тҧрақтылыққа, тҥрлі стеоротиптерді  бекітуге, айқындылық пен аяқталуға деген ішкі 

ҧмтылысымен байланысты болады.   Ол ҥйреншікті әрекеттерді, оқиғалар мен сюжеттерді сақтап 

қалуға және кӛп рет қайталауға тырысады. Бірлесіп сурет салу сабағында  бала барлық суреттер – 

бір кӛлемде, бір тҥсте сол бір материалды пайдалану арқылы ӛзгеріссіз тҥрде қайталануын талап 

етеді. Бірақ қол жеткізілгенмен тоқтап қалмаңыз  — келесі кезеңге жайлап кӛше бастаңыз. 

 

 3-КЕЗЕҢ  

БІР СУРЕТТІ, БЕЙНЕНІҢ  ЖАҢА БӚЛІКТЕРІН  САЛҒАН КЕЗДЕ ТҤРЛІ  НҦСҚАЛАРДЫ 

БІРТІНДЕП ЕНГІЗУ  

Бҧрынғысынша баланың тапсырмасын орындай отырып, тҥрлі шығармашылық қҧралдарды 

пайдалана бастаңыз, суреттердің басқа да нҧсқаларын сала бастаңыз.  Бірақ мынау есіңізде болсын, 

балаға бір-бірінен мҥлде аумайтын суреттерді санасына сіңіріп алуға  мҥмкіндік беру керек. 

Егер сіздің жаңа бір нәрсені ҥйретуге деген талпынысыңыз қарсылыққа ҧшыраса, бҧрынғы кезеңге 

оралыңыз. Бірақ бірнеше мәрте қайталағаннан кейін суреттерді тағы тҥрлендіріп кӛріңіз. Егер 

байқап және біртіндеп әрекет жасасаңыз, онда бірде бала енгізілген жаңалықпен  міндетті тҥрде 

келіседі, ӛйткені ол суретте оның сҥйікті затының суреті пайда болғанына риза болады. 

Суретті тҥрлендірудің мынадай нҧсқаларын ҧсынамыз: 

— тҥрлі материалдарды пайдаланыңыз: қарындаштың орнына фломастерді, борды, бояуды, тек қана 

ақ қағаз емес, тҥрлі-тҥсті картонды да пайдаланып кӛріңіз. 

— суреттің ӛзін кӛлемі, пішімі, тҥсі мен кеңістікте орналасуы бойынша тҥрлендіріңіз. 

— суретті жаңа бӛлшектермен толықтырыңыз; сол бір ғана нәрсені сала отырып, әрқашан аздаған 

ӛзгеріс енгізуге тырысыңыз. 

 

 4-КЕЗЕҢ 

БАЛАНЫ СУРЕТ САЛУ ПРОЦЕСІНЕ ТАРТУ, БЕЛСЕНДІ ӘРЕКЕТКЕ 

ТҤРТКІ БОЛУ  

Баланы ересек адамның әрекетіне қарап отыру рақаттандырады, бірақ ол 

бәрібір енжар кҥйінде қалуды ҧнатады. Егер оны әдейі қызықтырмаса, бала 

белсенділік танытпайды. Баланы «қосалқы авторлыққа»  шақыру арқылы  

ересек адам кейде сурет салуды,   ол белсенді әрекетін тоқтатады — сол 

кезде кідіріс туындайды. Бҧл жағдайда бала оны осылайша жалғастыруға 

шақырып немесе «Тағы!» деп ӛтініп, ересек адамның қолын итере бастайды:  

Егер бала былай деп суреттің аяқталуын шыдамсыздықпен кҥтетін болса, 

онда «Кел, бірге салайық!» деп жалғастыруға болады: Енді қарындашты бала 

ҧстайды, ал сіз оның қолымен жҥргізесіз. 

Келесі тәсілдер айырықша тиімді:   
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— Сҧрақ қоя отырып, сурет салудың әртҥрлі кезеңінде баланы «тапсырма» беруге итермелеңіз 

және әрқашан оның ӛтінішін орындаңыз.  Сурет салуға арналған  қарындаштарды таңдап алуды, 

қағаз әкелуді ҧсыныңыз.   

— Суреттегі маңызды бӛлікті салуды «ҧмытып» кеттіңіз, ал оны бала байқаған және аяқтауды 

талап еткен кезде  (Аутист бала ҥшін айырықша маңызды), бҧл бӛлшекті ӛз бетімен салуды 

ҧсыныңыз (бастапқыда бҧл орындалуы ӛте жеңіл қарапайым бірдеңе болуы тиіс, әрі қарай   

біртіндеп кҥрделендіру керек). 

— Балаға суретті дамытатын бірнеше  нҧсқалар ҧсыныңыз, ол ӛзіне не ҧнаса соны таңдап 

алсын: «Ал, енді не саламыз?», «Ал, қорап қайда тҧрады? Кӛрсет!», «Ал банкі ше, ол толып тҧрма, 

жоқ әлде бос па? Банкінің ішінде не бар?» деп, суреттің тҥсін және керек  қарындашты таңдап 

алуды ҧсыныңыз. Баланың кез келген жауабын (қимыл, сӛз, таңдану) мақтаңыз. 

 

 5-КЕЗЕҢ 

 СЮЖЕТТІ ЖҤРГІЗУ 

Бҧл кезеңде балаға таныс оның жақсы кӛретін заттарының суреттері сюжеттің ішіне орналасады. 

Мҧндай сюжет, бір жағынан, баланың тәжірибесіне жақын болуы, екінші  жағынан, баланың 

қалыптасқан кӛріністі анықтауына мҥмкіндік беруі тиіс және қажет болған жағдайда тҥзету керек. 

 

 

 6-КЕЗЕҢ  

СЮЖЕТТІ ОДАН ӘРІ ДАМЫТУ 

Бала сюжетке бой ҥйреткеннен кейін оны кеңейтуге, жаңалық енгізуге ауысу керек. Осылайша, бҧл 

кезеңде біз балаға қоршаған әлем туралы тҥсінік бере бастаймыз. 

 

7- КЕЗЕҢ  

АЛҒАН БІЛІМДІ БАСҚА ЖАҒДАЙЛАРҒА КӚШІРУ 

Енді осы сюжетті ойыншықтар мен заттарды пайдаланып ойнауға, алған білімдерін кҥнделікті 

ӛмірде кездесетін әрекеттің басқа тҥрлеріне (жапсыру, қҧрастыру) пайдалану арқылы бекітуге  кӛшу 

мҥміндігі бар. 

 

 

          5. ПЛАСТИЛИН СУРЕТТЕР    

 

Пластилиннен сурет жасаған кезде басу және жағу әдістері қолданылады. Осындай қарапайым 

әдіспен небір  алуан тҥрлі «суреттерді»  жылдам салуға болады: жасыл пластилинді картонға 

жағыңдар,  бҧл — «шӛп», қызыл пластилиннен бір ҥзім алыңдар және оны жапсырыңдар, «жидегі 

бар алаң» пайда болды, осындай тәсілмен кӛк  тоғанда «алтын балықтар» жҥзетін болады, ал 

кӛгілдір картонда сары пластилиннен сәулесі шашыраған «кҥн» пайда болады. Қоңыр фонға 

пластилиннің  тҥрлі-тҥсті кесектерін жағыңыз —«от шашу» пайда болды. Ал егер картон шеңберге  

тҥрлі-тҥсті пластилин шелпектерді басса, онда «тәрелкедегі кәмпиттер» пайда болады. 

 

Тамақ дайындау 
Қызыл тҥсті пластилинді домалатып кішкене шарлар жасаймыз  

— «жидек» пайда болды, ал тҥрлі-тҥсті шариктерден «кәмпит» 

немесе «витамин» жасаймыз. Егер тҥрлі-тҥсті пластилин 

шариктеріне таяқшаларды тықса (мақтасын алып тастап, «қҧлақ 

тазалайтын таяқшаларды» пайдалануға болады) — жемісті мҧз 

кәмпит «чупа-чупс» шығады. Қызыл тҥсті пластилин ҥзігін 

домалатыңыз — «щҧжық» болады, ал егер ақ пластилинді ӛте жҧқа етіп домалатсақ  — тәрелкеге 

«спагетти» кеспесін саламыз. Ақшыл қоңыр тҥсті пластилин кесегін кесеміз, бҧл — «нан». 

Сонымен, «сыйлық» дайын, қуыршақтарды «Тҥскі асқа» шақырамыз.  Тҥрлі-тҥсті пластилин 

кесектерінен мерекеге арналған пирог жасап, май шам қойып, «Туған кҥн» ҧйымдастыруға болады. 

Қамырмен жҧмыс істегенде балаға бір кесегін беріңіз және онымен бірге  «пирожки» жасап кӛріңіз. 

 

БАҚША 

Картон қағазға пластилиннен тізбек салыңыз. Енді «жеміс отырғызыңыз», оған дәндерді 

пайдалануға болады — бҧршақ «шалқанға», ал қызыл ҥрме бҧршақ  — «картопқа» айналады; тҥрлі-
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тҥсті мозаика «қызыл қызанаққа» және «жасыл қиярға» айналады; кейбір жемістер (мысалы, 

«сәбізді») пластилиннен жасап кӛру керек. 

Егер балаға бҧл ойын ҧнаса, онда басқа жемістерді де еске тҥсіруге болады. Осыған ҧқсас орманда 

«жидектер мен саңырауқҧлақтарды», ал алаңда «гҥл» ӛсіруге болады.  

 

6. ҚОЗҒАЛЫП,  БОЙ ҚЫЗДЫРУ 

          Баянғали Әлімжановтың ӛлеңдері алынды.  

 

Ақ аю                      

 

 Мҧзды мҧхит ҥстінде 

Ақ аю қол бҧлғайды. 

Тоны қалың, майы кӛп 

Ол аязда тоңбайды! 

Аюды қҧлатып аламыз. Аяқтарынан тартамыз. 

Аюды аяймыз. Кеудемізге басып, басынан 

сипаймыз. 

Сиыр 

Мен мҥйізді сиырмын, 

Бҧзауымды іздеймін. 

Сҥт пен қаймақ беремін, 

Балаларды сҥзбеймін! 

Теңселіп келе жатамыз. 

Кҥрсінеміз.  

Қорыққан кейіп танытып тҧрып қаламыз. 

Мысалы, кілемнің шетінде. 

Жылқы 

Қымыз берген жылқымын, 

Кӛк шалғында аунаймын. 

Мінгізіп ап балаларды, 

Желдей ҧшып заулаймын! 

Шауып келе жатқан аттың қимылын саламыз. 

Кекілін тараймыз. 

Салт мініп жҥреміз 

Самолет  

Самолетпен шарықтап, 

Ҧштық біздер аспанға. 

Қала берді қалықтап, 

Орман-тоғай астында. 

Биік-биік таудан асып, 

Бҧлттарменен араласып. 

Ҧштық біздер биік, биік 

Соққан желмен жағаласып. 

 

                               Қолымыздыды  

«қанатымызды» кең жайып, бӛлмеде "ҧшамыз". 

 

 

Доп 

Доп, доп, доп, доп -домалақ, 

Тыншымайсың домалап. 

Ас қҧйып ем кҥшікке, 

Ҥлгірмеді ішіп те... 

Тӛңкердің де табағын, 

Тӛгіп кеттің тамағын. 

Доп, доп, доп, доп -домалақ, 

Осы әдетің жаман-ақ.  

Иттің тамағы тӛгіліп қалды – бетімізді 

басып,»ӛтірік» жылаймыз. 

Содан кейін кҥшікті аяп, оған допты береміз, 

Піл 

Таудай ҥлкен піл деген, 

Жалпылдайды қҧлағы. 

Тҧмсығымен ағашты 

Кӛтеріп ап тҧрады! 

Пілдің салпылдаған қҧлағын саламыз, 

сипаймыз. 

Піл кӛтеріп тҧрған ағашты кӛрсетеміз. 

Пілдің кҥшін қолымызбен кӛрсетеміз 

 

 

 

«Бҧлт пен жаңбыр» жаттығуы. 

Аяқ иықтың мӛлшерімен қойылады. Саусақтарымызды тарбитып, мҥмкіндігінше жоғары кӛтереміз. 

Бҧлтты ҧстаймыз, әуелі  бір, содан кейін екінші қолдың саусақтарын кезекпен сілкіп, тамшыларды 

тҥсіреміз. 
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«Кішкене және ҥлкен балықтар» жаттығуы. 

Аяқ сол қалпында. Қол  әуелі толқынның қозғалысын қарама-қарсы жақтағы қолға қарай кезекпен 

орындайды. Содан кейін алақандарымызды қосып ҧстап, ӛзіңнен кері қарай  итеріп,  тізені бҥгіп 

жҥріп «сҥңгиміз». Бір сҥңгіп шығамыз, кеудені, қолды, алақанды барынша жоғары кӛтеруге 

тырысып толқын тәрізді қозғалыс жасаймыз. Жоғарыға жетсек,  тағы да  «сҥңгиміз». 3-4 рет 

қайталау қажет. 

 

«Толқын» жаттығуы. 

Аяқ иықтың мӛлшерімен қойылған, қол  алға қарай созылған. Әрбір иілген сайын қолмен толқынды 

сипағандай қозғалыс жасаймыз.  

 

 «Тыныс аламыз» жаттығуы. 

Босаңсыған қолды жоғары кӛтереміз, кеудеге кҥш салмай, жоғары созамыз - демді ішке тарту керек, 

қолды еденге дейін шҧғыл тӛмен тҥсіреміз (белді барынша бҥгеміз) кҥш салмай демді сыртқа 

шығарамыз. 

Жаттығуларды орындаған кезде музыканың ырғағына, қозғалыстың қарқынына байланысты 4-6 рет 

демді ішке тартамыз және сыртқа шығарамыз. 

Балалардан демді сыртқа шығарған кезде қолдарын еденге қарай тҥсіріп, тҧра тҧруын сҧраймыз. 

Тексеремін, егер қолы біршама босаңсыған болса, онда қол «ӛзінен-ӛзі» тербеледі.   Балалар:  

«Менің қолым піскен макарон тәрізді» дейді. 

Егер баланың қолы қатайып, жеткілікті деңгейде босаңсымаса, екі қолыңызбен баланың арқасын 

белден иыққа қарай және одан әрі саусақтардың ҧшына дейін сипалаңыз. 

 

―Келдік, тежегішті басайық...‖ жаттығуы.  

Музыканың  ырғағымен аяқты кезекпен біресе ӛкшеге, біресе аяқтың ҧшына қойып  еркін 

адымдаймыз. 

 

«Алманы жҧлып алдық, оның қандай ҥлкен және дәмді екенін барлығына кӛрсетейік» жаттығуы. 

Адымдардың ырғағы бҧрынғы жаттығудағыдай қалады, әрбір адым сайын қолмен сипағандай 

қозғалыс қосамыз (қолдың білезігі 360 градусқа бҧрылады), алманы сипағандай боламыз. «Бір және 

екі, бір және екі». 

 

 «Кҥн жарқырап шықты, машинаға отырдық,.. жҥрейік» жаттығуы. 

Аяқ сол қалпында тҧрады, қолдары шынтағынан бҥгілген, иықтың деңгейіне кӛтеріледі, жҧдырығы 

тҥйіледі. 

Жолдың бҧрылысына келгендей болып, кеудені бҧрамыз, шынтақтарды айналдырып қозғалтамыз.   

 

 «Кҥн жарқырап шықты да, бҧлттың астына кіріп кетті  …» жаттығуы. 

Аяқ пен дене сол қалпында  ай, қол шынтағынан еркін бҥгілген, қолдың білезігі «салбырап тҧр». 

Қолды жоғары кӛтереміз, қолды тҥзу ҧстап, бҧлтқа ҧмтылғандай қатайтамыз, қолымызбен бірге 

бҥкіл кеудемізбен  жоғары ҧмсынамыз. Саусақтар тарбиып қатайған -  «бі...р...» дегенде кеудені, 

қолды, саусақтарды босатамыз -  «екі» дегенде саусақтардан жаңбырды сілкеміз: бір, екі, бір және 

екі». 

 

 «Ҥлкен балық жҥзіп келеді және суға сҥңгиді» жаттығуы.  

Аяқ сол қалпында, қол шынтақтан бҥгілген, алақан «қайық секілді» етіп  қосылған және алға қарай 

ҧмсынған кҥйде. 

Кеудемен, иықпен «қайық секілді» етіп қосылған қолдың білезігімен толқын тәрізді  қозғалыс 

жасаймыз..  Жоғарыдан тӛмен қарай тізені бҥгіп жҥріп «сҥңгиміз». Тҧрамыз және қайтадан 

қайталаймыз. «Сҥңгиміз - бір және екі, бір және екі». 

 

 « Кішкене балық жҥзіп келеді» жаттығуы.  

Аяқ сол қалпында, қолдың біреуі дененің бойымен еркін тӛмен тҥсірілген, екіншісін қолға қарама-

қарсы жаққа толқын секілді қозғалтамыз: бір және екі, бір және екі. 

Қолдың қалпын ауыстырамыз, екіншісі қолмен қимылды орындаймыз. 
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Иық бос, қол шынтақтан бҥгілген, саусақтар «шоғыр болып» жиналған - ҥш негізгі саусақ ойдағы 

жіпті «ҧстайды». 

 

Кеудені сол жаққа жартылай бҧрамыз – «жіпті ораймыз», «бір және екі, бір және екі» деп, солай  оң 

жаққа қайталаймыз.  

 

 

Жаттығу  

Аяқ иықтың мӛлшерімен, қол алға созылған, шынтағы бҥгілмеген, саусақтар тарбиып жайылған, 

аздап қатайтылған. 

Бас бармақтар билейді бір, екі, бір, екі. 

Сҧқ саусақтар оның соңынан, бір, екі, бір, екі. 

Ортаңғы саусақ биге кірісті, бір, екі, бір, екі. 

Аты жоқ саусақтар билейді, бір, екі, бір, екі.  

Шынашақтар да билей жӛнелді, бір, екі, бір, екі. 

(Алғашқы сабақтағы бірінші жаттығу аса жылдам қарқынмен жасалмайды, бала сіздің 

қимылыңызды қайталап ҥлгеретіндей болсын, әйтпесе ол сізді тыңдамайды, музыканы да естімей, 

ӛзінің қолына қарағыштай береді). 

 

7. РЕЛАКСАЦИЯ, ПСИХОГИМНАСТИКА 

 

Сәбилерге арналған йога гимнастикасы 

Балалар  шеңбер жасап бір-бірінің соңынан жҥреді, паровоз секілді гуілдейді: «Ту-ту-у-у-у». 

Тоқтап,  шеңбер болып тҧрады. 

 «Қоңыраулы сағатты бҧрап қояды» — бір-бірінің қолдарынан ҧстап, кҥн секілді шеңбер жасау 

қимылн орындайды: « Джик - джик-джик ». 

 «Қоңырау шырылдады»: «З-з-з». Біз оны тоқтатамыз — балалар бастарын алақандарымен ақырын 

ҧрады. 

«Бетті жасайды» — қолмен бетін айналдыра сипап шығады. 

«Шаш жапсырады» — саусақтарының ҧшымен шаштың тҥбін сипайды. 

«Қас жапсырады» — саусақтарының ҧшымен қасты сипайды. 

«Кӛз жапсырады» — саусақтарының ҧшымен кӛздің ҥстін, сҧқ саусақпен кӛздің айналасын  

сипайды. Кӛздерін жыпылықтатады. 

«Мҧрын жапсырады» —  сҧқ саусақпен мҧрынның ҥстінен тӛмен қарай сипайды. 

«Қҧлақ жапсырады» — қҧлақтың ҧшын шымшылайды, қҧлақты сипалайды.  

«Иек жапсырады» — иекті сипалайды. 

«Мҧрынмен кҥннің суретін салады» - басты айналдырып, кҥннің сәулесін жасайтын қимылды  — 

«Жжик-жжик-жжик» деп, басын жоғары-тӛмен қозғалтып, тиісті қимылдарды орындайды:  

 «Мен жақсымын, әдемімін, қайырымдымын», деп хормен айтып, ӛздерінің бастарын сипайды. 

 

«Тасбақалар»  жаттығуы (3 мин). 

Балалар жҥресінен отырады. 

Педагог былай дейді: 

— Сендер кішкентай тасбақаға айналғандарыңды кӛз алдарыңа елестетіңдер. Түн болды. Тасбақалар тас 

қабықтың ішіне жасырынды — бастарын созып, тӛмен тҥсірді, аяқтарын бауырына алып,, кӛздерін 

жҧмды. Тасбақалар тәтті ҧйқыға кетті.  Бірақ, міне, түннің орнына күн келді. Тасбақаларға күн сәулесі 

түсіп, оларды ұйқыдан оята бастады. Тасбақалар ұйқыдан баяу оянады. Міне, олар аяқтарын еппен 

жыбырлата бастады, кӛздерін ашты, ақырын-ақырын бастарын кӛтерді, мойындарын созып, жан-

жақтарына қызықтай қарады.  Тұратын уақыт жетті — олар аяқтарын тіктеп, орындарынан тұрып, 

күнге қарап керілді, аяқтарын жоғары кӛтерді. Туу, күн не деген жылы еді бүгін! Қайырлы күн, 

тасбақалар! 

 

 «Аққала» денені бағыттау жаттығулары (3-5 мин). 
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Педагог балаларға ӛздері салған суреттегі адам сияқты тҧруды ӛтінеді де, былай дейді: 

— Біздің адамымыз сӛйлей алмайды және қозғалмайды. Енді оның қыстыгүні далада 

қалғанын, оның үстіне қар жауа-жауа кӛп кешікпей суреттегі адамға -  аққалаға айналғанын кӛз 

алдарыңа елестетіңдер. Келіңдер, аққала болып кӛрейік.. 

Балалар екі қолдарын екі жаққа жайып, ҧрттарына ауа толтырып, мҧңайған кейіпке еніп, 

орындарында қозғалмай тҧрады. 

—  Біздің аққаламыз осылай қыс бойы тҧрды, міне кӛктем шығып, кҥн шуағын тӛкті, сосын 

қар ери бастады. 

Балалар біртіндеп денелерін босаңсытады, қолдарын тӛмен тҥсіреді, «ериді, кҥнге беттерін тосады» 

және жҥрелерінен отырады. Жаттығу 3 рет қайталанады. 

 

 «Ерекше кемпірқосақ» жаттығуы 

Педагог баяу әуенді қосып,  былай дейді:  

«Жайланып жатыңдар, денелеріңді бос ұстаңдар, біркелкі және терең дем алыңдар. 

Кӛздеріңді жұмыңдар. Кӛз алдарыңа ерекше кемпірқосақты елестетіңдер.  

Бірінші түс — кӛгілдір түс. Кӛгілдір түс жайлы және адамды ағып тұрған су секілді 

тыныштандыратын түс. Кӛгілдір түс күннің ыстығында кӛзге жақсы әсер етеді, ол 

сені ӛзенге түскендей сергітеді.  Осыны сезініңдер. 

Келесі – сары түс. Сары түс бізге қуаныш әкеледі, ол бізді күн секілді қыздырады, ол 

нәзік сары балапанды еске түсіреді, біз күлімдейміз. Егер біз мұңайсақ және 

жалғызсырасақ, ол біздің кӛңілімізді кӛтереді. 

Жасыл –жұмсақ шалшықтың, жапырақтың және жылы жаздың  түсі. Егер біз бір 

түрлі болып, ӛзімізге сенімсіз болсақ,  жасыл түс бізге ӛзімізді жақсы сезінуімізге 

кӛмектеседі. 

Кӛздеріңді ашыңдар. Сендер кӛк, жасыл сары гүлдерді елестеткенде нені сезіндіңдер. 

Күні бойы осы сезімнен айырылмаңыздар. 

 

«Керік» жаттығуы. 

Педагог былай дейді: 

«Демді ішке тартыңдар — демді сыртқа шығарып ӛздеріңді бос ұстаңдар. 

Иектеріңді кеуделеріңе қойыңдар. Бастарыңды оңға, содан кейін солға бұрыңдар. (Ҥш рет қайталау 

керек.) 

Бастарыңды артқа қайырып, алға қарай түсіріңдер. (Ҥш рет қҚайталау керек.) 

Иықтарыңды кӛтеріп, түсіріңдер. (Ҥш рет қайталау керек.) 

Оң иықтарыңды кӛтеріңдер. (Ҥш рет қайталау керек.) 

Сол иықтарыңды кӛтеріңдер. (Ҥш рет қайталау керек.) 

Тік және жайлы отырыңдар. Мойындарың қалай босаңсығанын сезініңдер. Ӛздеріңді мойыны ұзын керік 

секілді елестетіңдер». 

Жаттығу орындыққа отырып орындалады. 

 

МОНТЕССОРИ ӘДІСТЕМЕСІ БОЙЫНША ЖАТТЫҒУЛАР 

МАЗМҦНЫ 

Дайындық жаттығулары тобыы 

  

Заттарды тасу  

Орындықты апару  

Кілемді жаю және 

орау  

Майлықтарды 

бҥктеу  

Қасықпен салу  

Қҧмырадан қҧмыраға аударып салу  
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Қҧмырадан қҧмыраға қҧю  

МАТЕРИАЛДАР ТОБЫ: айырықша қозғалыс тҥрлері  

Сызықтың бойымен жҥріп 

жаттығу       

Тыныштықта 

жаттығу  

 

МАТЕРИАЛДАР ТОБЫ: ӛзіне-ӛзі 

қамқорлық жасау  

Қапсырмалы рамалар  

Тҥймелі рамалар   

Шыртылдақты  

рамалар  

«Сыдырмалы» рама  

Белдікті рама  

Бантты рама   

Бауы баррама ______________________________________________________________ 

Тҥйреуішті рама  

Қолды жуу  

Аяқ киімді 

тазалау  

 

МАТЕРИАЛДАР ТОБЫ: қоршаған ортаға қамқорлық 

   

Ҥстелді сҥрту  

Ыдыс  жуу  

Кір жуу  

Кір ҥтіктеу  

Ҥстелді жуу  

Жемістерді жуу  

Шаң сҥрту  

Гҥл шоқтарын жасау  

 

ДАЙЫНДЫҚ ЖАТТЫҒУЛАРЫ ТОБЫ 

Заттарды бір жерден екінші жерге апару 

Мақсаты: Балаларға тҥрлі заттарды тасуды ҥйрету. 

Жанама мақсаты: Зейінін шоғырландыру, қозғалысын ҥйлестіру. 

Материал: қыш поднос. 

Кӛрсетілім. 

1. Баланың кӛңілін подносқа аударамыз. 

2. «Қазір біз подносты ҥстелге әкелеміз. Әуелі мен кӛрсетемін,  сосын сен жасап кӛр». 

3. Ҥш саусақты: сол қолдың сҧқ, ортаңғы және аты жоқ саусақтарын подностың сол жақ 

тҧтқасына апарып, бас бармақпен ҥстінен қысып ҧстаймыз.   

4. Ҥш саусақты: оң қолдың сҧқ, ортаңғы және аты жоқ саусақтарын  подностың оң жақ 

тҧтқасына апарып, бас бармақпен ҥстінен қысып ҧстаймыз.   

5. Подносты  екі қолмен бірден кӛтереміз. 

6. Подносты кӛлденеңінен ҧстап апарамыз. 

7. Ҥстелге қоямыз. 

8. Балаға: «Ақырын» дейміз. 

9. Баладан подносты сӛреге кері апарып қоюын сҧраймыз. 
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Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Қҧмыраны бір жерден екінші жерге апару. 

2. Су қҧйылған қҧмыраны бір жерден екінші жерге апару. 

3. Қақпағы жоқ қораптарды бір жерден екінші жерге апару. 

4. Қақпағы бар қораптарды бір жерден екінші жерге апару. 

5. Бос қҧмыра салынған подносы бір жерден екінші жерге апару. 

6. Тҥрлі заттарды бір жерден екінші жерге апару. 

 

Жасы: 2-3 жаста 

Айырықша қызығушылығы: Затты ҥстелге ақырындап қою. 

Қателерді бақылау: сынған заттар, қҧлаған қақпақ, тӛгілген су. 

Сӛздік: заттардың атауы - поднос, қҧмыра, қорап және т.б. Әрекеттің атауы - апарамыз, қоямыз, 

аламыз. 

 

Орындықты тасу. 

 

Мақсаты: Ақырын және баппен орындықты бір жерден екінші жерге апаруды ҥйрету. 

Жанама мақсаты: Зейінін шоғырландыру. Қозғалысын ҥйлестіру. 

Материал: орындық. 

Кӛрсетілім. 

1. «Бҥгін мен сендерге орындықты  қалай апаруды кӛрсетемін». 

2. Орындықтың арқалығы оң жақта болатындай етіп орындыққа жақындаймыз. 

3. Оң қолмен орындықтың арқалығынан ҧстаймыз, тӛрт саусақ орындықтың арқалығында,  ал 

бас бармақ екінші  жағында. 

4. Сол қолмен отырғышты ҧстаймыз: тӛрт саусақ орындықтың астында, ал бас бармақ  

жоғарыда. 

5. Орындықты ӛзімізге қарай еңкейтіп, еденнен орындықтың ӛзімізден алыс тҧрған екі аяғын 

кӛтереміз. 

6. Содан кейін орындықты оңға еңкейтіп,, артқы аяғының біріне қарай жантайтамыз. 

7. Орындықты кӛтереміз және оны аяқтарын  тӛмен қаратып алдын ала таңдаған жерге 

апармыз.   

8. Орындықты кері тәртіппен қоямыз: әуелі артқы аяғына, содан кейін ӛзіңе жақын тҧрған екі 

аяғына, сосын ӛзіңнен алыс тҧрған екі аяғына қоямыз. 

9. Баладан қайталауын ӛтінеміз. 

 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Отырғышты бір жерден екінші жерге апару. (Екі қолмен отырғыштан ҧстаймыз, қалғаны 

орындықтарды тасыған секілді. ) 

2. Бір бала шағын тӛрт бҧрышты ҥстелді бір жерден екінші жерге апарады.  (Отырғышты апарған 

секілді) 

3. Тік  бҧрышты столды екі бала бір жерден екінші жерге апарады. (қай жаққа еңкеюді балалар 

ӛзара келісіп, еденнен екі аяғын бірден кӛтереді.) 

4. Орындықтарды әрі-бері жылжыту. 

4.1.  Орындықтарды шығарған кезде оған арқалығы жағынан жақындаймыз. 

4.2.  Оны екі жағынан қапсыра ҧстаймыз: екі қолдың тӛрт саусағы орындықтың арқалығында, 

ал бас бармақ екінші  жағында. 

4.3.  Екі артқы аяғына жантайтамыз, кӛтеріп, ӛзімізге қарай тартып босатамыз – сӛйтіп, 

кезекпен  әуелі екі артқы аяғымен, сосын алдыңғы аяқтарымен жылжытамыз. 

4.4.  «Шығардық». 

4.5.  «Енді итеріп қоямыз». 

4.6. Арқалығын шығарғандағы секілді екі жағынан ҧстаймыз.. 

4.7. Алдыңғы екі аяғына еңкейтіп қойып (бҧл егер ҥстелдің тӛменгі жағында кӛлденең 

тақтайшасы болса маңызды) итереміз. 

4.8. Артқы аяғына қоямыз. 

 

Жасы: 2-3 жаста. 
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Айырықша қызығушылығы: орындықты бір аяғына қою. 

Қателерді бақылау: орындықты апарған және қойған кездегі шу; орындықтардың аяқтары жоғары 

қаратылады. 

Сӛздік: орындық, арқалық, отырғыш, аяқтар, әрекеттің атаулары. 

 

Кілемді орау және жазу. 

 

Мақсаты: Кілемді орау мен жазуды ҥйрету 

Жанама мақсаты: Ӛз бетімен қозғалу ҥйлесімін дамыту. 

Материал: кілемдер тҧғырда тҧр. 

(кілем ковролиннен, қалың драптан жасалуы мүмкін. Тұғыр балалардың санына байланысты бес 

немесе алты кілемге арналады.) 

Кӛрсетілім. 

1. «Бҥгін мен кілемді  қалай апаруды кӛрсетемін». 

2. Кілемдер қойылған тҧғырға жақындаймыз және баладан қай кілемнің кӛбірек ҧнайтынын 

сҧраймыз.   

3. Кілемнің ішіне оң қолдың тӛрт саусағын (сҧқ, ортаңғы, аты жоқ саусақ және шынашақ)салып, 

бас бармақпен кілемнің шетін қысып ҧстаймыз. 

4. Кілемді  оң қолмен кӛтереміз, іле-шала орта тҧсынан сол қолмен кӛтеріп, оң қолды да дәл 

солай екінші  жағынан кілемнің ортасына апарамыз. . 

5. Екі қолмен ортасынан ҧстап кілемді тҧғырдан шығарамыз. 

6. Кілемді алдымызға тігінен ҧстап апармыз. 

7. Еденге жиегін ӛзімізге қаратып саламыз да, ӛзіңнен әрі қарай қолды кезек ауыстырып, кілемді 

жая отырып домалатып жылжи бастаймыз. 

8. «Жайдық». 

9. «Ал енді мен «кілемді қалай айналып жҥру керектігін» кӛрсетемін. Баланы  қолынан 

ҧстаймыз да баппен кілемнің барлық бҧрышын айналамыз.  

10. «Ал енді кілемді жинаймыз». 

11. Кілемнің шетін бҥгіп, жіңішке тҧрба секілді қылып ораймыз, қолды кезек ауыстыра 

отырып,әрі қарай домалатамыз.  

12. Кілемнің шетін тексеріп тҥзейміз, «сәбіз» ӛсіп шықпас ҥшін жиырылған жерін жазамыз. 

13. Кілем оралып болған соң - оң қолмен кілемнің шетінен, сол қолмен ортасынан ҧстап 

кӛтереміз. Содан кейін оң қолмен кілемді бауырымызға қысып,  ортасынан  ҧстап тҧғырға дейін 

апарамыз.  

14. Тҧғырға екі қолмен қоямыз. 

15. Баладан қайталуын сҧраймыз. 

 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Кӛрсетілімді қайталау. 

2. Балаға, бҧрыштарында тҥрлі заттар, мысалы: қорап, текше, цилиндр және т.б. тҧрған кілемді 

айналып ӛтуді ҧсыну. 

3. Бір-бірінен аса алыс емес қашықтықта (баланың аяғы сыятындай болсын) қатар қойылған екі 

кілемді айналып ӛту. 

4. Кілемді тікгінен емес, кӛлденеңінен алып жҥру. 

5. Кілемді бет жағын сыртқа қаратып орау, бҧл ҥшін кілемді бет жағына аударамыз, содан кейін 

ораймыз.   

 

Ескерту: егер кілем жҧмсақ матадан тоқылса: жҧқа драп немесе барқыт, онда оны балаға қолайлы 

басқа тәсілмен алып жҥруге болады. 

Жасы: 2,5 - 3 жаста. 

Айырықша қызығушылығы: «сәбіз» ӛсіп шықпас ҥшін шеттерін тексеру. 

Қателерді бақылау: 1. Кілем бір жерден екінші жерге апарған кезде жазылады,  2. Кілем тҧғырға 

қойылмайды. 

Сӛздік: кілем, кілемнің ҥстіне қойылған  заттардың атауы. Әрекеттің  атауы: жаямыз, ораймыз, 

айналып жҥреміз,  қоямыз. 
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Майлықтарды бҥктеу 

Мақсаты: Майлықты бҥктеп- жазуды ҥйрету. 

Жанама мақсаты: қағазды, киімді бҥктеуге және жазуға дайындық. Ҧсақ моториканы, зейінді 

дамыту. 

Материал: Сисадан немесе зығырдан жасалған бес майлық.   Майлықтардың кӛлемі -  30x30 см 

немесе 25x25 см. Біз бҥктеуге тиіс сызықтар қарама-қарсы тҥсті ӛрнекпен немесе қарындашпен 

сызылған.  

 Майлықтар жазылған кҥйінде подноста бірінің ҥстінде бірі белгілі бір тәртіппен жатыр.  

 

 
 

Кӛрсетілім. 

1. Баланың кӛңілін майлық жатқан подносқа аударамыз. 

2. Баладан подносты ҥстелге апарып қоюын  сҧраймыз. 

3. Баланың алдынан орын босату ҥшін подносты ҥстелдің жоғарғы жақ бҧрышына ҥлкендердің 

алдына қоямыз.   

4. Ҥстіңгі майлықты алып, баланың алдына  қоямыз. 

5. Оң қолдың сҧқ саусағымен майлықтың бҥктелетін жердің  диагонал сызығы басталатын 

тӛменгі  сол жақ бҧрышын кӛрсетеміз. 

6. Оң қолдың сҧқ саусағымен сызықтың бойымен тӛменнен жоғары қарай жҥргіземіз. 

7. Оң қолмен тӛменгі оң жақ  бҧрышты ҧстаймыз. 

8. Сол қолды алақанды  тӛмен қаратып майлықтың ҥстіне, жоғарғы ҥш бҧрышына салаып, ҧстап 

тҧрамыз. 

9. Тӛменгі оң жақ бҧрышты майлықтың жоғарғы сол бҧрышымен қабыстырамыз. Сол қол 

майлықтың ішінде қалады, ал оң қолдың сҧқ саусағымен екі бҧрышты ҧстап тҧрамыз. 

10. Сол қолды шығарамыз, майлықты бҥгілетін сызығынан бҥгіп,  балаға қарай бҧрамыз және екі 

қолмен ортадан екі жаққа тегістейміз. 

11.  Оң  қолдың сҧқ саусағымен бҥгілген жердің бойымен сол жақтан оңға, тағы да баланың 

зейінін оған аудара отырып жҥргіземіз. 

12. Майлықты жоғарғы сол бҧрышқа қарай итеріп қоямыз.  

13. Келесі майлықты аламыз. 

14. Оң  қолдың  сҧқ саусағымен бҥгілген жердің бойымен сол жақтан оңға жҥргіземіз. 

15. Сол қолмен майлықтың тӛменгі сол жақ бҧрышынан ҧстаймыз, ал оң қолмен тӛменгі оң жақ 

бҧрышты аламыз және майлықтың жоғарғы бҧрышымен, әуелі оң, ал содан кейін сол жағымен 

қабыстырамыз.  

16. Бҥктелген жерін екі қолмен ортадан екі жаққа тегістейміз. 

17. Оның  бойымен сҧқ саусақты жҥрізе отырып, баланың кӛңілін тағы да бҥгілетін сызыққа 

аударамыз. 

18. Майлықты итеріп, оны бірінші майлықпен қатар, оның оң жағына қоямыз. 

19. Келесі  майлықты аламыз. 

20. Бірінші майлықпен жасаған жҧмысты қайталаймыз. (5-тармақтан бастап 11-тармаққа дейін). 

21. Қазір біз майлықты бҥккен сызық тӛменде жатыр, ал бҥгілген жердің  екінші сызығы тік 

ӛтеді.  Майлықты, бҥгілетін жердегі екінші сызық  сол жақ тӛменнен оң жақ жоғарғы бҧрышқа ӛту 

ҥшін сағат тілімен бҧрамыз.   

 
 

22. Бҥгілген  жердің бойымен оң қолдың сҧқ саусағымен жҥргіземіз, оң қолмен тӛменгі бҧрыштан 

ҧстаймыз, ал сол қолдың алақанын майлықтың жоғарғы ҥш бҧрышына саламыз. 
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23. Майлықтың оң жақ тӛменгі бҧрышын сол жақ жоғарғы бҧрышымен қабыстырамыз бҥгілген 

сызығын балаға қарай бҧрамыз және екі қолмен екі жаққа тегістейміз.   

24. Оралған майлықты біріншісінің астына кӛрініп тҧратындай және оның жартысын 

қҧрайтындай етіп саламыз. 

 

1 2

3
 

 

25. Тӛртінші майлықты аламыз және оны баланың алдына қоямыз. 

26. Жҧмысты  екінші майлықпен істегендей  қайталаймыз (14-тен бастап 17 дейін). 

27. Майлықты сағат тілімен біз майлықты ораған сызық сол жақта,  ал сызықтың екінші жағы тік 

орналасатындай етіп  бҧрамыз. 

28. Бҥктелген екінші сызықтың бойымен сол жақтан оң жаққа баланың кӛңілін аудара отырып 

жҥргіземіз.  

29. Сол қолмен майлықтың сол жақ бҧрышынан, оң қолмен  оң жақ бҧрышынан ҧстаймыз  

(қосарланған). 

30. Майлықтың тӛменгі бҧрышын жоғарғы бҧрышымен қабыстырамыз және екі қолмен екі жаққа 

тегістейміз.   

31. Майлықты екіншісінің астына, кӛрініп тҧратындай және оның жарытысын қҧрайтындай етіп 

саламыз. 

 

1 2

3 4
 

 

32. Соңғы  майлықты алып, баланың алдына береміз. 

33. Майлықтың ортасындағы  нҥктені кӛрсетеміз. Майлықты сағат тілімен балаға қарай 45º 

бҧрышқа бҧрамыз. 

34.  Оң қолмен майлықтың  тӛменгі бҧрышын ҧстаймыз және оны майлықтың ортасындағы 

белгіге  қарай ораймыз.  Бҥгілген сызықты екі қолмен екі жаққа тегістейміз. 

35. Майлықтың келесі бҧрышы балаға қарай бағытталатындай етіп сағат тілімен бҧрамыз. Оны 

біріншісіндегідей етіп бҥктейміз, майлықтың тӛрт бҧрышын да солай жасаймыз.    

36. Конверт тәрізді оралған майлықты бәрінің астына саламыз. 

 

1 2

3 4
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37. Майлықтарды  еркін тҥрде кері тәртіппен бесіншіден бастап жазамыз. 

38. Майлықтарды подносқа кері тәртіппен саламыз. 

 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Майлықты басқа тәртіппен - әуелі біріншісін, содан кейін ҥшіншісін, содан кейін екіншісін, 

сосын тӛртінші және бесіншіні бҥктеу. 

2. Тік бҧрышты майлықтарды бҥктеу. 

3. Қол орамалдар мен орамалдарды бҥктеу. 

4. Алжапқыштарды  бҥктеу. 

5. Киімді  бҥктеу. 

 

Жасы: 3,5 - 4 жаста. 

Айырықша қызығушылығы: бҥктелетін сызық. 

Қателерді бақылау: майлықтардың жазылуын кӛру. 

 

Қасықпен салу 

 

Материал: екі кесе, тҥсі кесе секілді поднос; қасық; дән сол жақ кеседе.                            Ескерту: 1. 

Бала дәнді подностан оңай алу ҥшін ол ірі болуы тиіс, мысалы бҧршақ,  ҥрме бҧршақ немесе 

жасымық. Дәннің тҥсі поднос пен кесенің тҥсінен басқа болуы тиіс.   2. Қасық подноста оңқай 

баланың да, солақай баланың да алуына жеңіл болуы ҥшін кеселердің арасында сабы бізге қарап 

жатады.  

Мақсаты: Дәнді қасықпен ҧқыпты салуды ҥйрету. 

Жанама мақсаты: қозғалысты ҥйлестіру, зейінді шоғырландыру, ҧсақ моториканы дамыту, қолды 

жазуға дайындау. 

Кӛрсетілім. 

1. Бала подносты ҥстелге әкеледі.  

2. Ересек адам қасықты қалай ҧстау керектігін кӛрсетеді: оң қолдың сҧқ және ортаңғы 

саусақтарын қасықтың сабына қоямыз, жоғарыдан бас бармақпен қысамыз. 

3. Сол қолмен сол жақтағы кесені ҧстап тҧрып, дәнді қасықпен алып, оны артық дәндер тҥсіп 

қалу ҥшін кесенің ҥстінде  ҧстап тҧра тҧрамыз.  

4. Дәнді апарып екінші кесеге саламыз. 

5. Ыдыс босағанға дейін қайталау. Салған кезде дәнді алу ыңғайлы болу ҥшін кесені аздап 

еңкейтуге болады. 

6. Балаға: «Салып болдық» дейміз. Қасықты  подностың алдына  немесе подностың оң жағына 

қоямыз. Бала кӛру ҥшін кесені еңкейтеміз. Ол бос. 

7. Кеселерді екі қолмен: әуелі сол, содан кейін оң  қолмен ҧстап подносқа тіземіз. 

8. Подносқа дәннің шашылмауын тексереміз. Егер дән шашылса, онда оларды қолмен  жинап 

алып кесеге қайта саламыз. 

9. Кесені подносқа қайта қоямыз, бҧл ретте дән салынған кесені оң жаққа, ал бос кесені сол 

жаққа қоямыз. 

10. Қасықты кеселердің арасына қоямыз. 

11. Баладан қайталуын сҧраймыз. 

 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Әр тҥрлі  дәндерді аударып салу. 

2. Әртҥрлі қасықтармен, сондай-ақ ӛлшемі бар қасықпен салу. 

3. Бір кеседен екінші кесеге салу. 

4. Елек арқылы салу. Подноста ҥш кесе: бір кеседе қарақҧмық пен ҧнтақ жарма араласқан (бҧл 

не жасымық немесе бҧршақ болуы мҥмкін). Қалған екі кесе бос. Елек бос тҧрған кесенің бірінің 

ҥстіне қойылады, қасықпен оған араластырылған дәндер салынады және еленеді. Електе қалғаны 

ҥшінші кесеге салынады. Осылай соңына дейін бірінші кесе бос қалғанша жасаймыз. 

 

Жасы: 2,5 жастан бастап. 

Айырықша қызығушылығы: кеседегі соңғы дәнді алу. 

Сӛздік: кесе, дән, дәннің атауы, қасық.  Әрекеттің  атауы - аударып саламыз, қоямыз, жинап аламыз, 
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тексереміз. 

Қателерді бақылау: Кӛру арқылы. Подносқа шашылған дәндер кӛрініп тҧр. 

 

 

Қҧмырадан қҧмыраға аударып салу. 

 

Материал: Поднос, екі қҧмыра, қҧмыраның біреуіне ірі дәндер салынған. 

Ескерту. 1.  Бҧл жасымық, бҧршақ, ҥрме бҧршақ немесе ірі бҧршақ болуы тиіс.                               2.  

Қҧмыра шыныдан, мӛлдір материалдан, қыштан,  фарфордан немесе пластмассадан жасалған   

болуы мҥмкін. Қҧмыраның «бҥйірі шыққан» болмауы, олардың формасы цилиндр тәріздес, аздап 

иілген болуы тиіс. Қҧмыраның қҧлағы педагогтің екі саусағы еркін ӛтетіндей ҥлкен болуы тиіс. 

Қҧмыра подноста шҥмектері бір-біріне, қҧлақтары екі жаққа  қаратылып тік қойылуы керек. Дән 

салынған қҧмыра оң жақта тҧрады. 

 
 

Кӛрсетілім. 

1. Баланың подносты ҥстелге әкелуін сҧраймыз. 

2. Балаға «Қазір аударып саламыз» деп  айтамыз. 

3. Оң қолмен қҧмыраның қҧлағынан ҧстаймыз: бармағымызды басып тҧрып, оң қолдың сҧқ 

және ортаңғы саусақтарымен тҧтқадан ҧстаймыз Сол қолдың сҧқ, ортаңғы және аты жоқ 

саусақтарымен қҧмыраны шҥмегінің астынан «бҥйірінен»  ҧстап тҧрамыз. 

4. Қҧмыраны кӛтеріп, бос қҧмыраның ҥстіне еңкейтеміз де,  дәнді аударып саламыз.  

5. Қҧмыраның ішіне қарап, оның босағанына кӛз жеткіземіз.  Баладан оны қарап кӛруін 

сҧраймыз. 

6. Балаға «Салып болдық» деп айтамыз. Қҧмыраны  бҧрынғы орнына қоямыз. «Енді подносты 

тексереміз». 

 

 
 

7. Қҧмыраларды екі қолмен кезек-кезек алып, қҧлағын балаға қаратып, подносқа тізіп саламыз. 

Сол жақ қҧмыраны - сол қолмен қҧлағынан, оң қолмен «бҥйірінің» астынан, ал  оң жақтағы 

кҧмыраны  керісінше ҧстап кӛтереміз. 
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8. Подносты тексереміз, егер шашылған дәндер болса, оларды теріп аламыз. Дәнді қҧмыраға 

қайта саламыз. 

9. Қҧмыраны подностағы орнына кері қайтарамыз: Оң қолмен сол жақ қҧмыраның қҧлағынан, 

ал сол қолмен «бҥйірінен» ҧстап кӛтеріп, подностың оң жағына қҧлағын оңға қаратып қоямыз. Бҧл - 

дән салынған қҧмыра. Оң жақтағы қҧмыраны  (бос) оң қолмен шҥмегінен ҧстап, сол қолмен аламыз 

және подностың сол жағына, демек бастапқы қалпына келтіріп, қҧлағын ҥстелге қарай бҧрып 

қоямыз.  

 

 
 

10. Баладан қайталауын сҧраймыз. 

 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Әр тҥрлі  дәндерді аударып салу. 

2. Қҧмырадан екі немесе бірнеше стақанға салу. 

3. Тҥтікше арқылы мойны тар ыдысқа, мысалы, бӛтелкеге салу. 

4. Тҥтікше арқылы диаметрі әртҥрлі басқа ыдысқа салу. 

Жасы:  2,5 жастан бастап. 

Айырықша қызығушылығы: дәндерді саусақтарымен теру. 

Сӛздік: Қҧмыра, дән, дәннің атауы, әрекеттің атауы - Салып болдық. 

Қателерді бақылау: Шашылған дән. 

 

Қҧмырадан  қҧмыраға қҧю. 

 

Материал: поднос; екі қҧмыра, қҧлақтары бір-біріне қарама-қарсы қойылған;  оң жақтағы  

қҧмырада  су бар. Егер қҧмыра мӛлдір болса, онда суды бояуға болады. Кішкентай ысқыш немесе 

шҥберек, ол соңғы тамшыны қҧрғатып алу немесе подносты сҥрту ҥшін керек. 

Мақсаты: суды басқа ыдысқа қҧюды ҥйрену; 

Жанама мақсаты: қозғалысты ҥйлестіру, ҧсақ моториканы дамыту; ӛз бетімен даму. 

Кӛрсетілім: 

1. Баладан поднос әкелуін сҧраймыз. 

2. Балаға: «Қазір аударып қҧятын боламыз», - дейміз. 

3. Ысқышты подностан аламыз және оның сол жағына қоямыз. Ысқышты уақытынан бҧрын су 

болып қалмас ҥшін алып тастаймыз. 

4. Оң қолмен оң жақ қҧмыраның қҧлағын дәнді аударып салған кездегідей ҧстаймыз, ал сол 

қолмен «бҥйірінен» ҧстап тҧрып, қҧмыраны кӛтереміз де, суды бос қҧмыраға қҧямыз. 

5. Су әбден ағып біткенше қҧмыраны ҧстап тҧрамыз,  соңғы тамшыны ысқышпен қҧрғатамыз. 

6. Балаға: «Қҧйып болдық», - дейміз. Кӛз жеткізу ҥшін қҧмыраны қарауға болады, ол бос. 

7. «Ал енді поднос қҧрғақ па екен тексерейік» 

8. Қҧмыраны подносқа, әуелі сол, содан кейін оң жақ қҧлағын балаға қаратып, дәндерді аударып 

салған кездегідей тізіп қоямыз. 

9. Подносты қараймыз, содан кейін оның қҧрғақ екеніне кӛз жеткізу ҥшін қолымызды салып 

қараймыз. Егер поднос су болса, оны шҥберекпен сҥрту керек. 

10. Қҧмыраны подносқа қайтадан қоямыз. Сол жақ қҧмыраның (суы бар) қҧлағынан оң 

қолменҧстаймыз, ал сол қолмен шҥмегінен демеп ҧстаймыз. Қҧмыраны подностың оң жағына 

қҧлағын оңға қаратып қоямыз.  Оң жақ (бос) қҧмыраның қҧлағынан  сол қолмен ҧстаймыз, ал оң 

қолмен шҥмегінен демеп ҧстаймыз. Оны қҧлағын солға қаратып сол жаққа қоямыз. 

11. Қҧмыраның арасына ысқышты саламыз. 

12. Баладан жҧмысты қайталауын сҧраймыз. 

 

Бҧдан арғы жаттығулар: 
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1. Қҧмырадан екі стақанға қҧю. 

2. Тҥтікше арқылы қҧю. 

3. Шәйнектен шыны-аяқтарға қҧю. Шәйнектен қҧйған кезде тағы бір қиындық пайда болады: оң 

қолмен шәйнектің қҧлағынан ҧстаймыз, ал сол қолмен қақпағын ҧстап тҧрамыз. 

4. Бір кеседен екіншіге ернеуінен қҧю. 

5. Кӛлемі әртҥрлі шприцтермен қҧю. 

6. Дәрі тамызғышпен қҧю. 

7. Резеңке грушамен стақаннан стақанға қҧю. 

 

Жасы: 2,5-3 жаста. 

Айырықша қызығушылығы: соңғы тамшы, қҧрғақ екеніне кӛз жеткізу ҥшін подносты қолмен 

сҥрту. 

Сӛздік: қҧмыра, тамшы, ернеу, әрекеттің атауы - бір ыдыстан екіншісіне қҧямыз. 

Қателерді бақылау: тӛгілген су. 

 

 

МАРЕРИАЛДАР ТОБЫ: Қозғалыстың айырықша нысандары. 

Тҥзу сызық бойымен жҥріп жаттығу. 

 

Материал: Еденде эллипс формасы тҥрінде сызық сызылған. Эллипстің ҥлкен диаметрі  шамамен 4 

м, - сызығының ені - 4-5 см. Әдетте тҥсі сары болып келеді, бірақ  еденнің тҥсіне қарама-қарсы тҥс 

те болуы мҥмкін. Бір сызықтың бойымен жҥрген кезде тасуға болатын заттар: жалаулар, гҥлдер, 

ленталар, қоңыраулар, кәрзеңкелер, су толтырылған тҥтіктер және т.б. Музыкалық сҥйемелдеу: 

әртҥрлі қарқын мен ырғақтағы пьесалар (таспаға жазылған немесе «жанды»). 

Мақсаты: музыкаға ілесіп, бір сызықтың бойымен белгілі бір қарқын мен ырғақты ҧстап жҥруді, 

заттарды тасуды ҥйрету. 

Жанама мақсаты: Ірі моториканы дамыту, қимылды ҥйлестіру, бойды тік ҧстау; ырғақты сезіну; 

музыкалық тәрбиеге дайындық. 

1-кӛрсетілім . 

Жаттығу жеке де, топпен де жасалуы мүмкін. 

1. Балалар сызықтың айналасында тҧрады. Аяқтарына ыңғайлы жҧмсақ аяқ киім киеді немесе 

жалаңаяқ жҥреді. 

2. Мҧғалім сызыққа тҧрып, оның бойымен еркін жҥреді. Ол аяқты сызықтың бойымен бірдей 

қою,   арқаны тік ҧстау және басты аздап кӛтеріңкі ҧстау керектігіне  балалардың назарын аударады. 

3. Ниет білдірген балаларға мҧғалім оларға кезекпен қосылуды ҧсынады. Мҧғалім қатені 

кӛрсетпейді, бірақ кейде балалардың жҥрген кездегі бойын ҧстауына және аяқтарының дҧрыс 

қойылуына қайталап  кӛңіл аударады: «Біз аяғымызды сызықтың бойымен дәл қоямыз! Әдемі 

жҥреміз, арқаны тік ҧсту керек» және т.б. 

4. Қанша ҧнаса, сонша жҥреді. Қозғалыс кезінде бағытты ӛзгертуге болады. Қолдарын, бір-

біріне тигізбей,  алға созып жҥруді ҧсынуға болады.  

 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. сызықтың бойымен , жай ырғақпен ілесе қозғалады. 

2. Ӛздері ән айтып жҥріп, сызық бойымен қозғалады. 

3. Қозғалыс кезінде музыканың қарқынын ауыстыру: әуелі бір-біріне қарама-қарсы ырғақты 

кезектестіру (жай, қалыпты қадамға сәйкес, және жылдам, жҥгіруге сәйкес келетін); содан кейін 

анағҧрлым нәзік сараланған нҧсқасы. Әуенге сәйкес  қозғалыстың қарқыны ӛзгереді. 

4. Музыканың сипатын ӛзгерту (баяу, нәзік, жҧлқымалы, маршты, би, кӛңілді, мҧңды және т.б.), 

соған сәйкес қозғалыс сипатын ӛзгерту. 

5. Балалардың біріне (кезекпен де болады) әуенге сәйкес келетін қозғалыстың суретін табуды 

ҧсыну. Қалғандары егер ҧнаса қайталайды. 

6. Жай ырғақты әуенмен қозғалу,  шулы немесе ҧрып ойнайтын аспаппен (немесе алақан соғып) 

әртҥрлі ырғақ беруге болады. Балалар тиісті ырғақпен қозғалады. Ырғақты сурет біртіндеп 

кҥрделендіріледі. 

 

2- кӛрсетілім (. 

Жаттығу жеке де, топпен де жасалуы мүмкін. 
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1. Мҧғалім және балалар сызықтың бойымен жҥреді. Мҧғалім сызықтың бойымен жҥрген кезде 

ҧстауға арналған заттардың бірін қолына алады. Алдымен, бҧл алып жҥруге қиындық келтірмейтін 

зат болуы тиіс: жалауша, гҥл. Мҧғалім оны эллипс ортасына қараған қолына алады.  

2. Ол затты қолын созып алады, балалардың  кӛңілін оны қалай алғанына аударады.  

3. Мҧғалім балаларға ӛздерінің қалауы бойынша бір затты алып жҥруін ҧсынады. 

 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Заттарды  қолмен сызықтың ортасынан алыс алып жҥру. Бҧл жерде эллипстен сырт тҧрған 

біреуге немесе бір нәрсеге соқтығысып қалмауын қадағалау керек.  

2. Бір нәрсені екі қолмен алып жҥру. 

3. Ерекше зейін қоюды және қимылды ҥйлестіруді талап ететін заттарды апару: су қҧйылған 

стақанды (әуелі бос, сосын жартылай толық, сосын ернеуіне дейін толтырылған стақанды); жанып 

тҧрған май шамды; дыбысын шығармай – қоңырауды; тең айналдыра отырып кәрзеңкеге салынған 

шарды; қасыққа салынған шарды; гимнастикалық  лентаны және б. 

4. Бірнеше затты, мысалы, текшелерді бірінің ҥстіне бірін қойып алып жҥру.. 

5. Заттарды басына қойып алып жҥру. Әуелі бҧл бос аударылған кәрзеңке немесе қорап болуы 

мҥмкін. 

6. Заттарды бір немесе екі қолымен, басына қойып, музыканың ырғағымен қозғалып, билеп 

жҥріп, әндетіп жҥріп алып жҥру. 

 

Жасы: 2,5 жастан бастап. 

Қателерді бақылау: Сызық: аяқтың ҧшы мен ӛкшені сызыққа дәл қою; қҧлаған заттар. 

 

Тыныштықта жаттығу 

 

Мақсаты: тыныштық сақтау мен қозғалмай тҧруды ҥйрену. 

Жанама мақсаты: мінез-қҧлық пен қозғалыс еркіндігін дамыту, босаңси білу. 

Кӛрсетілім. 

1. Мҧғалім жаттығуға қатысатын балаға немесе балаларға жайланып отыруды (немесе жатуды) 

ҧсынады: «Аяқтарыңызды ыңғайлы етіп қойдыңыздар ма? Оларды ештеңе кедергі келтірмейтіндей 

етіп қойыңдар. Ал қолдарыңыздың осылай  жатқаны қолайлы ма? Оларды барынша ыңғайлы етіп 

қойыңыздар». 

2. «Біз бҧл жерде жоқ адам секілді ҥндемей және қозғалыссыз отырамыз». 

3. Егер қаласаңдар, кӛздеріңді жҧмуға болады... 

4. Шаршаған немесе осылай отырғысы келмейтін болсаңыздар ақырындап ӛз орындарыңызға 

оралуларыңызға болады... 

5. Айналамыздағы дыбыстарға қҧлақ тҥріңдер... 

6. Мен, ӛте ақырын, мҥлде естілмейтіндей етіп кімді атасам, сол менің жаныма келсін. 

7. Мҧғалім балалардың атын сыбырлап атайды. Ең дҧрысы - ҧзақ және тыныш  отыра алмайтын 

баладан бастау: ең кішкентайынан, ӛте белсендісінен, және т.б. Мҧның ҥстіне шақырылған әрбір 

бала тек жақын келіп қана қоймай, мҧғалімнің қҧлағына сыбырлап бірдеңе, мысалы, : ол бҥгін не 

істегісі келетінін  немесе тыныш отырғанда не естігенін айтуға тиіс деп келісуге болады. 

Ескертпе. 

Мектепке дейінгі балаларға тыныштық сақтау және қозғалыссыз отыру ӛте қиын. Бҧл жаттығу оңай 

жасалмайды. Балалардың бҧл жаттығуды ӛз мінез қҧлықтарын басқарып ҥйренуі ҥшін сыртқы 

кҥшпен емес, ӛздерінің ішкі импульсіне сәйкес  жасап шыққаны маңызды. Сондықтан тыныштықта 

жасаған жаттығу  балаларды тәртіпке шақыруды мақсат етпейді. Жаттығуды балалар шаршаған 

немесе абыржыған кезде жасауға болмайды. Топта кішкентай балалар немесе жаңадан келгендер 

кӛп болған кезде де жасауға болмайды. Мҧндай сабаққа бала қашан да ерікті тҥрде қатысуы керек. 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Сабақты тыныштықта, қарапайым аутотренингтік формуланы игере отырып, релаксациялық 

жаттығулар жасаумен ҥйлестіру. Сондықтан бҧған сәйкес келетін музыка ықпал ете алады. 

2. Тыныштықта ӛткізілген сабақ зейінді шоғырландырады.  Сондықтан оны тҥрлі сенсорлық 

жаттығулармен ҥйлестіруге болады: тамақты дәмі, иісі бойынша  айыру, дыбыс кӛздерін анықтау 

және т.б. 
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МАРЕРИАЛДАР ТОБЫ: ӚЗІНЕ ӚЗІ ҚАМҚОРЛЫ ЖАСАУ 

 

Қапсырмалы рамалар. 

Тҥймелі рамалар. 

 

Материал: ағаш рама 30x30 см, рамаға екі жарты бӛліктен тҧратын мата керілген. Бір жартысына 

тігінен бес ілмек тесіп жасалған, екіншісіне диаметрі екі сантиметрлік бес тҥйме қадалған. 

Тҥймелер матадан жақсы кӛрініп тҧруы керек, баланың қолы жҧмыс істеген кезде жылжымауы 

ҥшін тҥйменің айналасында жиек болуы тиіс. 

Мақсаты: тҥймелерді ағытуды және тағуды ҥйрену. 

Жанама мақсаты: Ҧсақ моториканы дамыту, зейінді шоғырландыру; ӛз бетімен даму. 

Кӛрсетілім. 

1. Балаға  қапсырмалы раманың қайда тҧрғанын кӛрсетеміз және тҥймелері бар  раманы алуды 

ҧсынамыз. 

2. Раманы ілмегі бар жартысы оң жақта болатындай етіп саламыз. Жоғарыдан бастап ағытамыз. 

Оң қолдың екі саусағымен (сҧқ және ортаңғы) жоғарғы тҥйменің оң жақ шетін аздап кӛтереміз, ал 

бас бармақпен тҥймені жоғарыдан ҧстап тҧрамыз. 

3. Сол қолдың екі саусағымен  (сҧқ және ортаңғы) ілмекке ілінген матаның бір шетін аздап 

кӛтереміз, ал бас бармақпен жоғарыдан басамыз. 

4. Екі қолды бір бір мезгілде қозғап, тҥйме мен матаны әр жаққа ашамыз.   Ілмек ашылады. 

5. Тҥймені ілмекке қарай ыңғайлап, одан ӛткіземіз. 

6. Қолды аламыз. Енді оң қолмен (дәл сол саусақтармен) матаны аламыз, оны бҥктеп, сол 

қолдың сҧқ саусағымен ілмектен кӛрініп тҧрған тҥйменің шетін кӛрсетеміз. 

7. Сол  қолдың  ҥш саусағымен (сҧқ, ортаңғы және бас бармақ) ілмектен кӛрініп тҧрған тҥйменің 

шетін ҧстаймыз, (оң қолмен бҧл кезде матаны ҧстап тҧрады) және тҥймені ілмектен шығарамыз. 

8. Ілмегі бар матаны бҥгіп, тҥйменің ағытылғанын кӛрсетеміз. 

9. Осылайша тағы екі тҥймені ағытамыз, содан кейін баладан оны қайталуын сҧраймыз. 

10. Барлық тҥймелер ағытылғаннан кейін, балаға: «Ағыттық» дейміз.  Матаның екі жартысын да 

бҥктейміз.  Матаның оң жақ жартысын бҥккен кезде сол қолмен оның жоғарғы бҧрышынан, ал оң 

қолмен – тӛменгі бҧрышынан ҧстаймыз. Сол қолмен бҥккен кезде – керісінше. 

11. «Ал енді саламыз».  Матаның екі жартысын жабамыз. Жоғарыдан тҥймелей бастаймыз.  

12. Оң қолдың ҥш саусағымен жоғарғы ілмектің жанындағы матадан ҧстаймыз. Сҧқ және ортаңғы 

саусақтармен матаны сыртынан, ал бас бармақпен ішкі жағынан ҧстаймыз.  Матаны бҥктейміз. 

13. Сол  қолдың  ҥш саусағымен тҥймені ҧстаймыз. Сҧқ және ортаңғы саусақтарды тҥйменің 

астына саламыз, ал бас бармақпен  жоғарыдан қысамыз. Тҥймені ілмектің жартысынан ӛткіземіз. 

Мата мен тҥймені қоя береміз. 

14. Қолды ауыстырамыз. Оң қолмен ілмектен кӛрініп тҧрған тҥймені ҧстаймыз, ал сол қолмен 

ілмектегі матаны ҧстаймыз. Дәл сол саусақтар жҧмыс істейді. Екі қолмен бір уақытта матаны екі 

жаққа итеріп, тҥймені ілмектен ӛткіземіз. 

15. «Салдық», - деп балаға айтамыз. 

16. Осылайша тағы бір немесе екі тҥймені саламыз, ал содан кейін баланың ӛзі тҥймелеуін  

сҧраймыз.  

17. Барлық тҥймелер салынғаннан кейін, тексереміз. Матаның жартысына екі алақанды қойып,  

екі жаққа кереміз. Егер қандай да бір тҥйме салынбай қалса, кӛрінетін болады. Егер нашар салынса, 

ашылып кетеді. 

Жаттығу. 

1. Кӛлемі әр тҥрлі, дӛңгелек, анағҧрлым ҧсақ немесе ірі тҥймелер. 

2. Тҥймелер формасы бойынша әртҥрлі, мысалы: жидек, қарындаш, тӛрт бҧрышты және т.б. 

3. Тҥрлі ілгектер: тік, ҥлпілдеген және т.б. 

4. Киімнің тҥймелерін салу, әуелі басқа балалардың, сосын ӛзінің тҥймесін салу. 

Жасы: 3,5 жаста. 

Айырықша қызығушылығы: ілмектен кӛрініп тҧрған тҥйменің бір бӛлігі. 

Сӛздік: тҥйме, ілгек, әрекеттің атауы - ағыту, салу. 

Қателерді бақылау: Кӛру арқылы – ағытылған тҥйме. 
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Металл шыртылдақтары бар рама 

 

Материал: бес металл шыртылдақтары бар рама. 

Рама матадан немесе теріден тігілген екі бӛліктен тҧрады. 

Мақсаты: баланы шыртылдақтарды ағытуға және салуға ҥйрету. 

Жанама мақсаты: зейінді шоғырландыру, қозғалысты ҥйлестіру; ҧсақ моториканы дамыту; ӛз 

бетімен даму. 

Кӛрсетілім. 

1. Баладан раманы ҥстелге апаруын сҧраймыз.  

2. Жоғарғы жартысын оң жаққа келтіріп саламыз. 

3. «Бҧл - шыртылдақтар, қазір біз оларды ағытамыз». 

4. Сол  қолдың ҥш саусағымен (сҧқ, ортаңғы және аты жоқ) раманың сол жартысындағы 

жоғарғы шыртылдақтың матасын сол қолмен ҧстап тҧрамыз. 

5. Оң қолдың сҧқ және ортаңғы саусақтарын  жоғарғы шыртылдақтың жанындағы матаға 

қоямыз, ал бас бармақпен матаны жазамыз және ашылғанша тартамыз.  

6. Соны екінші қолмен   қайталаймыз, содан кейін баланың қайталауын сҧраймыз. 

7. Барлық шыртылдақтар ашылғаннан кейін, матаның екі жартысын да ашамыз. Матаның оң 

жартысын ашқанда: сол қолмен жоғарғы бҧрышты,  ал оң қолмен - тӛменгі бҧрышы ҧстаймыз. 

Матаның сол жартысына келгенде қолымызды ауыстырып ҧстаймыз. 

8. «Аштық». 

9. «Ал, енді жабамыз». 

10. Оң қолдың ҥш саусағымен (сҧқ, ортаңғы және бас бармақ) жоғарғы шыртылдақты иеміз. 

11. Сол  қолдың сҧқ саусағымен балаға шыртылдақтың бір бӛлігіндегі шҧқырды және екінші 

бӛлігіндегі ҧшын кӛрсетеміз. 

12. Оң қолдың ҥш саусағымен жоғарғы шыртылдақты ҧстаймыз, бҧл ретте сҧқ саусақ 

шыртылдақта жатады, ал бас бармақ матаны тӛменнен ҧстап тҧрады. 

13. Шыртылдақтың шҧңқыр жағын ҧшы бар жағына кигіземіз және сҧқ саусақпен шырт еткенше 

басамыз.   

14. Осылайша  тағы да бір шыртылдақты басамыз, содан кейін әрі қарай баладан оны жабуын 

сҧраймыз. 

15. Барлық шыртылдақтар жабылғаннан кейін тексереміз - матаның екі жартысын алақанмен екі 

жаққа кереміз.  

Жаттығу. 

1. Пластмасса шыртылдақ салынған рама. 

2. Кӛлемі басқаша шыртылдақ салынған рама. 

3. Жасырын (іш киімге) шыртылдақ салынған рама. 

4. Киімнің шыртылдақтарын, әуелі басқа балалардың, сосын ӛзінің шыртылдағын жабу. 

Жасы: 2.5 - 3 жаста. 

Айырықша қызығушылығы: шыртылдақты басқан кезде шығатын дыбыс. 

Сӛздік: шыртылдақ, ҧшы, шырт ету. 

Қателерді бақылау: Кӛру арқылы – ашылған шыртылдақтар. 

 

«Сырмалы» рама 

 

Мақсаты: балаға «сырманы» ашу мен жабуды ҥйрету. 

Жанама мақсаты: зейінді шоғырландыру, қозғалысты ҥйлестіру; ҧсақ моториканы дамыту; ӛз 

бетімен даму. 

Материал: ағаш рамаға екі жарты бӛліктен тҧратын мата керілген, олар бір-бірімен ӛзара 

«сырмамен»  қосылған. Замок темір болуы тиіс. 

Кӛрсетілім. 

Бҧл - «сырма». Қазір мен оны қалай ашатынын кӛрсетемін. 

1. Мҧғалім баладан  раманы ҥстелге әкелуін сҧрайды. 

2. Мҧғалім оң  қолының сҧқ саусағымен және бармағымен сырманың тілін ҧстайды. 

3. Сол  қолдың  алақанымен  раманың сол жартысындағы матаны ҧстап тҧрады.   

4. Оң қолмен тілін тӛмен қарай жҥргіземіз және сырманы ашамыз. Сол  қолдың  алақанымен 

матаны ҧстап отырып сырма тілінің соңынан «адым-адыммен» ілесіп жылжиды. 

5. Сырманың ең ҧшына жеткенде тілді қоя береміз. Сҧқ және ортаңғы саусақтарды  сырманың 
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астынан ӛткіземіз, ал оң қолдың бас бармағымен тілдің  жоғарғы жағындағы матаны ҧстап тҧрамыз. 

6. Сол  қолдың  сҧқ және ортаңғы саусақтарын  сырманың астынан сол жағынан ӛткіземіз.  Ал 

сол қолдың бас бармағымен тілдің  жоғарғы жағындағы матаны ҧстап тҧрамыз. 

7. Екі қолды  (оң қолмен - тӛмен қарай, ал сол қолмен - жоғары) бір уақытта қозғалта отырып,  

сырманың жартысын «жҥгіргіштен» шығарамыз. 

8. Матаның екі жартысын (басқа рамалардағыдай) ашамыз. 

9. «Аштық». 

10. «Ал енді саламыз». 

11. Матаның екі жартысын жабамыз. Сҧқ және ортаңғы саусақтарды  сырманың астынан оң 

жағынан ӛткіземіз, ал бас бармақпен тілді «жҥгіргішті» жоғарыдан басамыз. 

12. Сол  қолдың  сҧқ және ортаңғы саусақтарымен сырманың сол жартысын ҧстап тҧрамыз, ал 

бас бармақпен оны  жоғарыдан қысамыз. 

13. Сырманың  сол жартысын «жҥгіргішке» саламыз. 

14. Сол қолмен «сырманың» екі ҧшын ҧстап тҧрамыз, ал оң қолмен (бас бармақ және сҧқ 

саусақтармен) сырманың тілінен ҧстап,  сырманы жауып болғанша баяу тҥрде жоғары қарай 

созамыз. «Салдық». 

15. Матаның екі жартысын әр жаққа керіп тексереміз. 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Пластмасса «сырманы» жабу. 

2. «Басқа  балалардың киіміндегі сырманы» жабу. 

3. » Ӛз киіміндегі «сырманы жабу. 

4. Екі тиекті, алынбайтын т.б. тҥрлі сырмаларды ашып -жабу  және т.б. 

Жасы: 2,5 - 3 жаста. 

Айырықша қызығушылығы: Сырманың ҧшын  тиекке дәл қою; жабылған сырманың дыбысы. 

Сӛздік қорды кеңейту: сырма, тиек, тіл, жҥгірткіш. 

 

Белбеулі рама. 

 

Мақсаты: баланы белдікті тағуға және шешуге ҥйрету. 

Жанама мақсаты: ӛз бетімен даму, зейінді шоғырландыру, қозғалысты ҥйлестіру, ҧсақ моторика 

Материал: екі жарты тері керілген ағаш рама. Екі жарты тері тӛрт белдікпен қосылған. 

Кӛрсетілім. 

1. «Бҧл - белдіктер салынған рама. Біз оларды ағытамыз және тағамыз». 

2. Баладан раманы ҥстелге апаруын сҧраймыз. 

3. Раманы ҥстелге белдіктердің ҧшын балаға қаратып қояды.  

4. Оң қолдың екі саусағымен (сҧқ және бас бармақ) салынатын ілгектен ҧстаймыз. 

5. Сол қолдың екі саусағымен  (сҧқ және бас бармақ) жоғарғы белдіктің ҧшын ҧстаймыз және 

оны салынатын ілгекке арка тәрізді «қақпа» жасалғанша оң жаққа қарай итереміз. 

6. Екінші белдікті де солай  жасаймыз, содан кейін балаға операцияны басқа белдікпен 

қайталауды ҧсынамыз. 

7. Бҧдан соң сол қолдың  бас бармағымен және сҧқ саусағымен салынатын ілгектен, ал оң 

қолдың бас бармағымен және сҧқ саусағымен «қақпадан»  ҧстап белдіктің  ҧшын ілгектен тартып 

аламыз. 

8. Екінші белдікті де солай жасаймыз, содан кейін баладан басқа белдікпен жалғастыруын 

сҧраймыз. 

9. Оң қолдың екі саусағымен (бас бармақ және сҧқ саусақ) белдіктің жоғарғы ҧшынан ҧстаймыз 

және сырманың тілін тесіктен шығарып алғанша оңға қарай тартамыз.   Белдікті босатамыз. Сол 

қолмен бҧл кезде осы белдіктегі матаның сол жақ жартысын  ҧстап тҧрамыз. 

10. Осылай екінші белдікті шешеміз, ал ҥшінші және тӛртіншісін шешуді балаға ҧсынамыз. 

11. Сол қолдың  бас бармағымен және сҧқ саусағымен ілмектің тілін,  ал оң қолдың бас 

бармағымен және сҧқ саусағымен белдікті «ҧшынан»  ҧстап белдіктің  ҧшын ілмектен тартып 

аламыз. Белдіктің ҧшын ілмектің ҥстіне саламыз.  

12. Екінші  ілмекпен де солай істейміз, ал содан кейін балаға ҧсынамыз. 

13. «Барлық белдіктерді аштық». 

14. Раманың екі жартысын ашамыз, одан кейін жабамыз. 

15. «Ал енді тағамыз». 

16. Ілмектерді тҥзетеміз, раманың оң жартысының астынан шығарамыз. 



~ 65 ~ 
 

17. Оң қолдың бас бармағымен және  сҧқ саусағымен белдіктің ҧшын, ал сол қолдың  бас 

бармағымен және сҧқ саусағымен ілмектің шетінен ҧстаймыз және белдіктегі ілмекке ӛткіземіз.  

18. Екінші  белдікті де солай істейміз, ал содан кейін балаға ҧсынамыз. 

19. Оң  қолдың сҧқ саусағымен мен бас бармағымен белдіктің ҧшын ҧстап оңға иеміз  және 

созамыз. Сол  қолдың сҧқ саусағымен сырманың тілін тесігіне қоямыз және оны ҧстап тҧрамыз. 

20. Сырманың тесігінен тілі кӛрінгенше, баудың  ҧшын солға иеміз.  Қолдарымызды тҥсіреміз 

және балаға кӛрініп тҧрған сырманың тілін  нҧсқаймыз. 

21. Екінші бауды да солай жасаймыз, содан кейін балаға ҧсынамыз. 

22. Оң қолдың бас бармағымен және  сҧқ саусағымен баудың ҧшын, ал сол қолдың  сҧқ 

саусағымен және бас бармағымен қарсы ілмекті аламыз және  баудың ҧшын шағын «қақпа» пайда 

болғанша ілмекке ӛткіземіз. 

23. Екінші бауды да солай, ал содан кейін балаға ҧсынамыз. 

24.  Оң  қолдың сҧқ саусағымен  «қақпашаға» басамыз, ал сол қолдың бас бармағы  және сҧқ 

саусақтарымен  баудың   ҧшын тартқылаймыз. 

25. Екіншісімен де солай істейміз, ал содан кейін баладан оны қайталауын сҧраймыз. 

26. «Салдық». 

27. Раманың екі бӛлігін алақанмен әр жақққа тартып тексереміз. 

 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Кӛрсетілімді қайталау. 

2. Басқа белдіктерді ағыту және тағу, мысалы сағатың, сӛмкенің бауы, белдіктің ҧшын ҧстап 

тҧратын қосымша ілмегі бар баулар.     

3. Балалардың киімдеріндегі белдіктерді ағыту және тағу. 

4. Ӛз киімің мен аяқ киіміңдегі белдіктерді ағыту және тағу. 

Жасы: 3-3,5 жаста. 

Айырықша қызығушылығы: белдіктің тілін раманың тесігіне қою. 

Қателерді бақылау: Кӛру арқылы. 

Сӛздік: белдік, тіл, ілмек, қарсы ілгек, әрекеттің  атауы: қоямыз, ӛткіземіз, шығарамыз. 

 

Бантты рама. 

 

Материал: ағаш рама, бес бантпен қосылған екі жарты мата, оның ҥстіне бір лентаның тҥсі  қызыл, 

екіншісі ақ. 

Мақсаты: балаға бантты байлау мен шешуді ҥйрету. 

Жанама мақсаты: қозғалысты ҥйлестіру, зейінді шоғырландыру, ҧсақ моториканы дамыту, ӛз 

бетімен даму. 

Кӛрсетілім. 

1. «Бҧл - бант салынған рама». 

2. Баладан раманы ҥстелге апаруын сҧраймыз. 

3. Раманы қызыл бант тігілген жартысы сол жақта қалатындай етіп қоямыз. 

4. «Бҧл - банттар. Қазір біз оларды шешеміз». Жоғарғы  банттан бастаймыз. 

5. Оң  қолдың екі саусағымен (бас бармақ және сҧқ саусақ) қызыл лентаның ҧшынан ҧстаймыз. 

6. Сол  қолдың  екі саусағымен (бас бармақ және сҧқ саусақ) ақ лентаның ҧшынан ҧстаймыз. 

7. Екі ҧшын бант шешілгенге дейін әр жаққа созамыз. Ленталарды кӛлденең саламыз. 

8. Осылайша  тағы да екі бантты шешеміз.  Барлық ленталарды бір-бірімен қатар қоямыз. 

Ескертпе: әрбір әрекетті екі немесе үш бантпен кӛрсетеміз, содан кейін баладан қалған 

банттармен сол әрекетті жасауын сұраймыз. 

9. Сол  қолдың сҧқ саусақтарымен (сҧқ және ортаңғы) матаның екі жартысын тҥйіннің астында 

ҧстап тҧрамыз (сҧқ саусақ оң жартысында, ал ортаңғы саусақ матаның сол жақ жартысында), ал оң 

қолдың сҧқ саусағын тҥйіннің астынан ӛткіземіз және оны шешілгенше жоғары жҥргіземіз. 

10. Ленталарды осылайша тегістейміз:  оң қолдың сҧқ саусағымен  қызыл матаны ҧстап тҧрамыз, 

ал сол қолмен қызыл лентаны тегістейміз және оны  сол жаққа саламыз. 

11. Сол  қолдың сҧқ саусағымен ақ лентаның матасын ҧстап тҧрамыз, ал оң қолдың ҥш 

саусағымен лентаны тегістейміз және оны оң жаққа саламыз. 

12. Барлық банттар шешілгеннен кейін, матаның екі жартысын да ашамыз (алдыңғы рама 

секілді). 

13. «Шештік». 
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14. Матаның екі жартысын да жабамыз. 

15. «Енді байлаймыз». 

16. Оң қолдың екі саусағымен қызыл лентаны ҧшынан ҧстаймыз, ал сол қолмен матаның екі 

жартысын ҧстап тҧрамыз, лентаны оңға саламыз. Баланың кӛңілін лентаның ҧштарына аударамыз: 

қызыл ақтан тӛмен жатыр.  

17. Сол  қолдың  екі саусағымен ақ лентаның ҧшынан ҧстаймыз, ал оң саусақтармен екі 

жартысын алып, кӛлденең қоямыз. 

18. Тағы бір немесе екі лентаның банттарын саламыз (қалғандарын бала жасайды). Барлық 

ленталар бір-бірімен қатар қойылады. 

19. «Енді тҥйіндерді байлаймыз». Жоғарғы банттан бастаймыз. 

20. Оң   қолдың сҧқ және ортаңғы  саусақтарымен матаның екі жартысын ҧстап тҧрамыз. 

21. Сол қолдың бас бармағы және сҧқ саусағымен екі лентаның астындағы сақинаны қосамыз 

(жарты маталардың тҥйіскен жеріне) және аздап  кӛтере. Ленталар қақпа жасайды. 

22. Қызыл лентаның ҧшын оң қолмен аламыз және оны тесіктен ӛзімізге қарата ӛткіземіз. 

Лентаны тҥсіреміз. 

23. Лентаның ҧшынан ҧстаймыз (оң қолмен қызылдың, ал сол қолмен ақтың ҧшынан) және 

оларды қарама-қарсы жаққа созып тҥйін байлаймыз. Лентаның ҧштарын кӛлденең саламыз 

24. «Енді бантты байлаймыз». 

25. Сол  қолдың  ҥш саусағымен раманың шетіндегі ақ лентаны аламыз,   ал оң қолдың екі 

саусағымен (сҧқ және бас бармақ) ілмектің арасындағы тҥйінді сол қолға аламыз. 

26. Лентаны  оң қолмен аздап кӛтереміз, лентаны қысып тҧрған сол қол ілмек жасап  

жақындатылады. Ілмекті  сол қолмен ҧстап, оң қолды тҥсіреміз. 

27. Раманың шетіндегі қызыл лентаны оң қолмен аламыз ақ ілмекті сағат тілімен  белінен буамыз 

және қызыл лентаның ілмектерін сҧқ саусақпен пайда болған сақинадан «ӛзіңе қарай» ӛткіземіз. 

28. Сол қолға тимейміз.. Сол қолдың сҧқ саусағымен қызыл лентадан ӛткізілген ілмекті 

кӛрсетеміз. 

29. Сол қолмен қызыл ілмекті, ал оң қолмен ақ ілмекті ҧстаймыз және бантты байлап қарама-

қарсы жаққа созып тартамыз. 

30. Тегістейміз және  кӛлденең саламыз. 

31. Барлық банттар байланып болғаннан кейін тексереміз – раманың екі жартысын 

алақанымызбен қарама-қарсы жаққа тартамыз. 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Тҥрлі ленталардан бант байлау, мысалы: капрон, баулар, кең лента. 

2. Алжапқыштағы бантты байлау. 

3. Қуыршақтың бантын байлау. 

4. Киім мен аяқ киімнің бауларын байлау. 

Жасы: 4,5-5 жастан бастап. 

Айырықша қызығушылығы: тҥйін және бант байлау. 

Қателерді бақылау: Кӛру арқылы. 

Сӛздік: ленталар, банттар, тҥйіндер, әрекеттің атауы - байлаймыз, шешеміз, тартып байлаймыз. 

 

Бау – рама 

 

Мақсаты: баланы  бауды байлауға және  шешуге ҥйрету. 

Жанама мақсаты: Ҧсақ моториканы дамыту, қимылды ҥйлестіру, ӛз бетімен даму. 

Материал: ағаш рама, оған ӛзара баумен қосылған екі жартыдан тҧратын  мата жабыстырылған. 

Әрбір жартысында 7-9 дӛңгелек тесік бар. 

Ескерту:  бау- рама балаға банты бар рамадан кейін ҧсынылады, демек бала бантты байлауды және 

шешуді біледі. 

Кӛрсетілім. 

1. «Бҧл -  бау- рама». 

2. Баладан раманы ҥстелге апаруын ӛтінеміз. 

3. Раманы ҥстелге бантын тӛмен қаратып қоямыз. 

4. «Сен бантты шешуді білесің ғой, ӛтінемін, ӛзің шешіп кӛр». 

5. «Бҧл - ӛткізілген бау, қазір біз оны шешеміз». 

6. Баудың ҧшын, олар баудың тепшіп тігілген жерінің жалғасы болатындай етіп 

орналастырамыз. 
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7. Әуелі баудың сол жақ ҧшын бірінші тесіктен сол қолмен тартып аламыз және оны баудың сол 

жақ ҧшымен қатар қоямыз.  Рамадағы  екі жарты матаны оң қолмен ҧстап тҧрамыз. 

8. Ал содан кейін оң қолмен баудың оң жақ ҧшын тартып аламыз және баудың тепшіп тігілген 

жерінің жалғасы секілді болсын. 

9. Бауды  2-3-тесіктен қалай ӛткізетінін тағы да кӛрсетеміз, содан кейін баладан жҧмысты 

жалғастыруын сҧраймыз. 

10. Бау байланбаған соңғы екі тесік қалған кезде бауды раманың жоғары жағының  орта тҧсынан 

оң қолдың сҧқ саусағымен және бас бармақпен екі ҧшынан бір мезгілде ҧстап тартып аламыз. 

11. Бауды қақ ортасынан екі бҥктейміз де ҧштарын тегістейміз. Бауды раманың ҥстіне қатарлап 

салып, ҧштарын тҥзулейміз. Бауды раманың ҥстіне– бҥктелген жерін  оңға, баудың ҧштарын солға 

қаратып қатар саламыз, 

12. Матаның екі жартысын да алдыңғы рамалар секілді ашып тексереміз. 

13. «Байладық». 

14. Раманың екі жартысын да жабамыз. «Ал енді бауды байлаймыз». 

15. Бауды алып,  оны раманың ортасына маталардың тҥйіскен жеріне  ҧшын тӛмен қаратып 

тесіктің бойымен саламыз. 

16. Баудың  сол жақ ҧшын оң қолмен аламыз, сол қолдың сҧқ саусағымен жоғарғы тесікті 

кӛрсетеміз және бауды осы тесікке ішкі жағынан кіргіземіз. 

17. Содан кейін матаның екі жартысын жоғарыдан оң қолмен ҧстап тҧрамыз, ал  сол қолмен 

бауды тесіктен тартып аламыз. 

18. Оң жақ баудың ҧшын сол қолмен аламыз,  оң қолдың сҧқ саусағымен  жоғарғы тесікті 

кӛрсетеміз және бауды осы тесікке ішкі жағынан кіргіземіз. 

19. Содан кейін жоғарыдан сол қолмен матаның екі жартысын, ал оң қолмен баудың екі ҧшын 

бірге ҧстаймыз, оларды тесіктен соңына дейін тартып аламыз. 

20. Бауды тегістейміз оларды диагональ бойынша раманың тӛменгі бҧрышына саламыз. 

 

 
 

21. Сол қолмен баудың сол жақ ҧшын ҧстаймыз, оң қолдың сҧқ саусағымен раманың оң 

жартысындағы жоғарыдан санағандағы екінші тесікті кӛрсетеміз.  

22.  Оң  қолмен матаның оң жақ жартысын аздап бҥгеміз және баудың екі ҧшын осы тесіктің ішкі 

жағынан ӛткіземіз. Сыртқа шығып тҧрған  баудың ҧшына кӛңіл аударамыз. 

23. Енді қолды ауыстырамыз.: оң қолмен бауды тартып аламыз, ал сол қол матаны  ҧстап тҧрады. 

Бау жерде жатқан алдыңғы  бауымен қатар қойылады. 

 

 
 

24. Оң жақ баумен жасалған әрекетті қайталаймыз, тек оны матаның сол жақ жартысындағы 

тесіктен ӛткіземіз  және раманың сол жақ бҧрышына саламыз. 
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25. Балаға тағы да екі немесе ҥш тесікті  кӛрсетеміз, ал содан кейін одан қайталауын сҧраймыз. 

 

 
 

26. Бала бауды соңына дейін ӛткізгеннен кейін оның бант жасауын сҧраймыз.  Қателерді 

бақылау басқа рамаларда қандай болса, сондай:  екі қолымызбен  раманың екі жартысын қарама-

қарсы жаққа тартамыз. 

27. Бау байланды. 

 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Бәтеңкедегі секілді бауы мен кҥршегі бар рама. 

Раманың айырмашылығы оның жартысына бау ӛткізетін тесік жасалған,  екіншісі жартысында 

раманың әрбір жағына бәтеңкедегі секілді ҥш кҥршек салынған. Рамадағы бант кҥршектен кейін 

байланады. 

1. Раманы ҥстелге бантын тӛмен қаратып қоямыз. 

2. Әуелі балаға бантты шешуді ҧсынамыз. 

3. Екі қолымызбенн екі бауды бір уақытта аламыз және бауды екі жаққа аздап ашып 

кҥршектен шығарамыз. 

4. Бауды жібермей ҧстап тҧрып  бауды айыру және оларды раманың бҧрыштарына тӛмен 

қою ҥшін қолды айқастырамыз. 

5. Баладан қайталауын сҧраймыз. 

6. Байлауға келген кезде бала оны ӛзі жасайды. Ол ӛз бетімен байлайды және шешеді. 

7. Енді кҥршектерді қалай байлауды кӛрсетеміз. 

8. Баулар раманың бҧрыштарында тӛмен жатыр. Екі қолмен екі бауды  аламыз (оң жақ 

бауды оң қолмен, сол жақ бауды – сол қолмен) және қолды айқастыра отырып, оларды 

айқастырамыз. 

9. Бауларды босатамыз, баулар раманың бҧрыштарында жатыр. 

10. Қайтадан бауларды аламыз: оң жақ бауды оң қолмен, ал сол бауды сол қолмен, оларды 

кҥршекке ілеміз, аздап тартамыз және қолды айқастыра отырып оларды да айқастырамыз. Қоя 

береміз. 

11. Баладан қайталауын сҧраймыз. 

12. Бірінші рет бантты байлаған кезде балаға кӛмектесу керек, ӛйткені бір уақытта тарту және 

байлау қиын болады.   

2. Басқа  балаларға  бәтеңкелерінің бауын байлауға кӛмектесу. 

3. Бәтеңкені байлау. 

4. Киімдегі бау. 

5. Байлаудың басқа да суреттері (баулар жоғарыдан айқастырылып байланған, баулар крест 

емес, қатар бӛлік жасап байланған және т.б.). 

 

Жасы: 4-4,5 жаста 

Айырықша қызығушылығы: қол мен бауды айқастыру. 

Қателерді бақылау: Кӛру арқылы. 

Сӛздік: тесік, бау, әрекеттің  атауы – байлаймыз, шешеміз, ӛткіземіз, тартамыз. 
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Тҥйреуішті рама. 

 

 
Мақсаты: оларды  ағыту мен тағуды ҥйрену. 

Жанама мақсаты: Қозғалысты ҥйлестіру, ҧсақ моториканы, ӛз бетімен жасау дамыту. 

Материал: ағаш рама 30х30 см. Рамаға тігінен  және кӛлденеңінен екіге бӛлінген мата бекітілген – 

барлығы тӛрт бӛлік. Олар тӛрт қосақталған тҥйреуіштермен қосылған. 

 

1-кӛрсетілім Бірінші кӛрсетілім ҥшін ҥлкен тҥйреуіші бар қорап,  тығыздығы мен қалыңдығы 

әртҥрлі мата керек.   

Баланы тҥйреуішпен таныстырамыз, ашып жауып, оның ҧшы ӛткір екенін, оны ашық қалдыруға 

болмайтынын тҥсіндіреміз. 

1. Тҥйреуішті дӛңгелек жағынан бас бармақпен және ортаңғы саусақтармен ҧстаймыз. 

2.  Оң  қолдың сҧқ саусағымен  және сол қолдың сҧқ саусақ саусағымен тҥйреуішті қырынан 

ҧстап ашып қарсы қимыл жасаймыз.  

3. Тҥйреуішті дәл солай ҧстаймыз және бір-біріне қарсы қимыл жасап  – тҥйреуішті жабамыз. 

4. Келесі қадам: тҥйреуішті ашқан кезде матаға тҥйреп жабамыз. 

5. Матаны бірнеше жерден тҥйреп жабамыз. 

6. Матаны екі жерден тҥйрейміз  (сол жаққа және керісінше). 

Бала мҧны игергеннен кейін тҥйреуіші бар рамаға ауысамыз. 

2-кӛрсетілім. 

1. Баладан тҥйреуіші бар раманы ҥстелге әкелуін сҧраймыз. 

2. «Бҧл - тҥйреуіш тағылған рама, біз оны шешеміз». 

3. Оң қолмен ҥстіңгі тҥйреуіштің дӛңгелек бӛлігінен ҧстаймыз және оны солға қарай 

тірелгенше жылжытамыз. 

4. Баладан раманың тӛменгі жартысындағы екінші тҥйреуішпен солай қайталауын сҧраймыз. 

5. Оң қолдың екі саусағымен (бас бармақ және ортаңғы) ҥстіңгі  тҥйреуіштің дӛңгелек 

бӛлігінен ҧстаймыз, ал сҧқ саусақты  тҥйреуіштің ҥстіне саламыз. 

6. Сол қолдың сҧқ саусағын тҥйреуіштің астына жіберіп, екі қолдың сҧқ саусақтарынбір-біріне 

қарсы қозғай отырып, тҥйреуішті ашамыз. 

7.   Матадан оң қолымызбен тҥйреуішті шығарып алып,  жабамыз және раманың оң жақ ҥстіне 

қоямыз. 

8. Екінші тҥйреуішті ашамыз. 

9. Баладан раманың тӛменгі жартысындағы тҥйреуішті ашуын сҧраймыз.  

10. Раманың жоғарғы жартысын ашамыз. 

11. Раманың тӛменгі жартысын ашуды балаға ҧсынамыз. 

12. Раманы  жабамыз және: «Қазір тағамыз» дейміз. 

13. Баланың кӛңілін матаның жолақтарына аударамыз. (Матаның тор кӛз немесе жолақты 

болуы ӛте маңызды, бұл түйреген кезде белгілі бір бағдар ұстауға кӛмектеседі: матаны 

түйреуішпен жоғарыдан тӛмен қарай жолақтың  бір жағынан, ал  тӛменнен жоғарықарай – 

жолақтың  екінші  жағынан түйреуге болады). 

14. Тҥйреуішті оң қолдың ортаңғы саусағымен және бас бармақпен ҧстап,  тҥйреуішті екі 

қолдың сҧқ саусақтарымен қарсы қимыл жасай отырып ашамыз. 

15. Сол қолмен жоғарыдан матаның екі жартысын да ҧстап тҧрамыз: Бас бармақ ҥстінде, ал 

қалған тӛртеуі астында. 

16. Матаны тҥйреуішпен тҥйрейміз, тҥйреуіштің ҧшы ӛзіңе қарай бағытталады. 

17. Матаны аздап бҥгіп, матадан тҥйреуіштің ӛткенін  қараймыз. 

18. Матаны тӛменнен  жоғары бастапқы оң жақтағы тҥйреген жерден солға қарай тҥйрейміз 

және  тҥйреуішті жабамыз. 
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19. Екінші  тҥйреуіш арқылы осы қимылды қайталаймыз. Бҧл кезде матаны тӛменгі жағынан 

ҧстаймыз. 

20. Баладан қайталауын сҧраймыз. 

21. Жоғарғы  тҥйреуішті дӛңгелек бӛлігінен ҧстап, тҥйреген жерге қатысты оңға жылжытып 

тегістейміз. 

22. Жақсы  тҥйрелгенін, матаның екі жартысын екі қолмен екі жаққа тартып  тексереміз. 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Рамада  кӛлемі әртҥрлі  тҥйреуіштерді пайдалану. 

2. Қуыршақтың киімінің тҥймесін салған кезде тҥйреуішті пайдалану. 

 

Жасы: 4,5 – 5 жастан бастап. 

Айырықша қызығушылығы: қалың мата. 

Қателерді бақылау: Кӛру арқылы. 

Сӛздік: тҥйреуіш, оның ҧшы, әрекеттің атауы – тҥйрейміз, тҥймелейміз. 

 

Қол жуу. 

 

Мақсаты: Баланы қолын жууға ҥйрету.  

Жанама мақсаты: қозғалысты ҥйлестіру, зейінді шоғырландыру. 

Материал: клеѐнка,  бір тегене,  қҧмыра,  сабын,  тырнақ тазалайтын щетка,  әшекейлерге арналған 

ыдыс,  қолға жағатын крем,  тегене жуатын щетка, балаға арналған алжапқыш,  қол сҥртетін сҥлгі,  

ҥстел мен соңғы тамшыны сҥртетін салфетка,  шелек жуатын ҧзын сабы бар щетка, еден жуатын 

шҥберек. 

Ескерту: 

1. Барлық заттар бір тҥсті гаммада болуы тиіс. 

2. Алғашқы кӛрсетілім ҥшін   тырнақ тазалайтын щетка мен кремді қоймауға да болады, 

ӛйткені олар жаттығу ҥшін ғана пайдаланылады.   

3. Кӛрсетілім ҥшін  мҧғалімге арналған алжапқыш керек, бҧл сулы жердің барлық 

жаттығулары ҥшін қандай да тҥрлі-тҥсті бір кестесі немесе жапсырмасы бар бір ғана алжапқыш 

болуы мҥмкін, болмаса әрбір жаттығуға арналған  ӛз алжапқышы болуы мҥмкін, оның тҥсі баланікі 

сияқты болады. 

4. Кӛрсетілімге арналған барлық заттар қандай да бір ҥстелде бӛлек, жҧмыс істеуге дайын 

етіп қойылуы мҥмкін немесе подносқа салынып сӛреде тҧрады, бҧл жағдайда балаға оны орын-

орынымен қоюды ҥйрету керек.   

5. Заттар ҥстелде мынадай тәртіппен тҧрады: 

 тегене ҥстелдің шетіне жақын тҧрады.  

 тегененің оң жағында сабын салғышқа салынған сабын, тегененің сыртында сабын 

салғышта  тегене жуатын сабы бар щетка жатады. 

 Ҥстелдің ҥстіне сол жақтан оңға қарай: әшекейлерді салатын ыдыс, содан кейін тырнақ тазалайтын 

щетка, қолға жағатын крем, ҥстелдің ең шетінде қол сҥртетін сҥлгі тҧрады, ол ҥстелдің сол жағында 

қабырғада ілулі тҧруы мҥмкін.   

 тегененің сол жағында балаға арналған алжапқыш ілінген. 

 тегененің ішінде қҧлағы балаға қаратылып қҧмыра қойылған.  

 тегененің жанында ҥстел мен соңғы тамшыны сҥртетін шҥберек жатыр.  

 Ҥстелдің астында шелек тҧр, оның ішінде ҧзын сабы бар щетка жатыр және 

шелектің жиегіне  еден жуатын шҥберек ілінген. 

6. Сулы жерде жаттығу жасау ҥшін суды  мҧғалім ҥлкен шелекке немесе іші терең тегенеге 

алдын ала қҧйып қойуы мҥмкін. Шелектің подноста тҧрғаны, ал оның жанында ысқыштың немесе 

майлықтың жатқаны  дҧрыс. Су жылы болуы тиіс. 

7. Егер ол жақын жерде болса суды краннан қҧюға болады.   

8. Сондай-ақ пайдаланылған суды қҧятын шелек немесе тегене болуы керек. Оның тҥсі таза 

су қҧйылған шелектен ӛзге болуы тиіс. 

9. Суды, егер ол жақын жерде болса бірден  раковинаға тӛгуге болады, бірақ дәрет алатын 

жерге тӛгуге болмайды, себебі шелектің ішінде шҥберек немесе ысқыш қалып қоюы мҥмкін. 

Кӛрсетілім. 
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1. Баланы заттар қойылған ҥстелге жақындатамыз және оған: «Бҧл жерде біз қолымызды 

жуамыз. Ол ҥшін алжапқыш киюіміз керек» деп айтамыз. 

2. Баланың алжапқышты тағуына кӛмектесеміз және ӛзіміз де тағамыз. 

3. «Енді жеңді тҥріп, әшекейлерді шешу керек». 

4. Әшекейлер мен сағатты ыдысқа саламыз. 

5. «Су әкелу керек». 

6. Қҧмыраны оң қолмен қҧлағынан ҧстап кӛтереміз, ал сол қолмен шҥмегінен демеп 

ҧстаймыз. Суы бар шелекке жақындаймыз. 

7. Қҧмыраны поднос пен шелектің жанына қоямыз, қҧмырамен су аламыз, оны судың ҥстінде 

аздап кӛтеріп ҧстаймыз, сол қолмен ысқышты алып, тҥбінен бастап шҥмегіне қарай жҥргізіп ӛтеміз, 

суды ысқышпен сорғытамыз. Суды   қҧмырадан қҧмыраға қҧямыз, қҧмырадағы соңғы тамшыны 

ысқышпен сорғытып аламыз. (Егер қҧмыра кішірек болса, бірнеше рет сорғытамыз). Ысқышты  

подносқа саламыз. Қҧмыраны әдеттегідей екі қолмен кӛтеріп тегенеге апарамыз. 

8. Қҧмырдағы суды тегенеге белгіленген жерге дейін қҧямыз. Соңғы тамшыны майлықпен 

сорғытып аламыз.  (мұғалім қолын тегененің түбіне  дейін батырған кезде тегенедегі су оны 

жауып тұратындай болуы керек.  Құмыра мен тегене әртүрлі болуы мүмкін болғандықтан, қанша 

су құйылатынын белгілеп қойған дұрыс. Егер белгіленген болса,  бала суды тегененің ернеуіне дейін 

немесе тым аз құя алмайды. Сондай-ақ құмыра кішкентай болып, су аз болып қалса немесе  

құмыра үлкен болып, ішінде су артық қалса, бала суға бірнеше рет барады.). 

9. Қҧмыраны тегененің сол жағына қоямыз. 

10. «Алдымен қолымды мен жуамын, содан кейін сен жуасың». 

11. Қолымызды суға маламыз - алақанды тӛмен қаратып қолымызды тегенеге салып, 

қолымызды аударамыз.  Қолымызды қайық секілді етіп айқастырып, судан шығарамыз 

(саусақтардың ҧштарын тӛмен қаратып, алақандарды бір-біріне тҥйістіріп ҧстаймыз),    су ағып 

кеткенше кҥтеміз. 

12. Сабынды оң қолмен алып, алдымен  сол қолдың алақанын сабындаймыз, содан кейін 

сабынды сол қолға алып оң алақанды сабындаймыз. Айналдыра қимыл жасап сабынды кӛпіртеміз. 

13. Сабынды шаямыз және сабын салғышқа  қайта саламыз. 

14.  «Сабынды қолғап» жасаймыз: алдымен алақандарымызды ысқылаймыз, содан кейін сол 

қолдың оң алақанының сырт жағын, әр саусақты жеке-жеке  бас бармақтан бастап шынашаққа дейін 

уқалаймыз.  Толқын тәрізді қимылмен шынашақтан бастап бас бармаққа дейін жҥргізіп, сол қолдың 

білезігін сабындаумен аяқтаймыз.  

15. Оң қолмен осы әрекетті қайталаймыз. 

16. «Сабындадық. Ал енді сабынды жуып тастаймыз». 

17. Қолды тегенеге салып, сабынды кетіреміз.  Сол қолмен оң қолға, ал оң қолмен сол қолға су 

қҧямыз.  

18. Қолымызды қайық секілді етіп  ҧстаймыз және су ағып кеткенше кҥтеміз. 

19. Сҥлгіні аламыз, жазамыз және қолымызды сҥртеміз, сабындаған кездегі секілді алдымен 

қолдың сырт жағын, содан кейін әр саусақты сҥртіп білезікпен аяқтаймыз. 

20. Балаға сҥлгінің таза екенін кӛрсетеміз. 

21. Сҥлгіні бҥктейміз немесе кҥршекке іліп қоямыз. Егер сҥлгі суланса, онда оны кептіруге 

апарамыз.  

22. Жинауға кірісеміз. Шелекті ҥстелдің астынан шығарамыз, шҥберекті ҥстелдің оң жағына 

тӛсейміз және шелекті оның ҥстіне қоямыз, шелектен оңға қарай  шелекке арналған щетканы 

қоямыз. (Егер орын болса, онда шелекті қолды жуғанға дейін дайындап қойған абзал. Ал егер шелек 

балалардың ӛтуіне немесе басқа заттарды алуға кедергі келтірсе, онда оны кейінірек алуға 

болады).  

23. Тегене  жуатын щетканы аламыз және тегененің шетіндегі кӛбікті жинаймыз,  айналдыра 

қимыл жасап жандарын жуамыз. Щетканы тҧтқасынан ҧстаймыз, қолымызға су тигізбеуге 

тырысамыз. 

24. Щетканы орнына қоямыз. 

25. Тегенені екі қолмен қырынан ҧстап суды тӛгеміз.  Тегенедегі соңғы тамшыны майлықпен 

сҥртіп алып, тегенені орнына қоямыз.  

26. «Су кір, оны тӛгу керек». Шелекті тҧтқасынан ҧстап, суды тӛгуге апарамыз. Шелекті еденге 

қойып, тҧтқасын ӛзімізге қаратып тҥсіреміз,  шелекті қырынан ҧстап, тҧтқасын бас бармақпен 
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демеп кӛтеріп, суды тӛгеміз.  Шелекті тҧтқасынан ҧстап апарып, қайтадан шҥберектің ҥстіне 

қоямыз. 

27. «Тегенені шаю керек. Тағы да су әкелші». 

28. Бала су әкеліп оны тегенеге қҧяды. Балаға, егер ол ҧмытып кетсе, соңғы тамшыны 

майлықпен сҥртіп алу туралы ескертуге болады. 

29. Тегененің жан-жағын щеткамен жуамыз.Онда сабын қалмау ҥшін айналдыра жуып 

шығамыз. 

30. Щетканы шаямыз және сабын салғышқа  қайтадан саламыз. 

31. Суды шелекке тӛгеміз. Тегенедегі соңғы тамшыны сҥртіп аламыз. 

32. Шелекке  арналған щетканы алып қоямыз және  шелектің жан-жағын айналдыра кӛбігін 

кетіріп жуамыз. 

33. Баладан кір суды алып кетуін сҧраймыз. 

34. «Ал енді барлығын сҥртеміз». 

35. Шелектің ҥстіне тегенені қоямыз. Тегенеге  қҧмыраны, сабын салғыш пен сабынды, 

щетканы  саламыз, клеенканың қҧрғақтығын тексереміз. 

36. Майлықты алып, оң қолға қолғап секілді етіп орап, ҥстелді сҥртеміз. Алдымен әшекейлерді 

салатын ыдыстың, содан кейін  сабын салғыш пен тырнақ тазалайтын щетканың,  одан соң крем 

салынған банканың астын сҥртеміз.  

37. Содан кейін бҥкіл клеенканы солданн оңға қарай тігінен сҥртеміз. 

38. Клеенканың қҧрғағанына кӛз жеткізгеннен кейін тегенедегі заттарды шығарып, олардың 

астын сҥртіп, сабын салғыш пен щетканы, сабын салғыштағы сабынды ҥстелге қоямыз. 

39. Қҧмыраның алдымен тҥбін, содан кейін ҥстелге қойып сыртын, ал содан кейін ішін 

сҥртеміз.  

40. Тегенені тҥбінің бір шетімен ҥстелге қойып,,  (бала салмағы бар тегенені  ҧстап тҧра 

алмауы мҥмкін)  оның тҥбін сҥртеміз,  содан кейін орнықты етіп  қойып, іші-сыртын толық сҥртіп 

шығамыз. 

41. Қҧмыраны тегенеге саламыз. 

42. Шелек  пен щетканы еденге қойып, еден жуатын шҥберекпен алдымен сыртын, содан кейін 

ішін сҥртеміз. 

43. «Қара, біздің шҥберектеріміз әбден су болды, оларды ауыстыру керек».  

44. Балаға  артық майлықтардың, сҥлгі мен  еден сҥртетін шҥберектің қайда жатқанын 

кӛрсетеміз. Су шҥберектерді жууға апарамыз, ал олардың орнына қҧрғағын аламыз. 

45. Шелекті  қайта қоямыз, оған еден сҥртетін шҥберек пен шелекке арналған щетканы 

саламыз. 

46. Алжапқышты шешеміз, жеңімізді тҥсіреміз және әшекейлерімізді тағамыз. 

47. «Ал енді қолыңды жу».  

Жаттығулар. 

1. Қолға  крем жағу. Қолды  сабындаған кездегідей қимыл жасу. Жинап болғаннан кейін қолға 

крем жағамыз. 

2. Тырнақтарды щеткамен тазалау.  Қолымызды жуып болғаннан кейін  тырнақ тазалайтын 

щетканы алып, оны сабынға ҥйкеп, сҧқ, орташа, аты жоқ саусақтар мен шынашақтың 

тырнақтарының ҧштарын біріктіріп жоғарыдан тӛмен ысқылай отырып тазалаймыз. Бас бармақтың 

тырнағын жеке тазалаймыз. Тырнақ тазалайтын щетканы шайып, орнына саламыз. Содан кейін 

қолымызды шаямыз. 

3. Қолды кранның астына жуамыз. 

 

Айырықша қызығушылығы: «Сабынды қолғап» жасау. 

Жасы: 3,5- 4 жаста. 

Сӛздік: заттардың атауы: шелек, тегене, сабын, сҥлгі,  және т.б. 

                 Әрекеттің  атауы: сабындаймыз, жуамыз, тазалаймыз, жағамыз және т.б. 
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Аяқ киім тазалау. 

 

Мақсаты: баланы аяқ киімін тазалауға ҥйрету. 

Материал: клеенка, балаға және мҧғалімге арналған алжапқыш, аяқ киім, щѐтка, крем салынған 

банка, крем жағатын щетка, ысқыш немесе жылтырататын барқыт, кірді немесе шаңды сҥртетін екі 

қағаз майлық, әшекейлерді салатын ыдыс, клеенка сҥртуге арналған майлық.  

Ескертпе: 

1. Бҧлардың бәрі  подносқа салынып сӛреге немесе арнайы дайындалған орынға қойылады.  

2. Кӛрсетілім  еденде, клеенканың немесе линолеум кілемшенің  ҥстінде жасалады. 

3. Клеенка сҥртуге араналған майлық шҥберек болуы мҥмкін, немесе оны пайдаланып болған 

соң лақтырып тастау керек, ӛйткені майлы креммен былғанғаннан кейін оны жуудың ешбір мәні 

жоқ.  

4. Бәтеңке аса ҥлкен де, тым кішкентай да емес, 28-30 размер болуы тиіс. Оның бауы болуы 

керек.  

5. Бастапқы кӛрсетілім ҥшін  таза  бәтеңке алынады, кейіннен бала ӛз аяқ киімін тазалаған 

кезде, егер ол ӛте кір болса, алдымен жуып тазарту керек.  

 

Кӛрсетілім. 

1. Баладан еденге клеенка немесе линолеум кілемше  тӛсеуін сҧраймыз. 

2. Сол жерге  поднос әкелуін сҧраймыз. 

3. «Бҥгін біз аяқ киім тазалаймыз, ол ҥшін алжапқыш киіп, жеңімізді тҥруіміз және  

әшекейлерімізді шешуіміз керек». 

4. Балаға алжапқышты байлауға кӛмектесеміз, ӛзіміз киіп, жеңімізді тҥреміз және  

әшекейлерімізді шешіп қоямыз. 

5. Барлық керек-жарақтарды кілемшенің сол жақ жоғарғы бҧрышына солдан оңға қарай 

қоямыз. Әуелі кірді тазартатын щетканы, содан кейін крем салынған банканы, крем жағатын 

щетканы, жалтырататын ысқышты, майлықтарды орналастарамыз. Бәтеңке салынған поднос 

кілемшенің оң жақ бҧрышына қойылады. 

6. Баланың алдына қағаз майлық тӛсейміз және оған бір бәтеңкені қоямыз.  «Қазір біз бәтеңке 

тазалаймыз». 

7.  Бауды бәтеңкенің ішіне тығамыз,  бәтеңкені қою және оны жан-жаққа айналдыру қолайлы 

болу ҥшін сол қолымызды бәтеңкенің ішіне сҧғамыз. . 

8. «Алдымен кірден тазартып аламыз». Майлықтың  ҥстіне бәтеңкені  ҧшымен табанын балаға 

қарай бҧрып қоямыз,  қолымызға кір тазалайтын щетканы аламыз да, жоғарыдан тӛменге қарай 

ысқылай отырып, әуелі бәтеңкені екі жақ қырын,  содан кейін табанының шеттерін, соңғы кезекте 

табаны мен ӛкшесін кірден тазартамыз. 

9. Щетканы қайтадан орнына қоямыз. 

10. Бәтеңкені алып қоямыз да, кір майлықты № 5 майлық секілді  бҥктейміз және  баладан оны 

қоқыс салатын кәрзеңкеге апаруын сҧраймыз.   

11.  Крем салған банканы ашамыз, крем жағатын щетканы алып, оған аздап крем жағып аламыз, 

сол қолмен бәтеңкені айналдыра қимыл жасап кремді табанынан басқа барлық жағына жағып 

шығамыз. Бәтеңке ілініп тҧрмайды, міндетті тҥрде кілемшенің ҥстінде табанымен тҧрады. Кремді  

бәтеңкенің басынан бастап жағамыз, содан кейін жан-жағына және ӛкшесіне жағамыз. 

12.  «Крем әбден сіңсін» деп, щетканы бӛлек алып қоямыз. 

13. Крем салынған банканы жабамыз. 

14. Ысқышты немесе барқытты алып жарқыратып сҥртеміз. Тік қимылмен олай-бҧлай ысқылап, 

жарқыратуды бәтеңкенің бас жағынан бастаймыз, содан кейін жан- жағы мен ӛкшесін ысқылаймыз. 

15. Баладан:  «Жарқырады ма?» деп сҧраймыз және екінші сыңарымен салыстырамыз. 

16. Бәтеңкені қайтадан подносқа қоямыз, линолеумға жҧққан кремді майлықпен тазалаймыз. 

Қолдың басына майлықты конверт қылып орап, кілемшені солдан оңға қарай сҥртеміз. 

17. Баладан екінші бәтеңкені ӛзі тазалауын сҧраймыз. 

18. Екінші бәтеңке  тазарған кезде оны алғашқысымен салыстырамыз. 

19. Жҧмыс аяқталған соң  алжапқышты сҥртіп, барлық керек-жарақтарды  қайтадан подносқа 

жинап саламыз және бала оны сӛреге апарып қояды.  

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Кӛрсетілімді қайталау. 

2. Бала ӛзінің аяқ киімін немесе басқа балалардың аяқ кимідерін тазалайды.  
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3. Кҥдері аяқ киімді тазарту.  (Бұл жағдайда балаға оны креммен тазартуға болмайтынын 

және күдеріге арналған арнайы щеткамен тазалау керектігін түсіндіреміз). 

Жасы: 4-4.5 жаста. 

Айырықша қызығушылығы: айналдыра  қимыл жасап, крем жағу. 

Қателерді бақылау: бәтеңке жарқырамайды, демек, кірі кеткен жоқ. 

Сӛздік: барлық заттар және олармен жасалған іс-әрекеттердің атаулары. 

 

 

МАТЕРИАЛДАР ТОБЫ: ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАМҚОРЛЫҚ 

 

Ҥстелді сҥрту. 

 

Мақсаты: Столдан қалдықтарды сҥртуді ҥйрену. 

Материал: щетка, қалақ, қоқым салынған ыдыс, жабысқақ белгі.  Бәрі подноста тҧр. 

Ескертпе:  

1. Щетка  бір жағында қылы, ал екінші  жағында тік сабы бар кҥректі еске салуға тиіс. 

2. Қоқымды ҧстап қалу ҥшін қалақтың шеті жиектелуі тиіс.. 

3. Қоқым мандариннің кепкен қабықтары немесе гҥлдің жапырақтары, сондай-ақ умаждалған 

қағаздар болуы мҥмкін. Алғашқы кӛрсетілімге қоқыс ретінде бҧршақ немесе ірі бҧршақ, т.б. алуға 

болмайды. Олар домалап кетуі мҥмкін. 

4. Белгі ретінде тҥрлі-тҥсті скотч немесе изолента, сондай-ақ желімді қағаз алынуы  мҥмкін.   

Кӛрсетілім: 

1. Сӛреде қажетті подностың қай жерде тҧрғанын кӛрсетіп, баладан оны ҥстелге әкелуін 

сҧраймыз. (Егер үстел кішкентай болса, онда подносты  жанында тұрған орындыққа, егер 

жетерліктей ұзын болса, онда үстелдің оң жақ шетіне  қоямыз). 

2. Қоқым салынған ыдысты алып, қоқымды қолмен ҥстелдің ҥстіне шашамыз. Қоқымның 

жерге тҥсіп кетпеуін қадағалап тҧрамыз. 

3. Шашылған қоқымның арасына ҥстелге белгі жапсырамыз. 

4. «Сен белгіні кӛріп тҧрсың ба?» - деп баладан сҧраймыз. 

5. «Қазір осы қоқымды белгіге қарай сыпырамыз». Басбармақ,    ортаңғы, аты жоқ 

саусақтармен щетканың сабынан ҧстау керек, ал  сҧқ саусақты саптың бойымен тіреп қоямыз. 

Ҥстелдің сол жақ шетінен бастап, щеңбер бойынша айналдырып белгіге қарай сыпырамыз. 

Щетканы ҧстаған қол бҧл кезде доға тәрізді қимыл жасайды.  

6. Осылайша сыпыруды жалғастырып белгіні жабамыз: «Ал енді сен белгіні кӛріп тҧрсың 

ба?» деп сҧраймыз баладан. - «Жоқ». 

7. Қалақты алып, оны қоқыс ҥйіндісінің шетіне әкелеміз және щеткамен қоқысты қалаққа 

сыпырып саламыз. Барлық қоқысты жақсылап сыпыру ҥшін қалақты ептеп итеріп қоямыз.   

8. «Енді қоқымды себетке апарамыз». Қалақты жоғарыдан щеткамен демейміз. 

9. Барлық қоқым сол жағына аууы ҥшін қалақты себеттің ҥстіне сол жағына қарай еңкейтеміз, 

10. Себеттің ҥстіне қалақты еңкейтіп, қоқымды себетке щеткамен сілкіп тҥсіреміз. 

Бҧдан арғы жаттығулар:  

1. Кӛрсетілімді қайталау. 

2. Шашылған дәндерді және басқа қоқымдарды сыпыру. 

3. Едендегі қоқысты сыпыру. 

 

Жасы: 3 – 3,5 жаста. 

Айырықша қызығушылығы: айналдыра  қимыл жасап сыпыру. 

Қателерді бақылау: Ҥстелде қоқыстың қалуы. Қоқыс  еденге немесе шелектің айналасына 

шашылды.  

Сӛздік: барлық заттар және олармен жасалған іс-әрекеттердің атаулары. 

 

Еден сыпыру. 

 

Мақсаты: Балаға ҧзын сапты щетканы  пайдалана білуді  ҥйрету. Балаға еден сыпыруды ҥйрету. 

Материал: еден  сыпыруға арналған сабы ҧзын щетка, еден  сыпыруға арналған қысқа сапты щетка, 

қоқыс, бор. 
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Ескерту:  

1. Қалақ, қысқа сапты щетка, бор, қоқым салынған ыдыс – бҧның бәрі подноста, ал поднос сӛреде 

тҧр. 

2. Ҧзын сапты щетка мен ҧзын сапты қалақ арнайы бӛлінген жерде тҧр. 

3. Ҧзын  сапты қалақ жаттығу жасау ҥшін пайдаланылады. 

4.  Қалақ пен щетканың саптарының ҧзындығы баланың бойына сәйкес келуі керек. 

5. Бірінші кӛрсетілімге арналған қоқыста домалақ нәрсе болмауы тиіс, бҧл апельсиннің 

кептірілген қабығы, умаждалған қағаз, раушан жапырақтары  және т.б.болуы мҥмкін. 

Кӛрсетілім: 

1. «Бҥгін мен саған еденді қалай сыпыратынын кӛрсетемін». 

2. Балаға  поднос қайда тҧрғанын кӛрсетеміз  және оны әкелуін ӛтінеміз. 

3. Подносты  орындыққа қоямыз. 

4. Қоқыс салынған  ыдысты алып, қоқысты еденге шашамыз.  Бірінші кӛрсетілімге арналып 

шашылған қоқыстың диаметрі    1-1,5 метрден аспауы тиіс. 

5. «Қара, еденде қоқыс қандай кӛп және алысқа шашылған. Қазір біз оны сыпырамыз. Бірақ 

ештеңені тҥсіріп алмас ҥшін әуелі қоқысты бормен қоршап сызып қояйық». 

6. Борды алып, ештеңені қалдырмай қоқысты қоршап сызық сызамыз. 

7. Ортада қоқыс, ал біз диаметрі 20-25 см. ҥлкен шеңбер саламыз.  «Мҧнда біз қоқысты 

сыпырып жинаймыз». 

8. «Біздің қоқыстарымыз ӛте алысқа шашылған екен, сондықтан бізге ҧзын сапты  щетка керек 

болады». Балаға оның қайда тҧрғанын кӛрсетеміз, бала оны алып келеді. 

9. Щетканы оң қолмен жоғарырақ, сол қолмен тӛменірек жерден екі қолмен ҧстаймыз және  

шеңбер секілді қимыл жасап, қоқысты  шетінен ортаға қарай  сыпыра бастаймыз. 

10. Содан кейін қоқысты шеңберге қарай сыпырып, «ҧзын сапты щеткамен қалаққа қарай 

сыпыру қолайсыз, сондықтан басқа щетканы алайық» - деп айтамыз. 

11. Қалақ пен қысқа сапты щетканы алып, қоқысты ҥстелдің ҥстінен сыпырған секілді етіп, 

қалаққа сыпырамыз, бәрін тҥгел сыпыру ҥшін аздап оны итеріп қоямыз. 

12. Қоқысты себетке апарамыз. Қоқыс себетке сырғып тҥсу ҥшін қалақты аздап ӛзімізге қарай 

еңкейтіп, щеткамен ысыра отырып тӛгеміз. 

13. Барлық қоқыс тҥскеннен кейін, щетканың қылын тексереміз. Егер онда қоқыс қалып қойса, 

қалақпен шетінен жҥргізіп тазартамыз. 

14. Енді бізге бордың ізін сҥрту керек. Еден жуатын швабраны алып, бормен сызылған 

сызықтың бойымен жҥргізе отырып сҥртеміз. 

Жаттығу. 

1. Еден жуу. 

2. Ҥлкен алаңнан қоқыс сыпыру. Бҧл жағдайда бірнеше учаскені бормен айналдыра сызып 

қоямыз және әрқайсысын жоғарыда айтылғандай сыпырамыз. 

3. Домалайтын қоқыстарды сыпыру. 

4. Ҧсақ қоқыстарды сыпыру. 

Жасы: 4,5-5 жастан бастап 

Айырықша қызығушылығы: Ҧзын сапты щеткамен жҧмыс істеу. 

Қателерді бақылау: Кӛру арқылы. 

Сӛздік: барлық заттар және олармен жасалған әрекеттердің атаулары. 

 

                  

Ыдыс жуу. 

 

Мақсаты: баланы ыдыс жууға ҥйрету. 

Жанама мақсаты: қозғалысты ҥйлестіру. 

Материал: клеенка, балаға арналған алжапқыш, екі тегене, кір ыдысқа арналған себет немесе ыдыс, 

таза ыдыстарды кептіретін кептіргіш, сабын салғышқа салынған сабын, сабын салғыштың 

қақпағына салынған ыдыс жуатын ысқыш, қҧмыра, әшекейлерді салатын ыдыс, қол сҥртетін сҥлгі,  

ҥстел сҥртетін шҥберек, шелек, еден жуатын шҥберек, шелек жуатын  шҥберек,  "кір" ыдыс-аяқ. 

Ескерту: 

1. Бірінші кӛрсетілім ҥшін тек екі  кішкентай тәрелке алынады, ал келесіде жаттығуды бекіту ҥшін  

басқа ыдыс-аяқтар алынады: шай қҧятын шыны-аяқтар, қасықтар, шанышқылар мен пышақтар, 
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шҧңғыл тәрелкелер. Ыдыс-аяқ шыны  немесе фарфор болуы керек. 

2. Ыдыс-аяқ жуатын материал жеке ҥстелде, жҧмысқа дайын болып тҧруы керек. 

3. Егер материал сӛредегі подноста тҧрса, онда балаға оны қалай қою керек екенін кӛрсету керек. 

4. Ыдыстарды былай қояды:  

 Балаға жақын тҧрған ҥстелде екі тегене тҧрады.  

 Сол  жақтағы  тегенеде қҧлағы балаға қаратылып қойылған қҧмыра тҧрады, оған жҧмысты қай 

тегенден бастау керектігі кӛрсетіледі. 

 Тегенелердің ортасында шетіне жақын жерде ішінде сабыны бар сабын салғыш тҧрады.  

 Сабын салғыштан әрі сабын  салғыштың қақпағына салынған ысқыш қойылады.  

 Тегененден кейін оңнан солға қарай: «кір» ыдыс салынған себет,  әшекейлерді салатын ыдыс, 

таза ыдыстарды кептіретін кептіргіш, қол сҥртетін сҥлгі. Сҥлгі ҥстелдің оң жағындағы қабырғаға 

ілулі тҧруы мҥмкін. 

 Ҥстел сҥртетін  шҥберек шетке қойылады. 

 Алжапқыш ҥстелдің сол жақ шетіне қойылады. Ол да ілулі тҧруы мҥмкін, тек ҥстелдің сол 

жағында. Алжапқыш пен клеенканың суреттері мен тҥстері бірдей. 

 Еденге арналған шелек пен шҥберек ҥстелдің астында. 

 Ересек адамның  алжапқышы не баланікінің жанында ілулі тҧрады немесе бҧл бәрі ҥшін біреу 

ғана «сулы» кӛрсетілім ҥшін және ол  белгілі бір жерге ілінеді. 

Кӛрсетілім. 

1. Баладан  ыдыс жууын сҧраймыз оған  материалдың  қайда тҧрғанын       кӛрсетеміз.   

2. «Әуелі алжапқышты киіп, жеңді тҥру керек». 

3. «Сен суды қалай әкелетінін білесің, алып келе ғой!» 

4. Бала суды алып келеді және алдымен сол жақ, содан кейін оң жақ тегенеге қҧяды. (су ішінде 

тәрелке «жатқанда» кӛрінбейтіндей болсын. Бала суды ӛте кӛп немесе аз құймас үшін белгі қоюға 

болады.)  

Соңғы тамшыны ҧмытпаңыздар. 

5. Бос қҧмыраны  тегенелердің арасына  ысқыштан салынған сабын салғыштан жоғары 

қоямыз.   

6. «Алдымен мен жуамын, сосын сен жуасың». 

7. Тәрелкені себеттен екі қолымызбен алып, сол жақ тегенеге саламыз. 

8. Оң қолмен ысқышты алып тегенеге салып сулаймыз. 

9. «Ысқышты суладық, енді оны сабындаймыз». 

10. Ысқышты сол қолымызға ҧстап, оң қолымызбен сабынды алып, айналдыра қимыл жасап 

ысқышты сабындаймыз.   

11. Сабынды тегенеге шайып жіберіп, сабын салғышқа саламыз. 

12. Ысқышты оң қолға ауыстырамыз, ал сол қолмен  тәрелкені  кӛтеріп, (тәрелке тегененің 

тҥбінде жатыр – қолда емес!) оны айналдыра ернеуінен бастап сабындаймыз. 

13. Тәрелке тҥгел сабындалғаннан кейін оны тегененің тҥбіне қайтадан саламыз, оны енді басқа 

жағынан алып тҥбін сабындаймыз. 

14. Сабын  мен «кірді» жуамыз, жуып болғаннан кейін тәрелкені тегененің тҥбіне қайтадан 

салып, ысқышты шайып, сығып, сабын салғыштың қақпағына алып қоямыз.  

15. Тәрелкені тегенеден  екі қолымызбен алып, екінші тегенедегі таза суға саламыз. 

16. Тәрелкені шаямыз: сол қолмен ҧстап тҧрып, оң қолдың  алақанына су толтырып, жан-

жағынан су қҧямыз. 

17. Тәрелкені екі қолымызбен ҧстап тегенеден  шығарамыз және кептіргішке қоямыз. 

18. Баладан екінші тәрелкені жууын сҧраймыз (бала ӛзінің тәрелкесін жуар алдында суды 

ауыстыруына болады, ауыстырмай-ақ қоюына да болады, баланың қалауы білсін.) 

19. Ыдыс-аяқ жуылып болғаннан кейін енді ҥйді жинаймыз дейміз (үй жинау  қол жуған кездегі 

сияқты жүргізіледі.) 

20. Ҥстелдің астынан  шелекті аламыз. 

21. Шҥберекті тӛсеп, ҥстіне шелекті қоямыз, оның қырына оңан солға қарай шелек жуатын 

щетканы қоямыз. 

22. Ысқышты алып, бірінші тегененің жиегіндегі кӛбікті айналдыра жуып, ондағы суды  

шелекке тӛгеміз, ал содан кейін кір суды бірден алып кетеміз. 

23. Егер екінші тегенеде кӛбік болса,  оны да ысқышпен айналдыра жуамыз және ондағы суды  

бірінші тегенеден екіншісіне қҧямыз.  

24. Ысқышпен  бірінші тегенені жуып-шайып, суды шелекке қҧямыз,  шелек пен оны жуатын 
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щетканы шайып (дәл солай айналдыра) суын тӛгуге апарамыз. 

25. Суды тӛккеннен кейін оның ішіне екі тегенені, қҧмыра мен сабын салғышқа салынған 

сабынды, оның қақпағындағы ысқышты  саламыз. 

26. Клеенканы сол жақтан оң жаққа қарай және ҥстінде ҥстінде қалған барлық заттарды кӛтеріп, 

астын сҥртіп шығамыз. 

27. Содан кейін тегенеге салынған заттарды, сабын салғыштың тҥбін, қақпақ пен ысқышты 

сҥртеміз.  

28. Қҧмыраны  ҥстелге жантайтып қойып тҥбін сҥртеміз, содан кейін қҧмыраның жан-жағын 

және ішін сҥртеміз. 

29. Тегенені жантайтып қойып жан-жағын, тҥбін, сыртын, содан соң тҥбіне қойып ішін 

сҥртеміз.   

30. Екінші тегенені де солай. 

31. Еден жуатын шҥберекпен шелектің алдымен сыртын,  содан кейін ішін сҥртеміз. 

32. Щетканы шелекке саламыз, егер ол су болса, еден жуатын шҥберекті ауыстырамыз не 

шелектің ернеуіне іліп қоямыз. 

33. Су шҥберектерді кептіруге апарамыз, ал қҧрғағын әкеліп жаямыз. 

34. Еден су болса швабрамен сҥртеміз. 

35. Қолды сҥлгімен сҥртеміз, алжапқышты шешіп, әшекейлерімізді киеміз. 

Жаттығу: 

1. Екінші ыдысты: шәй қҧятын шыны-аяқты, стақанды, шҧңғыл тәрелкені жуу. 

2. Шанышқы мен пышақтарды жуу. 

3. Нан кесетін тақтай мен ҥккішті жуу. 

4. Ыдысты сҥрту: майлықты жайып, сҥртетін ыдысты ҥстелге майлықтардың ортасына 

қоямыз, тәрелкені екі қолмен ҧстап апарамыз. Майлықтардың шеттерін тәрелкенің ҥстіне бҥктеп, 

конверт жасаймыз (бесінші майлық секілді) және оның ҧшымен әрқайсысын қҧрғатамыз. 

5. Сабынның орнына дозаторы бар жуу қҧралдарын пайдалануға болады. Ысқышқа бір тамшы 

тамызып аламыз. 

6. Ҧзын жіңішке щетканы пайдаланып, бӛтелке мен қҧмыраны жуамыз. 

Жасы: 4 – 4,5 жаста 

Айырықша қызығушылығы: тәрелкедегі кӛбік. 

Сӛздік: заттар және олармен жасалатын іс-әрекеттердің атаулары. 

 

КІР ЖУУ. 

 

Тікелей мақсаты: баланы кір жууға ҥйрету. 

Жанама мақсаты: қозғалысты ҥйлестіру, зейінді шоғырландыру. 

Материал: екі тегене, қҧмыра, сабын салғыштағы сабын, кір киімдерді салуға арналған себет, таза 

киімдерге арналған себет, әшекейлерді салатын ыдыс, сабын салғышқа салынған  тегене жуатын 

щетка,  ҥстелді сҥртетін шҥберек, шелек, еден жуатын шҥберек, шелек жуатын щетка, қысқыштар, 

клеенка. Қол  сҥртетін сҥлгі. 

Ескертпе. 

1. Кӛрсетілім жасау ҥшін бір кішкене кір дағы бар таза шҥберекті аламыз (дақ тез жуылуы 

тиіс). Бҧл шаң сҥрткен шҥберек болуы мҥмкін. 

2. Материал қозғалмайтын жерге немесе подносқа салынып сӛреге қойылады. Егер материал 

сӛреде тҧрса, онда балаға оны ҥстелге қалай қою керектігін кӛрсету керек:  

 Ҥстелдің  балаға жақын тҧрған шетіне екі тегене қоямыз. 

 Тегененің арасына сабын салғыштағы сабынды,  одан кейін сабын салғыштың 

қақпағындағы тегене жуатын щетканы қоямыз.  

 Одан әрі ҥстелдің сол жағына жоғарлау жерге: кірленген кірді  салатын себет, 

әшекейлерді салатын ыдыс, қысқыштар   салынған  себет, таза кірлерді салатын себет қойылады.  

 Кір қыстырғыштар лентаға немесе жіпке қыстырулы  болуы мҥмкін, оны мойынға 

іліп алуға болады. 

 Тегенеден оң жақта ҥстел сҥртетін шҥберек және оның ҥстінде қол сҥртетін сҥлгі 

жатыр. Сҥлгі ҥстелдің  оң жағында ілулі тҧруы мҥмкін.  

 Тегененің сол жағында  балаға арналған  алжапқыш жатыр. Алжапқыш ҥстелдің сол 

жағында ілулі тҧруы мҥмкін.   

 Бҧлардың бәрі алжапқышпен тҥстес клеенканың ҥстінде тҧр.  
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 Мҧғалімге арналған алжапқыш. Ол белгілі бір орында ілулі тҧруы  немесе барлық 

кӛрсетілімдер ҥшін біреу болуы мҥмкін. 

 Ҥстелдің астында шелек тҧр, шелектің ернеуіне еден жуатын шҥберек ілінген. 

Шелекте оны жууға арналған щетка жатыр. 

Кӛрсетілім. 

1. Баладан кір жууын сҧраймыз  және материалдың қайда екенін кӛрсетеміз.   

1. «Алжапқышты киіп, жеңімізді тҥреміз, әшкейлерімізді шешіп, су әкелеміз.  

Қҧмырамен суды қалай тасығанымыз сенің есіңде ме? Су алып келе ғой». 

2. Бала суды әкеліп, екі тегенеге де, қойылған белгіге дейін қҧяды. 

3. «Алдымен мен кӛрсетемін, сосын сен жуасың». Мҧғалім шҥберекті алып ашады, дақты 

тауып балаға кӛрсетеді: «Шҥберек кір». 

4. Шҥберекті  сол  жақ  тегенедегі суға саламыз (жҧмыс сол жақтан оңға қарай жасалады), оны 

сулаймыз, содан кейін дақ жақсы кӛрінуі ҥшін сол қолдың алақанына саламыз.  

5. Сабынды алып, дақты және оның айналасын сабындаймыз. 

6. Сабынды шайып,  сабын салғышқа саламыз. 

7. Шҥберекті екі қолмен алып дақ ортасында қалатындай етіп жҧдырықпен қысып,, ҥйкелей 

бастаймыз. 

8. Біраз уақыттан кейін шҥберекті жазып, кірі кеткен-кетпегенін тексереміз.  Егер кір қалса, 

тағы ысқылаймыз. 

9. Кірі кеткеннен кейін, шҥберекті суға салып, сабынды жуып тастаймыз. 

10. Шҥберекті жоғарғы бҧрышынан ҧстап  «гармошка» жасап жиырамыз, содан кейін 

«гармошканы» оң жақ жҧдырықпен қысамыз, яғни шҥберектің суын сығамыз. Содан кейін 

осылайша шҥберектің тӛменгі жағын оң жҧдырыққа салып, сол қолмен, сосын қайтадан оң қолмен 

қысамыз, кезек-кезек, шҥберек біткенше сығамыз. 

11. Шҥберекті жазып қараймыз. «Таза». 

12. Шҥберекті оң жақтағы тегенеге салып, суға шаямыз. Шҥберекті кӛтермей, тегененің тҥбіне 

қайта басып сабынын кетіреміз, содан кейін аударып, қайта басамыз. 

13. Шҥберекті жоғарыдағыдай сығамыз (жоғ. қара). 

14. Шҥберекті жазып,  тағы қараймыз: «Иә, таза». 

15. Шҥберекті  таза киімдерге арналған  себетке саламыз. 

16. Баладан  екінші  шҥберекпен осылай қайталауын сҧраймыз. 

17. Бала ӛз шҥберегін жуып болғаннан кейін су шҥберек салынған себетті алып, мойнымызға 

кір қыстырғыш қыстырылған лентаны іліп, жіпке барамыз.    

18. «Шҥберектерді іліп кептіру керек». Шҥберекті  іліп, кір қысқышпен қысамыз. Бала 

қайталайды. (Егер бала қысқышпен таныс болмаса, онда екі шҥберекті  мҧғалім қыстырады, ал кір 

қысқыстырғышпен қалай жҧмыс жасау керек екенін балаға басқа материалмен бӛлек кӛрсетілімде 

кӛрсетеді). 

19. Ҥстелге оралып балаға оның басқа шҥберектерді де жуа алатынын,  содан кейін бәрін 

жинауына болатынын айтамыз. Егер бҧл бірінші кӛрсетілім  болмаса, онда жуып, жинау оған таныс. 

20. Ыдыс  жуған кезде жуып жинау. 

Жаттығу: 

1. Қол орамалдарды жуу. 

2. Тҥрлі шҥберектерді жуу. 

3. Қуыршақтың киімін жуу. 

4. Ӛзінің киімін: ҧйықтарын, іш киімдерін және т.б. жуу 

5. Кір ҥтіктеу (жеке кӛрсетілімді талап етеді). 

Жасы: 4 – 4,5 жаста. 

Айырықша қызығушылығы: дақты кетіру; сыққан кезде «гармошка» жасап жиыру. 

Сӛздік: заттар және олармен жасалатын әрекеттердің  атаулары. 

 

Кірді ҥтіктеу. 

 

Мақсаты: баланы кір ҥтіктеуге ҥйрету. 

Жанама мақсаты: Зейінді, есті дамыту, қимылды ҥйлестіру. 

Материал: ҥтік, тҧғыры бар кір ҥтіктейтін тақтай, ҥтіктелмеген шҥберектер мен ҥтіктелген кірдерді 

салатын екі себет. 

Ескертпе: 
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1. Ҥтік баланың қолмен ҧстауына ыңғайлы, кішірек болуы тиіс; 

2. Қатты қызған кезде сӛнетін кішкентай лампысы болуы тиіс. 

3. Ҥтіктің бауы алмалы- салмалы болғаны жақсы. 

4. Ҥтікті тек мҧғалім ғана тоққа қосып,, сӛндіреді. 

Кӛрсетілім . 

1. Баланың кӛңілін ҥстінде ҥтік тҧрған кір ҥтіктейтін тақтайға аударамыз және кірді ҥтіктеуін 

сҧраймыз. 

2. Ҥтіктелмеген  шҥберектер қайда жатқанын және ҥтіктелгендерді қайда салатынан 

кӛрсетеміз. 

3. Мҧғалім ҥтікті ажыратқышқа қосады, баланың кӛңілін жанып тҧрған кішкентай лампыға 

аударады. 

4. Баладан ҥтік қызғанша және кішкентай лампысы сӛнгенге дейін кҥте тҧруын сҧраймыз. 

5. Ҥтік тҧғырда тҧрып қызады. 

6. Ҥтіктің қызғанын тексеру керек. Ол ҥшін сол қолымызды арқалыққа қойып,, оң қолмен 

ҥтікті алып, шҥберектің ҥстінен жҥргіземіз. Ҥтікті тақтайға қойып, оң қолдың алақанымен 

тақтайдағы шҥберекті тексереміз, алақан жылыны сезеді. Балаға да тексеріп кӛруді ҧсынамыз, одан: 

«Ыстық па?»деп сҧраймыз. 

7. Ҥтікті тҧғырына қойып, сӛндіреміз (ҥтіктің бауын шығарамыз). 

8. Шҥберекті  екі қолымызбен тақтайға жаямыз, содан кейін сол қолды арқалыққа қоямыз, ал 

оң қолмен ҥтікті алып, ҥтіктейміз. 

9. Шҥберекті  екі рет бҥктейміз, әсіресе бҥктелген жерін қайтадан ҥтіктейміз.  

10. Ҥтіктелген шҥберекті  себетке саламыз. 

11. Қалған шҥберектерді бала ӛз бетімен ҥтіктейді. 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Тҥрлі шҥберектер мен бет орамалдарды ҥтіктеу. 

2. Орамалдарды ҥтіктеу. 

3. Қуаршақтың киімін ҥтіктеу. 

4. Ӛз киімін (майка, ҧйық, іш киім және т.б.) ҥтіктеу. 

5. Тҥрлі матадан тігілген киімдерді дәке арқылы ҥтіктеу. 

 

Жасы: 3,5 – 4 жаста. 

Қателерді бақылау: қыртыстар. 

Айырықша қызығушылығы: ыстық майлық, ҥтік. 

Сӛздік: заттар және олармен жасалатын әрекеттердің атауы. 

 

Ҥстелді  жуу. 

 

Мақсаты: балаға ҥстел жууды ҥйрету. 

Жанама мақсаты: қозғалысты ҥйлестіру, зейінді шоғырландыру. 

Материал: клеенка, екі тегене, сабын салғыштағы сабын, ҥстелді жуатын щетка, сабын салғышқа  

немесе сабын салғыштың қақпағына салынған ысқыш, екі шҥберек, шелек, шелек жуатын щетка, 

еден жуатын шҥберек, баланың алжапқышы және мҧғалімнің алжапқышы. 

Ескерту: 

1. Материалдар бір  тҥсті гаммада болуы тиіс. 

2. Клеенка мен алжапқыштың тҥсі бірдей болуы тиіс. 

3. Клеенка ҥстелді жауып тҧратындай және тағы да артық қалатындай ҥлкен болсын.  Оның 

ҥстінде барлық қажетті материалдар тҧрады. 

4. Ҥстел пластиктен жасалған не пластикпен жабылған болуы керек.  

5. Бірінші  кӛрсетілім ҥшін ҥстел кішірек болады. 

6. Ҥстелді алдын ала дайындап қою керек,  осы кӛрсетілім ҥшін бір тҧрақты ҥстел қойылуы 

тиіс. 

Кӛрсетілім. 

2. Баладан  ҥстелді жууын сҧраймыз, материалдың қайда екенін кӛрсетеміз. 

3. Жҧмыс істейтін жерді таңдап аламыз және оған материалдар салынған  подносты әкелеміз.  

Подносты орындыққа қоямыз. 

4. Алжапқыш киіп, жеңімізді тҥреміз, әшкейлерімізді шешеміз. 

5. Клеенканы  подностан алып  еденге тӛсейміз. 
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6. Баламен бірге жуылуы тиіс ҥстелге жақындаймыз және астына клеенка тӛсейміз. (егер сіздің 

тобыңыздағы барлық үстелдер кішкентай болса,  бала ӛзі таңдап алсын.) 

7. Ҥстелді алдына қалған  материалдарды қоятындай етіліп қоямыз. 

8. Содан кейін материалды клеенкаға қоямыз: (материалдар балаға қарай жоғарыдан тӛмен 

орналастырылады ): 

 Ҥстелдің сол аяғының қасына бір тегене қоямыз. 

 Тегененің алдына  ысқышты қоямыз. 

 Ысқыштың алдында сабын салғышқа салынған сабын тҧрады. 

 Сабын салғыштың алдында  сабын салғышқа салынған ҥстел жуатын щетка.   

 Ҥстелдің оң аяғының жанына бір тегене қоямыз. 

  Тегененің алдына  екі шҥберек тастаймыз. 

 Подностағы шелекті орындықта қалдыруға немесе подноспен бірге ҥстелдің астына қоюға 

болады. 

 Қҧмыраны бірінші тегенеге (ҥстелдің сол аяғының жанындағы) қоямыз. 

9. Балаға су әкелу және оны екі тегенеге қҧю керек екенін айтамыз. 

10. Бала суды әкеледі және қҧмыраны подносқа қояды. 

11. Балаға: «Мен ҥстелдің жартысын жуамын, ал сен екінші жартысын солай жуып шығасың» 

дейміз. (Егер үстел тӛрт бұрышты болса, онда мұғалім жоғарғы жартысын жуады, егер үстел 

тар, бірақ ұзын болса, балаға оң жағын қалдырып, сол жағын жуады.) 

12. Ысқышты оң қолмен алып, оң жақтағы  тегенеге сулаймыз, аздап сығамыз. «Ҥстелді 

сулаймыз». 

13. Сол қолымызбен  ҥстелді тіреп,, ал оң қолмен сол жақтан оңға қарай ҥстелдің бойымен 

жҥргізіп оны сулаймыз. Су ҥстелден еденге ағып кетпес ҥшін ҥстелдің оң жақ бҧрышына «ҥтір» 

жасағандай қылып суды жинап аламыз. 

14. Ысқышты  тегенеге шайып орнына саламыз. 

15. Сабынды аламыз, оны суламай ҥстелге солдан оңға қарай, ілгектің суретін салғандай қимыл 

жасаймыз.   (Егер сабынды суласақ, онда ол суси береді де баланың ұстауына қиын болады. 

Сулағаннан кейін үстелде қалған су сабынды езуге жетеді). 

16. Сабынды шайып сабын салғышқа саламыз. 

17. Щетканы алып сол жақтан оңға қарай  сондай ілмек жасаған секілді ысқылаймыз.  

18. Щеткамен ҥстелдің шетін жоғарғы жартысына қарай щетканы солдан оңға қарай қозғай 

отырып,  периметр бойынша айналдырамыз. 

19. Щетканы шаямыз және орнына саламыз. 

20. Тағы да  ысқышты алып, балаға кӛбікті жуып тастайтынымызды айтамыз. Ысқышты бірінші 

тегенеге сулап, сол жақтан оңға қарай қимыл жасап кӛбікті ҥстелдің оң жақ бҧрышына «ҥтір» 

жасағандай қылып жинап аламыз (сол  жақтан оңға қарай жасалған әрбір «жолақтан» кейін 

балаға ысқыштағы кӛбікті  кӛрсетеміз және ысқышты тегенеге жуып отырамыз). 

21. Ысқышпен ҥстелдің шетін жуып шығамыз, ол жерге кӛбік жиналады,  оны да солай жуу 

керек. 

22. «Ал енді ҥстелді таза сумен шаямыз». Бірінші шҥберекті аламыз, оны оң алақанға ораймыз, 

«қолғап» киген қолды екінші тегенедегі суға батырып, аздап сығамыз.  Сол жақтан оңға қарай 

қимылдап, ҥстелді таза сумен жуамыз  (онда тағы да кӛбік қалуы мҥмкін), ҥстелдің шетіне «ҥтір» 

жасаймыз.  

23. Ҥстелдің шетін сол шҥберекпен сҥртіп, қалған кӛбігін аламыз. 

24. Шҥберекті шайып,, тегененің қасына қоямыз. 

25. Қҧрғақ шҥберекті алып, қолымызға қолғап секілді етіп орап,  ҥстелді, содан кейін оның 

шеттерін сҥртеміз. 

26. Ҥстелдің екіншісі жартысын жууды балаға ҧсынамыз. (Егер бірінші тегенедегі  су кір болса, 

онда оны ауыстыру керек. Ол үшін еденге еден сүртетін шүберекті тӛсейміз, оның үстіне  шелек пен  

щеткан қоямыз. Суды тегенедан  шелекке құйып,, оны алып кетеміз.  Егер қажет болса, таза сумен 

тегенені шаямыз,  содан кейін оған таза су құямыз. Бұны баланың ӛзі істей алады, бірақ  кір су мұғалім 

жұмыс істегеннен кейін қалғандықтан, оны мұғалімнің де істеуіне болады, ). 

27. Бала ҥстелдің ӛзіне тиесілі  жартысын жуып болғаннан кейін,  жинауға кірісуіне болады.  

28. Заттарды жинау ыдыс жуған секілді істеледі. Тек таза және сҥртілген қҧралдарды 

орындықтың ҥстінде тҧрған  подносқа саламыз. 

29. Бәрін жинап болғаннан кейін баламен  бірге ҥстел мен клеенканы орнына апарамыз. 
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30. Енді клеенканы сҥрту керек. Егер онда су кӛп болса, онды әуелі қҧрғақ шҥберекпен 

сҥртеміз. Содан кейін ҥстелді сҥрткендей жоғарыдан тӛмен қарай және сол жақтан оңға қарай 

қимылмен әбден қҧрғатып сҥртеміз. 

31. Қҧрғақ клеенканы бҥктеп  подносқа саламыз. (Егер клеенка қатты су болса, онда жіпке іліп 

қоямыз.). 

32. Алжапқышты сҥртіп  бҥктеп, подносқа саламыз.  

33. Подносты сӛреге апарып қоямыз. 

Жаттығулар. 
1. Екінші ҥстелді жуу (басқа тҥрлі). 

2. Клеенкаға  сыймайтын ҥлкен ҥстелді жуу. Бҧл жағдайда алдымен 

клеенканың жартысын ҥстелге жаямыз және оны жуамыз, ал содан кейін ҥстелді  бҧрып екінші 

жағын жуамыз. 

3. Ҥстелдің аяқтарын жуу. Жоғарыдан тӛмен қарай жҧмыс істейміз: әуелі  ысқышпен сулап,   

щеткамен сабындап жуамыз, содан кейін кӛбігін таза сумен шайып,  сҥртеміз. 

4. Орындықтарды жуу. Орындықтарды жуған кезде арқалығын жуу қосылады. Әуелі арқалығын, 

одан соң орындығын, содан кейін аяқтарын жуамыз. 

5. Басқа жиһазды жуу. 

Жасы: 4-5 жастан бастап. 

Айырықша қызығушылығы: сабынмен салған оюлар. 

Сӛздік: заттар мен олармен жасалатын әрекеттердің атауы. 

 

Жемістерді жуу. 

 

Мақсаты: балаға кӛкӛністер мен жеміс-жидектерді жууды ҥйрету. 

Жанама мақсаты: қозғалысты ҥйлестіру, ӛзіне-ӛзі қызмет ету, зейінді шоғырландыру. 

Материал: алжапқыш, клеенка, екі тегене, екі пластмасса себет, жемістер (2-3 алма), жеміс жуатын 

щетка,  тегене мен шелек жуатын щетка, шҥберек, жеміс сҥртетін майлық,  қол сҥртетін сҥлгі, қҧмыра, 

шелек, еден жуатын шҥберек. 

Ескертпе: 

1. Пластмасса себеттің орнына екі шҧңғыл тәрелке қоюға болады. 

2. Жеміс сҥртетін майлық тек жаттығу ҥшін ғана керек, оны бірінші кӛрсетілім ҥшін саламыз. 

3. Кәдімгі жемістерді жуған дҧрыс, егер ол болмаса жасанды жемістерді (муляж) жууға болады. 

Кӛрсетілім. 

1. Мҧғалім баланың кӛңілін заттарға аударады және бҧл жерде кӛкӛністер мен жеміс-жидектерді 

жууға болатынын айтады. Балаға жеміс-жидекті жууды ҧсынады. 

2. Бала подносты ҥстелге әкеледі, мҧғалім барлығын қалай қою қажет екенін  кӛрсетеді: 

• алдымен клеенканы саламыз; 

• ҥстелдің алдыңғы шетіне  екі тегене қоямыз; 

• тегененің арасына жеміс жуатын щетка саламыз; 

• сол жақ тегенеге қҧмыраны қоямыз; 

• тегенеден кейін себет немесе тәрелке қойылады, сол жақ тәрелкеге жемістер салынған; 

• ҥстел сҥртетін шҥберек ҥстел ҥстіндегі сол жақтағы тегененің сол жағында жатыр; 

3. Қол сҥртетін сҥлгі жатыр немесе қабырғада оң жақта ілулі тҧр. 

4. Жеміс сҥртетін майлық таза жеміс салынған  себеттің оң жағынаа қойылады. 

5. . 

6. Ҥстелдің астында шелек тҧр, шелектің ернеуіне еден жуатын шҥберек ілінген,  шелек жуатын 

щетка мен тегене қойылған. 

7. Алжапқыш сол жақта кҥршекте ілулі тҧр.  

8. Мҧғалім баладан су алып келіп тегенеге белгіленген жерге дейін қҧюын ӛтінеді. Баладан оған 

қандай алма кӛбірек ҧнайтынын сҧрайды және ӛзі басқасын алады. Алманы сол жақ тегенеге 

салып, оны сол қолымен ҧстап тҧрып оң қолмен тегенедегі судан қҧйып алманы сулайды.    

9. Оң қолға щетканы аламыз, сол қолмен алманы ҧстап тҧрамыз және шеңбер тәрізді қимылмен 

алманы ысқылап сҥртеміз. Алманың шҧқыр жерлеріне ерекше кӛңіл бӛлеміз. 

10. Щетканы шайып ыдысқа саламыз. 

11. Алманы екі қолымызбен алып таза суы бар тегенеге саламыз, ол оң жақта.   

12. Алманы сол қолмен ҧстап тҧрып, оң қолмен су қҧйып, айналдырып шаямыз. 

13. Таза алманы тегенеден шығарып, аздап кідіріп, суын сарқамыз және таза жемістер салынатын 
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себетке саламыз. 

14. Баладан басқа алмаларды ӛзі жууын сҧраймыз. 

Бала ӛзі жинайды, ӛйткені ол жинай алады. Заттарды су аймақта істелген барлық жұмыстар секілді 

жинаймыз. 

Жаттығулар. 

1. Тҥрлі формадағы жемістерді жуу. 

2. Ҥстіңгі беті әр тҥрлі болып келетін кӛкӛністерді жуу. 

3. Кӛкӛністер мен жеміс-жидектерді кранның астында жуу. 

4. Ӛте кір кӛкӛністерді жуу (картоп, қызылша, сәбіз). 

5. Жемістерді сҥрту: 

• майлықты тӛсейміз, 

• майлықтардың ортасына  алма саламыз, 

• майлықтың барлық бҧрыштарын ортаға, алмаға қарай бҥктейміз, 

• алманы  майлықпен қҧрғатамыз. 

Жасы:  3 жастан бастап. 

Қателерді бақылау: тӛгілген су және кір жемістер. 

Айырықша қызығушылығы: щеткамен кірді жуып кетіру. 

Сӛздік: жемістер және олармен жасалатын әрекеттердің атауы. 

 

Шаң сҥрту. 

 

Мақсаты: баланы шаңды сҥртуге ҥйрету. 

Жанама мақсаты: қозғалысты ҥйлестіру, есті дамыту, ірі және ҧсақ моториканы дамыту, ӛз 

бетімен даму. 

Материал: поднос, қара матадан тігілген екі майлық  (тоқыма болғаны жақсы), қылқалам. 

Кӛрсетілім. 

1. Бҥгін біз мына ҥстелдің шаңын сҥртеміз. Подносты алып, оны ҥстелдің жанындағы орындыққа 

қойыңдар.  (Алжапқышты киюге де, кимеуге де болады, ӛйткені екінші жҧмыс процесінде балалар 

таза ҥстелді сҥртеді). 

2. Қара, біздің ҥстеліміз қандай шаң. Қазір біз оны сҥртеміз. 

3. Майлықты оң қолға «қолғап» қылып ораймыз, ал сол қолмен ҥстелдің жақын тҧрған 

бҧрышынан ҧстаймыз. 

Ескерту: Майлық қолға былай оралады: 

Майлықты үстелге тӛсейміз және оның бір бұрышына баланың қолын саламыз. Қол алақанымен  

жоғары қарап қойылады. Майлықтың жоғарғы бұрышын алақанға ораймыз. Содан кейін алақанға оң 

жақ бұрышы оралады, бас бармақ бос, ашық қалады. Майлықтың  сол бұрышы ең соңынан оралып,  

бас бармақпен алақанға қысылады.  (Бас бармаққа ол «кӛмекші-саусақ», майлықты ұстауға 

кӛмектеседі дейміз). Алақанға  майлық бірнеше қабатболып оралады. 

4. Ҥстелдің жоғарғы жартысын сол жақ шетінен бастап оң жақ шетіне дейін тігінен сҥртеміз, 

соңында майлыққа шаңды «ҥтір» жасағандай етіп жинап аламыз.    

5.  Балаға майлықтағы шаңды кӛрсетеміз. 

6. Шаң  болған майлықты бҥктеп жууға апарамыз. 

7. Баланың кӛңілін ҥстелдің шаң және таза бӛліктеріне аударамыз, оларды салыстырамыз. 

8. Балаға ҥстелдің қалған бӛлігін сҥртуді ҧсынамыз. 

9. Ҥстелдің аяқтарының шаңын қылқаламмен жоғарыдан тӛмен қарай қағамыз. (Мҧғалім алыс 

тҧрған аяқтардың шаңын қағады, ал балаға ҥстелдің алдыңғы аяқтарын қалдырады). 

10. Болды, ҥстел таза. Таза майлықтарды подносқа саламыз және орнына  апарамыз. 

11. Жинап болғаннан кейін қолымызды жуамыз. (Баланың қалауы бойынша кранның астына 

немесе тегенеге жуамыз). 

Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Шаңның орнына жҧқалап ҧн себуге болады (кішкентей балаларға «шаңның» айырықша кӛрініп 

тҧрғаны жақсы). 

2. Әр тҥрлі заттардың бетін сҥрту: заттардың, шкафтардың және т.б. 

3. Тҥрлі қылқаламдар мен шҥберектерді қолданып гҥлдің шаңын сҥрту. 

Жасы:  3 жастан бастап. 

Қателерді бақылау: ҥстелдегі немесе киімдегі шаң. 

Айырықша қызығушылығы: майлықтағы шаң. Ҥстелдің шаң бӛлігі мен таза бӛлігін салыстыру. 
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Сӛздік: заттар және олармен жасалатын әрекеттердің атаулары. 

 

Бҧдан арғы жаттығулар 

 

Тікелей мақсаты: Баланы гҥл шоқтарын ӛз қолымен жасауға ҥйрету. 

Жанама мақсаты: Зейінді, есті дамыту, қимылды ҥйлестіру, эстетикалық тәрбие. 

Материал: ҥстелге клеенка, гҥл салатын  себет, тегене,  шаң сҥртуге арналған  шҥберек,  ҥлкен 

қҧмыра, екі қағаз майлық, мҥмкіндігінше тҧғырда тҧрған қайшы,   кішкентай қҧмыра, ҥш-тӛрт ваза, 

баланың алжапқышы және мҧғалімнің алжапқышы, шелек, еден жуатын шҥберек, тегене мен шелек 

жуатын щетка қойылады.  

1. Кӛрсетілім жасау үшін материал стационарда дайын тұруы мүмкін.  

2. Материал подносқа  салынып сӛреде тұруы мүмкін,  балаға оны үстелге қалай қоюды кӛрсету 

керек. 

 үстелге клеенка тӛсейміз; 

 клеенканың ортасына тегенені қоямыз; 

 тегененің  сол жағына гүл салатын себет, гүлдер қойылады; 

 тӛмендегі себетте алжапқыш ораулы жатады. 

 Тегененің  оң жағына қайшы қоямыз; 

 Қайшыдан кейін  - шаң сүртуге арналған шүберек қойылады; 

 Клеенканың жоғарғы шетіне сол жақтан оңға қарай үлкен құмыраны  қоямыз, содан кейін ваза 

мен кішкене құмыра тұрған поднос, сабын салғышқа  щетка салынған (үлкен құмыра тегенеде тұруы 

мүмкін); 

 Гүлден тӛмен қағаз  майлықтар жатыр. 

Кӛрсетілім. 

1. «Бҥгін  мен сендерге гҥлдерден қалай гҥл шоқтарын жасайтынын кӛрсетемін». 

2. Бала мен мҧғалім алжапқыш киіп, жеңдерін тҥреді, әшекейлерін шешіп, арнайы ыдысқа салып 

қояды. 

3. «Себетті алып, ӛзіңе ҧнайтын  гҥлдерді таңдау керек». 

Ескерту: 1. Гүлдер кӛрсетілім жасау үшін себетте дайын тұрған болуы мүмкін. 

2. Гүлдер шелекте немесе вазада тұруы мүмкін,  бала гүл шоқтарын жасау үшін ӛзіне ұнайтын гүлдерді 

ӛзі таңдап алады.  

4. Бала гҥлдерді таңдап алады, оларды себетке салып, ҥстелге әкеледі. 

5. Содан кейін   баладан су әкелуін және тегене мен кішкене қҧмыраға суды қҧюын сҧраймыз. 

6. Баладан оған қандай ваза ҧнайтынын сҧраймыз және ӛзіміз басқа  вазаны таңдап алып (балаға 

жҧмыс істеу ҥшін ӛзі ҧнатқан вазаны қалдырамыз), оған су қҧямыз. 

7. Майлықты тегененің сол жағына жаямыз. 

8. Гҥлдерді таңдап алып, оны бастарын тӛмен қаратып аударамыз, вазаға апарамыз, 

сабағының ҧзындығын қалай кесу керек екенін ӛлшейміз, (гҥл вазада жақсы кӛріну ҥшін кӛзбен 

ӛлшейміз) және сол жерден  екі саусағымызбен - бас бармақпен және сол қолдың сҧқ саусағымен 

қысамыз.  

9. Сабақтарды тегенеге салып, қайшыны алып ҧстап тҧрған жерден кесеміз, кесілген жер судың 

астында тҧруы тиіс.  Балаға: "гҥлдер ҧзағырақ тҧруы ҥшін судың астында кесеміз" - деп айтамыз. 

10. Қайшыны шҥберекпен қҧрғатып орнына жинап қоямыз. 

11. Сабақтардың тӛменгі жапырақтарын жҧлып алып майлықтың ҥстіне саламыз, тегенеден кесілген 

бӛліктерді шығарамыз, оларды  майлықтың ҥстіне саламыз. 

12. Гҥлді вазаға қоямыз. 

13. Осылайша тағы бір немесе екі гҥлді алып вазаға қоямыз. 

14. Жасалған гҥл шоқтарын тамашалап қараймыз, оны қай жерге қойғысы келсе сонда қой деп 

балаға береміз.  

15. Майлыққа жҧлынған жапырақтар мен сабақтарды ораймыз және баладан қоқыс салатын жерге 

апаруын сҧраймыз. 

  

16. Баладан гҥл шоқтарын жасауды және оны ӛзі қалаған жерге қоюды ҧсынамыз. 

17. Гҥл шоқтарын жасап болғанан кейін жинауға кӛшеміз. Бала қалай жинау керектігін ӛзі біледі, 

ӛйткені ол бҧл жҧмысты басқа кӛрсетілімдерде орындаған. 

Ескертпе: жұмыс басқа кӛрсетілімдердегідей орындалады.   . 
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Бҧдан арғы жаттығулар. 

1. Әр тҥрлі гҥлдер мен гҥл сабақтарынан гҥл шоқтарын жасау. 

2. Гҥл шоқтарын тҥрлі вазаларға салу. 

3. Экибана қҧрастыру. 

4. Бӛлмеде ӛсетін ӛсімдіктерге кҥтім жасау. 

5. Далада  ӛсетін ӛсімдіктерге кҥтім жасау. 

Жасы:  4 жастан бастап. 

Қателерді бақылау: гҥл тым аласа, вазадан кӛрінбейді немесе керісінше гҥл тым биік, вазаны 

аударып жібереді. 

Айырықша қызығушылығы: Вазадағы гҥл шоқтарын ӛзі қалаған жерге қою. 

Сӛздік: гҥлдердің, заттардың және  олармен жасалатын әрекеттердің атаулары.  
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ӚМІРДІҢ БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАРЫНДА ЖАСАЛАТЫН ЕДШ 

(НОВОСІБІР ОБЛЫСТЫҚ МҤГЕДЕКТЕРГЕ АРНАЛҒАН ӘЛЕУМЕТТІК ОҢАЛТУ 

ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ТӘЖІРИБЕСІ) 

 

       КІРІСПЕ. 

Адамның денсаулығы кӛптеген эндо және экзогенді факторларға тәуелді болатын ӛте нәзік 

субстанция.  

Қазіргі заман адамын барлық аурудан емдеп жазуға уәде беретін ең жаңа әзірленімдер мен емдеу 

әдістері туралы ақпараттар ағыны басып алды.     

Дҥниежҥзілік фармакологиялық индустрия Ресей рыногын дәрілік заттардың тҥр-тҥрін ҥйіп 

тастағаны соншалық, тҧтынушыларға (ал ол біздің бәріміз) ҧсынылған ӛнімдерді тҥсіну қиынға 

соғуда.    

Оның ҥстіне адам кейде ӛте қымбат ампулалар мен таблеткаларды сатып алғанымен,   оның жалған 

тҥрлерінен сақтанатындай кепілдігі болмайды, сӛйтіп, оның ӛз денсаулығына зиян келтіру қаупі 

арта тҥседі.    

Ал дәрісіз ӛмір сҥруге бола ма? Оған біркелкі жауаптың болуы мҥмкін емес. Бәрі жеке адамға және 

адамның физикалық денсаулығына байланысты. Бірақ, дәрілерді қабылдай (барлығын емес) жаңа 

ғажайып-медициналық технологияға еліге отырып, неғҧрлым қауіпсіз,  барынша тиімді,уақыт 

сынынан ӛткен   алдын алу, емдеу және оңалту әдістерінің барын ҧмытпау керек.  

Егер медицина канондарына – ертедегі грек, будда, қытай емдеушілеріне кӛңіл аударсақ, ем 

тағайындаған кезде дәрігерлер ӛздері науқастарға  арнапәзірлеген  бірқатар дене шынықтыру 

жаттығуларын жасау қоса айтылатыны міндетті шарт екенін байқауға болады. Бҥгінгі 

физиологияның, анатомияның, биомеханиканың, бҧлшық ет жҧмысы биохимиясының, спорт 

медицинасының, дене шынықтыру тәрбиесінің теорияларының және басқа пәндердің ғылыми 

жетістіктері дене шынықтыру жаттығуларының адам организміне әсерін дҧрыс бағалауға әсер етеді. 

Ауырған кезде адам организмінде әртҥрлі қҧрылымдық және  функционалдық бҧзылулар орын 

алады, бірақ сонымен бір уақытта қорғаныс  процестері  кҥшейеді,  компенсация дамиды, зат алмасу 

ӛзгереді. Қазіргі заман адамы ҧшырауға бейім гиподинамия, ауру ағымын нашарлатуы, бірқатар 

асқынулар тудыруы мҥмкін.  

Дене шынықтыру жаттығулары немесе ЕДШ, бір жағынан, тікелей емдік (қорғаныс механизмдерін 

ынталандырып, компенсацияны кҥшейтіп және жылдамдатып, бҧзылған функцияларды қалпына 

келтіріп) әсер ететін болса; екінші  жағынан қозғалыс белсенділігі тӛмендеуінің қолайсыз 

факторларын азайтады.  

Емдік гимнастикамен айналысу зардап шеккен органның және тҧтастай алғанда организмнің 

қалпына келуінің негізгі тҥрі болып саналады және ҥш – кіріспе, негізгі және қорытынды бӛлімнен 

тҧрады.  

Кіріспе бӛлігінде  науқасты ӛсіп отыратын дене жҥктемесіне дайындық жасайтын қарапайым 

гимнастикалық және тыныс алу жаттығулары беріледі. 

Емдік гимнастикамен айналысудың негізгі бӛлімі науқастың зардап шеккен органдарына оң әсер 

ететін арнайы және жалпы дамытатын жаттығулардан тҧрады.  Арнайы  жаттығулар науқастың 

ауруының тҥрін,, оның клиникалық ағысын, науқастың жалпы жай-кҥйін ескере отырып, іріктеліп 

алынады.  

Емдік гимнастикамен айналысудың қорытынды бӛлімінде бҧлшық еттер тобын босатуға және 

жалпы физикалық жҥктемені азайтуға ықпал ететін   қарапайым гимнастикалық және тыныс алу 

жаттығулары жатады (С.Н. Попов. Физикалық оңалту. ЖОО-ға арналған оқулық, 2005 жыл). 

ЕДШ-пен ҥй жағдайында айналысуға болады және айналысу керек. Дене шынықтыру 

жаттығуларымен ӛз бетімен айналысу оларды дҧрыс орындай алатын және орындалатын әрбір 

жаттығудың сапасына тҥсініп қарайтын мҥгедектермен жҥргізіледі. Мҧндай клиенттерде ЕДШ 

мамандары науқастың сипаты мен олардың жеке ерекшеліктерін ескеріп, қҧрастырған дене 

шынықтыру жаттығуларының кешені болуы тиіс. Сабақ кҥніне бірнеше рет ӛткізіледі.     

Осылайша, ЕДШ-ті  қолдану мҥгедек адамды емдік және оңалту процестеріне саналы қарым-

қатынасы мен белсенді қатысуға тәрбиелейді. 
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I. Нерв жҥйелерінің патологиясы кезіндегі ЕДШ 

 

ИШЕМИЯЛЫҚ ИНСУЛЬТ КЕЗІНДЕГІ ТЫНЫС АЛУ ЕДШ. 

 

Мидағы қан айналысының жедел жетіспеушілігі (МҚЖЖ гипертониялық науқас, ми тамырларының 

атеросклерозы, қан аурулары, улану, жарақаттану, ісіктер және басқа себептерден дамиды. 

Эпидемиялық деректер бойынша, инсульт жаңадан пайда болған ісік және миокард инфаркті секілді 

ауыр аурулардың арасында айрықша орын алып отыр. Мидағы қан айналымының тҥрлі жерлерде 

болуы жедел бҧзылуы (инсульт) мен оның ҧзақтығы ми клеткаларының  морфологиялық ӛзгеруін 

және ОНЖ қызметінің ӛзгерісін тудырады.  Ишемиялық инсульт (шамамен 85%) және 

геморрагиялық инсульт (шамамен 15%) болып екіге бӛлінеді. 

Ишемиялық инсульт (ми инфаркты) атеросклеротикалық, эмбол, тромбом тҥйіндерімен бекітіліп 

қалуы салдарынан ми тамырларының ӛткізу қызметі бҧзылған кезде, сондай-ақ  тҥрлі жерлерде 

тамырдың  тарылуы нәтижесінде дамиды. Ишемиялық инсульт кезінде ошақтық зақымдану 

белгілері біртіндеп ӛседі.  

Геморрагиялық инсульт миға қан қҧйылумен байланысты. Бҧл кӛбіне гипертониялық аурулар 

кезінде туындайды. Бҧл кезде нерв жасушаларының бӛліктерінде жергілікті бҧзылыстар болады 

және жақын орналасқан жасушаларды басып қалады.  Геморрагиялық инсульттің белгілері 

әдеттегідей кенеттен туындайды.   

Ауырған кезде  бастың ми қабығында  қорғау тежегіштерінің тереңдігіне және оның барлық негізі 

нерв жҥйесінің қҧрылымдарына таралуына байланысты қызметтің барынша істен  шығып қалуы 

байқалады: есін жоғалту, сал боп қалу және зақымдану ошағына қарама- қарсы жақта терең парез 

(гемипарез), тҥрлі сезімдік  рефлекстердің, сӛйлеу және басқа функциялардың  бҧзылуы байқалады.  

Гемипарезбен ауырған науқаста бҧлшық ет тонусының жоғары (спастикалық) болуынан басқа, 

бастың ми қабығы қҧрылымының бҧзылуымен байланысты болып келетін паретикалық компонент 

болады, ол бҧлшық ет-тамыр сезімталдығының анағҧрлым бҧзылуына алып келеді.  Қозғалыс 

аясының ӛзгеруіне тікелей қатысы бар басқа бҧзылыс отырып-тҧру жағдайында тепе-теңдікті ҧстап 

тҧруға қатысты  реакцияның бҧзылуы болып табылады.  

Инсульттің  клиникалық жағдайында ҥш кезең бӛлініп кӛрсетіледі: 

I. Алдын ала белгі беру кезеңі.  

II. Жедел ӛту кезеңі (инсульт басталғаннан  10-12 кҥнге дейін). 

III. Қалпына келу кезеңі (10-15 кҥннен бастап бірнеше айға тіпті 1-2 жылға созылуы мҥмкін). 

IV. Резидуалдық кезең (тҧрақты қалдық белгілерінің болуы). 

1. Екі қолды жоғары кӛтереміз – демді ішке тартамыз, тҥсіреміз – демді сыртқа шығарамыз.  

2. Қолды екі жаққа жаямыз – демді ішке тартамыз, ӛзімызді қҧшақтаймыз – демді сыртқа 

шығарамыз.  

3. Қолды  дененің бойымен тӛмен тҥсіреміз. Иықты жоғары кӛтереміз – демді ішке 

тартамыз, тҥсіреміз – демді сыртқа шығарамыз. 

4. Қолды алға созамыз, қолмен айқастырылған қимыл жасаймыз. «Қайшы». Еркін дем 

аламыз.  

5. Қолды дененің бойымен тӛмен тҥсіреміз. Қолды  шынтақтан бҥгеміз– демді ішке 

тартамыз, жазамыз – демді сыртқа шығарамыз.   

6. Қолдың білезігін иыққа қоямыз. Шынтақты артқа қайырамыз – демді ішке тартамыз, 

шынтақтарды бірге қосамыз – демді сыртқа шығарамыз.  

7. Қолды айқастырамыз. Айқастырған қолды басымыздан жоғары кӛтереміз – демді ішке 

тартамыз, тӛмен қарай тҥсіреміз – демді сыртқа шығарамыз.  

8. Қолды айқастырамыз. Айқастырған қолдыкӛтереміз – демді ішке тартамыз, қолды 

кеудемізге қоямыз – демді сыртқа шығарамыз.  

9. Қолдың білезігін иыққа қоямыз. Иықтың буындарын  алға-артқа айналдырамыз, еркін.  

10. Қолды дененің бойымен тҥзу ҧстаймыз, жҧдырырығымызды тҥйеміз. Қолымызды 

кезекпен жоғары кӛтереміз – демді ішке тартамыз, тҥсіресміз – демді сыртқа шығарамыз.  

11. Қолдарымызды  шынтақтарымызға қоямыз. Алақандарымызды ӛзімізге тартамыз – демді 

ішке тартамыз, ӛзіне кері итереміз  – демді сыртқа шығарамыз. 

12. Қолдың білезігін қабырғамызға қоямыз. Демді ішке тартамыз – кеуде кеңейеді. Демді 

сыртқа шығарамыз – қолымызды қабырғаға ептеп басамыз.  

13. Демді әдеттегідей мҧрын арқылы ішке тартамыз, демді ауыз арқылы сыртқа шҧғыл 

шығарамыз.  
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14. Аяқтың башпайларын бҥгіп, жазамыз.   

15. Аяқты ӛкшені қозғай отырып айналдырамыз.  

16. Аяқты тізеден бҥгіп, ӛзімізге тартамыз және кері созамыз. 

17. Аяқтарды екі жаққа жібереміз, содан кейін бастапқы қалпына келтіреміз, солай оң аяқпен 

қайталаймыз.  

18. Тізені созып, бҥгеміз.  

19. Бір орында тҧрып жҥрген секілді (шаңғы тебу) аяқтарымызды тіктеп, бірге қоямыз, 

табанды кереуеттен жҧлқып тартып аламыз,. 

20. Аяқтарды тік, қосып қоямыз. Тізелер екі жаққа кезек ауытқиды.  

21. Аяқты тік кҥйінде кезекпен жоғары кӛтереміз (аяқты еденнен немесе тӛсектен жҧлып 

аламыз).  

22. Аяқтың бҧлшық еттерін қатайтып, артынша босатамыз.  

 

ТЕТРАПАРЕЗ КЕЗІНДЕ ЖАСАЛАТЫН ЖАТТЫҒУЛАР КЕШЕНІ 

(бҧлшық еттің тонусы тӛмен деп санағанда) 

      

Аяқ -олдың бҧлшық еттерінің тонусы тӛмендегенін ескере отырып, аяқты тізеден жеңіл бҥгіп  

жҧмыр жастыққа салады (бҧрышы 160
0
), салбырап тҧрған табандары арнайы жәшіктің қабырғасына 

тіреледі (бҧрышы 90
0
). Арнайы жаттығулар кешенін біртіндеп енгізе бастайды. 

Егер науқас адам жаттығуды ӛз бетімен орындай алмаса, онда ол қимылды баяу орындай отырып,  

ойша қозғалуға импульс жібереді. Барлық жаттығулар аяқ пен қолдың бҧлшық еттерін нығайтуға 

бағытталған, ол бҧлшық еттер тобын босатуға арналған демалу жаттығуларымен кезектесе 

жасалады. Қозғалысты ҥйлестіретін – кеңістікті елестететін тепе-теңдікті ҧстау жаттығулары 

қосылады. Денсаулығының жақсаруына қарай  жаттығу санын кӛбейту арқылы жҥктемені 

арттырады, жҥру және Б.Қ. бір орында тҧрып жҥру жаттығулары қосылады. Дем алу еркін,  

кедергісіз!  Тамырдың соғуы мен АҚ бақыланады.  Диафрагмалы дем алуды орындау қажет. Демді 

ішке тартамыз – кеудені ауамен толтырамыз, демді сыртқа шығарамыз - диафрагма тӛмен тҥседі, 

ішті «ауаға толтырамыз». 

 

Кіріспе бӛлім. 

       Б.Қ. шалқасынан жату 

қолды қапталға қоямыз, қол мен аяқтың саусақтарын қысамыз (еркін дем аламыз). 

 білезікті сыртқа бҥгу және ӛкшемен бірге айналдыра бҥгу (5-6 рет). 

 тыныс алуға арналған жаттығулар: иықты кӛтереміз - мҧрын арқылы демді ішке тартамыз, 

иықты тҥсіреміз – ауыз арқылы демді сыртқа шығарамыз; демді сыртқа шығару ішке тартудан 

ҧзағырақ  (3 реттен кӛп емес). 

 табанмен сырғанай отырып, аяқты тізеден кезек бҥгу (еркін дем аламыз); баяу қарқынмен  (5-6 

рет). 

 қолды екі жаққа созамыз - демді ішке тартамыз, Б.Қ. ораламыз - демді сыртқа шығарамыз. 

 

Негізгі бӛлім. 

       Б.Қ. шалқасынан жату. 

 оң қолды жоғары кӛтереміз, сол қол дененің бойында; қолдың орналасуын ауыстырамыз (еркін 

дем аламыз). 

 аяқты тік кӛтеруге тырысамыз және  оны тӛсекке  тҥсіреміз (импульсті қимылға жібереміз) осы 

қимылды бәсең орындаймыз (3-4 рет). 

 қолды кеудемізге қойып, шынтақтан бҥгеміз;  иықты екі жаққа қайырамыз - демді ішке тартамыз 

(мҧрын арқылы); иықты кеудеге қысамыз - демді сыртқа шығарамыз (ауыз арқылы) (3-4 рет). 

 қол шынтақтан бҥгеміз, жҧдырығымызды тҥйеміз - «Бокс»; қарқыны орташа (еркін дем аламыз). 

 қол қапталда; осы қозғалысты ойша бір уақытта орындай отырып, аяқты тізе мен жамбас 

буындарында баяу иіп,  жазамыз (4-5 рет әрбір аяқпен). 
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 қолды екі жаққа жазамыз - демді ішке тартамыз, қолды дененің бойына қайта алып келеміз - 

демді сыртқа шығарамыз (3 рет). 

 

       Б.Қ. орындықта отырып. 

диафрагмалық дем алу. 

 қолмен орындықтың қырынан ҧстаймыз; адымдаймыз – аяқты иілген кҥйінде кӛтеріп, тҥсіреміз, 

солай оң аяқпен қайталаймыз (5-6 рет). 

 қолды тізеге қоямыз; сол қолды бҥгеміз, білезікті иыққа қойып, қайтадан тізеге алып келеміз; 

екінші қолмен де солай қайталаймыз (5-6 рет). 

 қолды тізеге қоямыз; қолды тік ҧстап жанына қарай кӛтереміз, алақанды жоғары қаратып 

кӛтереміз, қайтадан орнына әкелеміз,  б.қ.;  басқа қолменде солай қайталаймыз (4-5 рет). 

 тыныс алу жаттығулары (3 рет). 

 гимнастикалық таяқты тізеге салып, таяқты қолмен айналдырамыз; қолды ауыстырамыз (қолдың 

білезігіне массаж жасаймыз). 

 гимнастикалық таяқты еденге табан астына саламыз; массаж жасаймыз демек, ӛкшеден башайға 

дейін еденде айналдырып аударамыз. 

 таяқты тізегқоямыз; қолмен ауыстырамыз (қармау қозғалысы) таяқты тӛменнен жоғары және 

жоғарыдан тӛмен қозғаймыз. 

 таяқты тізеге қоямыз; қолды иықтың мӛлшеріндее ҧстаймыз; қолды шынтақтан бҥгеміз - таяқты 

кеудемізге ҧстаймыз - бастапқы қалыпқа қайта әкелеміз; дем алуды қозғалыспен ҥйлестіреміз (4-5 

рет). 

 диафрагмалық дем алу. 

 қолымызды тіземізге қоямыз; аяқты иіп екі жаққа адымдаймыз, б.қ.қайта әкелеміз; солай оң 

аяқпен қайталаймыз (4-5 рет). 

 

Қорытынды бӛлім. 

       Б.Қ. отырып. 

 қолымызды тіземізге қоямыз; аяқтарымызбен қолдың саусақтарын қысамыз. 

 аяқтың ҧшымен тҧрамыз, сосын ӛкшеге ауысамыз (табандарымызды ауыстырамыз). 

 қолымызды тіземізге қоямыз; алақанымызды жоғары-тӛмен қозғаймыз. 

 дем алыс жаттығуы. 

       шаршамай жасау керек. 

       Денсаулығының жақсаруына қарай жҥріп және б.қ. тҧрып жасалатын  мынадай жаттығуларды 

қосу керек: 

 тіректен ҧстаймыз; тізені жоғары кӛтеріп, бір орында адымдаймыз (5-6 рет). 

 аяқты тік кӛтеріп - тҥсіреміз; оң аяқпен солай қайталаймыз (4-5 рет). 

 тыныс алу жаттығуы (3 рет): иықты кӛтереміз - мҧрынмен ішке дем аламыз, иықты тҥсіреміз - 

демді мҧрыннан шығарамыз. 

 қол мен аяқты екі жаққа созамыз, б.қ қайтарамыз.; оң аяқпен солай қайталаймыз (еркін дем 

аламыз). 

 айқара басып адымдаймыз, таяққа сҥйенеміз. 

 жылжи адымдаймыз (солға және оңға). 

 тыныс алу  жаттығулары. 

 

ГЕМИПАРЕЗ КЕЗІНДЕ ЖАСАЛАТЫН  ЖАТТЫҒУЛАР КЕШЕНІ 

/кеш кезең/ 

 

Тамырдың соғуын санау, артериялық қысымды ӛлшеу.  

 

ОРЫНДЫҚТА ОТЫРЫП ЖАТТЫҒУ. 
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1.  Б.Қ. - аяқ тізе буындарында  бҥгулі, бҧрышы 90 градус, қол кеуде тҧсында. Демді ішке тарту – 

жауырынды қосу, демді сыртқа ҧзақ шығару - б.қ. оралу 4-6 рет. 

2. Б.Қ. - солай. Белсенді тҥрде кезекпен қолды шынтақ буындарында бҥгу және жазу.  Қарқыны 

оңтайлы. 10-12 рет 

Сау қолдан бастап, кҥш тҥсірмей, толық емес амплитудада жаттығу. 

3. Б.Қ. - аяқ тізе буындарында бҥгулі, бҧрышы 120 градус, қолымызды алақандарымызбен 

орындықтың арқалығына тірейміз. Табанды кезекпен бҥгіп,  жазу.  10-12 рет. 

4. Б.Қ. – аяқ солай қойылады, қолды еркін тӛмен тҥсіреміз. Қолды  тік ҧстап, кезекпен иық 

буынында иықты кӛтермей алға-артқа қайыру.   8-10 рет  

5. Б.Қ. – аяқты солай қоямыз, қолды арқаға қойып, алақандарды орындыққа тірейміз. Табанмен  

еденде кезекпен сырғанап сау және паретикалық аяқтың тізелерін бҥгу және жазу,  10 -12 рет. 

6. Б.Қ. – аяқты солай қоямыз, қолды еркін тӛмен тҥсіреміз. 1 - сау қолды алға кӛтеру, 2 - тҥсіру, 3-4 - 

шайқалтып, босаңсытамыз, 5-6-7-8 - қайталау жансызданған   қолмен / сау қолдың кӛмегімен де 

болады, 6-8 реттен. 

7. Б.Қ. - қолды тізеге, алақандарымызды бір-біріне қойып, саусақтарды тіктейміз, 1 саусақты созып, 

аяқты тізеден  90 градусқа бҥгеміз. Қолды жоғары кӛтеріп  айналдырамыз Б.Қ. 15-20 рет. 

Амплитуда барынша жоғары, баяу қарқынмен, қолды шынтақ буындарынан толық жазу. Аяқта   

діріл пайда болғанда, сау аяқтың кҥшімен ерікті кҥшейту арқылы қарсылық кӛрсету. 

8. Б.Қ. - орындықтың арқалығына сҥйеніп, қолды тізеге қоямыз. Толық дем алу.  3-4 рет. 

9. Б.Қ. - саусақтар айқастырылған, қолды кеудеге қойып, алақандарымызды алға созамыз. Қолды  

алға қарай жазу және айналдыру Б.Қ. амплитуда барынша жоғары.  5-6 рет. 

10. Б.Қ. - қолды кеуденің тҧмына қоямыз. Кезекпен  қолды кҥшпен босату. 20-40 сек. 

11. Б.Қ. - қолды тізеге қоямыз, аяқ тізеден тҧйық бҧрышқа бҥгулі. Иінді жоғары кӛтеру - демді ішке 

тарту, айналдыру Б.Қ. оралу – демді сыртқа шығару. Баяу қарқынмен . 4-6 рет. 

12. Б.Қ. - қолды кӛкірек тҧсына қоямыз,  сау қолға  0,5 кг. дейін гантель ҧстаймыз.  Қолды  кезекпен 

иық буынында барынша жоғары амплитудада  сау қолдан бастап сыртқа, ішке қайыру. 8-10 рет. 

Жансызданған    қолдың барлық жағдайда жазылуын  байқап отыру. 

13. Б.Қ. - қолды арқаға, аяқты иықтың енімен бірдей етіп қойып, тізе буынын 90 градусқа бҥгеміз.  

Тізені ашып-жабу. 8-10 рет. 

14. Б.Қ. - орындықтың арқалығына сҥйеніп, қолды тізеге қою. Терең дем алу. 3-4 рет. 

15. Б.Қ. - жансызданған  қолды барынша шынтаққа дейін бҥгеміз, білезікті жазамыз,  алақанды алға 

созамыз, саусақтар тіктелген; алақан сҥйегі аясында резеңке ілгек, резеңке бинттің екінші ҧшы 

орындықтың арқасына бекітілген. Резеңке бинтті созылғанша тартып шынтақ буынын жазу. Қолдың 

барлық буындары барынша жазылғанын бақылау. 

16. Б.Қ. - қолды кӛкірек тҧсына қоямыз. Жансызданған   қолды кҥшпен босату. 30-60 сек. 

17. Б.Қ. - аяқ тізеден тік бҧрышқа бҥгулі; резеңке ілмекті  жансызданған   аяқтың басына ілеміз, сау 

табанмен бинтті еденге бекітеміз. 

Табанды резеңке бинтті созу арқылы сыртына бҥгу және жазу. Қозғалыс кезінде табанның қажетті 

шетінің кӛтерілуін бақылау.  8-10 рет. 

18. Б.Қ. - қолды қапталға қоямыз, саусақтарды тіктейміз; резеңке ілмек  жансызданған   қолдың 

алақан сҥйектеріне, бинттің екінші ҧшы орындыққа бекітулі. Қолды  созып, резеңке бинтті әкету. 

Қолдың буынының толық жазылуын бақылау. 

19. Б.Қ. - орындықтың арқалығына сҥйену. Терең дем алу, жансызданған   қолды босату арқылы 

демді сыртқа шығару. 3-4 рет.  

20.  Б.Қ. - бетті гимнастикалық қабырғаға қарату; қолды арқаға қоямыз, жансызданған   қолдың 

білезігі  жазылып, саусақтар тіктеліп, сау қолмен бекітіледі; аяқты тҧйық бҧрышқа бҥгу; резеңке 

ілмек  жансызданған   аяқтың  жіліншік буындары жанында, бинттің екінші ҧшы гимнастикалық 

қабырғаға  бекітілген, резеңке бинтті  аяғына дейін созып табан еденде сырғып, жіліншікті бҥгу.. 

21. Б.Қ. - аяқты тік бҧрышқа бҥгу, қолды кеуде тҧсына қоямыз, саусақтар тіктелген; резеңке ілмек  

жансызданған   қолдың алақан сҥйегінде, бинттің екінші ҧшы орындықтың алдыңғы аяғына 

бекітілген. Тік созылған  жансызданған   қолды резеңке бинтті  артқа қайырумен иық буындарында 

жазу. Саусақтар тіктелуі мен иықтың жазылуын бақылау. 

22. Б.Қ. - қолды кеуде тҧсына қоямыз, аяқ тізеден  тік бҧрышқа бҥгулі. Жансызданған   қолдың 

бҧлшық етін кҥшпен босату. 30-60 сек. 

23. Б.Қ. - Солай. Сау қолдан бастау. 1 - қолды  тіктеп екі жаққа созу, 2 - алға, 3 - жанына, 4 - тӛмен 

қарай. Жансызданған   қолмен солай  4-6 рет. 
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ТҤРЕГЕЛІП ТҦРЫП ОРЫНДАЛАТЫН ЖАТТЫҒУЛАР. 

 

24. Б.Қ. – бетіңізді гимнастикалық қабырғаға тақап тҧрасыз, аяқты қатарқоясыз, жансызданған  

қолды қкӛкірек тҧсына қоямыз, сау қолды  шыбықтың ҥстіне кеуде тҧсына қоямыз. Тізені  сау 

аяқтан бастап кезекпен бҥгу және жазу, 6-8 реттен.                                                                                                                                                                                                                            

25. Б.Қ. – сау жағымен гимнастикалық қабырғаға қарап, жансызданған қолды кеуде тҧсына қою . 3, 

6 ,  12 деп  санағанда жансызданған   қолды иық буындарынан барынша әкету, 3-4 рет. Демді 

ҧстамау керек, жаттығуды алғашқыда кӛзді ашып тҧрып, соңынан кӛзді жҧмып тҧрып жасау керек.   

26. Б.Қ. - қолды белге қою. Терең дем алу. 3-4 рет 

27.   Б.Қ. - қолды арқаға қою. Жҥру:  

1 - заттардан аттап ӛту, 1 мин 

2 – еденде бір сызықтың бойымен, 1 мин 

3 - 180 градусқа, 360 градусқа бҧрыла отырып 30 сек 

4 –аяқ қолдардың қимылымен  ҥйлестікте  30 сек.  

Тізенің иілуін, табаның жазылуын және табанды тірекке дҧрыс қойылғанын қадағалау қажет. 

 

ОРЫНДЫҚТА ОТЫРЫП ЖАСАЙТЫН ЖАТТЫҒУЛАР 

 

28. Б.Қ. - білекті ҥстелге тіреп,  орташа жағдайда, алақандарды қосып, саусақтарды тіктейміз. 

Білезік пен саусақтарды  неғҧрлым жоғары амплитудада сау қолдың кӛмегімен жазу және бҥгу, 10-

15 рет. 

29. Б.Қ. - жансызданған  қолдың алақанын ҥстелге тӛмен қаратып қоямыз, саусақтарды тіктеп, кәрі 

жіліктің буынының астына ҥлкен валик салынады. Білезік  пен саусақтарды жазу және бҥгу.                   

8-10 рет. 

30. Б.Қ. - қолды кеуде тҧсына қоямыз. Қолды кҥшпен босату. 15-20 сек. 

31. Б.Қ. - қолдың алақанын ҥстелге тӛмен қаратып қоямыз; резеңке ілмек  жансызданған   қолдың 

саусақ буынының деңгейінде, бинттің екінші ҧшы ҥстелгесау қолмен бекітілген. Резеңке бинтті  

барынша созып білезікті жазу. 

32. Б.Қ. — жансызданған  қолдың алақанын жоғары қаратамыз. Саусақтарды   сау қолдың 

кӛмегімен бҥгу және жазу. 10-15 рет 

33.  Б.Қ. - жансызданған  қолдың алақанын тӛмен қаратамыз. саусақтарды  бір уақытта және 

кезекпен жазу /сау қолдың кӛмегімен айналдырып отырып.  8-10 рет 

34. Б.Қ. - қолды тізеге қойып, орындықтың арқалығына сҥйеу,. Демді сыртқа созып шығарып, толық 

дем алу. 3-4 рет. 

35. Б.Қ. - жансызданған  қолдың алақанын ҥстелге тӛмен қаратамыз, саусақтар III саусаққа 

келтірілген, ҥлкен валик кәрі жіліктің буынының астына қойылады. III саусақты  қайыру және 

орнына келтіру /сау қолдың кӛмегімен айналдырып отырып/. 6-8 рет 

36. Б.Қ. - жансызданған  қолдың алақанын ҥстелге қоямыз , саусақтарды тіктейміз. 1 саусақты 

қайыру және орнына келтіру. 8-10 рет 

37.  Б.Қ. - солай. Иық   супинациясы және пронациясы 6-8 рет. 

38. Б.Қ. - қолды кеуде тҧсына қоямыз. Қолды кҥшпен босату. 15-30 сек. 

39. Б.Қ. - жансызданған қолдың шынтағының шетімен, "сытырлату" саусақты енжар иеміз және                        

I саусақпен бекітеміз. Әр саусақпен "Сытырлату" қимылын  және б.қ. 3-4 рет әр саусақты енжар 

айналдыру.. 

40. Б.Қ. - алақандарды тӛмен қаратып, білекті ҥстелге қоямыз, сау қолдың шыбықтары жазулы 

кҥйде. 

Білезіктердің орнын бір уақытта ауыстыру. Қарқын: баяу, орташа, жылдам. 8-10 рет. 

41. Б.Қ. - тік тҧру, қолды арқаға қою. Еркін жҥріс. Баяу қарқын. Еркін дем аламыз. 30-60 сек. 

42. Б.Қ. - орындықта отырып, қолды кеуде тҧсына қоямыз. Қол мен беттің бҧлшық еттерін босату. 

1-1,5 мин. 

43. Б.Қ. - қолды тізеге қойып, орындықтың арқалығына арқасын тіреп отыру,. Толық дем алу. 3-4 

рет 

Тамырдың лҥпілін санау, артериялық қысымды ӛлшеу. 
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БЕТ НЕРВІСІНІҢ НЕВРИТІ КЕЗІНДЕ ЖАСАЛАТЫН МИМИКАЛЫҚ ГИМНАСТИКА 

Беттің ассиметриясын жақсарту ҥшін мыналар қажет: 

1. Бір қырынан жатып ҧйқтау  (зақымданған жақпен), 

2. Тамақты зақымданған жақпен де, сау жақпен де шайнау. 

3. Кҥніне бірнеше рет 10-15 мин. бойы басты қолмен демеп, зақымданған жаққа иіп отыру 

(шынтаққа сҥйеніп), 

4. Бҧлшық  еттің сау жағынан зақымданған жағына қарай орамал байлау (тӛменнен жоғары 

қарай). 

Науқасқа сӛйлескеннен кейін, ал кейін  - сӛйлеп отырған сәтте  беттің сау жартысының бҧлшық етін 

босатуды ҥйрету. 

Арнайы  жаттығулардың мысалға алынған кешені  

(Н.А. Белованың кеңесі бойынша) 

1.  Қасты жоғары кӛтеру. 

2.  Қабақты тҥю. 

3.  Кӛзді жҧму (тӛмен қарай қарау – саусақпен жаны кеткен жақтағы қабақты ҧстап тҧрып кӛзді 

жҧму – кӛзді 1 минут жабық ҧстайды.) 3 рет қатарынан кӛзді  ашу және жҧму. 

4.  Ауызды жҧмып тҧрып кҥлімдеу. 

5.  Басты  тӛмен қарай тҥсіру, демді ішке тарту және  демді сыртқа шығарған сәтте  «пысқыру» 

және ерінді дірілдету, ысқыру. 

6.  Желбезекті кеңейту. 

7.  Кӛзді жиыру. 

8.  Жоғарғы тісті кӛрсетіп жоғарғы ерінді кӛтеру. 

9.  Тӛменгі тістерді кӛрсетіп тӛменгі ерінді тҥсіру  

10. Тістерді ашып ауызбен кҥлімдеу. 

11.  О – И дыбыстарын шығару   

12.  Май шамды ҥрлеп сӛндіру. 

13.  Ауызға су алып, ауызды жауып суды тӛгіп алмауға тырысып шаю. 

14.  Бетті ауамен толтыру. 

15.  Ауаны ауыздың бір жартысынан екінші жартысына екі жақпен бірдей кезекпен ауыстыру. 

16.  Ауызды жауып тҧрып ҧртты тӛмен тҥсіру. 

17. П – Ф – Р – В дыбыстарын шығару. 

18.  Тілді шығарып оны жҧқарту. 

19.  Ауызды ашып тілді алға және артқа, оңға және солға қозғау. 

20.  Ерінді алға созу. 

21.  Шеңбер бойымен қозғалған саусақтың қозғалысына кӛзбен қарау. 

22.  Ауыз жабық тҧрған кезде бетті ішіне тарту. 

23.  Жоғарғы ерінді тӛменгі ерінге тҥсіру. 

24.  Ауыз жабық тҧрған кезде тілдің ҧшымен  кезекпен таңдайда екі жаққа жҥгірту. 

 

КЕУДЕНІҢ ЖӘНЕ ЖАМБАСТЫҢ БҦЛШЫҚ ЕТІН ЖАТТЫҚТЫРУ ҤШІН. 

Б.Қ. - еденде қырынан жату;  қол тиісінше созылған, оң қолды басқа қойып;  қарама- қарсы  қолды  

шынтақтан бҥгіп,  білезікті иық буынының деңгейіне әкеліп тірейміз  (қол,  бас,  кеуде  және  аяқ  

тік сызық бойымен созылған). 

1. Б.Қ. - сол жақ қырына жату,  оң  қолды  жоғары созып,  сол  аяқты кӛтеру,    аяқты 3-5  минут 

ҧстап тҧрып тҥсіру. 

2. Б.Қ. - солай  оң жақ қырына,  оң  аяқты кӛтеру. 

3. Б.Қ. - оң жақ қырына жату,  оң  қолды  жоғары кӛтеру.  Екі аяқты кӛтеру,  3-5 сек. ҧстайды,  б.қ. 

4. Б.Қ. - солай,  бірақ оң жақ қырына жатып  . 

5. Б.Қ. - оң жақ қырына жату, сол  аяқты кӛтеру  ,  оған оң аяқты қосып  3-5 сек. ҧстап тҧру,  содан 

кейін  аяқты тҥсіру. 

6. Б.Қ. - солай,  бірақ оң жақ қырына жатып, екінші  аяқпен.  . 
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7. Б.Қ. -    кушеткаға қырынан жату,  серіктес аяқты ҧстап тҧрады,  қолды  белге қою қолмен иыққа 

жоғары қарай қимыл жасау  және т.б. 

8. Б.Қ. – қолды белге қоямыз, денені тік жағдайда 5-10-15-20 сек. ҧстап  тҧру. 

9.   1,  2,  3 - жаттығулар салмақ тҥсіру және қарсыласу арқылы жасалады. . 

 

II.   Тірек-қозғалыс аппараты ауырған жағдайда қолданылатын ЕДШ. 

Мойын және кеуде остеохондрозына арналған жаттығулар кешені. 

(Остеохондроз  - омыртқа    аралың    шеміршектің, буындардың,   сіңір   мен   сҥйектің ӛзгеруінен  

пайда  болған  ауру) 

1. Орындықта отырып, қолды шынтақтан бҥгу, аяқты тҥзу қойып (ӛкшеге кҥш тҥседі) 8-10 рет 

жылдам қарқынмен білезік пен жҧдырықты қысамыз, аяқты жіліншік пен табан буынынан бҥгеміз. 

2. Қолды шынтақтан бҥгеміз. Алақанды алға созамыз. 4 деп санағанда  қолды екі жаққа жауырын 

бір-біріне тигенше серпеміз, 4-6 рет, қол созылған кезде салмақ тҥседі. 

3. Қолды тӛмен тҥсіріп, алға және артқа қҧлаштай сермеу, 6-8 рет еркін орындау керек.  

4. Оң қолды белге қоямыз, сол қолды  шынтақ буынынан бҥгіп, алақанды алға созып, 2-3 рет 

қатайтып, босату, сосын оң қолмен 4-6 рет. 

5. Бір уақытта қатайтып екі қолды алға созу 3-4 рет. 

6. Қолды белге қойып, иықты жоғары кӛтеру және тҥсіру, босату 4-6 рет. 

7. «Арқанға ӛрмелеу»: жоғары, тӛмен қатайтып 4-6 рет қолды қозғау.  

8. Білезікті иыққа қойып, иық буынын алға және  артқа шеңбер жасап қозғау 8-10 рет. 

9. Оң қолды белге қойып, иықты алға және артқа айналдырып қимылдау 4-6 рет.  

10. Қолды белге қойып, иықты алға және артқа айналдырып қимылдау 4-6 рет.  

11. Бір уақытта қолды екі жаққа қатайтып тҥзеу 4-6 рет. 

12. Білезікті иыққа қойып, шынтақты денеге қысып, иықты кӛтеру, жауырынды қосу, иықты тҥсіру, 

содан кейін 4-6 рет иықты алға қарай баяу қатайтып кӛтеру. 

13. Қолды шынтақтан қатайтып бҥгу, жҧдырықты тҥйіп, босату, 4-6 рет. 

14. Қолды екі жаққа жіберіп, содан кейін алдына қарай айқастырып демді сыртқа шығару, 2-3 рет. 

15. Қолды белге қойып, оң қолды қатайтып жоғары кӛтеру, содан кейін босату, сосын сол  қолмен 4-

6 рет жасау. 

16. Екі қолды қатайтып, жоғары кӛтеріп 1 ден 3-4 ретке дейін ҧстап тҧру. 

17. Қолды мойынға қойып, иықты жоғары және тӛмен 6 рет қозғаймыз. 

18. Сол алақанды желкеге қойып, 1-3 дейін санағанда  алақанды баспен басу, 4-5 рет. 

19. Қолды екі жаққа жіберіп, иықты тӛмен тҥсіреміз, сол иықты алақанды тӛмен қаратып кӛтеру, 

сол қолды тіктеп, соны оң иықпен жасау, содан кейін екі қолды тҥсіру, 2-3 рет. 

20. Қолды маңдайға қойып, басты алға еңкейту, қолмен қарсылық кӛрсету, 4-6 рет. 

21. Қолды алға созу. Қайшылау, 8-10 рет.  

22. Қолмен  бетті ҧстап, екі жаққа кезекпен баспен қолды басып, алға қараймыз,  3-4 рет. 

23. Қолды иектің астына қойып, қолмен иекті алға жылжытқандай  басу,  3-4 рет. 

24. Қолды шынтақтан бҥгіп, шеңбер айналдыру – білезік, шынтақ және иық буындарымен 8-10 рет 

қайталау. 

25. Қолмен бетті ҧстап, бастың бҧрылуына  қарсылық кӛрсету, 3-4 рет. 

26. Қолды кеудеге қойып, иықты алға қарай, ӛзінен кері, ӛзіне қарай айналдыру. 6-8 рет.  

27. Қолды кеудеге қойып, білезікпен қысамыз , шынтақтарды тӛмен тҥсіріп, қатайтып жоғары 

кӛтеру 3-4 рет. 

28. Екі қолды кӛтеріп,  демді ішке тарту, тӛмен қарай еңкейіп, демді сыртқа шығару, 2-3 рет. 

29. Білезікті иыққа қойып, шынтақты денеге қысамыз, жауырынды қосып, кҥшпен ҧстау, 3-4 ретке 

дейін.  

30. Еңкею, қолды еркін сермеу. 5-8 рет. 

31. Таяқты тізеге қойып, алақандармен ӛзінен кері, ӛзіне қарай айналдыру.  

32. Таяқты сындырамыз,  4-5 рет демді сыртқа шығарамыз. 

33. Таяқты айналдырып қозғалу, алға еңкею және кері бағытта шалқаю, 4-5 рет. 

34. Таяқты кеудеге қою, Таяқты сындырамыз 3-4 рет. 

35. Оңға, солға ескек есу, 4 рет. 
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36. Таяқты кеудеге қойып, оған кедергі жасай отырып солға қарай тартамыз, ал содан кейін оңға, 2-

3 рет. 

37. 4 рет санағанда штанганы  жоғары кӛтеру, 4-5 рет. 

38. Таяқты табандардың арасында тігінен қысып, оны еңкейіп алға қайыру және ӛзіне тарту, 4-5 рет. 

39. Осылай, таяқты солға және оңға айналдыру. 4-5 рет. 

40. Таяқты еденге, қолды белге қойып, аяқтың ҧшымен, ӛкшемен және табанның ортасымен 

таяқтың ҥстінде  жҥру, 1 минут. 

41. Таяқты арқаға қойып, оны жоғары кӛтеру және тҥсіру, 4-5 рет. 

42. Таяқты артқа қайыру және қайталау 5-6 рет. 

43. Таяқтың бір шетінен ҧстап,  екінші шетін қатайтып және тҥсірмей жоғары кӛтеру, содан кейін 

екіншісін 2-4 рет. 

44. Таяқты алдынға ҧстап, оны желкеде қайыру, сол жақта және оң жақта,  2-4 рет. 

45. Доппен. Желкеден, шалқасынан және аяқтың астына қарай кезекпен ӛткізу 4-5 рет. 

46. Залда аяқтың ҧшымен, ӛкшемен, айқастыра адымдап жҥру және  жҥрудің т.б. тҥрлері.  

 

Омыртқаның бел жақ бӛлігінің остеохандрозы бар ауруларға арналған жаттығу кешенінің 

мысалдары 

 

N р/с Бастапқы қалып Жаттығуды сипаттау Мӛлшері 

 

1 Шалқасынан жату, қол 

кеуде тҧсында, аяқ, 

тізе және жамбас 

буындарынан бҥгулі  

(жастықша сегізкӛздің 

астында). 

Қолдың білезіктері мен табандарын бір уақытта ию, 

жазу. 

6-8 рет 

2 Солай 1 деп санағанда қолды алға созып - тӛмен тҥсіреміз , 

сол аяқ оң аяқтың ҥстінде қолдың деңгейімен 

тіктейміз,                      2 деп санағанда - б.қ.  Содан 

кейін оң аяқпен солай жасау. 

3-4 рет 

3 Солай 1 деп санағанда – бас пен қолды  еденнен кӛтеру 

және 4 - 5 сек. ҧстап тҧру 

3-4 рет 

4 Солай Солай  жаттығу, бірақ еденнен табанды 3-5см. 

кӛтеру  

4-5 рет 

5 Солай қолдың 

білезігін иыққа қою  

Иық буынын қатайтып шеңбер жасап қозғалту, 

(басты алға созып кӛтеріңкіҧстау). 

6-8 рет 

6 Солай, қол кеуде 

тҧсында. 

Қолды алға қарай кӛтеру, оң аяқты қолдың 

деңгейінде тіктеу (аяқтың басын ӛзіне қарату), содан 

кейін қол мен аяқты тҥсіру, кҥшпен тербеп, бас пен 

иықты бір уақытта кӛтеру. 

5-6 рет 

7 Солай қолдың 

білезігін иыққа қою 

Бір қолдың шынтағын қарсы тізеге созу және оны 4-

5 сек. ҧстап тҧру. Солай  екінші қолмен қайталау. 

4-5 рет 

8 Солай, қол екі жаққа. Сол тізені, басты бір уақытта кӛтеріп  кеудеге тарту,  

оң аяқты тіктеу (табанды ӛзіңе), оны денеден 3-5 см. 

кӛтеру және 4-5 сек. ҧстап тҧру.  Солай  екінші 

аяқпен. 

3-4 рет 
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9 Солай, қол кеуде 

тҧсында, бас кӛтеріңкі. 

Қолмен екі тізені қҧшақтау, демді ішке тарту және 

осылай 2-3 сек. ҧстап тҧру,   демді сыртқа шығару. 

3-4 рет 

10 Солай, Қол белде. Бас 

кӛтеріңкі. 

, Баяу (қатайтып) еденнен кӛтерілген аяқты кезекпен 

бҥгу (қабырғадан итерген секілді). 

6-8 рет 

11 Солай, қолды ішке 

қоямыз. 

Диафрагмалық дем алу. 3-4 рет 

12 

 

 

Етпетінен жату ( іштің 

астына жастық 

қойылады), қолды 

иектің астына қою. 

Аяқты тізеден кезекпен бҥгу және жазу   (еркін, 

қатайтпай). 

8-10 рет 

13 Солай Аяқты тік ҧстап,еденнен кезекпен 3-5 см кӛтеру 

(иекті ӛзіне қарай тарту) және 4-5 сек. ҧстап тҧру 

3-4 рет 

14 Солай, аяқтың 

башпайларымен еденді 

тіреу. 

Аяқтың сыртқы бҧлшық еті мен бӛксенің бҧлшық 

етіне 4-5 сек. изометриялық кҥш тҥсіру - 3-4 

сек.босату.  

4-5 рет 

15 Солай, аяқты тік ҧстау, 

сол аяқ оң аяқтың 

ҥстінде 

(айқастырылған). 

Оң аяқты тізеден оң жақ аяқтың қарсылығымен 3-6 

сек. бҥгу-босату, аяқтарды ауыстыру. 

4-6 рет 

16 Солай, және  екі жаққа 

ашып, табанды  бірге 

қосып аяқты тізеден 

бҥгу. 

Тізені еденнен 2-3 см. кӛтеру және 2-3 сек.  ҧстап 

тҧру 

3-4 рет 

17 Солай, аяқты тіктеп, 

қолдың білезігін 

иектің астына бҥгіп 

ҧстау. 

Қолмен және аяқпен  жҥзіп келе жатқандай қимыл 

жасау (белді бҥкпей тӛмен орындау). 

6- 8 рет 

18 Солай, қолды екі 

жаққа жіберу. 

Басты, қол мен аяқты еденнен кӛтеру (белді бҥкпей 

тӛмен орындау) - 3-6 сек. ҧстап тҧру (демді босату).  

3-4 рет 

19 Қолдың  білезігін 

тізеге қоямыз 

сол аяқ пен оң қолдды теріс қарай  кӛтеру (арқаны 

кҥжірейту, еңкеймеу) – 3-5 сек ҧстап тҧру. 

3-4 рет 

 

 

20 Солай Тізені шынтаққа тартып қарама-қарсы  ҧстап тҧру 3-

4 сек. - б.қ. басқа тіземен де солай.  

3-4 рет 

21 Солай Диафрагмалық дем алу (демді сыртқа шығару 

арқаны дӛңгелету). 

3-4 рет 

22 Солай  Б.Қ. - демді ішке тарту, шығарғанда қолды тіректен 

бҥгіп, ию, ӛкшеге отыру, басты  қолдың арасына 

тҥсіру.  

3-4 рет 

23 Солай Екінші аяқтың ҧшымен жылжып бір аяқтың 

ӛкшесіне отыру,  тік ҧстап,  салмақ тҥсірілген аяқты 

артқа созамыз. 

3-4 рет 
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24 Гимнастикалық 

қабырғаның кӛлденең 

шабағына тҧру, қол  

рейкаға қоямыз, 

иықтың деңгейінде. 

Қолды созу, басты қолдың арасына ию, аяққа тік 

отыру. 

3-4 рет 

25 Гимнастикалық 

қабырғаға бетімен 

қарап тҧру, қолды  

рейкаға қоямыз, 

иықтың деңгейінде. 

 Тізелерді ашып жҥресінен отыру, басты алға 

қолдың арасына еңкейту, осы қалыпта 3-4 сек. 

кідіру. 

4-5 рет 

26 Солай Сол аяқтың ҧшымен кӛтерілу, сол жақ тізені  иекке 

тарту. Аяқтарды ауыстыру. 

3-4 рет 

27 Негізгі тҧрыс Залда жҥру, босаңсытатын жаттығу, тыныс алу  

жаттығуы. 

 

Жас ауруларға арналған  дене шынықтыру дайындығы ҥшін 2-ден бастап 6-ға дейінгі жаттығуларды 

салмағы 0,5 - 2 кг гантельді қолға ҧстап тҧрып  жасауға болады. 

БОЙДЫҢ НЕГІЗГІ АҚАУЛАРЫН ТҤЗЕТУ 

 

N 

р/с 

Бойды  тік ҧстау ақауы Бҧлшық етті нығайту Бҧлшық  етті созу Ескерту 

1. 

 

Қанат тәрізді жауырын 

және иық буынын алға 

қарай ҧстау 

• трапеция тәрізді  

• ромб тәрізді 

• кеуде 

 

 

 

2. 

 

Дӛңгелек сым 

(омыртқаның кеуде 

бӛлігінің физиологиялық 

иінінің ӛзгеруі) 

•    арқаның ҧзын бҧлшық 

етінің кеуде бӛлігі  

•    Кеуде жасушасының 

алдыңғы бӛлігі 

(қабырғааралық, кеуде, тісті) 

 

 

3. 

 

Белдің гиперлордозы 

(жамбастың еңкею  

бҧрышы ҥлкейген) 

 

•    іш пресінің тік бҧлшық 

еті 

 •   бӛксенің артқы беті 

 

•    бӛксенің алдыңғы беті  

•    арқаның ҧзын бҧлшық 

етінің бел жақ бӛлігі 

•   белдің  тӛрт бҧрышты 

бҧлшық еті  

•    бел-мықын сҥйегі 

Аяқтың   

ҧшымен 

жҥрмеу 

ӛйткені  

бҧл кезде  

гиперлорд

оз 

ҥлкейеді 

4. 

 

Жалпақ арқа (омыртқаның 

физиологиялық иілуінің  

кейде олардың жылжуы 

арқылы ӛзгеруі; кеуде 

жасушасынан кейін қалуы; 

қанат тәрізді жауырын 

•    жауырын аралық 

саланың бҧлшық еті 

(трапециия тәрізді, ромб 

тәрізді) — қанат тәрізді 

жауырын болған кезде 

•    арқаның ҧзын бҧлшық 

етінің кеуде бӛлігі 

 

Орын 

алып 

отырған 

бҧзылыст

арға 

байланыс

ты 

олардың 

білінуі 
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5. 

 

Жазылған бел  лордозы 

(бӛксенің еңкею бҧрышы 

азайған) 

 

•    ҧзын бҧлшық еттің бел 

жақ бӛлігі  

•    белдің  тӛрт бҧрышты 

бҧлшық еті  

•    бел-мықын сҥйегі  

•    бӛксенің алдыңғы бӛлігі 

•    қҧйрық 

•    бӛксенің артқы бӛлігі 

•    іш қуысы пресінің тік 

бҧлшық еті 

 

 

 

6. 

 

Бойды  тік ҧстаудың 

фронтальды 

жазықтығының  бҧзылуы 

(асимметриялық мҥсін) — 

бір иық, жауырын 

екіншісінен жоғары, 

белдің ҥшбҧрышының  

асимметриясы, 

фронтальды жазықтық 

бойынша омыртқаның 

тҧрақсыз ауытқуы  

•    трапеция тәрізді  

• жауырынның  кӛтерілетін 

бҧрышы  

•    ромб тәрізді  

•    жауырын асты 

 

•     арқаның кең бҧлшық еті  

•    кеуденің  бҧлшық еті 

(тҥсірілген иық жағындағы) 

 

Асимметр

иялық 

жаттығул

ар 

пайдалан

ылады 

 

Мҥсіннің бҧзылуы,  жаттығулар кешені. 

 

Тҥзету гимнастикасы кешенін қарау. 

Жалпақ арқа (қосымша жаттығу). 

1. Б.Қ. – аяқты екі жаққа қоямыз, қол белде. 

1-2 - баяу алға еңкею, еденге қол тигізу – демді сыртқа шығару, 

3-4 - Б.Қ. – демді ішке тарту. 6-8 рет 

2. Б.Қ. – тік тҧру, қабырғадан адымдау, қолды желкеге қою, арқамен қабырғаға сҥйену. 

1-2 -  қабырғаға желкемен сҥйеніп еңкею, 3-4 - б.қ. 6-8 рет 

3. Б.Қ. –тізеге және қолдың білезігіне тҧру. 

1-2 - аяқты жоғары сермеу , еңкею – демді ішке тарту,  

3-4 - Б.Қ. – демді сыртқа шығару, екінші  жақ аяқпен солай 6-8 рет қайталау 

4. Б.Қ. шалқасынан жату, қол кеуде тҧсында.  

1-2 - екі тізені қолмен кеудеге тарту, басты аздап кӛтеріңкіреу, 

3-4 - Б.Қ., демді ҧстамау.  6-8 рет 

5. Б.Қ. – солай,  табанмен тҧрып, қолдың білезігін басқа қойып, алақанға кҥш тҥсіру. 

1-2-3-4 - «кӛпір» қолға және аяққа, сҥйену арқылы 5-6-7-8 - б.қ. 3-4 рет 

Орындық және дӛңгелек арқа (қосымша жаттығу). 

1. Б.Қ. – тік тҧру, аяқты алшақ ашамыз, таяқты жауырынға жабыстырамыз. 

1-2 - денені солға бҧру, 3-4 - Б.Қ., солай оңға. 6-8 рет 

2. Б.Қ. – солай. 

1-2 - денені артқа еңкейту – демді ішке тарту, 3-4 - Б.Қ. – демді сыртқа шығару, 

5-6 - арқаны тік ҧстап еңкею – демді сыртқа шығару, 7-8 - Б.Қ. – демді ішке тарту. 4-6 рет 

3. Б.Қ. – орындықта отырып, арқаны арқалыққанық тірейміз , Қол белде. 

1-2-3-4 - арқаның бҧлшық етін қатайту, иықты қайыру, жауырынды қосу,  

басты кӛтеру және  арқа мен аяқты барынша тіктеу, 5-6 - б.қ. 4-6 рет 

4. Б.Қ. – шалқасынан жату. 

1 - табанмен тҧрып, қолды жоғары созамыз, 2-3 - арқаның бҧлшық етін қатайту,  

арқаны барынша тіктеу, 4 - Б.Қ. 4-6 рет 

5. Б.Қ. –тӛрт тағандап тҧру.   

1-2-3 - еңкею, басты кӛтеру және оны артқа шалқайту, 4 - б.қ. 6-8 рет 

6. Б.Қ. – шалқадан жату, қолдың алақан жағын желкеге қойып,. 

1-2-3-4 - «кӛпір» жасау. 2-3 рет  
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Арқа дӛңгеленіпиілген кезде жасалатын жаттығулар кешені 

1. Б.Қ. - О.С.  

1 - денені алға қарай еңкейту, оң қолды алға, сол қолды артқа, 2 - қолдың орындарын ауыстыру 

««кроль»), 3 - қолды ауыстыру, 4 - б.қ. 6-8 рет 

2. Б.Қ. - О.С.  

1 - денені алға қарай еңкейту, қолды еденге тигізу, тізені  тік ҧстау, 

2 - Б.Қ. 6-8 рет 

3. Б.Қ. - О.С.  

1 - тізені таянып отырып, 2 - таянып жату (секіру арқылы), 3 - тізені таянып отырып, 4 - б.қ. 4-6 рет 

4. Б.Қ. - еденде отыру, қолды жоғары созу. 

1-2-3 - денені серіппелі еңкейту, кеудеге тізені тигізуге тырысу, 

4 - б.қ. 4-6 рет 

5. Б.Қ. - қолды жоғары кӛтеру. 

1 -  оң аяқты сермеу, қолды аяқтың ҧшына тигізу, 2 - Б.Қ., 3 - сол аяққа тигізу, 4 - б.қ., 5 - екі  аяқты 

сермеу, 6 - б.қ.  4-6 рет 

6. Б.Қ. - шалқадан жату, қол кеуде тҧсында. 

1-2 - аяқты тік жоғары кӛтеру, 3-4 - Б.Қ. 8-10 рет 

7. Б.Қ. - Етпетінен жату, қолдың алақан жағы кеуденің жанында  . 

1 - қолға тҧру, 2 - тізеге тҧру , 3 - ӛкшеге созылу, 

4 - Б.Қ. 6-8 рет 

8. Б.Қ. - қолды белдің астына қою. 

1-2-3-4 - жауырынға тҧру, соңына дейін арқаны тік ҧстауға тырысу. 3-4 рет 

9. Б.Қ. - тізе-шынтақ. 

1-2 - оң аяқты артқа созу, еденде ӛкшеге отыру, жартылай шпагат жасау, 3-4 - Солай екінші  жақ 

аяқпен  6-8 рет қайталау 

10. Б.Қ. - шалқасынан жату, бастың астында медицинболды қойып, (немесе ҥлкен доп) қолды екі 

жаққа жіберіп, доппен сырғанау (дененің жоғарғы бӛлігі). 10-15 минут 

 

Лордотикалық  мҥсін жағдайында жасалатын жаттығулар кешені. 

1. Б.Қ. – аяқты алшақ, қолды белге қоямыз. 

1-2-3 – аяқтың ҧшына серіппе тәрізді еңкею, 4 - б.қ. 4-6 рет 

2. Б.Қ. -, аяқты алшақ қойып, қолды тіреп,  еденге отыру. 

1-2-3 - денені алға қарай серіппе тҥрінде еңкейту, тізені  бҥкпеу – демді сыртқа шығару, 

4 – демді ішке тарту. 4-6 рет 

3. Б.Қ. - О.С. 

1-2 – қол оң жақ тізеге созылады– демді сыртқа шығару, 

3-4 - Б.Қ. – демді ішке тарту. 4-6 рет 

4. Б.Қ. -, қол тіреп,  отыру. 

1-2 - тізені  кеудегебҥгу , табандарды кӛтереміз, 3-4 - Б.Қ. 4-6 рет 

5. Б.Қ. – шалқасынан жату. 

1-2-3-4 - аяқты жоғары кӛтереміз, 5 - оң аяқты тҥсіру, 6 - сол аяқтытҥсіру. 4-6 рет 

6. Б.Қ. - қолды жоғары кӛтеру. 

1-2 -, қолды екі жаққа жіберіп, отыру 3-4 - Б.Қ. 6-8 рет 

7. Б.Қ. - О.С. 

1 - тізеге отырып таяну, 2 - таянып жату, 3 - тізеге отырып таяну, 4 - Б.Қ. 4-6 рет 

8. Б.Қ. – аяқты алшақ, қолды желкеге қою. 

1 - денені солға еңкейту – демді сыртқа шығару, 2 - б.қ. – демді ішке тарту, 

3-4 - солай  оңға. 4-6 рет 

9. Б.Қ. – Тӛрт тағандап тҧру 

1-2 - ӛкшеге отыру – демді сыртқа шығару, 3-4 - Б.Қ. – демді ішке тарту. 2-4 рет 

10. б.қ. – қолды екі жаққа жіберіп, тік тҧру. 

1 -  аяқпен сермеп, тізенің астынан шапалақ ҧру , 2 - б.қ., 3-4 - солай екінші  жақ аяқпен 4-6 рет 

қайталау 
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Кеуде воронка тәрізді болған жағдайда қолданылатын жаттығулар кешені. 

1. Б.Қ. – О.С., қол кеуде тҧсында жоғары кӛтеріліп, саусақтар айқастырылған – демді ішке тарту, 

саусақтарды ашпай қолды екі жаққа қайыру, содан кейін тҥсіру және босату – демді сыртқа шығару. 

4-6 рет 

2. Б.Қ. – тік тҧру, аяқ табан еніне, қол иыққа қойылады. Арқаны шалқайту, қолды жоғары кӛтеріп, 

демді ішке тарту, б.қ. оралу – демді сыртқа шығару. 4-6 рет 

3. Б.Қ. – солай, оң қол жоғарыда, сол қол тӛменде, доға етіп алға жҧлқып ауыстыру, осылай тҧру. 

Оларды алға және артқа қайыру. 8-10 рет 

4. Б.Қ. – тік тҧру, алға еңкею, аяқ иықтың енімен, қол екі жаққа жіберіледі,  екі қолды еденге кезек 

тигізіп денені солға, содан кейін оңға еңкейту. 10-12 рет 

5. Б.Қ. – тік тҧру, аяқ иықтың енімен, қол екі жаққа қойылады, алақандарды қабырғада ҧстау, 

қолмен қабырғаны басқанда – демді сыртқа шығару, б.қ. оралу – демді ішке тарту. 4-6 рет 

  

Гимнастикалық таяқпен жаттығу. 

1. Б.Қ. – тік тҧру, аяқ иықтың енімен, таяқ бастан жоғары қойылады. 

1-2 - жауырынға таяқты тҥсіру – демді ішке тарту, 3-4 - б.қ. оралу – демді сыртқа шығару. 5-7 рет 

2. Б.Қ. – Солай, таяқ жауырында. 

1-2 - таяқты жоғары кӛтеру – демді ішке тарту, 3-4 - б.қ. оралу – демді сыртқа шығару. 5-7 рет 

3. Б.Қ. – солай. 

1-2 - денені оңға, 3-4 – солға бҧру. 6-8 рет  

4. Б.Қ. – белдікке асылу, қолды кең ҧстау  (иықтан кеңірек), тартылу. 1-5 рет 

5. Б.Қ. – етпетінен жату, қол кеуде тҧсында. Иіліп, басты кӛтеру, иықты, қолды артқа жіберу. 3-5 

минут осылай тҧру, содан кейін б.қ. оралу 4-7 рет 

6. Б.Қ. – еденге таянып жату, . 5-10 рет 

7. Б.Қ. – еденде отыру, аяқтың ҧшын тіректің астына, қолды бастың  астына  қойып, валикке алдын 

ала жату, иықты еденге тигізуге тырысу, б.қ. оралу 3-7 рет 

8. Б.Қ. – отыру, қолды артқа қайыру, ӛкшені және қолдың білезігін тіреп бӛксені кӛтеру, еңкею, 3-5 

секунд осылай тҧру. 3-5 рет 

9. Б.Қ. – О.С. қолды артқа қайырып еңкею – демді ішке тарту, б.қ. оралу – демді сыртқа шығару. 4-6 

рет. 

 

Кеуде жалпақ болған кезде жасалатын жаттығулар кешені. 

1. Б.Қ. – О.С., қолды жоғары кӛтеру, еңкею, демді терең ішке тарту, кеуде тҧсынан тӛмен қарай – 

демді сыртқа шығару. Баяу қарқынмен 8-10 рет 

2. Б.Қ. – тік тҧру, аяқ иықтың енімен, қол бастың астына  қойылады. Шынтақтар мен басты артқа 

барынша қайыру, жауырынды қосуға тырысу. Орташа қарқынмен.  

3. Б.Қ. – О.С. Терең дем алу. Иықты кӛтереміз – демді ішке тарту, тҥсіру - демді сыртқа шығару. 7-8 

рет 

4. Б.Қ. – 40-60 секунд кӛлденең шабаққа асылу. Бҧл кезде серіктес қолмен арқаны жауырын тҧсынан 

басып сыртқа қайырады, кеудені алға, осылайша омыртқаның кеуде бӛлігін еңкейтеді.   

5. Б.Қ. – шалқадан жатып, қолмен гантельді жоғары кӛтересіз. Орташа қарқынмен, бас бармақтың 

кҥші гантельдің салмағын 15-20 рет кӛтеру ҥшін жетерлік болуы тиіс. 

6. Б.Қ. – шалқадан жатып, тізені бҥгеміз, алақанмен еденді тіреп «кӛпір» жасау. Баяу қарқынмен. 4-

6 рет 

7. N 3-ті қайталап жаттығу. 

8. N 5-ті қайталап жаттығу. 

9. Б.Қ. – Етпетімызден жатып, қолды екі жаққа жібереміз. Қолды неғҧрлым жоғары кӛтеріп, 

барынша еңкейіп, . 3-4 секунд осылай тҧрамыз. Б.қ. оралу, босату. 6-8 рет 

10. Б.Қ. – тік тҧрамыз,  арқаны қабырғаға тіреп тҧрамыз, қолды жоғары кӛтеріп, білезікті қабырғаға 

тигіземіз, аяқты бҥкпеуге тырысып, еңкейеміз. Баяу қарқынмен 6-8 рет. 

11. Б.Қ. Кӛлденең шабаққа асыламыз. 8-10 рет тартыламыз. 

12. Терең дем аламыз. Жаттығулардың кӛмегімен жалпақ кеуденің кӛлемі мен икемділігін  кӛтеруге 

болады. Оның формасы да жақсарады.  
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СКОЛИОЗ КЕЗІНДЕГІ ЕДШ 

 

Омыртқаның айналасында «бҧлшық ет корсетін» жасау және оның қисаюына кедергі келтіру ҥшін 

міндетті тҥрде орындалатын  арнайы жаттығулардың белгілі бір сериясы  болады. Бҧл 

жаттығулардың  бастапқы қалпы - шалқасынан және тек ішпен жату. Тек жатып қана орындалады! 

Негізінен омыртқаның изометриялық жҧмысы, демек дененің жекелеген бӛліктерін статикалық 

кҥшпен 6 – 10 секунд бойы ҧстап тҧру. 

Мына жаттығулар: 

1. Б.Қ. шалқадан жатып, қолды дененің бойымен созу. Басты алға қарай кӛтеріп, иекті кеудеге 

тигіземіз, басты осылай 6 сек. ҧстап тҧру. 

2. Б.Қ. солай.   Баяу, кезекпен оң және сол аяқты  90 градустық бҧрышқа дейін кӛтеріп 6 сек. 

ҧстап тҧру. 

3. Б.Қ. солай, қолды екі жаққа жібереміз, алақандармен еденді тірейміз. Басты  6 сек. бойы 

кӛтермей, екі қолды тҥзу ҧстап, еденнің ҥстіне басып тҧрамыз. 

4. Б.Қ. солай, қол кеуде тҧсында. Аяқты  еденнен 20 – 30 см кӛтеріп 6 сек. бойы ҧстап тҧру. 

5. Б.Қ. солай, қол белден тӛмен, жамбастың омыртқа сҥйектеріне тіреледі. Демді ішке тартып, 

сыртқа шығару, тағы да демді ішке тартып және ҧстап , ішімізді кҥшпен 6 сек ішке тартып тҧрамыз, 

содан кейін қатайтып, екі қолмен қабырғамызды қысып тҧрамыз. Жаттығуды 3 рет қайталау. 

6. Б.Қ. сол жақ қырымызға жатып, аяғымызды тік созамыз, аяқтың басын тартып, оң қолды 

бастың астына, сол қолды шынтақтан бҥгіп, еденге тірейміз. Екі аяқты кӛтеріп 6 сек. ҧстап тҧрамыз. 

Сол жақ қырынан да солай. 

7. Б.Қ. етпетінен жату, қолды дененің бойымен созамыз, басты маңдаймен еденге тірейміз. 

Басты шалқайтып 10 сек. ҧстап тҧрамыз. 

8. Б.Қ. солай, қолды шынтақтан бҥгеміз, алақандарымызбен еденді тірейміз, иекті білезіктің 

сырт жағына тірейміз. Кҥш тҥсірілген оң және сол аяқты кезекпен артқа кӛтеріп, оларды ең шекті 

жағдайда 10 сек. ҧстап тҧрамыз. Бӛксемен  еденге нық отырамыз . 

9. Б.Қ. солай, қолымызды екі жаққа жіберіп, еденгетірейміз,  маңдайымызды еденге тірейміз. 

Қолмен 60 сек. еденге басып тҧрамыз. 3 рет қайталау. 

10. Б.Қ. солай; жаттығу 2 фазадан тҧрады: 

а) қолды жоғары созып, алақанмен еденді тіреп, маңдайды еденге тірейміз, аяқты аяқтың ҧшын 

созамыз. 10 сек.бойы осылай еденнің ҥстімен қажетінше созыламыз. 

б) еңкейіп, басты, қолды, иықты, аяқты кӛтереміз. 10 сек. ҧстап тҧрамыз. 

Екі фазалы жаттығу 6 рет қайталанады. 

Осы 10- жаттығу – басқа арнайы тҥзетуге арналған жаттығуларға негіз болады. Әрбір жаттығу 3 рет 

қайталанады. 

Бойды тік ҧстауда болатын аз ғана бҧзылыстарда  тҥзетуге арналған мынадай гимнастикалық 

жаттығулар жасауға кеңес беріледі: 

 

Тҥрегеліп тҧрып гантельмен жаттығу 

 

1. Б.Қ. - О.С. 1 –, оң қолды алға, сол қолды артқа жіберіп, денені алға қарай еңкейту, 2- қолды 

ауыстыру, 3 – тағы бір рет ауыстыру, 4 – б.қ. 6–8 рет 

2. Б.Қ. - О.С. 1 – қолды жоғары кӛтеріп оң аяқтың ҧшымен артқа қарай тҧрамыз, 2 – сол аяқтың 

ҧшына кӛтерілеміз, 3 – осы қалыпты ҧстап  тҧрамыз, 4 – б.қ. 6-8 рет  

3. Б.Қ. - қолды жоғары кӛтереміз. 1-2-3-4 –, қолды екі жаққа жіберіп, баяу  отырамыз , 5-8 - б.қ. 8–10 

рет 

4. Б.Қ. - О.С. 1 – қолды алға жібереміз, 2 – қолды жоғары кӛтеріп, аяқтың ҧшына тҧрамыз, 3 – қолды 

екі жаққа жібереміз, 4 – б.қ.  4–6 рет 

5. Б.Қ. - О.С. 1 – аяқтың ҧшына тҧрып, қол мен иықты артқа қайырып, жауырынды қосамыз, 2 – 3 – 

ҧстап тҧрамыз, осы қалыпты ҧстаймыз,  4 – б.қ. 6–8 рет 

6. Б.Қ. - аяқты иықтың бойымен ҧстаймыз. 1 –, қолды екі жаққа жіберіп, денені алға қарай 

еңкейтеміз, 2 – гантельді еденге тигіземіз, 3 – қолды екі жаққа жібереміз, 4 – б.қ. 6–8 рет 

7. Б.Қ. - О.С. 1-2 –, қолды  алға созып, отыру, 3 – аяқтың ҧшын кӛтеру, 4 – тҥсіру, 5–6 – б.қ. 6–8 рет 

8. Б.Қ. - қолды екі жаққа жібереміз. 1 – оң қолды иыққа қойып, сол қолды тҥзу ҧстаймыз, 2 – 

керісінше. 10-20 рет 

9. Б.Қ. - алақанымызды жоғары қаратып қолымызды алға созамыз,. 1 – иыққа қарай бҥгеміз, 2 – б.қ.  

10–20 рет 
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10. Б.Қ. - О.С., оң және сол аяқпен жаттығу, «Қарлығаш» жаттығуын орындаймыз.       10–15 рет 

 

 

Отырған кҥйде ауа толтырылған доппен жаттығу 

 

1. Б.Қ. – отыру, қолды екі жаққа жіберіп, оң алақанды допқа қойып, доп оң жақта, тізенің 

деңгейінде.  

1–2 – аяқты кӛтереміз, допты сол қолға домалатамыз, 3–4 – сол қолдан аяқтың астына қарай 

домалатамыз. 6–8  рет  

2.  Б.Қ. - допты бастан жоғары ҧстаймыз. 1 – оң аяқты сермеп допқа тигіземіз, 2 – Б.Қ., 3 – сол аяқты  

сермеу, 4 – Б.Қ., 5 – екі аяқты сермеу, 6 – Б.Қ.   6–8 рет 

3.  Б.Қ. -,  қолды тіреп, допты табанның астына басамыз. . 1 – бӛксені кӛтеру, 2 – Б.Қ., 3 – аяқты 

жоғары кӛтеру, 4 – Б.Қ.  6–8 рет 

4.  Б.Қ. - солай, қолды белге қоямыз белде1 – аяқты кӛтереміз, 2 – қолды екі жаққа жібереміз, 3 – 

қолымыз белдебелде, 4 – Б.Қ. 6–8 рет 

5. Б.Қ. - допты бастан жоғары ҧстаймыз. 1 – аяқты жоғары, екі жаққа сермеп, допты аяқтың арасына 

қысып, еденге тигізу  

2 – Б.Қ., 3–4 - Солай.   6–8 рет   

6.  Б.Қ.  - қолды тірейміз, табанымызда нық тҧрамыз, допты тізенің арасына қысамыз. 1 – бӛксені 

кӛтеру, 2 – оң аяқты тҥзулеу, 3 –  аяқты қою, 4 – б.қ.. Екінші  аяқпен де солай 6–8 рет 

7.  Б.Қ.  - допты бастан жоғары ҧстаймыз, аяқты еденнен 30 см.кӛтереміз, «Қайшы» жаттығуы 

(айқастырылған және қатар). 20-30 рет 

 

Ауа толтырылған доппен шалқадан жатып жаттығу 

 

1.  Б.Қ.  - қолды екі жаққа жібереміз, допты табанмен басып тҧрамыз. 1 – аяқты тік бҧрышқа дейін 

кӛтереміз, 2 – Б.Қ. 10–12 рет 

2.  Б.Қ.  –ол да  солай. 1– басты кӛтереміз, допқа қараймыз, жауырын мен иықты еденнен 

кӛтермейміз, 2–3 – қалыпты жағдайды ҧстаймыз , 4 – Б.Қ. 6–8 рет 

3.  Б.Қ. - қол жоғары, доп табанда. 1 – отыру, доп қолда, 2 – Б.Қ. допты бастан жоғары ҧстаймыз, 3 – 

отыру, доп табанда, 4 – Б.Қ. допсыз.  10–12 рет 

4. Б.Қ. - қолды екі жаққа жібереміз, доп табанда. 1 –аяқ кеудеге бҥгіледі, 2 – аяқты жоғары тіктеу,  

3–4 – баяу тҥсіру  6–8  рет 

5.  Б.Қ. - қол доппен бастан жоғары,?. 1 – бӛксені кӛтеру, 2 – оң аяқты тҥзулеу, 3 –  аяқты қою, 4 – 

Б.Қ. солай екінші  жақ аяқпен. 6–8 рет.  

 

 

Буындарға арналған жаттығу. 

Иық буындарына  арналған жаттығу. 
 

1. Б.Қ. - О.С., алақандарды ішіне қаратып баяу және кҥшпен  алға созу және қайтадан екі жаққа 

қайыру. Қайталау 3-4 рет. 

2. Б.Қ. - О.С., баяу және кҥшпен   екі жаққа иықтың деңгейімен қайыру, алақандарды тӛмен 

қаратып, қолды тҥсіру б.қ. 3-4 рет қайталау. 

3. Б.Қ. - қолды екі жаққа жіберу, Қолды жоғары және тӛмен  қысқа жылдам сермеу. Қайталау 3-4 

рет. 

4. Б.Қ. – сол сияқты, денені оңға, солға бҧру, қолды екі жаққа созу. 3-4 рет қайталау . 

5. Б.Қ. - О.С. 1 - қолды алға созу; 2 - қолды жоғары кӛтеру; 3 - қолды алға созу; 4 - б.қ. 3-4 рет 

қайталау. 

6. Б.Қ. - саусақтарды иыққа қойып, иықты оңға, солға айналдыру. 3-4 рет қайталау. 

7. Б.Қ. - бетті «швед қабырғасына» қаратып тік тҧру, рейкаларды буындардың жылжу 

мҥмкіндігімен жоғары қарай бір-бірлеп ҧстаймыз немесе жай қабырғаға тақалып тҧрамыз, қолды екі 

жаққа жіберіп, саусақтармен қабырғаны бойлап жоғары кӛтерілеміз. 4-5 рет қайталау. 

8. Ауыратын иықтағы қолды артқа қайырамыз, алақанды артқа бҧрып таяқты аламыз. Таяқтың 

екінші ҧшын бос қолмен аламыз да,оны жоғары және қырына созамыз.   3-4 рет қайталау. 
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9. Б.Қ. - тік тҧру немесе отыру. 1 - ауыратын қолды желкеге қоямыз; 2 - бастан жоғары кӛтереміз; 3 - 

алға созамыз; 4 –Ауру қолдың шынтағының астына кітап немесе басқа затты саламыз, сӛйтіп 

иықтың сіңірлерін созамыз. 4 рет қайталау. 

10. Бойдағы буындарды созып гимнастикалық қабырғаға 30 секунд бойы асылып тҧру. 2 рет 

қайталау . 

11. Қайырғанда  және бҥккенде қимылды шекті амплитудаға (ауырғанға дейін) жеткізу керек. 

Барлық белсенді қимылдар иықтың  бҧлшық етіне қатты кҥш салу арқылы жасалады. Бҧл 

қимылдарды пассивті жаттығу тҥрінде жҥргізген пайдалы.   

 

 

Шынтақ буындарына  арналған жаттығу. 
 

1. Қолдың шынтақ буындарын гантельмен қарсыласпай бҥгу және жазу. 4-6 рет қайталау. 

2. Қолды бҥгу: шынтақтарды иықтың деңгейіне  екі жаққа немесе алға кӛтеріп, белдің деңгейіне 

шынтақты артқа (дененің сыртына) қайырып бҥгу. 3-4 рет қайталау. 

3. Гимнастикалық қабырғаға асылу 30-40 секунд. 

4. Отырып жасаймыз, науқастың шынтағы ҥстелде немесе шынтақ буындарын иетін және жазатын 

нҧсқаушының қолында,  қимылды баяу, баппен жҥргізу қажет, 3-4 минут. 

 

Кәрі жілік буындарына  арналған жаттығу 

 

1. Қолдың білезіктерін қарсылықсыз және қарсылықпен бҥгіп- жазу. 

2. Қолдың білезіктерін қарсылықсыз, қарсылықпен қайыру. 3-4 минут. 

 

Қолдың саусақтарына арналған жаттығу. 

 

1. Саусақтарды  жҧдырыққа тҥю және жазу. 

2. Жеке саусақтарды бҥгу. 

3. Саусақтарды қайыру. 

4. Саусақтарды орнына келтіру. 

5. Ауырған саусақ ҥшін: екі буынды бҥгу және созу, саусақтарды қайыру, орнына келтіру, екі жаққа 

айналдыру. 

6. Бас  бармақты қалған саусақтардың ҧштарынатигізу, сол секілді қалған тҥрлі буындарға да 

тигізу.? 

7. Созылған  бас бармақты  «о» әрпін жасаған секілді етіп қалғандарымен тҥйістіру.  

 

Жамбас пен сан еттерінің буынына арналған жаттығулар. 

 

1. Тік тҧрып немесе шалқадан жатып аяқты кезекпен кӛтеру. 4-6 рет қайталау. 

2. Б.Қ. – сол сияқты, қолды жоғары кӛтереміз, кезекпен  бҥгілген тізені кеудеге тартамыз. 4-6 рет 

қайталау. 

3. Б.Қ. – сол сияқты, қолды екі жаққа жібереміз, аяқты жоғары кӛтеріп, оңға және солға 

айналдырамыз, екінші  жақ аяқпен де солай жасаймыз. 2-3 рет қайталау. 

4. Б.Қ. – сол сияқты, бӛксені  оңға, солға бҧру. 2-3 рет қайталау . 

 

Тізе буындарына арналған жаттығу. 
 

1. Б.Қ. - отырып тізені қарсылықпен және қарсылықсыз тіктеу. 2-3 рет қайталау. 

2. Б.Қ. - шалқасынан жату, тізе  бҥгулі, қарсылықпен және қарсылықсыз тіктеу. 4-5 рет қайталау. 

3. Б.Қ. - отырып, аяқты тік созамыз, аяқты кҥш тісіре отырыптізеден бҥгу және тіктеу, солай оң 

аяқпен қайталаймыз. 4-6 рет қайталау. 

4. Б.Қ. - тік тҧру. 1 - оң  тізені бҥгу; 2 - алға созамыз; 3 -бҥгу; 4 - Б.Қ. сол аяқпен де солай. 4-6 рет 

қайталау. 
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Жіліншік буындарына арналған жаттығу. 

 

1. Б.Қ. – тӛмен орындыққа отырып, аяқты оң жақ тізе мен сол жақ тізенің ҥстінде жататындай етіп 

айқастыру керек. Оң қолмен оң аяқтың толарсағынан, ал сол қолмен – сол аяқтың башпайлары мен 

оң табанның тӛменгі бӛлігін  ҧстау керек, бҧл ретте бас бармақ табанның дӛңестелген жеріне 

басады. Табанды тӛмен қарай тарту, жоғары, ішке, сыртқа  бҧру. 2-3 рет қайталау. 

2. Б.Қ. - отырып. Аяқты тіктеу, табанды ішке қаратып, ӛкшені қосамыз, башпайларды бҥгеміз және 

жазамыз,  саусақтармен кезек-кезек оңға және солға басамыз. 2-3 рет қайталау. 

 

Ревматоидтық  полиартрит кезінде жасалатын ЕДШ. 
 

1. Жҥру. 1 минут. 

2. Жҥруге  жаттығу. Қол иыққа қойылады 1-4 – алға қарай шеңбер жасай айналдыру, 5-8 – артқа 

қарай. 

3. Қолды шынтақ буындарынан бҥгіп, кеудеге қоямыз. Қолды сілкілеу. 

4. Жҥруді тыныс алумен ҥйлестіру. 

 

Орындықта отырып жаттығу (баяу қарқын). 

 

1. Б.Қ. – қолды белге қоямыз. 1 - иықты жоғары кӛтеріп - демді ішке тартамыз, 2 - Б.Қ. - демді 

сыртқа шығарамыз, 3 - жауырынды бір-біріне тигізіп- демді ішке тартамыз, 4 - б.қ. 4-6 рет қайталау 

. 

2. Б.Қ. - қол тӛмен тҥсірілген. 1-2 - қолды қаптал арқылы жоғары кӛтеріп - демді ішке тартамыз, 3-4 

- б.қ. - демді сыртқа шығару. 4-6 рет қайталау. 

3. Б.Қ. – орындықтың шетіне отырып, қолды тӛмен тҥсіреміз. 1 –қолды  кеуде тҧсына жоғары 

кӛтеріп - демді ішке тартамыз, қолды бастан жоғары кӛтеріп шапалақ ҧрамыз, 2 - б.қ. - демді сыртқа 

шығарамыз. 2-4 рет қайталау . 

4. Б.Қ. - Қолды белге қоямызбелде, аяқекі жақта   тізеден бҥгулі,. 1 - солға еңкею - демді сыртқа 

шығару, 2 - б.қ. - демді ішке тарту. 2-4 рет қайталау. 

5. Б.Қ. - қолды желкеге қоямыз шынтақты екі жаққа жібереміз.  1 - алға еңкейіп, сол жақ шынтақты 

сол тізеге жеткіземіз - демді сыртқа шығарамыз, 2 - б.қ. - демді ішке тартып, 3-4 - екінші аяқпен. 4-6 

рет қайталау. 

6. Б.Қ. - қолды тӛмен тҥсіріп , аяқты тік ҧстаймыз. 1 – жҧдырықты тҥйіп, қолды бҥгеміз,   , табанды  

ӛзіңе қарай тартып ? - демді ішке тарту, 2 - Б.Қ. - демді сыртқа шығару. 4-6 рет қайталау. 

7. Б.Қ. – Қолды белге қоямыз белде1 - қолды екі жаққа созып - демді ішке тартамыз, 2 - б.қ. - демді 

сыртқа шығару. 3-4 рет қайталау. 

8. Б.Қ. – сол сияқты , табанды бҥгу 30 секунд. 3-4 рет қайталау. 

 

Шалқасынан  жатып жаттығу. 

 

1. Б.Қ. - жатып, қолды кеудеге қою. 1 - қолды екі жаққа жіберіп- демді ішке тарту, 2 - б.қ. - демді 

сыртқа шығару. 4-6 рет қайталау. 

2. Б.Қ. - қолды екі жаққа жіберу. 1 – табанды ӛзіне тартып, жҧдырықты білезікке қарай тҥю, аяқтың 

басына қарау - демді сыртқа шығару, 2 - б.қ. - демді ішке тарту, басты тҥсіру. 4-6 рет қайталау. 

3. Б.Қ. - қолды  екі жаққа жіберіп жатукеуде тҧсында. 1-2 - қолды кеуде тҧсына жоғары кӛтеріп 

демді ішке тартамыз, 3-4 - б.қ. - демді сыртқа шығару. Баяу қарқынмен . 4-6 рет қайталау. 

4. Б.Қ. - қол екі жаққа. 1 - сол аяқты тізеден бҥгу, бастан асыра шапалақтап - демді сыртқа шығару, 2 

- б.қ. - демді ішке тарту. 

5. Б.Қ. – қолмен шынтақтан ҧстап, кеудеге қою . 1 – желкеге,жамбасқа   тіреліп кеуде бӛлігімен 

еңкею - демді ішке тарту, 2 - б.қ. - демді сыртқа шығару. 

6. Б.Қ. - қолды екі жаққа, дененің бойымен жіберуге болады. 1 - оң аяқты кӛтеру - демді сыртқа 

шығару, 2 - Б.Қ. - демді ішке тарту, 3 - сол аяқты кӛтеру - демді сыртқа шығару, 4 - б.қ. - демді ішке 

тарту. 

7. Б.Қ. - жатып, қолды екі  кеуде тҧсына жібереміз. 1 - оң қол мен аяқты жанына созу- демді ішке 

тарту, 2 - б.қ. - демді сыртқа шығару. Сол сияқты сол қолмен аяқты жанына созу. 4-6 рет қайталау. 

8. Диафрагмалық дем алу. 
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9. Б.Қ. - қолды жоғары кӛтереміз. 1 - сол аяқты кеудеге тартып - демді сыртқа шығарамыз, 2 - б.қ. - 

демді ішке тартамыз. Сол сияқты оң аяқпен де. 4-6 рет қайталау. 

 

Коксартроз кезіндегі (ремиссия кезеңі). ЕДШ 

 

Б.Қ. – сатыда сау аяқпен тік тҧру. 

 Оң аяқпен артқа және екі жаққа барынша амплитудамен сілку қимылы. 

 Аяқтың  бҧлшық еттерін босату. 

 Жамбас  буынында шеңбер жасау қимылы. 

Б.Қ. – шалқасынан жату. 

   Тізеңізді  бҥгу,  тізеніжазу , б.қ. оралу, босаңсу. 

 Оң  бҧлшық етті қарсылықпен қайыру. 

 Аяқ иықтыңдеңгейінде , жамбастың ішкі айналымы (саусақтарды қосу). 

 Қолды екі жаққа жіберіп,  денені кӛтеріп, 5-7 сек. бойы ҧстап тҧру. 

 Аяқты  тізеден бҥгу, ауыратын аяқтың ӛкшесін сау тізеге салу, таза қайыру және әкілеу. 

 Оң аяқпен жамбас буынында шеңбер жасау. 

 Аяқты бҥгу,  тізені нҧсқаушы кӛрсететін қарсылықпен қайыру. 

Б.Қ. – бір қырынан жату. 

 Аяқты кӛтеру және 5-7 сек.ҧстап тҧру.  

 Аяқты  барынша жоғары кӛтеру. 

Б.Қ. – Етпесінен жату. 

 Қолды екі жаққа кӛтеру және денені ҧстап тҧру. 

 аяқты ҧршық буынында еркін жазу және таза ҧстап тҧрған кезде қарсылықпен қайыру.  

 Еңбектеуге ҧқсас қимыл жасау. 

Б.Қ. – тізе - шынтақ. 

 аяқты жамбас және тізе буындарында жазу. 

 Оң ӛкшеге отыру, сол аяқты артқа созу. 

 

Бехтерев ауруы кезінде жасалатын ЕДШ. 

Б.Қ. – «тік тҧру». 

1. Қол кеуде тҧсында. Иықты жоғары – тӛмен қарай кӛтеру. 

2. Денені  оңға – солға бҧру, қол кеуде тҧсында. 

3. Білезік иықта, шеңбер жасау қимылы. 

4. Қол кеуде тҧсында, жанына  еңкею, қол денемен бойымен тӛмен сырғанайды. 

5. Басты бҧру. 

6. Қол белде – қолды оңға және солға артқа қайырумен денені оңға бҧру. 

7. Қол мен аяқ екі жаққа. Дененің  ауырлығын біресе оң, біресе  сол аяққа салумен қырын оңға 

және солға еңкею. 

 

Б.Қ. «шалқасынан жату». 

1. Басты кӛтереміз, аяққа  қараймыз, аяқтың ҧшын ӛзімізге тартамыз. 

2. Қол шынтақта. Кеуде  бӛлігінде иілеміз. Желкеге, шынтаққа, бӛксеге тірелеміз. 

3. Қол шынтақта. Бӛксе  мен  оң аяқты, содан кейін сол аяқты кӛтереміз. 

4. Қол жоғары кілтте, тізені бҥгу. Қолды солға, тізені  – оңға. «Бҧраламыз». 

5. Қол кеуде тҧсында, аяқты иықтың деңгейінен кеңірек қойып, тізеден бҥгу. Оң тізені сол ӛкшеге 

тигіземіз з және керісінше. 

6. Тізені   ішімізге кезекпен тартамыз және қолмен ҧстаймыз. 

7. «Велосипед». 

8. Қол кеуде тҧсында. Аяқты – солға неғҧрлым алысырақ апару. 

 

Б.Қ. «бір қырынан жатып». 

1. қол мен аяқты жоғарығасозу . 
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2. тізені ішке тарту. 

 

Б.Қ. «етпетінен жату». 

1. Тізені  бҥгу (ӛкшені қҧйрыққа тигіземіз). 

2. «Кобра». Басты аздап кӛтереміз, иықты, қолды шынтаққа тіктейміз. Жоғары қараймыз. 

3. Тізе бҥгулі. Аяқты  оңға – солға еңкейту. 

4. Қол иектің астында. Кеудені бҧрып тізені бҥгіп, оң қолмен сол жақ ӛкшені ҧстауға тырысамыз. 

5. Қол иектің астында. Оң аяқты тік кӛтереміз, кеудені бҧрып, аяқты бҥгіп сол аяқтың астына 

еденге тигіземіз. 

 

Б.Қ. «тізе-шынтақ қалпы». 

1. «Мысық». 

2. Ӛкшені оңға қайырамыз, оған қараймыз. 

 

Омыртқа артериясының синдромы кезінде жасалатын жаттығулар кешені 

 

N 

п/п 

Бастапқы 

қалпы 

Жаттығуды сипаттау Мӛлшері Әдістемелік нҧсқау 

1 Жай жҥру.   15 секунд  

2 Жҥргенде. 1-4 деп санағанда  - аяқтың 

ҧшынан тҧру, қолдың 

саусақтарын қысу, босату, 

5-8 - Қол белде, айқастыра 

адымдап жҥру. 

4-6 рет  

3 Жҥргенде қол 

белде. 

1-4 деп санағанда  - тік алға 

адымдау (ӛкшеңізді мҧрынға 

қарай), 

5-8 - еденде тізерлеп жҥру. 

8-12 Арқа тік қалыпта.  

4 Жҥргенде қол 

иыққа 

қойылады 

1-4 деп санағанда  - иық 

буындарымен артқа шеңбер 

айналдыру 

5-8 – тақау адыммен оңға, содан 

кейін солға жҥру 

8-10 иық буындарында толық 

амплитудада қимылдау 

5 Шеңбер 

бойымен 

жҥргенде. 

1-4 деп санағанда  - тік қолмен  

алға серпіп қимылдау, 

5-8 - шеңбер бойынша жҥру. 

6-8 Әр жаққа. 

6 Тік тҧру, қол 

екі жаққа. 

1-2 – деп санағанда қолдың 

соңынан оңға созылу,  

3-4 – солға, 5-7 - қолды тҥсіру, 

алға еңкею –қолды босату.  

8 – Б.Қ. 

6-8 Толық босаңсуға қол 

жеткізу. 

7 Тік тҧру. 1-4 деп санағанда  - алға жылдам 

адымдау, 5-8 - баяу артқа,  

9-10 - алға еңкею, қол арқада  

11-12 - б.қ. оралу. 

6-8 Бір рет жылдам, екіншісі –

баяу қарқынмен. 

8 Тік тҧру, Қол 

белде.  

1-4 деп санағанда  - оң аяқпен 

алға және артқа сермеу, 5-8 – 

тӛрт адым  артқа. 

6-8 Дене тік, сермеуді аяқпен 

орындау.  

9 Тік тҧру, қол 

белде. 

1 деп санағанда –  жҥресінен 

отыру,  

2 – тҧру, беттің алдында қолмен 

шапалақтау,  

3-4 - 360
0 
бҧрылу, б.қ. оралу 

6-8 Арқа тік, кӛзді кезекпен 

ашып жҧмып тіземен 

отыру. 

10 Жҥргенде. 1-2 деп санағанда  - екі адым 

алға, демді ішке тарту, қол екі 

3-4 Толық босату. 
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жаққа, 3-4 - қолды тҥсіріп, 

босату, демді сыртқа шығару. 

11 Жҥргенде. 1-4 деп санағанда  - тӛрт адым 

алға, 5-8 - тӛрт адым артқа,  

9-12 - кӛзді жҧмып бір орында.  

3-4 Қарқынды ауыстыру, кӛзді 

жҧмып тҧру, аяқ бірге 

тығыз, қол белде. 

 Жҥргенде. 1-4 деп санағанда  - тӛрт адым 

алға,  

5-8 - тӛрт адым артқа,  

9-12 - кӛзді жҧмып бір орында. 

3-4 Қарқынды ауыстыру, тҧр. 

12 Жҥгіру.   1-7 деп санағанда - жҥгіру,  

8-16 - қол арқада, «вальс». 

4-6 Қарқын орташа және 

жылдам. 

13 Жҥгіру. Әр  бағытта жҥгіру. 1 минут Қарқынды ауыстыру. 

14 Жҥргенде. Обыкновенная жҥріс, босату, 

тыныс алу.  Жаттығу. 

30 секунд Толық босату 

15 Тік тҧру, 

Допты оң 

қолмен ҧстап 

тҧрып. 

1-2 деп санағанда  - допты 

жоғары лақтыру, 180
0
 бҧрылып 

допты қағып алу.  

4-6 Орташа қарқын 

16 Допты оң 

қолда ҧстап 

тҧрып 

1-4 деп санағанда  - алға жылжи 

отырып, допты қолдан қолға 

лақтыру, 5-8 – артқа,  

9-12 – допты қолда ҧстап, кӛзді 

жҧму. 

4-6 Допты жоғалтпау. 

17 Тік тҧру, қол 

тӛмен қарай, 

доп қолда. 

  1-2 деп санағанда - қолды 

доппен жоғары кӛтеру - демді 

ішке тарту, 3-4 - тӛмен қарай 

тҥсіру – демді сыртқа шығару. 

5 Біркелкі дем алу. 

18 Еденде 

шалқасынан 

жату, қол кеуде 

тҧсында. 

1-3 деп санағанда - басты 

еденнен кӛтеріп ҧстап тҧру, 4-6 - 

басты еденге тҥсіру, босату.  

5-6 Басты алға июге жол 

бермеу. 

19 Еденде 

шалқасынан 

жату, қол 

жоғары. 

1-4 деп санағанда  - еденмен оңға 

домалату (солға), 5-6 - қол алға, 

отыру, 7-8 -шалқасынан жату, 

қол жоғары.  

6-8 «Кӛзді жҧм» деген 

команда бойынша 

қарқынды ӛзгерту.  

20 Еденде 

шалқасынан 

жату, қол кеуде 

тҧсында. 

1-4 деп санағанда  - «велосипед» 

қимылын келтіру, 5-8 - еденде 

жҥру, тізе  бҥгулі. 

4 Дем алуды кідіртпеу. 

21 Тӛрт тағандап 

тҧру 

  1-2 деп санағанда - оң қолды 

басқа жаққа созу – демді ішке 

тарту, басты оңға бҧру, 3-4 - б.қ. 

оралу – демді сыртқа шығару, 

басты солға бҧру. 

3-4 Кӛзбен қолдың қимылына 

қарау. 

22 Тік тҧру. Жҥру, қол мен аяқты  

босаңсытып, тыныс алу  

жаттығуы. Тамырдың соғысын 

тексеру. 

30 секунд Толық босату. 
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СКОЛИОТИКАЛЫҚ АУЫРУ БАСТАЛҒАН САТЫДАҒЫ ЖАТТЫҒУЛАРДЫҢ 

ШАМАМЕН АЛЫНҒАН КЕШЕНІ 

 

1- жаттығу: 

Б.Қ. - негізгі  тік тҧру. Аяқтың  ҧшымен тҧрып,  қолды  жоғары кӛтеру  - демді ішке тарту,    қолды 

кеуде тҧсына қою,  бастапқы   б.қ. қайта оралу. 6-8 рет қайталау . 

2- жаттығу: 

Б.Қ. - тік тҧру,  аяқ  иықтың енімен,  гимнастикалық  таяқты  жауырынға қойыңыз. .  Денені алға 

еңкейту,  арқа тік - демді сыртқа шығару,  б.қ. қайта оралу - демді ішке тарту.    8-10 рет қайталау. 

3- жаттығу: 

Б.Қ. - шалқадан жату,  қол кеуде тҧсында,  алақандар еденде,  аяқ тізеден бҥгулі.  Алақандарға,    

иыққа,  табанға тіреліп бӛксені кӛтеру,  - демді ішке тарту,  б.қ. қайта оралу - демді сыртқа шығару.  

6-8 рет қайталау  . 

4- жаттығу: 

Б.Қ. - шалқадан жату,  қол кеуде тҧсында.  Аяқты кӛтеру,   жанына қайыру,  бірге қосу,  тҥсіру.    10-

12 рет қайталау. 

5- жаттығу: 

Б.Қ. - кеуденің томпақ бӛлігін валикке салып қырынан жату,  аяқ ашылған.  Қолды    жоғары кӛтеру,  

алақанды желкеге қойып, еденге тигізу - демді ішке тарту,  тҥсіру  қолды    Б.Қ. - демді сыртқа 

шығару.  8-10 рет қайталау. 

6- жаттығу: 

Б.Қ. – етпетінен жату,  зақымданған жақтағы иілген қол жоғары кӛтерілген,  екіншісі - шынтақ 

буындарында бҥгілген, алақан еденде.  Дененің жоғарғы бӛлігімен еденнен пәрменіңмен кӛтерілу,  

б.қ. қайта оралу  10-12 рет қайталау. 

7- жаттығу: 

Б.Қ. - етпетінен жату,  қол  шынтақ буындарыннан бҥгулі,  алақандар еденде.  Аяқты  зақымданған 

жақтағы томпайған бӛлікке апару (бел бӛлігінде сколиоз болған кезде),  аяқты б.қ. келтіру    10-12 

рет қайталау. 

8- жаттығу: 

Б.Қ. - етпетінен жату,  білектер желкеде,  Аяқтың  зақымданған жақтағы томпайған бӛлігі (бел 

бӛлігінде сколиоз болған кезде)  жанына қайырылған.  шынтақтар  артқа қайырылған - демді ішке 

тарту,  б.қ. қайта оралу - демді сыртқа шығару.    8-10 рет қайталау. 

9- жаттығу: 

Б.Қ. - зақымданған жақтағы томпайған бӛлігінде   қырынан  жату.  Аяқты  жоғары кӛтеру ,  б.қ. 

оралу    8-10 рет қайталау. 

10- жаттығу: 

Б.Қ. - тӛрт тағандап тҧру.  Қолды кеуде бӛлігінің зақымданған жақтағы томпайған бӛлігіне созу, 

екінші қолды бір уақытта артқа қайыру.    6-8 рет қайталау. 

11- жаттығу: 

Б.Қ. - тік тҧру,  қол  белде.   Аяқтың ҧшымен жҥресінен отыру,  арқа тік - демді сыртқа шығару,  б.қ. 

қайта оралу - демді ішке тарту.    6-8 рет қайталау. 

12- жаттығу: 

Б.Қ. - тҧру,  аяқ  иықтың енімен,  қол  иықта.  Аяқтың  ҧшына кӛтерілу ,  қол  жоғары кӛтеріледі - 

демді ішке тарту,  б.қ. қайта оралу - демді сыртқа шығару.  6-8 рет қайталау. 
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III.  Сҥйек-бҧлшық ет жҥйесінің ауруы кезіндегі қолданылатын ЕДШ. 

Кәрі жілік типтік жерден сынған кезде. 

 

       гипс салынған кездегі  негізгі жаттығулар  мыналар болып табылады: 

- қолды иық буындарында белсенді қайыру, 

- иық буындарында бҥгу және жазу, 

- саусақтың буындарындағы қозғалыс. 

       Бҧл қимылдарды толық кӛлемде орындау керек, ӛйткені бҧл буын қозғалысы  шектелуінің 

дамуының алдын алады және  қан айналымын жақсартады. 

       Гипсті алғаннан кейін қолайлы бастапқы жағдай қолды ҥстелге білектің астына мақта-дәке 

жастығына қою болып табылады. Сондай-ақ жаттығуды жылы суда (температурасы 34 градусқа 

дейін),  білезікпен және саусақтармен ысқышты, поролон валикті, жҧмсақ резеңке допты қысып, 

белсенді қимыл жасау тҥрінде орындауға болады.    

       Одан әрі  қимыл кӛлемін ҧлғайту ҥшін қолдың  білезігін екінші қолдың кӛмегімен ҥстелдің 

шетіне асып  жаттығу орындауға болады.   Арнайы  жаттығулардың ең кӛп тҥрін кәрі жіліктің 

буындарына беруге болады.   Арнайы жаттығулар кеуде бӛлігінің иық буынының дене қимылымен 

ҥйлестірілуі тиіс.  

 

Гипсті шешкеннен кейін жасалатын арнайы жаттығулар 

 

1. Б.Қ. – отырып жасалады, қол ҥстелдің ҥстінде, алақан тӛмен қаратылады.  

Саусақтарды, ҥстелде сырғыта отырып белсенді бҥгу. 4-6 рет 

2. Б.Қ. – Солай.  

Ауыратын қолды  ҥстелге тіреген кезде кәрі жіліктің буынын белсенді тҥрде бҥгіп-жазу.                          

4-6 рет 

3. Б.Қ. – отырып жасалады, сау қол жартылай бҥгілген ауру қолдың астына апарылады.  

 сау қолмен кӛмектесе отырып, қолды кӛлденең деңгейден жоғары кӛтеру.  4-6 рет 

4. Б.Қ. – отырып жасалады, қол бҥгулі, шынтақтар ҥстелге тіреледі, алақандарды бір- біріне 

тигіземіз.  

Сау қол арқылы кәрі жіліктің буынында бҥгу, жазу, қайыру және оны белсенді тҥрде жасау. 6-8 

реттен. 

5. Б.Қ. – Солай.  

Кәрі  жіліктің буынында оңға және солға шеңбер жасап қимылдау. 

(алдымен шағын кӛлемде). 4-5 рет. 

6. Б.Қ. – отырып жасалады, қол ҥстелдің ҥстінде алақандармен тӛмен қарай.  

Иықты қозғамай алақандарды  жоғары-тӛмен бҧру. 4-5 рет 

7. Б.Қ. – ауыратын қолдың білезігі ҥстелдің шетіне салбырап тҧрады.  

Кәрі жіліктің буынын бҥгу, жазу, оңға, солға шеңбер жасап қимылдау. 4-5 рет 

8. Б.Қ. – отырып жасалады, ауыратын қолдың білезігі тербеткішке тіреледі (пресс-папье). Кәрі 

жіліктің буынында тербету. 4-5 рет 

9. Б.Қ. – отырып жасалады, ауыратын қолдың білезігі волейбол добына тіреледі.  

Ауыратын қолмен допты айналдыра қимыл жасау. 4-8 рет 

10. Б.Қ. – отырып жасалады, қол ҥстелдің ҥстінде, алақандардың сыртқы қабырғасында.  

Кәрі жіліктің буынында білезікті ҥстелде сырғыту арқылы қимыл жасау (бҥгу-жазу, қайыру-қайтару).  

 

       Жарақат алғаннан кейін 2-2,5 секунд ӛткен соң буындардағы қимылдың кӛлемін ҧлғайту және 

бҧлшық етті нығайту ҥшін мынадай жаттығулар пайдаланылады: 

- резеңке допты тҥрлі тәсілдермен лақтыру және ҧстап алу; 

- салмағы 1-2 кг. Медицинболды ҥстелдің ҥстінде сырғыту; 

- алақандарды гимнастикалық таяқпен жоғары-тӛмен бҧру; 

- білезіктер бекітілген кездегі білек қимылы, ол  буындарға кӛбірек қарқын береді. 

       ЕДШ қатар еңбек терапиясы пайдаланылуы тиіс: 

- іс тігетін қол машинамен жҧмыс істеу; 

- жіпті орау (айналдыру); 

- конверттерді желімдеу; 

- тістеуікпен, бҧрағышпен жҧмыс істеу, ағашқа ою тҥсіру; 
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- кір жуған кезде кірді бҧрап сығу. 

 

ИЫҚТЫҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ МОЙЫНЫ СЫНҒАН КЕЗДЕ ЖАСАЛАТЫН ЕДШ. 

       гипс салынған кездегі  негізгі жаттығулар мыналар болып табылады: 

- иықтың бҧлшық етінің статикалық қатаюы (8‖ қатаю, 10‖ босату); 

- жарақаттанған қолдың буындарындағы  қимыл; 

- сау қолдың буындарындағы  қимыл. 

       Гипсті шешкеннен кейін  жҥйелі тҥрде орындалады: 

- ауыратын қолдың иық буындарында сермеу қимылы; 

- иық буындарымен жасалатынжеңіл  қимылдар; 

- ауыратын қолмен тҥрегеп тҧрып және жатып жасалатын жаттығулар.  

       Арнайы жаттығулар иық буындарындағы, иіндегі қимылдың кӛлемін сақтауға және кӛбейтуге, 

қатайған бҧлшық еттерді босаңсытуға бағытталған. Оған мыналар жатады: білекті кӛтеру, 

жауырынды қосу және ашу,  шынтақ буындарының кӛмегімен қимылдау (бҥгу және жазу), иықты 

тҧғырға қойған кездегі пронация және супинация, білезікпен және саусақтармен белсенді қимылдау, 

иық буындарында жеңіл тербелу, бҥгу, жазу және шеңбер жасау қимылдары (алдымен қолды 

орамалмен байлап кӛмектесу).  

       Қозғалысты жеңілдету ҥшін денені аздап алға еңкейту керек. Ауру азайғанда және қимылдың 

кӛлемі кӛбейген кезде  (10-14 кҥннен кейін) жаттығуды ӛзіне-ӛзі кӛмек жасап орындауға және 

гимнастикалық таяқтың кӛмегімен жартылай еңкейіп жасауға кӛшеді.  

       Арнайы жаттығулар жалпы нығайтатын, кеуде жасушаларын кеңейтетін, сау қолдың 

буындарында қимыл жасау жаттығулармен ҥйлестірілуі тиіс.  

       ЕДШ жҥргізген кездегі жаттығу қатаң белсенді тәртіппен жасалады (Науқасқа нҧсқаушы 

тарапынан кӛмек кӛрсетуге болмайды). 

       Науқас қолын кӛтеріп және ҧстап тҧра алған кезде  жаттығуларды тҧрып және жатып жасауға 

кӛшеді. Иық буындарында тік бҧрышқа дейін бҥгуге қол жеткізілген кезде емдік гимнастиканы 

шалқасынан жатып жасауды жалғастырған дҧрыс, бҧл кезде қол тҧтасымен қимылдың 

амплитудасын одан әрі ҧлғайтуға кӛмектеседі.  

       Жаттығу сау қолдың кӛмегімен гимнастикалық таяқты пайдалана отырып орындалады.  

       Сынғаннан кейін 1,5-2 айдан соң жаттығуды салмақ тҥсірумен жасауға жол беріледі  (0,5 кг. Кір 

тастарын , гантельдерді кӛтеру), доп лақтыру, еңбек терапиясы (тақтайға жуу, сҥргімен жҧмыс 

істеу, шыныны сҥрту, шаң сҥрту және т.б.).  

 

Иық буындарына арналған ЕДШ 

 

Мақсаты: иық буындарын жҧмылдыру, қолтықты қалыптастыратын бҧлшық еттерді созу және 

нығайту. Иінді, сондай-ақ иықтың бҧлшық етін босаңсыту және нығайту. 

Қырынан жатып орындауды қоспағанда жаттығуды екі қолмен бір уақытта орындау.  

Тҥрегеліп тҧрып орындау. 

1. Б.Қ. - тік тҧру, кеуде аздап алға еңкейтіледі, иық еркін. Иықты  алға – артқа тербетеміз. 

2. Б.Қ. - Солай. иықты  екі жаққа тербетеміз, иықты дененің алдыңғы жағында қисайту. 

3.  Б.Қ. - Солай. Босаңсыған қолмен аса ҥлкен емес шеңбер жасау. 

 

Шалқасынан жату. 

1. Б.Қ. - шалқасынан жату; қолда таяқ,  қол иықтың енімен созылған. Қолды  шынтақтан бҥгу, 

қолды бастың ҥстінде созу; таяқты кеудеге қайтару содан кейін б.қ. оралу 

2. Б.Қ. - Солай. Және орнына қайтару б.қ. 

3. Б.Қ. - Солай. Тҥзуленген қолды бастан жоғары кӛтеру, таяқты басқа апару, қолды қайтадан 

тіктеу  және б.қ. оралу 

4. Б.Қ. - шалқасынан жату; қол иықтың деңгейімен екі жаққа  созылады. Қолды тіп-тік кӛтеру, 

содан кейін оларды кеудеде айқастыру, содан кейін қолды тік созу және б.қ. оралу 

5. Б.Қ. - шалқасынан жату; қол тӛмен тҥсірілген. Қолды айырмай желкеден кӛтеру; желкеге 

салу; кері тәртіппен  б.қ. оралу 

 

Бір қырынан жатып. 
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1. Б.Қ. – сау қырына жатып; сау қол бастың астында, аяқты тізеден бҥгу.  Қолды  дененің 

жалғасына дейін жанына қайыру (иық қҧлаққа тигізілу керек); б.қ. оралу 

2. Б.Қ. - Солай. Қолды  дененің бойымен жанына қайыру, қолды желкеге  салу (шынтақ 

жоғары қаратылады); қолды тік созу; б.қ. оралу 

3. Б.Қ. - Солай. Қолды арқадан белдің деңгейіне жеткізу. 

 

Бетті тӛмен қаратып жату. 

1. Б.Қ. - бетті тӛмен қаратып жату; қол дененің бойымен тӛменде. Қолды  қаптал арқылы 

дененің бойымен кӛтеру; б.қ. оралу 

2. Б.Қ. - Солай;  Қолды созып, арқаға апарып қосамыз. Созылған қолды айырмай арқада  

кӛтеру. 

3. Б.Қ. - Солай. Арқада біріккен білезікті арқадан алмай қолды барынша созып басқа 

жақындатамыз. 

 

Орындықта отырып. 

1. Б.Қ. - орындықта отырып; иықты қабырғаға тірейміз. Қол еркін тӛмен тҥсірілген. Қолды 

қаптал арқылы кӛтеру. (Иық ҥнемі қабырғаға тиіп тҧрады). 

2. Б.Қ. - орындықта отырып; арқа қабырғаға сҥйеледі, қол тізеде еркін жатады, қолдың білезігі 

бірге, қолды бірге бастан жоғары кӛтеру; қолды бірге тҥсіру және иыққа салу; қолды бірге қайта 

созу, содан кейін б.қ. оралу 

3. Б.Қ. - орындықта отырып; бетті қабырғаға қаратамыз. Аяқ қабырғаға тиіп тҧрады, алақандар 

иықтың деңгейімен қабырғаға тіреледі. «Сатымен кӛтерілу» қол дененің бойымен тіктелгенше 

саусақтармен жоғары кӛтеріледі. Қол кӛтерілген сайын кеуде қабырғаға жақындай тҥседі. Б.қ. 

оралу, қолды қаптал арқылы тҥсіру. 

 

 

ДЕНЕНІҢ  ЖӘНЕ ЖАМБАСТЫҢ БҦЛШЫҚ ЕТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН ЖАТТЫҒУ 

Б.Қ. - еденге бір қырыңыздан жатып;  қолыңызды тиісінше созыңызбасыңызды оң қолыңызға 

қойыып;   екінші   қолыңызды  шынтақтан бҥгңіз,  білезігіңізді иығыңыздың деңгейіне қойыңыз.  (  

қол,  бас,  кеуде  және  аяқты  тік сызық бойымен созыңыз). 

1. Б.Қ. - сол жақ қырына жату,  оң  қолды  жоғары.  сол  аяқты кӛтеру,  3-5  санағанша ҧстап тҧру,    

аяқты тҥсіру . 

2. Б.Қ. - солай  оң жақ қырына,  оң  аяқты кӛтеру  . 

3. Б.Қ. - оң жақ қырына жату,  оң  қол  жоғары.  Екі аяқты кӛтеру,  ҧстап тҧру  3-5 сек.,  Б.Қ. 

4. Б.Қ. - солай,  бірақ  оң жақ қырына жатып. 

Б.Қ. - оң жақ қырына жату,  сол  аяқты кӛтеру,  оған   оң аяқты қосамыз, 3-5 сек ҧстап тҧру  ,  содан 

кейін аяқты тҥсіру   

5. Б.Қ. - солай,  бірақ  екінші  аяқпен,    оң жақ қырына жатып. 

6. Б.Қ. - кушеткаға қырынан  жатады, серіктес аяғын ҧстайды,  қол  белде - қимылы  қолмен  

иықта,  жоғары  және т.б. 

7. Б.Қ. – солай.  Тҧру,  қол  белде,  денені    5-10-15-20 сек кӛлденең ҧстап тҧру. 

8. Жаттығу  1,  2,  3  қарсылықпен және ауыртпалықпен. 

 

АРҚАНЫҢ БҦЛШЫҚ ЕТІ КҤШІНІҢ ШЫДАМДЫЛЫҒЫН ДАМЫТУҒА АРНАЛҒАН 

ЖАТТЫҒУЛАР. 

Б.Қ. - етпетінен жату,  қол  шынтақтан бҥгулі,  иекті  қолдың білезіктерінің ҥстіне қоямыз. 

  Бас пен иықты кӛтеріп,  қолды  белге  (ішті еденнен кӛтермей, жауырынды қосамыз),  3-4-5 сек. 

ҧстап тҧру.    4-6 рет қайталау. 

1. Б.Қ. - Солай,  бірақ  қол  екі жаққа,  иықта,  Б.Қ. 

2. Б.Қ. - Солай,  бірақ  қол  екі жаққа,  бастан асыру,  екі жаққа,  Б.Қ. 

3. Б.Қ. - Солай,  бірақ  қолды  жоғары - ҧстап тҧру  3-4-5 сек.,  Б.Қ. 

4. Б.Қ. - Солай.  Қол  жоғары,  иықта,  жоғары,  Б.Қ.  қолды әрбір жағдайда  3-5 сек. ҧстап тҧру. 
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5. Б.Қ.:    бас пен иықты кӛтеру.    Қолды  жанына,  иыққа,  жоғары,  иыққа,  жанына,  апарып 

қимылдау,  Б.Қ. 

6. Б.Қ.:  Солай,    1  2,  3,  4.  Қолдың әрбір жағдайында 10-15-20 сек.  ҧстап тҧру  . 

7. Б.Қ.:  бас  пен иықты кӛтеру.  Қол  жанына - саусақтарды  қысу және ашу 5-10 рет,  Б.Қ. 

8. Б.Қ.:    бас пен иықты кӛтеру, қол тік кҥйінде артқа,  жанына,  жоғары кӛтеріп қимылдау.     

9. Б.Қ.:  бас пен иықты кӛтеру - қол  жоғары,  3  шапалақ,  Б.Қ. 

10. Б.Қ.:  солай,  бірақ  қол  жанында  – иық буындарында ҥлкен шеңбер жасау. 

11. Б.Қ. – етпетінен жату,  қол  шынтақтан  бҥгулі, иектің астында.  Брасс тәсілімен суда жҥзгендей 

қолмен қимыл жасау. 

12. Б.Қ.:    бас  және  иық кӛтеріледі.  Қол жанда, иықта,  жоғары кӛтеріледі  Б.Қ. (қол  иектің 

астында).  Әрбір  қимыл жасалған сайын дауыстап санап тҧру керек.  Әрір жағдайда   3, 4, 5 сек.  

ҧстап тҧру және келесі сабақтарда   10 секундқа кӛбейту. 

13. Б.Қ.:  етпетінен жату, қол  шынтақтан бҥгулі  ,  иектің астында.  Қолмен – бокстасу қимылын 

жасау.   

14. Б.Қ. – Солай, қолды  бастан жоғары ҧстап  қимыл жасау,  Б.Қ.  Әрбір жағдайда 4-10 сек. ҧстап 

тҧру. 

15. Б.Қ.:  етпетінен жату,  қол  шынтақтан бҥгулі,  иектің астында.    оң  аяқты  еденнен  20-30 см.  

кӛтеру (жамбас еденнен қозғалмауы тиіс). 

16. Солай,  сол қолмен  аяқпен.  Ҧстап тҧру  3-10 сек. 

 

 

Омыртқа сынған кезде және омыртқаға операция жасағаннан кейін жасалатын ЕДШ. 

 

Б.Қ. «шалқасынан жату» (4-6-8 рет). 

1. Қол кеуде тҧсында оңға, қол тӛмен қарай сырғиды, сол қол қолтық асты ойығына дейін 

кӛтеріледі. Солай  солға. 

2. Қолды иықтың деңгейімен екі жаққа қоямыз. Денені оңға бҧру, сол қолды тигізу. Солға –оң 

қолды тигізу. 

3. Қол кеуде тҧсында.  Аяқты  тҥзу ҧстап  45 ° бҧрышқа  кӛтеру және тҥсіру. 

4. Велосипед. 

5. Қолды шынтақтармен тіреймін. Кеуде  бӛлігінде иілу. 

6. Аяқ аздап кӛтерілген, «қайшы». 

7. Қол белде, аяқ тізеден бҥгулі.  Бӛксені  және оң аяқты  ҥстелге тіреп кӛтеру. 

8. Қол кеуде тҧсында. Басты, қол мен аяқты  еденнен 10 см. кӛтеру және ҧстап тҧру,  1-2-3-4-5. 

9. Қол кеуде тҧсында. Денеге бар салмағымызды салып, еденді басамыз еденде, бҧлшық етті 

қатайтамыз. 1-2-3-4-5. 

 

Б.Қ. «Етпетінен жату». 

1. Қолды екі жаққа жібереміз. Аздап қолды,  басты және иықты кӛтереміз және ҧстап тҧрамыз. 1-

2-3-4-5. 

2. Қол кеуде тҧсында, алақандар еденде. Аяқты  еденнен  10 см аздап кӛтереміз және ҧстап 

тҧрамыз. 1-2-3-4-5.  

3. Қолды  тірейміз, «кобра». Басты аздап кӛтереміз, иықты, қолды, шынтақты тіктейміз, кідіру. 1-

2-3-4-5. 

4. Қол алға. Қол мен аяқты аздап кӛтереміз және  оларды екі жаққа ашамыз. 

5. Қол алға. Қолды  иыққа тартамыз, жауырынды қосамыз және  аяқты тізеден бҥгеміз. 

6. Қол кеуде тҧсында. Басты, иықты, қол мен аяқты аздап кӛтереміз. Кідіру. 1-2-3-4-5. 

7. Қол айқастырылған, арқада бҧғанада. Басты, иықты, аяқты аздап кӛтереміз. 1-2-3-4-5. 

8. Қол кеудеде. Жҥзу қимылы «брасс». 

 

Б.Қ. «тіземен тік тҧру ». 

1. Қолды белге қоямыз. Денені оңға - қозғалу қиын нҥктеде  кідіріс жасай отырып, солға бҧру. 

2. Қол кеуде тҧсында, алға еңкейіп, қолды артқа жібереміз. 

3. Қолды жоғары кӛтеріп – демді ішке тартамыз, тӛмен қарай – демді сыртқа шығарамыз. 
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Туа пайда болған жамбастың шығып кетуі жағдайында жасалатын ЕДШ кешені 

1-жаттығу.  

1 - Б.Қ. – шалқасынан жату, қол кеуде тҧсында. Табандарымызды   ішке қарай  бҥгеміз, білезікті 

жҧдырыққа тҥйеміз. 2 - Б.Қ. 6-8 рет қайталау. 

2-жаттығу.  

1 - Б.Қ. – шалқасынан жату, қолды жамбас сҥйегінің жоғарғы ӛсіне салып  бӛксені бекітеміз,  

табандарды еденнен алмай сол аяқты тізеден бҥгеміз,. 2 - Б.Қ., 3-4 - Оң аяқпен солай. 6-8 рет 

қайталау. 

3-жаттығу 3. Б.Қ. – Солай. 

1 - аяқты еденнен кӛтермей тізеде бҥгу, 2 - Б.Қ., 3-4 - екінші  жақ аяқпен солай. 4-6 рет қайталау. 

4- жаттығу. Б.Қ. – Аяқты тізеде бҥгу. Жҥрген секілді қозғалу 30-60». 

5- жаттығу. Б.Қ. – аяқ табанда. 

1 - тізе  алшақ, бӛксені кӛтеру, 2 - Б.Қ. 6-8 рет қайталау. 

6 -жаттығу. Б.Қ. – шалқасынан жату, санның ортасына доп қою.  

1 -  аяқты бҥгіп, Науқас тіземен допты ӛзімізге қарай итеруге тырысу. 4-6 рет қайталау. 

7-жаттығу. Б.Қ. –сау аяқтың ҥстіне бір қырынан жату. 

1 - Науқас аяқты, бҥгілген тізеде, әуелі кӛмекпен, содан кейін кӛмексіз қайыру, 2 - Б.Қ. 4-6 рет 

қайталау. 

8 -жаттығу. Б.Қ. – шалқасынан жату. 

1-2 - қолды қаптал арқылы жоғары кӛтеріп – демді ішке тарту, 3-4 - Б.Қ. – демді сыртқа шығару. 4-6 

рет қайталау. 

9 -жаттығу. Б.Қ. – Солай,  қол екі жаққа. 

1 -  аяқты жанына қайыру, 2 - Б.Қ., 3 - оң. 4-6 рет қайталау. 

10 -жаттығу. Б.Қ. – Етпетінен жату, қол иектің астында. 

1 - сол аяқты жоғары кӛтеру, 2 - Б.Қ., 3-4 - оң.  4-6 рет қайталау. 

11 -жаттығу. Б.Қ. – Солай. 

Аяқты  тізе буындарында кезекпен бҥгу. 20 рет қайталау. 

12 -жаттығу. Б.Қ. – тізе қолдың білезігінде. 

1 - сол жақ тізені айқастырып оң жақ білезікке тигізу, 2 - Б.Қ., 3-4 - айқастырылған екінші аяқпен. 6-

8 рет қайталау. 

13-жаттығу. Б.Қ. – Солай. 

1 - сол аяқпен артқа сырғу, оң жақ жасбасқа отыру, 2 - Б.Қ., 3-4 - солай екінші  жақ аяқпен. Қайталау 

4-6 рет. 

14-жаттығу. Б.Қ. – шалқасынан жату, аяқ алшақ, тізенің арасына доп қойылған. 

1 - сол қолмен аяқты жамбас буынында бҧру, тізені допқа тигізуге тырысу, 2 - Б.Қ., 3-4 - солай 

екінші  жақ аяқпен. 6-8 рет қайталау. 

15-жЖаттығу. Б.Қ. – доп тізеде қысулы, аяқ тік. 

1 - аяқты доппен бірге бҥгу, 2 - Б.Қ. 6-8 рет қайталау. 

16-жаттығу. Б.Қ. – аяқ табанда, доп тізеде. 

1 - бӛксені кӛтеру, 2 - Б.Қ. 6-8 рет қайталау. 

 

 

IV.   ЖҤРЕК ЖӘНЕ ТАМЫР ЖҤЙЕЛЕРІ АУЫРУЛАРЫ КЕЗІНДЕ ЖАСАЛАТЫН ЕДШ. 

ГИПЕРТОНИЯЛЫҚ АУРУ КЕЗІНДЕ ЖАСАЛАТЫН ЖАТТЫҒУЛАР КЕШЕНІ. 

 

(Гипертония -қан қысымының жоғарылауы) 

Нҧсқау: Жаттығу еркін толық амплитудада орындалады. Тыныс алу кедергісіз және кҥшенбей 

жасалады.  

1. Б.Қ. – орындықта отырып. Қол екі жаққа – демді ішке тарту. Б.Қ. – демді сыртқа шығару. 3-4 рет 

2. Б.Қ. – Солай, қол иықта, шынтақтар екі жаққа. Қолды иық буынында әр жаққа айналдыру. Еркін 

дем аламыз. 5-6 рет 

3. Б.Қ. – орындықта отырып, аяқты тіктеп алға созамыз, ӛкше еденде. Табанды әр жаққа айналдыру. 

 6-8 рет 

4. Б.Қ. – орындықта отырып. Денені  оңға, оң қолды жанына бҧру, сол қолды оң жақтағы 

орындықтың арқалығына тигізу– демді сыртқа шығару. Б.Қ. – демді ішке тарту. Солай  екінші 

жақпен.  
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5. Б.Қ. – Солай. Оң аяқты тіктеп алға, сол аяқты тізе буындарында бҥгеміз. Аяқты ауыстыру. Еркін 

дем аламыз. 8-10 рет 

6. Б.Қ. – орындықтың шетіне отырып, арқалығына сҥйеніп, аяқты тіктеп алға созамыз, оң қолды 

кеудеге қоямыз. Сол қол іште. Диафрагмалық дем алу. 1 мин. 

7. Тізені  жоғары кӛтеріп жай жҥру. 1 мин. 

8. Б.Қ. – Солай. Негізгі тік тҧру. Әрбір аяқтың бҧлшық етін босаңсытып сілкілеу,  2-3 рет 

9. Б.Қ. – Солай. Аяқтың  ҧшына кӛтерілу, қол дененің бойымен қолтық астына сырғанайды– демді 

ішке тарту. Б.Қ. – демді сыртқа шығару. 

10. Б.Қ. – тік тҧру, аяқ иықтың енімен, қол белде. Бір аяқты тізеден бҥгіп, дененің салмағын тҥсіру, 

сол жақ қолды жанына қайыру – демді ішке тарту. Б.Қ. – демді сыртқа шығару. 4-6 рет 

11. Б.Қ. – Солай. Оңға еңкею, қолды желкеге апару – демді ішке тарту. Б.Қ. – демді сыртқа шығару. 

әр жаққа 4-6 реттен.  

12. Б.Қ. – тік тҧру, бір қол орындықтың арқалығында. Аяқтың бҧлшық етін босатумен аяқты алға– 

артқа сермеу. әрбір аяқпен 5-8 реттен. 

13. Б.Қ. – отыру. Кӛзді жҧму, оң қолдың, , содан кейін сол қолдың бҧлшық етін босаңсытамыз. 1 

мин. 

 

Жҥректің ишемиялық ауыруы кезіндегі ЕДШ. 

Жҥректің ауруы оның негізгі функцияларының – автоматизмнің, ӛткізгіштігінің, қозғыштығының 

және жиырылғыштығының бҧзылуымен байланысты, бҧл жҥрек қызметінің жеткілксіздігін 

тудыруы мҥмкін. 

ЕДШ кезіндегі міндеттер: 

Жҥректің жҧмысын кӛмекші факторлар арқылы дамыту және гемодинамиканы жаттықтыру 

жолдарымен қамтамасыз ету. 

1. Буындарды қозғалту. 

2. Бас мускулатурасының қаңқасын қозғалту. 

3. Диафрагма мен кеудені қимылдату. 

ЕДШ міндеті қан айналымын кҥшейту және барлық органдар мен организмнің жҥйелерін қанмен 

қамтамасыз ету. 

ЕДШ кешені: 

Б.Қ. шалқадан жату. 

1.  Қол жоғары доға тәрізді кӛтеріледі – демді ішке тарту, қолды тӛмен қарай тҥсіріп– демді сыртқа 

шығару. 

2.  Қол айқастырылып, кеудеге қойылады – демді сыртқа шығару, қол екі жаққа – демді ішке тарту. 

3 Аяқты тізеден бҥгіп кӛтеру – демді сыртқа шығару, тҥсіру, аяқты тҥзу ҧстап  – демді ішке тарту. 

4. Аяғын кӛтеріп, ҧршық буынын  кезекпен шеңбер секілді қимыл жасау. Еркін дем аламыз. 

5. Аяқты кӛтеріп қайыру және орнына келтіру. Еркін дем аламыз. 

6.  Аяқты велосипед тепкен секілді қимылдату. Еркін дем аламыз. 

7.  Қолдың кӛмегімен және кӛмегінсіз отыру жағдайына ауысу. 

Б.Қ. тҧру. 

1.  Қолдың алақандар жоғары қаратылып айқастырылған, аяқты артқа ҧшынан қою, иілу – демді 

ішке тарту, Б.Қ. – демді сыртқа шығару. 

2.  Қолдың алақандар жоғары қаратылып айқастырылған, денені бір қырына еңкейту; осылай аяқты 

сыртқа қайыру – демді ішке тарту, Б.Қ. – демді сыртқа шығару. 

3.  Қол кеуде тҧсынан бҥгіледі, қолды артқа серіппелеп сермеу. 

4.  Қол белде, кеудемен шеңбер жасау қимылы. 

5.  Қол екі қанатқа созу  – демді ішке тарту, алға еңкею, қолдың білезігін тізеге тигіземіз – демді 

сыртқа шығару. 

6.   Қолды қырына тҥсіру (кезекпен әр жаққа) – демді сыртқа шығару, Б.Қ. – демді ішке тарту. 

7.  Аяқты алға – артқа сермеу. Еркін дем аламыз. Б.Қ. тҧру. 

8.  Аяқты  сыртқа  қайыру – демді ішке тарту, Б.Қ. – демді сыртқа шығару. 

9.   Тізерлеп отыру, қолды алға созу – демді сыртқа шығару, Б.Қ. – демді ішке тарту. 

Жай жҥру, аяқтың ҧшына тҧру,  тізені жоғары кӛтеріп жҥру. 

 

 



~ 113 ~ 
 

Ревмакардит  кезіндегі ЕДШ 

 

Физиотерапия организмді қалпына келтіру, қабынуға қарсы әрекет жасау және науқасты 

жеңілдету үшін аурудың ӛткір сатысында  басталады. Салицилатпен, антибиотиктермен және 

жҥрек ауруына қарсы қолданылатын дәрілермен емдеумен бірге мыналар тағайындалады: 

1. дененің сыртқы бетін омыртқаның бойымен кҥлгін сәулемен сәулелендіру (кеуденің жоғарғы 

және тӛменгі жақтары, бел-сегізкӛз), 1—2 кҥнара био доза. 

2. 37° ванна қабылдау 10—12 минут, кҥнара (қан айналымының бҧзылуы болмаған кезде). 

3. Новокаин-электрофорез мойын симпатикалық тҥйіндерге, 20 минут 10м А №10 кҥн сайын.  

4. дерттің қозу аралығы кезінде кӛмірқышқылы және  сульфид ванналары қабылданады. 

а) кӛмірқышқылы; 

Әлсіз ванна (0,75—1,5 г/л) немесе орташа (1,5— 2,0) концентрация, температура 36—35 град., 10— 

12 минут, кҥнара, № 10—12 (әдеттегі әдістеме). Жаттықтыру әдістемесі: температура  35-тен 32 

град., 3 ваннадан кейін 1 градусқа тӛмендетіледі, уақыт  7 минуттан бастап 12-ге дейін  кҥн сайын 1 

минуттан қосылып отырады. Ванна қабылдау режимі — кҥнара немесе 2 кҥн қатарынан кейінгі 

демалыс кҥнімен. 

б) сульфидті кҥкірт сутегі) 

1. Қорғаныстық әдіс: кҥкірт сутегі концентрациясы 25—50—75 мг/л, температура 35—37 град., 8—

12 минут, кҥнара, № 10—12.  

2. Негізгі әдістеме: концентрациясын біртіндеп кӛтеру 50—75—100—150 мг/л      3 кҥнде 1 рет, 

температура 35—37 град., 8—12 минут, кҥнара немесе 2 кҥн қатарынан кейінгі демалыс кҥнімен, № 

10-12. 

5. ДТТ-терапия. 

тікбҧрышты сәулесі бар "Волна-2" аппаратынан  ДТТ-терапия, аралық 3 см, рефлексогендік аймаққа 

(СУ—ТЬУ), 20—40 Вт (немесе "Ранет", "Ромашка" аппараттары (20 Вт), 10—12 мин. кҥн сайын, № 

10—15. 

 

ЕДШ: 

Миокард инфарктісі (МИ) кезінде қолданылатын емдік дене шынықтыру. 

 

МИ оңалуының ҥш кезеңі болады: стационарлық, оңалу, кӛтермелеу. Науқас адам емханаға 

тҥскенде  ауруды жеңілдетіп,   асқынуды жойғаннан кейінгі 2—3- кҥндері стационарда оған 

арналып аурудың ауыртпалығына байланысты 4 сыныптің бірі тағайындалады. Соңғысы аурухана 

фазасында шамамен 4 сатыға бӛлінеді олар рҧқсат етілетін жҥктемеге анағҧрлым ҧзағырақ 

сипаттама беру және оны біртіндеп ҧлғайту мақсатында ӛз кезегінде кіші сатыларға бӛлінеді  (а,б,в). 

ЕГ тӛсек режимі жағдайында белсенділіктің  1б кіші сатысында жеке тағайындалады.  Ем-

шаралардың ҧзақтығы  — 10—12 минут. Екінші саты палаталық режим кезеңіндегі дене 

белсенділігінің кӛлемін қамтиды. 2а кіші сатысында емдік гимнастиканың кҥніне 12 кешені рет 

орындалады.  2б сатысында  — №2 кешен жеке ӛзіне тағайындалады, оны отырып, 10—15 минут. 

жасайды. Ҥшінші саты дәлізге алғаш шығып жҥруден бастап бірінші рет далаға серуенге шыққанға 

дейінгі кезеңді қамтиды. 3а кіші сатысында №2 кешен орындалады, науқастар дәлізде   50 ден 200 м 

дейін кҥніне  2—3 рет баяу қарқынмен жҥреді. 3б кіші сатысында  Б.Қ. отырып және  тҧрып  20 

минут жасалатын, сондай-ақ қабаттағы баспалдақпен жҥруді кӛздейтін  №3 кешен тағайындалады.  

№4 кешен бойынша ЕГ сабақтары топтық әдіспен жҥргізіледі, 500— 900 м қашықтықта 1 минутта 

70—80 адым жҥру  1—2 реттен тағайындалады. 4б сатысында жҥру қарқыны 1 минутта  80—90 

адымға дейін, ал қашықтық  1—1,5 км. дейін  ҧлғайтылады, кҥніне — 2 ретке дейін.  4в сатысында  

—80-нен бастап — 100 адымға дейін және 2—3 км. дейін қашықтықты кҥніне 2—3 рет жҥріп ӛту 

керек.  Велоэргометрияның деректері болған кезде жҥру қарқыны X =0,042 х М + 0,15 x Ч + 65,5 

формуласымен анықталады.  

Мҧндағы X —  іздеп отырған жҥру қарқыны, М — жҥктеменің шекті қуаты (кГм/мин), Ч —шекті 

қуат жҥктеген кездегі жҥрек бҧлшық етінің жиырылу жиілігі. 

Науқас дҧрыс белсендірілген кезде жҥктеменің жоғарғы нҥктесі мен содан кейінгі алғашқы 3 

минуттағы соғу жиілігі 1 мин. дем алғанда  20-дан артық болуы тиіс, 1 мин. 10 рет дем алу керек. 

Систоликалық артериялық қысымның кӛтерілуі 20—40 мм рт. ст. диастоликалық — 10 мм рт. ст. 

аспауы тиіс. 30 (ауырлықтың 1-сыныбы) бастап 45 (2- және 3-  ауырлық сыныбы) кҥнге дейінгі 

аралықта орындалатын бҧл бағдарлама науқасты санаторийге оңалтуға немесе ҥйге 

амбулаториялық емделуге шығаруға дайындауы тиіс.   
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Сауығу кезеңі стационардан шығарған сәттен бастап науқастың еңбекке оралуына дейін (2 айдай 

уақыт).  Санаториялық кезеңде (1 ай)  белсенділіктің 4 сатысы ЕГ-ні біртіндеп арттыра отырып 300 

м. дейін жаттығып жҥру қарқыны  70 адым кезінде 20 - 40 минут, жҥрген кездегі жҥрек соғысының 

жиілігі 1 мин. жаттықтыру режимінде 90 — 100 дейіннен  бастап    жҥру қарқыны   100-120 

адыммен 2-3 км.  жҥрген кездегі жҥрек соғысының жиілігі 1 мин. 100 — 120 қарқынды жҥру 

кӛзделеді.   Жҥктеме берген кездегі ЖСЖ шыңы 1 мин.  — 100—120, оның  ҧзақтығы 3—б мин. 

дейін жетеді және ол кҥніне 4—6 ретке дейін болады. Қыдырудың қарқыны мен қашықтығы 100 

адым қарқынмен жҥрген кезде және баспалдақпен 4-5-қабаттарға кӛтерілген кездегі 1 баспалдақ 1с. 

деп есептегенде  2-4 тен 7-10 км дейін  арттырылады.    

Оңалудың диспансерлік-емханалық кезеңі МИ-мен ауырған науқастардың кӛпшілігі ҥшін  

анағҧрлым ҧзақ болып табылады және 10—12 айдай уақыт алады.  Бҧл кезеңде дозалап жҥктеме 

беріп кӛру нәтижесі бойынша науқастар 4 функционалдық сыныпқа (ФС) бӛлінеді. I ФС емдік 

гимнастика ЖСЖ 1 мин. 140- тан бастап 30—40 мин. дейін орындалады,  II ФС ҥшін ЕГ қорғау-

жаттықтыру режимінде ЖСЖ 1 мин. 130 болғанда  30 мин дейін жҥргізіледі. III ФС кезінде ЛГ 20 

мин. дейін созылады.  IV ФС белгіленген науқастарда жеке ЕГ қорғаныс режимінде ЖСЖ 1 мин 100 

болғанда 15—20 мин, 1 мин. 60—70 қарқынды адыммен жҥргізіледі.  

4 ай бҧрын МИ-мен ауырған және  II—III ФС болған науқастарға бір жыл бойы аптасына 3 рет 

гимнастикалық  жаттығуларды, жҥгіруді пайдаланумен және велоэргометр (баспалдақтар) ойыны 

арқылы жҥктеме беру,  30-60 мин. дене шынықтырумен ҧзақ уақыт айналысу белгіленеді.  Жыл 

басындағы жҥктеменің шегі  50—60%-дан бастап жыл соңында 80— 90%-ды қҧрауы тиіс. IV ФС 

науқастар ҥшін жаттығулар стационарда 8 аптаға дейін шекті қуаттың 50%ын жеке жҥктеме 

берумен  (әдетте 50—100 кГм/мин) аптасына 5 рет, 3 минуттан бастап  30 минутқа жеткенге дейін  

жҥргізіледі. МИ кезіндегі ЕДШ әдістемесін сипаттау оларды жҥрек-тамыр жҥйесінің басқа 

аурулары кезінде ҥлгі ретінде қолдануға болады, тек бір қозғалыс режимінен екіншісіне ауысу 

мерзімдері басқа немесе айтарлықтай қысқа болуы мҥмкін. Дене шынықтырудың негізгі 

мӛлшерленген жҥктемесі     кардиологиялық науқастарда олардың велоэргометрия және 

степэргометрия кезінде алынған шектік қуатының деректері болуы тиіс.  Миокард инфарктісі 

кезіндегі  гимнастика кешені (тӛсек режимі, 1б және сатыдағы белсенділік): 

Барлық жаттығуларды орындаған кездегі  бастапқы қалып — шалқадан жату, баяу қарқын. 

1. Аяқты сирақ табан буындарында бҥгу және жазу  (6-8 рет). Еркін дем аламыз. 

2. Саусақтардың   білезіктерін бҥгу және жазу (6-8 рет). Еркін дем аламыз. 

3. Қолды  иыққа бҥгу, шынтақтар екі жаққа — демді ішке тарту, тҥсіру қол кеуде тҧсында - демді 

сыртқа шығару (2-3 рет). 

4. Қол кеуде тҧсында, алақандарды жоғары қаратып ашу - демді ішке тарту. Қолды алға 

кӛтеріңкіреу – алақандар тӛмен қарай, басты кӛтеріп, бҧлшық етті қатайтып алақандарды тізеге созу 

- демді сыртқа шығару (2-3 рет). ЕГ-нің алғашқы сабағында бҧл жаттығуда басты кӛтермеген дҧрыс.  

5. 2—3 рет байыппен демді ішке тарту және босату. 

6. Аяқты тӛсекте сырғытып кезекпен бҥгу (4-6 рет), еркін дем аламыз. 2-сабақтан бастап  аяқ бҥгуді 

велосипедпен жҥріп бара жатқандай жасау керек  (бір аяқ бҥгіледі, екінші аяқ тіктеледі), бірақ 

тӛсектен алынбайды. 

7. Қол кеуде тҧсында, аяқ тіктелген және арасы аздап ашылған. Қолдың алақандарын жоғары қарай 

бҧру, аздап қайыру, сонымен бір уақытта аяқтың табандарын  сыртқа қарай бҧру - демді ішке тарту. 

Қолды алақандармен тӛмен қаратып, аяқтың табандарын  ішке қарай бҧру - демді сыртқа шығару 

(4-6 рет). 3-4- сабақтарда иық буындарына кҥш тҥскенін сезгенге дейін қолмен қимыл жасау. 

8. Аяқты тізе буындарында бҥгіп,алдымен  оң, содан кейін  сол жақ аяқты тӛсекке тҥсіру (тізені 

шайқалту, 4-6 рет). Еркін дем аламыз. 

9. Аяқты тізеде бҥгу. Оң қолды жоғары кӛтеру  — демді ішке тарту, Оң қолмен сол жақ тізеге 

созылу  — демді сыртқа шығару. Сол  қолмен солай жасау (4-5 рет). Жоғары кӛтерілген аяққа 

қолды тигізу арқылы жаттығуды кҥшейтуге болады. 

10. Аяқты тіктеу. Қайыру оң қолды жанына, басты да сол жаққа бҧру, сол аяқты тӛсектің ҥстінде бір 

уақытта жанына қайыру— демді ішке тарту, оларды бҧрынғы орнына келтіру — демді сыртқа 

шығару. Солай  сол қолмен және оң аяқпен жасау (3-5 рет). Жаттығуды аяқты кӛтерген кезде 

қайыра отырып ҥйлестіріп кҥрделендіруге болады.   

11. Асықпай дем алу 30-40 с. Босату. 

12. Қолды  шынтақ буындарында бҥгу, жҧдырықты  тҥйііп айналдыру, білезікті  кәрі жілік 

буынының астында табанмен бір уақытта айналдыру (8-10 рет). Еркін дем аламыз. 
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13. Аяқты  тізеден бҥгу. Оң  аяқты жоғары кӛтеру, оларды бҥгу, бастапқы қалыпқа оралу. Сол 

қолмен және аяқпен солай істеу  (4-6 рет). 

14. Аяқты тіктеп арасын аздап ашамыз, қолымызды кеуде тҧсымызға қоямыз. Оң қолымызды 

басымызға қойып — демді ішке тартамыз, оң қолды тӛсектің арқа жақ шетіне тигізіп - демді сыртқа 

шығарамыз. Солай  сол қолмен қайталаймыз (3-4 рет). Бҧл жаттығуды денені бҧру арқылы 

кҥрделендіруге болады. 

15. Қолымыз кеуде тҧсында. Қҧйрықтарымызды тартып, сонымен бір уақытта аяқтың бҧлшық етін 

қатайтамыз (2-2,5 с). Оларды босаңсытамыз (4-5 рет). Еркін дем аламыз. 

16. Демді ішке тартып қолды жоғары кӛтереміз, демді сыртқа шығарып — оларды тҥсіреміз (2-3 

рет). 

Кӛрсетілген кешенді орындау кезінде қисық физиологиялық жҥктеме жасау ҥшін сабақтың 

алдында, содан кейін бірден,  4, 6, 10, 14- жаттығулардан кейін және сабақ біткен соң 3 мин. кейін  

тамырдың лҥпілін санау.  

 

Гипертония ауруы - кезіндегі емдік дене шынықтыру 

(қан қысымының жоғарылауы) 

 

Гипертония ауруы кезіндегі ерекшелік барлық бҧлшық ет топтарына арналған жалпы нығайтатын 

жаттығулар мен арнайы жаттығуларды ҥйлестіру болып табылады: бҧлшық еттерді еркіне босату, 

демді сыртқа шығаруды ҧзартумен тыныс алу  жаттығулары,  демді кідіртпей толық амплитудада 

орындалатын вестибулярлық аппаратты және қимылға қатысатын қатысушы бҧлшық ет топтарын 

кезектестіріп жаттықтыру. Еңкеюді, дене мен басты бҧруды қамтитын жаттығулар байқап 

орындалады. Сондай-ақ мӛлшерлі жҥруге, велоэргометрде жҧмыс істеуге немесе емдік суға жҥзуге 

кеңес беріледі.  Аэробикалық жҥктеме   жаттығудың ең кӛп ҧзақтығының  50—60%  қҧрайды, 

аптасына 3 реттен кем емес    жаттығудың ҧзақтығы    15—30  мин.   Аэробикалық жҥктеме АД 180 

және 110 мм рт. ст. кезінде, сондай-ақ, II және одан жоғары дәрежедегі жҥректің кемістігі кезінде 

қолдануға болмайды. Б.Қ. жатып орындау. 

1. Қолдың саусақтарын  бҥгу және жазу (6—8 рет). 

2. Сирақ табан буындарын табанның сырт жағына   кезекпенбҥгу. Еркін дем аламыз (5—7 рет).  

3. Диафрагмалық дем алу (4—5 рет).  

4. Бӛксе  бҧлшық етіне кҥш тҥсіру және босату (4—5 рет). 

5. Аяқты  кезекпен бҥгу. Ӛкшені тӛсектің ҥстінен сырғытамыз (әрбір аяқпен 3—4 рет). Еркін дем 

аламыз.  

6. Демді ішке байыппен тарту—демді сыртқа шығару (3—4 рет). 

7. Басты жастықтан алмай бҧру (5—8 рет әр жаққа). 

8. Байыппен дем алу. Дем алу. 

9. Аяқты тізеден бҥгу, бӛксені кӛтеру — демді сыртқа шығару, тҥсіру — демді ішке тарту (3—5 

рет). 

10. Қолды жоғары кӛтеру — демді ішке тарту, қолды баяу тҥсіру  қарсы аяқтың тізесіне жеткізу,— 

демді сыртқа шығару (3—4 рет). 

11. Аяқты тізеден бҥгу. Екі аяқты екі жаққа созып, еңкею (әр жаққа 3-5 реттен). 

 

Жҥрек қызметінің созылмалы кемістігі кезінде жасалатын емдік дене шынықтыру. 

 

Жҥрек қызметінің созылмалы кемістігі кезіндегі емдік дене шынықтыру сабақтарында  бастапқы 

сатыда негізгі назар  (курстың 1-жартысы) кейін арттырылған дене жҥктемесі арқылы шекті қуатын 

50%-дан бастап курстың соңында 75—80%-ға жеткізу арқылы жҥректің  бҧлшық етін жаттықтыру 

мен қан айналымының экстракардиалды факторларын ынталандыруға аударылады.  Біртіндеп 

сабақтың тығыздығы да 40- тан 70%-ға дейін кӛбейтіледі. Ем-шаралардың ҧзақтығы 25—30 мин. 

қҧрайды. Ҧзақ емес,  баяу қарқынмен жҥгіру, мӛлшерлі жҥру, суда жҥзу пайдаланылуы мҥмкін. 

Жҥрек қызметінің созылмалы жеткіліксіздігінің кешеңдетілген сатыларында ЕДШ негізгі формасы 

ЕГ болып табылады, бҧл ретте сабақ кезінде  Б.Қ. науқастың қозғалу режиміне байланысты 

белгіленеді. Қан айналымы жеткіліксіздігінің IIА дәрежесі кезінде 10—15 мин. бойы статикалық 

тыныс алуды кезектестіріп  қолдану арқылы барлық бҧлшық еттер тобына арналған жаттығулар 

қолданылады. Қан айналымы жеткіліксіздігінің IIБ дәрежесі кезінде жҥктеме жаттығуды қайталау 

санының аздығы мен қозғалыс амплитудасының толық болмауы себепті азаяды. Ҧзақтығы  8—10—

12 мин. ем-шаралар кҥніне  2—3 рет қайталанады. Қан айналымы жеткіліксіздігінің III дәрежесі 
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кезінде ҧсақ және орта бҧлшық еттер тобына статикалық тыныс алумен (ҧзақ дем алу) кезектестіріп, 

тек аурудың клиникалық белгілері кері дамыған жағдайда ғана  7—10 мин. ішінде жаттығу жасалуы 

мҥмкін.   

 

Жҥректің ишемиялық ауруы 

 

(Жҥректің ишемиялық ауруы – шеткері қан айналымы бҧзылуының негізгі тҥрлері) 

ЕДШ міндеттері: науқастың клиникалық және эмоциялық жай-кҥйін жақсарту, дененің жҧмыс 

қабілетін кӛтеру және қолдау; ЖИА профилактикасы; дәрілік емдерден ішінара немесе толық бас 

тарту мҥмкіндіктері. 

Дене шынықтырудың емдік-профилактикалық әрекеті берілген жҧмысты орындаған кезде энергия 

жҧмсау азайғанда,  тәждік артерияларда коллатералей   мен  анастомоздар пайда болғанда, 

электролиттік ауысу нормаға келгенде, қандағы жалпы холестерин азайғанда және жоғары 

тызыдықтағы  липопротеидтер кӛбейгенде білінеді. Бҧл ретте сабақтың психотерапевтік әсерінің 

маңызы зор.  

Кешені 

Б.Қ. кереуетте немесе орындықта отырып. 

1. Қолды мықынға қоямыз. Шынтақты артқа қайыру, еңкею - демді ішке тарту, шынтақтарды алға 

қосу — демді сыртқа шығару (4—5 рет). 

2. Денені бҧрумен қолды жанына апару - демді ішке тарту, оралу Б.Қ.—демді сыртқа шығару (3—5 

рет). 

3. Жаттығу— отырып жҥру. Еркін дем аламыз (20—40 с). 

4. Аяқ иықтың енімен, қол белде. Денемізбен жанымызға бҧрылу(3—5 рет). 

5. Қол орындыққа тіреледі — демді ішке тарту. Аздап алға еңкейіп дененің салмағын аяққа тҥсіру 

және орындықтан "бӛліну"  — демді сыртқа шығару (3—5 рет). 

Жҥрекке реконструктивті операция жасаған кезде жасалатын жаттығулардың шамамен алғандағы 

кешені:    

Б.Қ. отыру және орындықтың арқалығынан немесе кереуеттен  ҧстап тҧру.  

1. Диафрагмалық дем алу (3—4 рет). 

2. Аяқтың ҧшына кӛтерілу — демді ішке тарту, ӛкшеге "ауысу" — демді сыртқа шығару (1—5 рет). 

3. Аяқ иықтың енімен — демді ішке тарту. Дененібір жаққа бҧру— демді сыртқа шығару (3—5 рет). 

4. Б.Қ.— табанмен тірекке қырын қарап тҧру. Аяқты артқа және алға еркін сермеу. Еркін дем 

аламыз (5—7 рет). 

5. Тіректен ҧстап тізе бҥгу — демді сыртқа шығару, Б.Қ.—демді ішке тарту (4—6 рет). 

6. Денені бҧру арқылы қолды кезекпен екі жанына қайыру  (7 реттен). 

 

Ревматизм 

 кезінде қолданылатын жаттығулар кешені. 

 

  Б.Қ. қолды тіремей тік тҧру  

1. Қолды жоғары кӛтеру — демді ішке тарту, Б.Қ.— демді сыртқа шығару (3—5 рет) 

2. Қол белде, аяқ иықтың енімен. Денені солға еңкейту— демді сыртқа шығару, Б.Қ.— демді ішке 

тарту (3—5 әр жаққа). 

3. Тізеге жартылай отыру—демді сыртқа шығару. Б.Қ.—демді ішке тарту (4—7 рет). 3—4 кҥннен 

кейін тізеге толық отырып орындауға болады. 

4. Қол белде. Алға еңкею, қол тӛмен қарату, аяқты  тізеден бҥгу — демді сыртқа шығару. Б.Қ.— 

демді ішке тарту (4—8 рет). 

5. Қолды екі жаққа созу. Амплитуданы біртіндеп арттыру арқылы қолды иық буынында айналдыру 

(8—12 айналыс). Демді босату.  

6. Тізе буындарынан бҥгілген аяқты қолмен кезек-кезек ішке қысу — демді сыртқа шығару ( 5—7 

рет). 

Емдік гимнастикадан кейін мӛлшерлі жҥру орындалады. 

 

1. ССС – реабилитация кезінде, мониторингтеу режимінің  патологиясына байланысты денеге кҥш 

тҥсірілгеннен кейінгі кӛрсеткіштерді бақылап жазып алу кҥндерін белгілеу керек. 

2. Кетуге бір тәулік қалғанда ӛткізілген сауықтыру шаралары бойынша қарқынды кӛрсетіліммен 

бақылау, қорытынды кӛрсеткіштерді жазып алу. 
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3. Кеңестер. 

 

МИОКАРД ИНФАРКТІСІ КЕЗІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛАТЫН  ЖАТТЫҒУЛАР КЕШЕНІ  

 (I КЕЗЕҢ). 

1. Б.Қ. – орындықта отырып, қолды тізеге қоямыз. 

1 - қолды жоғары қаратып – демді ішке тарту, 2 - екі жаққа – демді ішке тарту, 3 - алға – демді 

сыртқа шығару, 4 - Б.Қ. – демді сыртқа шығару. 3-4 рет 

2. Б.Қ. - солай, қол белде. «Еден жуғыштың қимылы» - табандар еденде сырғиды, бір аяқ алға, 

екіншісі – артқа.  6-8 рет 

3. Б.Қ. – солай. 1 - оң қолды денемен бірге  жанына бҧру, білезікке қарау,                                 2 - Б.Қ., 

3-4 -  сол қолмен. 4-6 рет 

4. Б.Қ. – солай. 1 - оң аяқты тіктеу және кӛтеру, 2 – жанына қайыру, 3 - алға, 4 - Б.Қ. солай  сол 

қолмен аяқ. 4-6 рет 

5. Б.Қ. – солай, саусақтар иыққа қойылады 1-2 – шынтақты артқа қайыру – демді ішке тарту, 3-4 - 

алға қосамыз – демді сыртқа шығару. 4-5 рет 

6. Б.Қ. – солай, қол белде. 1 - денені оңға бҧру, қол екі жаққа, 2 - Б.Қ., 3-4 - бҧру солға. 4-6 рет  

 

Залда  жҥріп жаттығу. 

1. Жай жҥру, 2- адымға ырғақпен  – демді ішке тарту, 3- адым – демді сыртқа шығару. 60 секунд. 

2. Б.Қ. – қол кеудеде. 1-2 - иіліп артқа жҧлқыну, 3-4 - тік. 6-8 рет 

3. Б.Қ. қол кеуде тҧсында. 1 - оң аяқпен алға ҧмтылу, қол солға қайырылады, 2 - Б.Қ., 3-4 - сол 

аяқпен алға ҧмтылу, қол оңға. 3-4 рет  

4. Дем алыс жаттығуы. 2-3 рет  

 

Тҥрегеліп тҧрып гимнастикалық қабырғада жасайтын жаттығулар 

 

1. Б.Қ. – оң жақ қырымен тік тҧру, сол қол белде. 1-2 - қабырғаға еңкею, 3-4 - Б.Қ. солай екінші 

қырымен. 3-4 рет 

2. Б.Қ. –қабырғаға арқасын беріп, арқа деңгейінде ҧстану.1-2 - тізеге жартылай отыру, 3-4 - Б.Қ. 5-6 

рет 

3. Б.Қ. – бетті қабырғаға қаратып тҧру, оң аяқ ҥшінші рейкада, кеуде деңгейінде ҧстану.                  1 

- аяқты бҥгу, 2 - тіктеу, 3 -бҥгу, 4 - Б.Қ. солай екінші  жақ аяқпен. 4-6 рет 

4. Б.Қ. –оң жақ қырымен  қабырғаға тік тҧру, оң қолды жоғары кӛтеру. 1 - сол тізені кеудеге кӛтеру, 

2 - сол қолды – тізенің артына, оны жанынан апару, 3 - алға, 4 - Б.Қ. солай екінші қырымен. 4-6 рет 

5. Б.Қ. – бетті қабырғаға қаратып тҧру, белдің деңгейінде ҧстану . 1 -  оң аяқты артқа сермеу, 2 - 

Б.Қ., 3 - жанына бҥгілген, 4 - Б.Қ. солай  сол қолмен аяқ. 4-6 рет 

6. Б.Қ. – солай. 1-2 - аяқтың ҧшына тҧру – демді ішке тарту, 3-4 - тҥсіру – демді сыртқа шығару, 

ӛкшеге ауысу. 2-3 рет 

7. Б.Қ. – арқаны қабырғаға тіреп, белдің деңгейінде ҧстану . 1 -оң тізені бҥгу, еңкею, 2 - Б.Қ., 3-4 - 

сол аяқпен. 4-6 рет 

8. Б.Қ. – оң жақ қырымен, сол қол – алға, сол аяқ – артқа ҧшынан қою. 1 – қол мен аяқты  

ауыстырамыз, қолды – артқа, аяқты – алға, еркін сермеу, 2 - Б.Қ. солай екінші қырымен. 4-6 рет 

9. Б.Қ. – бетті қабырғаға қаратып тҧру, кең адымға тҧру. 1 – кеуденің сығымдалу  деңгейінде таяққа 

қҧлау,  2 - Б.Қ., қол кеуде тҧсында еркін.  6-8 рет 

10. Б.Қ. – тік тҧру, доппен шеңберде, жҧптасып ойнау. 5-6 минут 

 

Орындықта отырып жаттығу. 

 

1. Б.Қ. – бір қол – кеудеде, екіншісі - іште, демді ішке тартқан кезде ішті қатты қампайтамыз, демді 

сыртқа шығару – ішті босатамыз. 3-4 рет 

2. Б.Қ. – қол тізенің ҥстінде, табандар бірге. 1 - ӛкшені ашамыз, 2 - аяқтың ҧшын ашамыз, 3 - ӛкше, 

4 - аяқтың ҧшы, 5 - ӛкшені қосамыз, 6 - аяқтың ҧшы, 7 - ӛкше, 8 - аяқтың ҧшы. 2-3 рет 

3. Б.Қ. – қол тӛмен тҥсірілген. 1 - қол екі жаққа, 2 - жоғары, 3 - алға, 4 - Б.Қ. 6-8 рет 

4. Б.Қ. – қол алға, кӛз жҧмылған, сҧқ саусақпен кезекпен мҧрынды ҧстау. 10-15 секунд 

5. Б.Қ. – аяқ тік, ӛкшемен. 
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1-2-3-4 - шеңбер жасау қимылы солға, 5-6-7-8 - оңға. 3-4 рет 

6. Б.Қ. – саусақтар – иыққа қойылады 

1-2 - шынтақты артқа қайыру– демді ішке тарту, 3-4 - алға – демді сыртқа шығару. 2-3 рет 

 

АЯҚТЫҢ ТАМЫРЫ ВАРИКОЗДЫҚ КЕҢЕЙГЕН КЕЗДЕ ЖАСАЛАТЫН ЕДШ 

 

1. Б.Қ. - байсалды жҥріс 1-2 минут. 

2. Б.Қ. - орындыққа сол жақ қырымен тік тҧру, табандар бірге, оң қол белде, сол қол орындыққа 

тіреледі. 1-2 – ӛкшеден  аяқтың ҧшына ауысу. Еркін дем аламыз, баяу қарқын . Қайталау 3-8 рет. 

3. Б.Қ. - О.С. 1-2 қолды екі жаққа  қайыру - демді ішке тарту, 3-4-5 - Б.Қ. - демді сыртқа шығару. 

Демді ішке тартқан кезде кеуде мен іш кӛтеріледі. 2-3 рет қайталау.  

4. Б.Қ. - бетті орындықтың арқалығына қаратып тік тҧру, қолмен орындықтың арқалығынан ҧстау.1 

- аяқтың ҧшына кӛтерілу, 2 - бос қолды жанына сермеу,                                3 - сол аяқты оң аяқтың 

жанына қою, 4 - Б.Қ. еркін дем аламыз. әрбір аяқпен кезек қайталау 4-6 рет.   

5. Қол  мен аяқтың бҧлшық етін босаңсытамыз. 

6. Б.Қ. - сол жақ қырымен орындықтың арқалығына тік тҧру, оң қол белде, сол орындыққа тірелген. 

1 - аяқты тік кӛтеру алға қарай, 2 – оны тізеде бҥгу, 3 - аяқты тіктеу,                          4 - аяқты тҥсіру. 

Еркін дем аламыз. Қайталау 4-6 рет әр бір аяқпен.  

7. Б.Қ. - бетті орындықтың арқалығына қаратып тік тҧру, қол орындықтың арқалығына тірелген. 1 - 

бос аяқты алға қарай сермеу, 2 - бос аяқты артқа сермеу, 3-4 - Б.Қ. әр бір аяқпен кезек қайталау, 4-6 

рет. Еркін дем аламыз. 

8. Б.Қ. - тік тҧру, аяқ иықтың енімен, сол қол іште, оң кеудеде. 1-2 -  демді ішке тарту, іш кӛтеріледі, 

3-4-5 - демді сыртқа шығару, іш тартылады. Қайталау 3-4 рет. 

9. Б.Қ. -шалқасынан жату, аяқты валикке салу  /валик тізенің астында/, бастың астында кішкене 

жастық, аяқ иықтың енімен, қол кеуде тҧсында. 1-2-3-4 - шеңбер жасау қимылы, табан ішке және 

сыртқа қарай қимылдайды. Қайталау 4-6 рет әр жаққа. Еркін дем аламыз.  

10. Б.Қ. -шалқасынан жату, аяқты табанға қарай тізеден бҥгу. 1-2 мин. жатып "Жҥру".  Еркін дем 

аламыз. 

11.Б.Қ. - шалқасынан жату, аяқ  созылған, қол кеуде тҧсында. 1-2 - сол аяқты тізеден бҥгу - демді 

сыртқа шығару, 3-4 - Б.Қ. - демді сыртқа шығару. Екі аяқпен 4-6 рет кезек қайталау  

12.Б.Қ. - шалқасынан жату, оң қол кеудеде, сол қол іште. 1-2 - демді ішке тарту, іш кӛтеріледі, 3-4-5 

- демді сыртқа шығару, іш тартылады. Қайталау 3-4 рет. 

13.Б.Қ. - шалқасынан жату, қол дененің бойымен тӛменде. 1-2 - сол аяқты жанына қайыру, 3-4 - Б.Қ.  

Еркін дем аламыз. Екі аяқпен 4-6 рет . кезекпен қайталау. 

14.Б.Қ. - етпетінен жату, қолды тӛмен тҥсіреміз. 1 - сол аяқты тізеде бҥгу, 2 - Б.Қ. Еркін дем аламыз. 

4-6 рет кезекпен қайталау. 

 

V. ТЫНЫС АЛУ ЖҤЙЕЛЕРІ АУЫРҒАН КЕЗДЕ ЖАСАЛАТЫН ЕДШ. 

 

ТЫНЫС АЛУ ЖҤЙЕЛЕРІ АУЫРҒАН КЕЗДЕ ЖАСАЛАТЫН ЕДШ. 

 

ЕДШ мыналарға кӛмектеседі: науқастың қолқа эктаздарында жиналған қақырығы анағҧрлым толық 

бӛлінуіне; науқас организмінің улануын азайтуға; кеуденің газ алмасуы мен желдетілуді 

жақсартуға, сондай-ақ кеуде клеткаларының қҧбылмалылығы мен тыныс жолдарындағы бҧлшық 

еттерді жаттықтыруға, миокардты нығайтуға және қан айналымын жақсартуға; организмнің жалпы 

нығаюы мен қарсылығын  кҥшейтуге; ӛлшемді жҥктемеге организмнің бейімделуіне. 

ЕДШ температура қалыпты болған кезде тағайындалады. Науқаста аздаған қан қақыру (қақырықта 

қан талшықтары болса) білінсе және СОЭ жоғары болса ол ЕДШ айналысуға кедергі бола алмайды. 

ЕДШ рәсімдері кезінде жӛтел кҥшейіп, қақырық кӛп  тҥсуі оны тоқтатуға негіз бола алмайды. 

Жӛтел қысқан кезде науқас жақсылап жӛтеліп қақырынып алуға және тыныс алуды қалпына 

келтіруге мҧрсат берілуі тиіс  / Дем алдыру керек/. Процесс асқынған жағдайда ыстығы кӛтерілуі 

кезінде, денсаулығы жақсарғанша  ЕДШ тоқтата тҧру керек.   
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ЕДШ ӘДІСТЕМЕСІ. 

 

Анағҧрлым жарамдысы мыналар болып табылады Б.Қ.: 

1.  Дененің орналасуы тӛсекте  немесе кушеткада кӛлденең жату /жастықсыз/ кереуеттің аяқ жағы  

20-30 см. кӛтерілген /ағаш тҧғыры бар/. 

2. Керуетте сау қырымен жату /жастықсыз/, бҧл кезде тӛменде жатқан қол бастың астында, ал аяқ 

аздап бҥгулі. 

3. Етпетінен жату, қол алақанда кеуде тҧсында, немесе тӛрт тағандап тҧру /тізе-қолдың білезігі/. 

Ем-шара процесінде тҥрлі Б.Қ. пайдаланған және оларды ауыстырған кезде науқастың қақырығы 

жақсы бӛлінеді, демек бронхоэктаздан қақырық бӛліну жақсарады.  Жаттығуды тыныс алуды 

тежемей және аса кҥш салмай баяу қарқынмен  орындау керек.  Тыныс алу және арнайы  

жаттығулар ӛткізу кезінде науқас демді баяу және толық сыртқа шығаруын айырықша бақылау 

керек. Ауаны олар ішке мҧрын арқылы тартуы тиіс, ал дем сыртқа ауыз арқылы шығарылады. Бҧл 

қолқаның кеңеюі мен диафрагманың қҧбылуына және дем алудың жақсаруына әсер етеді.   

Ем-шара процесінде дем алу мен тыныс алуды қалпына келтіруге жетерлік шамада беру керек. 

ЕДШ ем-шараларынан кейін науқасқа аяғын 20-30 см. кӛтеріп, тӛсекке жатып  20-30 мин. дем алуға 

кеңес беріледі. ЕДШ ем-шарасында науқастың жағдайына қарай   8 ден 15-ке дейін жаттығулар 

болуы мҥмкін. Жаттығуды қайталау баяу қарқынмен 2-4 реттен аспайды, ҧсақ бҧлшық еттер тобы 

ҥшін орташа қарқынға жол беріледі.  

 

ЕДШ. Болжамдық кешені 

/аяқ жағы кӛтерілген кереует/. 

1. Б.Қ. - шалқасынан жату /жастықсыз/. 

1 - сол аяқты тізеден бҥгу. 

2 - Б.Қ. Орташа қарқын, еркін дем аламыз. 4-6 рет кезекпен қайталау. 

2. Б.Қ. - Солай.                                                    

1 - қол шынтақ буындарында бҥгілген, 

2 - Б.Қ.       Еркін дем аламыз. Орташа қарқын. 4-6 рет қайталау. 

3. Б.Қ. - шалқасынан жату, білезіктерді кеуденің тӛменгі бӛлігіне қоямыз. 

1-2 - демді мҧрын арқылы ішке тартамыз, қол қыспайды. 

3-4-5 - демді ауыз арқылы сыртқа шығарамыз, қол біртіндеп  кеудені қысады. Баяу қарқын. 2-4 рет 

қайталау. 

4. Б.Қ. - оң қырына жатып, оң қол бастың астында, сол – кеуде тҧсында. Аяқ жартылай бҥгіледі.  

1-2 - аяқты іштің сол жағына тарту, ал сол қолды артқа қайыру  

3-Б.Қ. - демді ішке тарту. Баяу қарқын. 2-4 рет қайталау. Демді сыртқа шығару. 

5. Б.Қ. - оң қырына жату, оң қол бастың астында, сол қол бҥгілген, білезік иектің астында, аяқ 

жартылай бҥгулі.  

1-2 - бҥгілген қолды жоғары кӛтеру - демді ішке тарту, 

3-4-5 - Б.Қ. - демді сыртқа шығару, қолмен кеудені қысу. Баяу қарқын . 2-4 рет қайталау. 

Пауза 60".  

6-7. сол жақ қырына жатып  № 4-5 жаттығуларды, 2-4 рет қайталау. 

8. Б.Қ. – шалқасынан жату, аяқ табанда?, қолмен кереуеттен ҧстайды.  

1-2 – жамбасты кӛтеру. 

3-4 - Б.Қ.      Баяу қарқын, біртіндеп- орташа. еркін дем аламыз. 2-4 рет қайталау. 

9. Б.Қ. - шалқасынан жату, білезікті иектің астына қоямыз. 

I-2-3 - қолды баяу жоғары кӛтеріп бҥгу,  жеңіл  демді ішке тарту,  

4-5-6-7-8 - шынтақты тҥсіру, сыртқа толық  дем шығару. 2-4 ретқҚайталау. Баяу. 

Пауза 60". 

10.Б.Қ. – Етпетінен жату, қол кеуде тҧсында. 

I-2 – кеудені, басты кӛтеру, қолды артқа, екі жаққа қайыру, арқаны ию. 

3-4 - Б.Қ. 2-4 рет қайталау. Баяу қарқын. 

11.Б.Қ. - Етпетінен жату, қол бҥгулі, білезіктер бастың астында.  

1-2-3 - демді ішке қатайтпай мҧрын арқылы еркін тарту, 

4-5-6-7-8 – демді сыртқа шығару - ҧзақ, методист науқастың кеудесін басып тҧрады.  2-4 рет 

қайталау. Баяу қарқын . 



~ 120 ~ 
 

Пауза Дем алуа 60". 

12.Б.Қ. - шалқасынан жату, аяқ бірге, қол кеуде тҧсында.  

1-2 - кезепен аяқты ішке тарту - демді сыртқа шығару,  

3-4 - Б.Қ. - демді ішке тарту.  2-4 рет қайталау.  Баяу қарқын. 

13.Б.Қ. – шалқасынан жату, қол бҥгулі, білезіктерді кеудеге. қоямыз 1-2 - қолды желкеге кӛтеру - 

демді ішке тарту, 3-4-5 - оралу  Б.Қ. - демді сыртқа шығару/кеудені қолмен басу. 2-4 рет қайталау. 

Баяу. 

14.Б.Қ. – шалқасынан жату, қол кеуде тҧсында. I 2-3-4 - шеңбер жасау қимылы табанмен солға және 

оңға. 4-5 рет қайталау. Баяу. 

15. Б.Қ. - Солай.  қолдың ротациялық қимылы /алақандар жоғары-тӛмен қарай/. 4-6 рет қайталау. 

Баяу. Диафрагмалық дем алу. 

16. Б.Қ. - Солай. 1-2-3 -  демді ішке тарту, қарынды қампайтамыз, 4-5-6-7-8 - демді сыртқа шығару, 

ішті тартамыз. 2-4 рет қайталау. 

Барынша кӛп жҥктеме берілген кешенді аяқтағаннан кейін мынадай жаттығуларды орындауға 

болады немесе олардың әрқайсысынан кейін  бір минут дем алып, таңертеңгілік гимнастиканың 

орнына орындау керек. 

1. Б.Қ. – сау қырына жату, астыңғы қол бастың астында, ҥстіңгі кеудеде. 1-2-3 - ҥстіңгі қолды 

жоғары кӛтеру - демді ішке тарту, 3-4-5-6-7-8 - Б.Қ. кеудеге біртіндеп басу  - демді баяу сыртқа 

шығару. 2-4 рет қайталау. 

2. Б.Қ. - тӛрт тағандап тҧру I-2-3 - қолды бҥгіп, дененің жоғарғы бӛлігін тӛсектен тҥсіру - демді 

сыртқа шығару 

4-5-Б.Қ. - демді ішке тарту. 2-4 рет қайталау. 

3. Б.Қ. - шалқасынан немесе қырынан жату. 

1-2-3 - қолдың кӛмегімен кезекпен аяқты ішке тарту.  

4. Б.Қ. - тӛрт тағандап тҧру  I-2-3 - ӛкшеге баяу отыру - демді сыртқа шығару, 4-5 - Б.Қ. – демді ішке 

тарту.  2-4 рет қайталау. 

5. Б.Қ. - Етпетінен жату, қол кеуде тҧмсында тӛсекке тірелген. 1-2 - аяқты кезекпен жоғары кӛтеру. 

Еркін дем аламыз. Сабақ басталар алдында науқас  5-10 мин. дренаж жағдайында тҧруы керек. 

 

Оң ӛкпе. 

 

Егер ірің жазық ӛкпенің жоғарғы бӛлігінің алдыңғы сегментінде болса, науқас артқа шалқаюы; 

артқы сегментті қҧрғатқан кезде алға, ҧшындағы сегментті  қҧрғату ҥшін жанына– солға еңкеюі 

тиіс.  

Демді шығарған кезде әдіскер кеуденің оң жақ жоғарғы бӛлігіне басады.  

Ӛкпенің ортаңғы бӛлігін  қҧрғатқан кезде науқас шалқасынан жатады. Кеудеге аяқты тартып және  

басты артқа шалқайтып немесе ішімен сау қырына жатады. Орта бӛлігінен қақырық сол жақ қырына 

аяқты кереуетте кӛтеріп /жауырында-қырынан тҧру/ және оң иықты тҥсіріп жатқан кезде жақсы 

бӛлінеді.  

Ӛкпенің оң жақ тӛменгі бӛлігін қҧрғату науқасты сол жақ қырына жатқызып /кереуеттің аяғы  40 

см.  кӛтеріледі/ сол қолды кеудеге басу арқылы жҥзеге асырылады.   

Сол жақ ӛкпе. 

Ӛкпенің жоғарғы бӛлігінің алдыңғы сегментін қҧрғатқан кезде науқас отырған кҥйінде артқа 

еңкейеді, артқы сегменттің жоғарғы бӛлігін  – алға; ҧшындағы сегментті  қҧрғатқан кезде – 

оңға еңкейеді. Екі тӛменгі сегментті  қҧрғатқан кезде  науқас оң қырына оң иығын тӛмен тҥсіріп 

жатады, бҥгілген оң қолды кеудеге қысамыз. Ӛкпенің сол жақ тӛменгі бӛлігінің жоғарғы 

сегментін қҧрғату аяқ жағы кӛтерілген кереуеттің ҥстінде науқасты оң қырына кеудесін бҧрып 

жатқызу арқылы жҥзеге асырылады, кеуденің астына жастық қойылады, сол жақ аяқ тізе 

буындарында  бҥгілген. Сол жақ тӛменгі бӛліктің ҥш тӛменгі сигментін қҧрғату ҥшін 

кереуеттің аяғын 50 см. кӛтереді. Науқас оң қырына, қолын кеудесіне қысып жатады. Артқа  

бҧрылған кезде артқы сегменттен қақырық бӛлінеді. Артқа еңкею алдыңғы сегментті қҧрғатуға, 

ал  қырынан жатқызуу – қабырға сегментін қҧрғатуға ықпал етеді.  

Дренажды статикалық  жаттығуларды орындау процесінде жӛтеліп, қақырықты шығаруға тырысу 

керек. Жӛтелуді мҧрын арқылы диафрагмалдық демді ішке тартқаннан кейін бастайды, ауыз 

арқылы демді жылдам сыртқа шығарады, сонымен бір уақытта іштің пресі мен кеуденің бҧлшық 

еттері қатайтылады. Бҧл қимылдарды кҥн сайын  кӛп рет қайталау керек. Ауаны сыртқа шығарған 
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кезде  «қы-һы», «қы-һы» деген дыбыс шығаруға болады. Бҧл қимылдар іштегі ауаны бірнеше рет 

зорланып шығарғаннан кейін жасалады. 

 

РЕСПИРАТОРЛЫҚ ГИМНАСТИКА. 

 

1. Б.Қ. – демді ішке тарту, демді сыртқа шығару. 

2. Б.Қ. – алға аздап иіліп тік тҧру. Диафрагмалық дем алу. 

3. Б.Қ. – бір қолды бастан жоғары кӛтеріп тҧру, тӛмен тҥсірілген қол жҧдырыққа тҥйілген. 

Жылдам қимылдап қолды ауыстыру. 

4. Б.Қ. – тік тҧру, қол белде. Бӛксені біресе бір, біресе екінші жаққа айналдырып шеңбер жасау. 

5. Б.Қ. – Солай.  Қол екі жаққа қайырылған – демді ішке тартқан кезде ӛзін иығынан қҧшақтау– 

демді сыртқа шығару. 

6. Б.Қ. – тік тҧру қолдың білезігі иыққа тигізіледі, оң тізені сол тізеге тигізу, кӛтерілген кезде 

демді сыртқа шығару. 

7. Б.Қ. – тік тҧру, қол дененің бойымен.  Демді ішке тарту,  жҥресінен отыру, қолмен тізені 

қҧшақтау – демді сыртқа шығару. 

8. Б.Қ. – тік тҧру қолдың білезігі кеудені қабырғаны орай қҧшақтайды. Кеудемен ҥздіксіз дем алу – 

демді ішке тарту, демді сыртқа шығару, қол кеудені қысады. 

9. Б.Қ. – тік тҧру қол иықтың енімен ашылған, таяқты жоғары ҧстап тҧру – демді ішке тарту – 

демді сыртқа шығару. 

10. Б.Қ. – тік тҧру, қол таяқты ҧштарынан ҧстайды. Оңға  екейіп таяқты ҧстаймыз  – демді сыртқа 

шығару. 

11. Б.Қ. – таяқ иықтың деңгейімен.  Аяқпен  сермеу – демді сыртқа шығару. 

12. Б.Қ. – таяқ тік, қолдан қолға лақтырамыз. 

13. Б.Қ. – тік тҧру таяқ ҧстаған қол арқада – демді ішке тарту, таяқты жауырынға тақаймыз – демді 

сыртқа шығару. 

14. Б.Қ. – тік тҧру, таяқ алдында иықтың деңгейімен, тізені таяқтың ҧшына тигіземіз  – демді 

сыртқа шығару. 

15. Б.Қ. – Солай. Еңкейіп жҧмыс істегендей қимыл жасау. 

16. Б.Қ. – тік тҧру таяқ иықта жатыр,  денені ӛсінде айналдыыыырып бҧру. 

17. Б.Қ. – тік тҧру, таяқ алдында, қол жоғары созылған – демді ішке тарту, тӛмен қарай – демді 

сыртқа шығару. 

18. Б.Қ. – тік тҧру, қол кеуде тҧсында. Жҥріс 1-2 – демді ішке тарту, 3-4-5 – демді сыртқа шығару, 

6-7 – пауза. 

19. Б.Қ. – орындықта отырып Д.Д. 

20. Б.Қ. – Солай. Қолды иыққа бҥгу – демді ішке тарту, тӛмен қарай тастау – демді сыртқа шығару. 

21. Б.Қ. – Солай. Табандарды  бҥгу, тіктеу. 

22. Б.Қ. – Солай.  Қол  екі жаққа қайырылған – демді ішке тарту, тӛмен қарай тастау – демді сыртқа 

шығару. 

23. Б.Қ. –  табандарды екі жаққа , оларды ішіне қарай иіп қосу. 

24. Б.Қ. – арқаны қабырғаға сҥйемей орындықта отыру. Кеудемен ҥздіксіз дем алу. 

 

 

ҚОЛҚА ДЕМІКПЕСІ КЕЗІНДЕ ЖАСАЛАТЫН ЕДШ. 

 

Жаттығулар кешенін демікпе ҧстау кезеңі аралығында орындауға кеңес беріледі.  Тыныс алу  

жаттығулары мен демді сыртқа шығару кезінде білгілі бір дыбыс шығару жаттығулары және 

олардың ҥйлестірілуі бронхы мен бронхиолдың тегіс бҧлшық еттерінің қысылуын азайтуға 

кӛмектеседі. Дыбыстық  гимнастика бронхының бҧлшық еттерін босатып олардың қабырғаларына 

вибромассаж тәрізді әсер етеді. 

ЕДШ адреналин гормонының бӛлінуін белсендендіреді, ал бҧл ӛз кезегінде қолқаны кеңейтеді. 

Жаттығу жасаған кезде демді сыртқа шығару жай баппен ғана жасалуына және одан кейін міндетті 

тҥрде кідіріс  болуына,демді 2 – 3 секунд  кідіртуге назар аудару керек.  
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КЕҢЕС БЕРІЛЕТІН  ЕДШ КЕШЕНІ: 

Тік тҧру 

1. Б.Қ. – ӛкше бірге, аяқтың ҧшын алшақ ҧстау, қол дененің бойымен тӛмен тҥсірілген. Бір минут 

бойы орында жҥру (2 адым – демді ішке тарту, 4-5 – демді сыртқа шығару, 2 адым – кідіріс ). 

Орташа қарқын. 

2. Б.Қ. – Солай. Оң аяқпен алға адымдап,  қолды екі жаққа қайырып ҧстаймыз – демді ішке 

тартамыз, б.қ. оралу -  демді сыртқа шығарамыз.Кідіріс. Демді сыртқа шығарып еңкейеміз,  кідіріс 

жасап  босатамыз. 3 – 4 рет әр аяқпен қайталаймыз . 

3. Б.Қ. – Солай. Қол иықта – демді ішке тартып, кеудені жанға қисайтамыз, қолды жоғары кӛтеріп 

– демді сыртқа шығарамыз.  Кідіріс, ,  босату. Әр жаққа 2 – 3 рет қайталау. 

4. Б.Қ. – Солай. босаңсытылған қолды алға – артқа 20 – 30 секунд бойы сермеу. Еркін дем аламыз. 

 

 

Отырған кҥйі 

5. Б.Қ. – орындықтың отырғышына шалқайып, аяқ иықтың енімен, қол тізеде және белде. Бір 

минут бойы баяу дем аламыз. Демді ішке тартып, сыртқа шығару бірқалыпты болуын және   

кідірістің  сақталуын бақылаймыз. 

6. Б.Қ. – Солай. Демді ішке тартып, сыртқа шығарып, ҧстап тҧрыңыз. Қанша уақыт бойы ҧстап 

тҧра алатыныңызды есептеңіз. Демді кідірткеннен кейін демді ішке тарту барынша баяу болуын 

қадағалаңыз. Бір рет жасау. 

7. Б.Қ. – Солай.  Қолдарымызды  екі жаққа қайырып, аяқты тік серпіп, жоғары кӛтереміз -  демді 

ішке тартамыз; аяқтың астынан  шапалақ ҧрып, демді сыртқа шығару кезінде «ха» деп дыбыстау, 

аяқ пен қолды тҥсіру.  Кідіріс, босату.  3 – 4 рет әр аяқпен қайталау. 

 Тік тҧру 

8. Б.Қ. – ӛкшені бірге, аяқтың ҧштарын алшақ қоямыз, қолды тӛмен тҥсіреміз. Демді ішке тартып,  

қолдарымызды екі жаққа қайрамыз; Б.Қ., босаңсытып оралып, - демді сыртқа шығарамыз. Орташа 

қарқын. 4 рет қайталау. 

9. Б.Қ. – Солай. Қолды алға қарай кӛтереміз – демді ішке тартамыз; оң аяқты сол қолға сермеп – 

демді сыртқа шығарамыз; б.қ. оралу –кідіріс . Б.Қ. Қолдарды барынша босаңсытып, жайлап 

тҥсіреміз . 3 – 5 рет әр аяқпен қайталау. 

10.  Б.Қ. – аяқ иықтың енімен, кеуде аздап алға иілген, қол тӛмен тҥсірілген. Демді ішке тарту 

кезінде іш қампайтылады, дем сыртқа шығарылғанда – тартылады (ішпен дем алу). Байыппен, тегіс 

дем алу. Бір  минут бойы орындау. 

11.  Б.Қ. – ӛкшені бірге, аяқтың ҧшын алшақ қоямыз, қолды тӛмен тҥсіреміз. Ескек ескендей қимыл 

жасаймыз: қолды алға тік кӛтеріп – демді ішке тартамыз; оларды бҥгіп және кеудеге жақындатып – 

демді сыртқа шығарамыз; б.қ. оралу –  кідіріс. 4 – 5 рет қайталау . 

12.  Б.Қ. – Солай. Қолдың білезіктерімен  кеуденің тӛменгі қабырға бӛлігін қҧшақтаймыз. Демді 

сыртқа шығару кезінде «р» дыбысын шығару; соңында демді сыртқа шығару, демді сыртқа 

шығаруға кӛмектесіп кеуденің тӛменгі бӛлігін  қысу. Кідіріс . «Ж», «з» дыбыстарын жҥйелі тҥрде 

шығарып жаттығуды қайталау. Одан әрі  «бррух» («бррах», «бррох», «бррих»), «жррух» («жррах», 

«жррох», «жррех») дыбыстарын ҥйлестіру. Әрбір дыбыс және оларды ҥйлестіру  10 – 15 секундқа 

созылады. 

Науқас ӛзіне ең ҧнаған дыбысты немесе дыбыстардың ҥйлесімін таңдап алуы және 1 – 2 минут 

бойы тек соларды қайталуы мҥмкін. 

13.  Б.Қ. – Солай. Оң  және сол қолмен: белде, жанға, белде, тӛмен қарай қарқынды біртіндеп 

жылдамдатып жҥйелі қимылдау. Еркін дем аламыз. 5 – 6 рет қайталау . 

14.  Б.Қ. – Солай. Иықты жоғары кӛтеру – демді ішке тарту; оларды босаңсытып тҥсіру – демді 

сыртқа шығару. Кідіріс , иықтың, қолдың, дененің бҧлшық етін босату. 4 – 5 рет қайталау . 

15.  Б.Қ. – Солай. Қолды алға, білезіктермен оңға және солға созып, 15 – 20 секунд бойы шеңбер 

жасау қимылы. Еркін дем аламыз, байыппен. 

16.  Б.Қ. – Солай. Қолды қаптал арқылы жоғары кӛтеріп – демді ішке тарту; кеудеде айқастыру, 

босаңсытып тӛмен қарай тҥсіру – демді сыртқа шығару.Кідіріс. 3 – 4 рет қайталау . 

Отырған кҥйі 

17. Б.Қ. – аяқ иықтың енімен, қолды белге қоямыз. Орындықтың отырғышына шалқаю. Бір минут 

бойы диафрагмалық дем алу: демді ішке тарту- іш жоғары кӛтеріледі, демді сыртқа шығару-іш 

тартылады. Бҧлшық  етті босаңсытамыз, кӛзді жҧмамыз. 3 минут бойы асықпай дем аламыз. 
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Жаттығуды орындағанда  минутына  кемінде 18 рет дем алу керек. Егер ЕДШ кешенін орындаған 

кезде жӛтел қыспаса, онда жасыл аймақта жҥруді бастауға болады.  Кҥн сайын ашқарынға немесе 

тамақ ішкеннен кейін 2 – 3 сағат ӛткен соң жҥру керек. Жҥрісті орташа қарқынмен  – минутына 80 

адымнан бастау керек және бірінші сабақта   500 м. жҥрсе жетеді. Біртіндеп, екі апта бойы  

қашықтықта  2000 м, ал жҥру қарқынын  - минутына 110 адымға ҧлғайтуға болады.  

Егер дем алу қиындаса, оны ӛзіңіз болдырмауға тырысыңыз. Ол ҥшін тоқтау, орындыққа отыру  

және мынадай жаттығуларды орындау керек: 

1. Демді ішке тартқан, сыртқа шығарған кезде ерінді жымқырып «пфф» дыбысын шығару; 

кідіріс .  4 – 5 рет қайталау. 

2. Демді ішке тарту, демді сыртқа шығарған кезде ерінді тығыз жауып ҧстап «мм» («жабық 

ыңырсу») дыбысын шығару. Кідіріс. 5 – 6 рет қайталау. 

3. Аты жоқ  саусақтардың жастықшаларымен мҧрынның екі жағын тӛменнен жоғары қарай 

ҥш нҥктеде: мҧрынның желбезегін, одан жоғары және тҥбін  уқалау.  Әрбір нҥктені массаждау 

ҧзақтығы – 1 минут. 

4. Сҧқ немесе бас бармақпен тӛстің артқы аясын ауырғанша басу.  Бҧл нҥктеге массаж жасау 

ҧзақтығы 5 минутке дейін. 

 

 

Негізгі тыныс жолдарына қақырықтың бӛлінуіне бағытталған жаттығулар жасау 

әдістемесі 

(Толкачев Б.С., 1984) 

 

Статикалық  тыныс алу  жаттығулары 

1. Диафрагмалық тыныс алу. 

2.  

Бастапқы қалып (Б.Қ.) - шалқасынан жату.  1-2-3  деп санағанда - іш пресінің бҧлшық еттерін 

тартумен (бҧл кезде іш қатты тартылады),  демді сыртқа шығару керек.  4 – ішті барынша 

қампайтып диафрагмалық тыныс алып демді ішке тарту. Содан кейін, престің бҧлшық етін жылдам 

жиырып жӛтелу. 

Диафрагмалық тыныс алу жаттығуын отырып, жатып және тҧрып жасауға болады.  Пациенттер  бҧл 

жаттығуды жҥгіру және жҥру сабақтары кезінде орындауына болады.   

Жҥгіру мен жҥру жаттығуларын орындаған кезде диафрагмалық дем алу бронхтардың  қҧрғауын 

айтарлықтай жақсартады. Диафрагмалық тыныс алу жаттығуын басқа тыныс алу  жаттығуларын 

орындағаннан кейін жасау керек. 

2. Жатып жиырылу. Б.Қ. — шалқасынан жату. Тізені   кеудеге барынша жақын тартып, тізені 

қолмен қҧшақтау. Демді сыртқа кҥшпен толық шығару және диафрагмалық демді ішке тартып 

бастапқы қалыпқа  оралу.  Жаттығуды іш пресінің бҧлшық етін жиырып жӛтелумен аяқтау керек. 

Жиырылу жаттығуын орындықта отырып немесе тҥрегеліп тҧрып жасауға болады.  

 

Динамикалық тыныс алу  жаттығулары 

 

1. Б.Қ. - аяқ иықтың енімен.  Қолды  иықтың деңгейімен екі жаққа қайырып, алақандарды жоғары 

қаратып, саусақтарды ашамыз. 1 деп санағанда - қолды кеудеде жылдам айқастыру, білезіктермен 

жауырынды бір мезгілде ҧрып шынтақтарды иекке жеткізу, демді дауыстап және қатты сыртқа 

шығару. 

2. Б.Қ. - аяқ иықтың енімен.  Қолды  екі жаққа және жоғары қайыру. Аяқтың ҧшына кӛтерілу, 

еңкею.  1 деп санағанда – табанмен тҧрып, алға еңкею, арқаны ию. Қолды шҧғыл серпіп кеудеде 

айқастыру, білезіктермен жауырынды ҧру және демді дауыстап және сыртқа қатты шығару, содан 

кейін  қолды екі жаққа қайырып, кеудеде қайтадан айқастыру, демді сыртқа шығаруды 

жалғастырып 2-3 рет білезіктермен жауырынға ҧру,  диафрагмамен тыныс алып  демді ішке тартып  

бастапқы қалыпқа оралу.  

3. Б.Қ. - аяқ иықтың енімен. Аяқтың ҧшына кӛтерілу, еңкею. Қолды жоғары кӛтеру және және аздап  

артқа қайыру, қолдың саусақтары ӛрілген. 1 деп санағанда  - табанға тҥсу, алға жылдам еңкею, 

арқаны дӛңгелету, қолмен алға - тӛмен қарай және артқа (балтамен ҧрған сияқты) қатты қимылдау, 

бір мезгілде демді сыртқа дауыстап және қатты шығару. 2 деп санағанда - бастапқы қалыпқа баппен 

оралу. 
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4. Б.Қ. - аяқ енінде "шаңғы". Аяқтың ҧшына кӛтеріліп, аздап алға еңкею, қолды алға созу, 

білезіктерін "шаңғының таяғы сияқты қысу". 1 деп санағанда  - табанға тҥсу,  жҥресінен отыру және  

алға еңкею. Ішті санға тигізу, қолды барынша тӛмен қарай және артқа қайыру, білезіктерін аздап 

босаңсыту. Демді сыртқа шығару. 2-3 деп санағанда – еңкейген қалыпта қалып, аяқпен серіппе 

қимыл жасау және демді сыртқа шығарумен аяқтау. Диафрагмалық тыныс алып бастапқы қалыпқа 

оралу. 

5. Б.Қ. - аяқ иықтың енімен. Аяқтың ҧшына кӛтерілу, қолды жоғары кӛтеру, білезіктер "есу ҥшін" 

тәрізді салынған. 1 деп санағанда  -  табанға тҥсу, қолды артқа қайыру керек. 2 деп санағанда -  

қолды екі жаққа қайыру қажет. 3 деп санағанда  - демді сыртқа қатты шығарып қолды тӛмен қарай 

тҥсіру керек. 4 деп санағанда  - аяқтың ҧшына кӛтеріліп, бастапқы қалыпқа оралу. Жаттығуды 

диафрагмалық тыныс алумен аяқтау. 

Осы арнайы статикалық және динамикалық жаттығулар кҥн сайын 15-20 минут бойы, тәулігіне  2-4 

рет жасалуы тиіс. 

 

Дене шынықтырудың циклды тҥрлері 

 

Дене шынықтырудың циклды тҥрлеріне жҥгіру, спорттық жҥру, жҥзу және т.б. жатады. Қолқа 

демікпесімен ауыратын ауруларға белсенді спорт тҥрімен айналысуға бола ма?  

Қолқа демікпесімен ауыратын науқастар ауру ремиссиясы кезінде дене шынықтырумен міндетті 

тҥрде айналысулары тиіс. Жалпы тӛзімділікті дамыту ҥшін мӛлшерленген жҥруді, баяу қарқынмен 

жҥгіруді және аралас қозғалуды (жҥріс – жҥгіру - жҥріс) пайдаланады.  Дене шынықтыру 

жҥктемесіне бейімделумен организмнің тҥрлі жҥйелерінің мҥмкіндіктері дамиды, физиологиялық 

процестер ҥйлеседі. Жаттығумен айналысушылықтың  артуымен қолқа демікпесімен ауыратын 

науқастың ӛмір сҥру сапасы айтарлықтай кӛтеріледі. Жҥйелі тҥрде жаттығу процесінде денеге кҥш 

тҥсіруді біртіндеп арттыру қажет. Дене шынықтырудың циклдық тҥрімен айналыса бастау керек. 

 

VI.   ЗАТТАР АЛМАСУЫ БҦЗЫЛҒАН КЕЗДЕ ЖАСАЛАТЫН ЕДШ. 

СЕМІЗДІККЕ ҦШЫРАҒАН  КЕЗДЕ ЖАСАЛАТЫН ЖАТТЫҒУЛАР КЕШЕНІ. 

 

1. Жай жҥру. 

2. Қолды желкеге қойып, аяқтың ҧшына тҧру. 

3. Қолды жоғары кӛтеріп, ӛкшемен тҧру. 

4. Қолды кеудеге қойып, қолды жҧлқу. 

    Бҥгулі кҥйде  2 рет тік, 2 рет жоғары, 2 рет тӛмен қарай, 8-10 рет қайталау. 

5. Қолды айқастыру, артта, жартылай отыру. 

6. Қолды  кеудеге қою, қолмен тӛменнен жоғары қарай және керісінше қарсы қимылдар жасау. 

7. Тізені жоғары кӛтеріп жҥру. 

8. Жҥргенде қол желкеде,  оң  тізе мен сол  шынтақты қосамыз және  керісінше. 

9. Спорттық жҥріс. 

10. Жҥгіру: 

а) Қолды белге қойып, тізені  артқа қарайорама қимыл жасау, 

б) қол екі жаққа - аяқ алға қарай тік, 

в) аяқ тік – артқа, 

г) қолды басқа қойып, қосымша адымдап, оң жақ қырымен, сол жақ қырымен. 

11. Әдеттегі жҥгіру. 

12. Спорттық жҥріс. 

13. Тыныс алуды қалпына келтіре отырып, әдеттегі жҥріс 

 

 

Тҥрегеліп тҧрып жасайтын жаттығулар. 

 

1. Тік тҧру, қолды мықынға қоямыз. Дененіңсалмағын   аяқты тізе буындарында аздап бҥгумен бір 

аяқтан екіншіге кезекпен ауыстыру. Табан еденнен айырылмайды. 

2. Тік тҧру, қолды мықынға қоямыз. Аяқ иықтың енімен. Денені алға қарай еңкейтіп оң қолмен сол 

аяқтың басын ҧстау. 
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3. Тік тҧрып, қолымыз кеуде тҧсында, қолды тік және бір аяқты бір уақытта, аяқты кезекпен апарып 

жанына  қайыру. 

4. Тыныс алу  жаттығулары. 

5. Тік тҧру, аяқ иықтың енімен. Дененің  салмағын бҥгілген аяққа тҥсіріп,  аяқты кезекпен бҥгу. Оң 

қолмен сол аяқты тік қалпында  созу (аяқтың ҧшына) және керісінше. 

6. Тік тҧру, қолды тӛмен тҥсіреміз. Қолды кҥш  тҥсірумен бір уақытта бҥгу және еркін кҥйде алға, 

жандарына, жоғары  тастау. 

7. Тік тҧру, қол белде, аяқ иықтың енімен. Бӛксемен жанына оңға және солға, алға, артқа қимыл 

жасау. Шеңбер айналдыру. 

8. Тік тҧру, қол жартылай бҥгулі, аяққа кҥш тҥсіріліп «Бокс» жаттығуын жасайтын алшақтыққа 

қойылады. 

9. Тік тҧру, қол белде. Кезекпен аяқты тік ҧстап кең амплитудада сермеу. 

10. Тік тҧру, аяқтың арасын ашылып қойып, қолды мықынға, сол қолды жоғары созып денені оңға 

еңкейту, демді ішке тарту, Б.Қ. - демді сыртқа шығару және керісінше. 

11. Тік тҧру. Аяқ  еркін  қойылған. Қол кеудеде. Аяққа дененің салмағын ауыстырып тҥсіріп, қолды 

бҥгілген аяқтың ҧшына созуып кезекпен бҥгу, екінші аяқты тік ҧстаймыз. 

 

 

Шалқасынан жату. 
 

1. Аяқтың арасын  ашамыз, қолдың білезігін бастың астына қоямыз. 

Денені солға және оңғақисайтамызкеуде тҧсында,  әр жаққа 4-5 реттен. 

2. Аяқ бҥгулі, білезіктер еденге тірелген. Білезікті еденнен алмай бӛксе мен жамбасты оңға және 

солға бҧру.  4-5 рет 

3.  Аяқты тік ҧстап, 6 рет сермеу, әр аяқпен. 

4. Еденде жатқан қалыптан отыру қалпына ауысу және бҥгілген бӛксені қҧшақтау - демді сыртқа 

шығару. Б.қ. оралу - демді ішке тарту. 4-6 рет. 

5. Жату, білезіктерді  еденге тіреу. Тік  аяқтарды айқастыру, «қайшы». 

6. Шалқасынан жату, қолды ашып,   білезіктерді  еденге тіреу. Бӛксені солға бҧру, аяқты бҥгу, 

бҥгулі  аяқпен бӛксені  оңға бҧру және аяқты созу. Осылай шеңбер жасау қимылын әр жаққа 

кезепен 6-8 рет қайталау.. Қолдың білезігін еденнен алмау. 

7. Қолды екі жаққа жіберу, аяқты тік ҧстау. 

-    сол аяқты кӛтеру, 

-    оң аяқты кӛтеру, 

-    аяқты екі жаққа жіберу, бірге ҧстау,  

-    5-6 рет кезекпен тҥсіру. 6-8 рет 

8. Аяқты екі жаққа жіберу, аяқты тік ҧстау. 

- тізені   кеудеге бҥгу, 

- аяқты жоғары тіктеу, 

- 3-4 рет баяу тҥсіру. 

9. Етпетінен жату. 

Қолды иектің астына қою. 

Оң жақ тізені оң жақ шынтаққа, сол тізені солға кезекпен ию, «Пластунша» еңбектеу. 

Қолды жоғары созу. «Қайық» жаттығуы 

Тӛрт тағандап тҧрып жаттығу «Ашулы, жайдары мысық». 

Отырып жаттығу. 
 

1. Б.Қ.   отыру, қолды тірейміз. 

1 - бӛксені кӛтереміз, 2 - Б.Қ., 3 - аяқты кӛтереміз, 4 - Б.Қ.  

2. Б.Қ. қолды еденге қоямыз. 

1.  аяқты кӛтереміз, 2.  қолды екі жаққа жібереміз, 3.  қолды мықынға қоямыз, 4.  Б.Қ. 

3. Б.Қ. қолды шынтақпен тірейміз, аяқты жоғары кӛтеріп, аяқпен оңға, солға 5 шеңбер саламыз. 

4. Б.Қ. аяқты тік ҧстап, қолды жоғары кӛтеріп, екі қолмен аяқтың ҧшына созыламыз 
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ДИАБЕТ БОЛҒАН КЕЗДЕ ЖАСАЛАТЫН ЕМДІК ГИМНАСТИКАНЫҢ  

БОЛЖАМДЫҚ КЕШЕНІ. 

 

1. Жай және шапшаң жҥріс.   40-60 ‖ 

2. Тыныс алып жҥру (3 адым – демді ішке тарту – 5 адым – демді сыртқа шығару). 30-60 ‖ 

Аяқтың ҧшымен және ӛкшемен тҧрып жҥру. 

 

1 -жаттығу. Б.Қ. – тік тҧру, аяқты алшақ, қолды мықынға қоямыз. 

1 –сол қолмен  бір уақытта қимыл жасаумен  денені солға бҧру – демді ішке тарту, 

2 – б.қ. оралу – демді сыртқа шығару. 4-6 рет кезекпен қайталау  

2-жаттығу. Б.Қ. – тік тҧру, аяқты алшақ, қолды мықынға гантельмен тҧрамыз. 

1 – Денені солға еңкейту, оң қолдың жоғары – демді сыртқа шығару, 

2 – б.қ. оралу – демді ішке тарту. 4-6 рет кезекпен қайталау. 

3-жаттығу. Б.Қ. – тік тҧру, қол артта айқастырылған. 

1-2 – Аяқтың ҧшына кӛтеріліп, жауырынға қосамыз, 

3-4 – б.қ. оралу. 4-6 рет қайталау 

4-жаттығу. Б.Қ. – тік тҧру, аяқты алшақ қоямыз, қолға гантель аламыз. 

1-2-3 – Алға еңкейіп, басты тік ҧстап тҧру, қолды артқа жібереміз, 

4 – б.қ. оралу. 4-6 рет қайталау 

5-жаттығу. Б.Қ. – тік тҧру, қолды  орындықтың арқалығына  тірейміз. 

1-2 – оң аяқтың ҧшына кӛтеріліп, сол аяқты артқа апарамыз, еңкейіп – демді ішке тартамыз, 

3-4 – б.қ. оралу – демді сыртқа шығарамыз. 3-6 рет қайталау 

6-жаттығу. Диафрагмалық дем алу. Б.Қ. – тік тҧру, аяқ алшақ, оң қолды кеудеде, сол қол іште 

1-2-3 – демді ішке тарту, іш кӛтеріледі, 

1-2-3-4-5 – демді сыртқа шығару, іш тартылады. 3-5 рет қайталау 

7 -жаттығу. Б.Қ. – тік тҧру, қолды белдегантельмен белге қоямыз. 

1 – сол аяқты тізеден бҥг, қолды жоғары кӛтеріп– демді сыртқа шығару, 

2 – б.қ. оралу – демді ішке тарту. 3-6 рет қайталау 

8-жаттығу. Б.Қ. – тік тҧру, қол орындықтың арқалығына  тіреледі. 

1-2 –  арқаны тік ҧстап жҥресінен отыру  – демді сыртқа шығару, 

3-4 – тҧру – демді ішке тарту. 3-5 рет қайталау 

9-жаттығу Б.Қ. – тік тҧру. 

1-2 – қолды артқа қайырамыз, басты жоғары ҧстап – демді ішке тарту, 

3-4-5 – қолды алға, басты тӛмен қарай – демді сыртқа шығару. 4-6 рет қайталау 

10 -жаттығу. Бҧлшық  етті босату 

1-2 – Қолды жоғары кӛтеру, білезіктерін созу – демді ішке тарту, 

1-2-3-4 –  жҥресінен отыру босаңсыту  – демді сыртқа шығару. 

11-жаттығу. Б.Қ. – негізгі гантельмен тік тҧру. 

1-2 – Аяқтың ҧшына кӛтерілу, қол жоғары – демді ішке тарту, 

3-4 – б.қ. оралу – демді сыртқа шығару. 4-6 рет қайталау 

12 -жаттығу. Б.Қ. – аяқты алшақ қоямыз, гантель қолда. 

1-2 –  қолды екі жаққа қайырамыз – демді ішке тарту, 

3-4 – тізені бҥкпей аяқтың басына еңкею – демді сыртқа шығару.  4-6 рет қайталау. 

13-жаттығу.  Білезікті және қолды  босату.  

1-2 – Қолды жоғары кӛтеру, білезіктерін сілкілеу, 

3-4 –қолды тӛмен қарай босаңсытып тҥсіру. 2-3 рет қайталау 

14-жаттығу. Диафрагмалық дем алу (6-жаттығуды қара).  

15-жаттығу. Б.Қ. – негізі тік тҧру, гантель қолда. 

1 – солға адымдау, қолды екі жаққа жіберу, 2 – б.қ. оралу, 

3 – алға адымдау, қолды алға жіберу, 4 – б.қ. оралу, 

5 – артқа адымдау– қолды жоғары жіберу, 6 – Б.Қ.  

Сол және оң қолмен 3-5 рет кезекпен қайталау. Қолды босаңсытамыз  

16-жаттығу. Б.Қ. – тік тҧру, аяқты алшақ қоямыз, кеуде аздап алға еңкейтіледі, гантель қолда. 

1-2 – Денені солға және оңға маятник тәрізді бҧрып шайқау. 6-10 рет қайталау. 

17- жаттығу. Босату (13-жаттығуды қара). 

18 -жаттығу. Тыныс алу (9-жаттығуды қара). 
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       Дене   жаттығуларын орындау қарқыны біркелкі және бҧлшық етке қатайтып орындалады, бҧл 

кезде бҧлшық еттің қантқа деген сҧранымын арттыратын қышқылдану процесі басым болады. Тӛсек 

режимінде жаттығулар жатып орындалады, ал жағдайдың жақсару шамасына қарай отырып және 

тҧрып жасалады. Салмағы  1-3 кг. гантельдермен жасалатын жаттығуларды мӛлшерлеу науқастың 

оған реакциясын ескерумен жҥзеге асырылады.  Осы жаттығулардан кейін тыныс алу жаттығулары 

ҧсынылады. 

 

VII.   ІШ ҚУЫСЫНЫҢ ІШКІ ОРГАНДАРЫНЫҢ АУЫРУЫ КЕЗІНДЕ  

ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЕДШ 

Ас қорыту органдарының ауыруы кезінде қолданылатын емдік  

дене шынықтыру әдістемесі 

 

Емдік дене шынықтыру асқынуы сӛніп бара жату фазасындағы, сондай-ақ толық емес және толық 

ремиссия фазасындағы  бар науқастарға арналады. 

Тҥрлі гимнастикалық жаттығулар іш қуысының барлық органдарына «Массажды» жҥзеге асыра 

отырып  іш қуыстарының қысымының кезепен кӛтерілуін немесе тҥсуін тудырады, осымен ӛттің 

бӛлінуі шапшаңдайды, іш қуысының ӛкпесінде қан айналымы жақсарады.  Дененің  бҧлшық еттері 

ҥшін жаттығулар кең қолданылады.  Бастапқы қалып - тік тҧру, орындыққа салт отырып, іш 

қуысына  салмақ салып жату. Іш қуысы пресінің қабырғалары босаңсыған кезде  шалқасынан жатып 

немесе оң қырына, бҥгілген оң аяқпен т\б буындарында және т\б  буындарында  аяқты ішке қарай 

тарту қалпында диафрагмалық тыныс алуды пайдалану. Іш қуысы органдарының қозғалысы ҥшін, 

ӛзіне ӛзі массаж жасау ҥшін дененің ауыспалы орналасуымен жаттығу қолданылады. 

 

ІШКІ ОРГАНДАР ТӚМЕН ТҤСІП КЕТКЕН КЕЗДЕ ЖАСАЛАТЫН 

ЖАТТЫҒУЛАР КЕШЕНІ 

 

ШАЛҚАСЫНАН ЖАТЫП ЖАТТЫҒУ 

1 . Б.Қ. - қолды екі жаққа жібереміз. 

1 - оң аяқты оңға қайыру, 2 – сол аяқтың ҥстіне салу, аяқтың ҧшын денеге тигізу,                  3 - оңға 

қайыру, 4 - Сол  сияқты сол аяқпен жасаймыз. 6-8 реттен 

2. Б.Қ. - солай. 

1 - оң аяқты кӛтеру, 2 - сол аяқты кӛтеру, 3-4 - екі аяқты баяу тҥсіру. 8-10 рет 

3. Б.Қ. – аяқ пен табандар алшақ қойылады.  

1 - бӛксені кӛтеру, 2 - тҥсіру, 3 - тізені  оңға тҥсіру, 4 - Б.Қ., 

5 - бӛксені кӛтеру, 6 - тҥсіру, 7 - тізені  солға тҥсіру, 8 - Б.Қ. 6-8 рет 

4 Б.Қ. - қолды екі жаққа жібереміз, аяқты тік ҧстаймыз. 

1 - тізені  кеудеге бҥгу, 2 - аяқты жоғары тіктеу,  

3-4 - баяу тҥсіру. 6-8 рет 

5. Б.Қ. - табаны иықтың енімен қою. 

1 - бӛксені кӛтеру, тізені қосамыз, 2 - Б.Қ. 6-8 рет 

6. Б.Қ. - аяқты тік ҧстаймыз. 

1 - оң аяқты кӛтеру, 2 - сол аяқты кӛтеру, 3 -  екі жаққа қайыру 

4 - бірге, 5 - оң жағын тҥсіру, 6 - сол жағын тҥсіру. 6-8 рет 

7. Б.Қ. – қолды дененің бойымен қоямыз. 

1 -  ӛкшемен еденде сырғанап, аяқты екі жаққа қайыру, қолдың саусақтары иықта, 

2 - Б.Қ.  6-8 рет 

8. Б.Қ. - қолды бастың астына қоямыз. Велосипедпен жҥруді салу. 20-30 рет 

9. Б.Қ. – қолмен тізені қҧшақтау , аяқтың ҧшын ӛзімізге қарату. Дем алу. 10 сек. 

10. Б.Қ. – қолды жоғары соз. 

1 -  басты қолмен кӛтеріңкіреп, оң  тізені тартамыз,  

2 - Б.Қ., 3-4 - Сол сияқты  сол аяқпен. 6-8 рет  

11. Б.Қ. –табанмен нық тҧрамыз. 

1 - бӛксені кӛтеру, 2 - тҥсіру, 3 - оң аяқпен бӛксені кӛтеру, 

4 - тҥсіру, 5 - сол аяқпен бӛксені кӛтеру  , 6 - тҥсіру. 6-8 рет 
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БІР ҚЫРЫНАН ЖАТЫП ЖАТТЫҒУ 

1. Б.Қ. - оң жақ қырында, оң қол бастың астында, сол қол  алақанда кеудеге тірелген. 

1 – сол жақ тізені кеудеге тіреу, 2 - Б.Қ., 3 - сол жақ тізені  иыққа бҥгу  

4 -Б.Қ., 5 – тік аяқпен жоғары сермеу, 6 - Б.Қ. 6-8 рет 

2. Б.Қ. - Солай. 

1 – сол аяқты кӛтеру, 2 - оң аяқты кӛтеру, 3 - осылай ҧстап тҧру, 4 - Б.Қ. 6-8 рет 

3. Б.Қ. - Солай. 

1 - тізені  кеудеге бҥгу, 2 - Б.Қ., 3 - екі аяқты кӛтеру, 4 - Б.Қ. 6-8 рет 

4. Б.Қ. - сол аяқты артқа, сол қолды алға.  

1 - қолмен артқа, аяқпен алға сермеу, 2 - қолмен алға, аяқпен артқа. 6-8 рет 

Солай сол қырымен жасау. 

 

ЕТПЕТІНЕН ЖАТЫП ЖАТТЫҒУ 

1. Б.Қ. – қолды алға жібереміз, басты тҥсіреміз. Аяқпен «крольмен жҥзу», тізе еденге тимейді. 20-30 

рет 

2. Б.Қ. – Солай. 

1 - оң қолды кӛтеру, сол аяқты, 2 - Б.Қ., 3-4 - солай екінші  жағынан қол, аяқ.  6-8 рет 

3. Б.Қ. - қол иектің астында. "пластунша" еңбектеу /оң жақ тізені оң жақ  шынтаққа тартамыз, сол 

тізе сол шынтаққа тартылады /. 8-10 рет 

4. Б.Қ. - қол алға  "кілтте". «Қайық секілді» тербелу  немесе қолды, содан кейін аяқты кезекпен 

кӛтеру. 10-12 рет 

5. Б.Қ. - қол иектің астында.  

1 - аяқты тік кӛтеру, тізе   еденге тимейді, 2 -  екі жаққа қайыру, 

3 - бірге, 4 - Б.Қ.  6-8 рет 

6. Б.Қ. – Солай. 

1  - оң аяқты жоғары сермеу, сол табан тізенің астында, 2 - Б.Қ., 

3-4 -  сол қолмен сермеу, оң табан тізенің астында. 6-8 паз 

 

 

 

ТІЗЕ-ШЫНТАҚТА  ТҦРУ 

1. 1 - оң аяқты оң жақ иыққа бҥгу, 2 - Б.Қ., 3 -  тік аяқпен жанына сермеу, 4 - Б.Қ. солай  екінші 

аяқпен. 8 рет 

2. 1 - аяқтың ҧшына тҧру,  оң аяқпен жоғары сермеу, 2 - Б.Қ., 3-4 – Сол сияқты  сол қолмен аяқпен. 

6-8 рет 

 

ТІЗЕ-БІЛЕЗІККЕ ТҦРУ 

1. 1 - оң жақ тізені сол қолдың білезіктеріне, 2 - Б.Қ., 3 - сол тізені оң қолдың білезіктеріне 

тартамыз. 6-8 рет 

2. 1 - оң аяқты жанына ҧшынан қою, 2-3-4-5 - аяқты кӛтереміз және оңға айналдырамыз                    

/шеңбер салу/, 6 - Б.Қ., 7-8-9-10-11-12 - сол аяқты айналдыру. 2 рет 

3. 1 - оң жақ тізе кеудеге созылады, 2 -  тік созылған  аяқпен артқа сермеу, 3-4 - сол аяқпен. 6-8 рет  

4. 1 – бӛксені оңға тҥсіру, 2 - Б.Қ., 3-4 - солға. 2-4 рет 

5. Б.Қ. –табанды кӛтеру. 1 - табандар оңға, бӛксе солға, 2 - табандар солға, бӛксе оңға. «Қҧйрықты 

айналдыру». 10-15 рет 

6. «Қайырымды және ашушаң мысық».1 - арқаны жоғары дӛңгелету, басты тҥсіру, 2 – арқаны ию, 

басты кӛтеру. Қимылы баппен. 2-3 рет  

 

КЕҢЕСТЕР:  

Тҥсіп кету дәрежесі жоғары болса корсет киіп жҥру. 

Корсетті таңертең тӛсектен тҧрмай кию керек. 

 

МЫНАЛАРҒА ЖОЛ БЕРІЛМЕЙДІ: 

1.  Ауыр кӛтеруге 

2. Секіруге 

3. Дірілдеуге 
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4. Б.Қ. тік тҧрып және отырып еңкеюге 

5. Дененің жоғарғы жартысын Б.Қ. жатып кӛтеруге 

6. Кҥшенуге  

 

 

ІШ ҚУЫСЫНЫҢ ОРГАНДАРЫ ТӚМЕН ТҤСІП КЕТКЕНДЕ ЖАСАЛАТЫН ЕДШ. 

Асқазан тӛмен тҥсіп кеткен кезде /бірқалыпты қиындық/ жасалатын ЕДШ 

 

1.Б.Қ. орындықта тірелмей отыру, аяқты иықтың енімен қоямыз. 1-2 - қол иықта кҥшпен бҥгіледі, 

білезіктер жҧдырықта, 3-4 Б.Қ. 6-8 рет қайталау 

2.Б.Қ. солай. 1-2 - қол қаптал арқылы жоғары кӛтеріледі - демді ішке тарту, 3-4 - еңкею сол қолмен 

аяқтың тізесін қҧшақтау – демді сыртқа шығару,  солай екінші аяқпен. 4-6 рет қайталау 

3.Б.Қ.солай, қолды белге қоямыз. 1-2 - шынтақ пен иықты артқа қайыру, кеудені еңкейту  - ішке 

терең дем тарту, 3-4 - шынтақтар мен иық алға қарай, кеудені жаншып  – демді сыртқа шығару. 4-6 

рет қайталау 

4.Б.Қ.солай. 1 - Денені солға еңкейту - демді сыртқа шығару, 2 - Б.Қ.- демді ішке тарту, солай оңға. 

4-6 рет қайталау. Жҥктемені кҥшейту ҥшін еңкейген кезде серіппе жасау керек. Қолды бастың 

сыртына қою.  

5.Б.Қ. 1 - оң қолдың артқа қайыруымен денені оңға бҧру  - демді ішке тарту, 2 - Б.Қ.- демді сыртқа 

шығару, солай екінші жақпен. 4-6 рет қайталау    

6.Б.Қ. отырғышынан ҧстап орындықта отыру. 1 - оң аяқты кӛтеру, 2-3-4 - оңға шеңбер айналдыру, 5-

8 - солға, солай екінші  жақ аяқпен. 3-5 рет қайталау 

7.Б.Қ. солай, қол белде. I-2 - иықты қайыру және артқа шалқаю - демді ішке тарту, 3-4 – орындықты 

шетінен ҧстап тҧрамыз, оң жақ тізе кеудеде – демді сыртқа шығару.  Солай екінші тіземен. 4-6 рет 

қайталау 

Жҥктемені кҥшейту ҥшін қолмен екі тізені қҧшақтау және кеудеге тарту.  

8.Б.Қ.аяқты тік ҧстаймыз, қолды тізенің ҥстіне қоямыз. 1 - сол аяқты жанына қайыру, қолды - екі 

жаққа жібереміз, 2 - Б.Қ., 3-4 - оң аяқпен. 4-6 рет қайталау. Жҥктемені кҥшейту ҥшін  аяқтарды бір 

уақытта қайыру. 

9.Б.Қ. орындықтың шетіне тіреліп отыру. 1-2 -  жҥресінен отыру - демді сыртқа шығару, 3-4 - Б.Қ.- 

демді ішке тарту. 4-6 рет қайталау 

10 .Б.Қ. солай, аяқ тік. 1 - аяқты кӛтереміз, 2 - Б.Қ. 4-8 рет қайталау 

11.Б.Қ. Арқаны тірейміз, қолды ішке қоямыз, 1-2 - демді ішке тартып, қарынды қампитамыз, 3-4-5-6 

- демді сыртқа шығарамыз, іш тартылады, алақандармен аздап ішті басу. 4-6 рет қайталау, содан 

кейін ӛзіне ӛзі массаж жасау: сипалау, ысқылау және сағат тілімен тағы сипалау, алақандармен ішті 

тӛменнен жоғары қарай басуға тырысу, тізені аздап бҥгеміз. ішпен дем алуды 3-4 рет қайталау. Аз 

жаттыққандар осымен жаттығуды аяқтауы тиіс. 

12.Б.Қ.шалқасынан жату, екі қол кеуде тҧсында.1 - сол тізені кеудеге бҥгу - демді сыртқа шығару, 2 

- Б.Қ.- демді ішке тарту. Солай екінші тіземен. 4-6 рет қайталау. 

13.Б.Қ.солай, қол желкеде. 1-2-3-4 - оң аяқты жоғары кӛтеру, жамбас буынында оңға қарай шеңбер 

айналдыру, 5-8 - солға, солай екінші  жақ аяқпен  /аяқты бҥкпе/. 2-3 рет қайталау 

14.Б.Қ.солай, қол кеуде тҧсында. 1-2 -  қолды екі жаққа қайыру - демді ішке тарту, 3-4 - бас пен 

иықты кӛтеріп қолмен тізені кеудеге тарту.  6-8 рет қайталау. 

Жҥктемені кҥшейту ҥшін аяқты еденге тигізбей тіктеу 15.Б.Қ. солай, табанмен тҧру, қолды екі 

жаққа жіберу. 1 - оң тізені  тҥсіру, 2 - Б.Қ., 3 - солға тҥсіру, 4 - Б.Қ. 4-6 рет қайталау 

16.Б.Қ. солай. 1 - бӛксені кӛтеру - демді сыртқа шығару, 2 - Б.Қ.- демді ішке тарту. 6-8 рет  қайталау 

17.Б.Қ.солай. 1-2 - қолды жоғары кӛтеру- демді ішке тарту, 3-4 - алақанды тізеге тигізу және бас пен 

иықты кӛтеру керек. 6-8 рет қайталау 

18.Б.Қ.  қолды желкеге қоямыз, «велосипедпен» жҥргендей қимыл жасау. 30-40 рет 

салмақты кҥшейту ҥшін "велосипедпен" жҥру қимылын «қайшымен» қиғылау қимылымен 

кезектестіру керек. 20-30 рет 

19.Диафрагмалық дем алу / № 10 жаттығуды қар./.  2-3 рет қайталау 

20.Б.Қ. шалқасынан жату, қолды екі жаққа жіберу. 1-2-3-4 - аяқты жоғары кӛтереміз - демді сыртқа 

шығарамыз, 5-8 - Б.Қ.- демді ішке тартамыз /кҥшейту ҥшін еденге тимеу керек /.  4-8 рет қайталау 
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21.Б.Қ. тізе-қолдың білезігі. 1 -  оң аяқпен сермеу, 2-3 - тізе алға қарай созылады /қол арасында/, 4 - 

Б.Қ. солай екінші  жақ аяқпен. 4-6 рет қайталау 

22.Б.Қ. – солай. 1 - оң жаққа артқа сермеу, 2 - Б.Қ., 3 - жанына сермеу, 4 - Б.Қ. солай екінші  жақ 

аяқпен. 4-7 рет қайталау 

23.Б.Қ.солай. 1-2 - бӛксені кӛтеру, аяқтың ҧшын тіреу, аяқты тік ҧстау- демді сыртқа шығару, 3-4 - 

Б.Қ.- демді ішке тарту. 6-8 рет қайталау 

24. Салмақты кҥшейту ҥшін аяқты тік ҧстап, жҥрісті орындау, бӛксені жоғары кӛтеру. Қайталау 10-

15 сек. 

25. Бӛлмеде бір орында жҥру,  тізені жоғары кӛтеру. 

26. Тыныс алуды бақылап жҥру: 2-3 адым – демді ішке тарту, 4-6-8-10 - демді сыртқа шығару.  

27.Б.Қ. тік тҧру, аяқты иықтың енімен қоямыз, саусақтар иыққа қойылады, 1-2 - шынтақты алға ию 

және артқа қайыру, еңкею - демді ішке тарту, 3-4 - аздап еңкею, кеуде алға қарай, қол мен иықты 

босаңсыту – демді сыртқа шығару. 4-8 рет қайталау 

Жаттығуды жҧлқымай және шҧғыл еңкеймей баяу қарқынмен орындауға, терең дем алуға кеңес 

беріледі.  Жаттығу ҥшін ең жақсы уақыт тамақ ішкеннен кейін 1-2 сағат ӛткен соң.  

 

БАУЫР МЕН ӚТ ЖОЛДАРЫ АУЫРҒАН КЕЗДЕ ЖАСАЛАТЫН ЕДШ. 

 

Жаттығулар кешені, дуоденалды зондтау кезінде оған 10-15 мин. қалғанда орындаймыз. 

1. Әдеттегі бойы 30" жҥріс.  

2. Б.Қ. - о.с.;  қолды екі жаққа қайырып -демді ішке тарту, аяқты бҥгіп,  тізені  қолмен қҧшақтау 

және демді сыртқа шығару. 5-6 рет қайталау.  

3. Б.Қ. - Солай,  қолды екі жаққа қайырып - демді ішке тарту, аяқты тік ҧстап, кезекпен жоғары 

кӛтеру – демді сыртқа шығару. 3-4 рет қайталау. 

4. Диафрагмалық дем алу: демді ішке тартқан кезде ішті қампайтамыз, демді сыртқа шығарып - 

кеудені кӛтереміз. 

5. Б.Қ. - аяқ иықтан кеңірек, демді ішке тартып, денені екі жаққа, солға - оңға қисайтып, бір қолмен 

қолтықтың астынан сырғыта отырып, екінші қолды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

жіліншікке тигізу- демді сыртқа шығару. 3-4 рет қайталау. 

6. Б.Қ. - о.с., денені жанына, солға, оңға қисайту, қолды екі жаққа жіберіп, демді сыртқа шығару. 2-3 

рет қайталау. 

7. Б.Қ. - отырып,  қолды алдынан екі жаққа қайыру – демді ішке тарту, қолмен тізені  қҧшақтау - 

демді сыртқа шығару. 3-4 рет қайталау.  

8. Б.Қ. - Солай, аяқты тізеден бҥгіп,  қолмен орындықтың шетінен  ҧстап жҥресінен алға қарай 

отыру. 4-6 рет қайталау. 

9. Б.Қ. - оң қырына жату, сол аяқ тізеден бҥгілген, сол қол тӛменде артта, аяқты артқа тіктеу, қолды 

алдынан жоғары кӛтеру, Б.Қ. оралу 3-5 рет қайталау 

10. Б.Қ. - шалқасынан жату,  қолды екі жаққа қайырамыз, тізеден бҥгілген аяқты кеудеге тартамыз. 

3-4 рет қайталау. 

11. Б.Қ. - кушетканың шетінде  тіземен тҧру, қолды екі жаққа қайырамыз, жамбасты  буынынан 

бҥгіп, қолды артқа жіберіп, ӛкшеге отыру. 3-4 рет қайталау. 

12. Б.Қ. - Солай, диафрагмалық дем алу. 30". 

ЕДШ бауыр мен ӛт жолдарының созылмалы ауруларын емдеуде алдыңғы қатарлы орындардың 

бірінде тҧр. Осы ауруларда пайдаланылатын ЕДШ  міндеттері мыналарға саяды:  

1.Зат алмасуының жақсаруы, организмнің сауығуы және нығаюы. 

2. Бауыр мен ӛт қабында тҧрып қалу қҧбылыстарының азаюы. 

3.Ӛт жолдарының спазматикалық қҧбылыстарын кетіру. 

4.Іш қуысы қысымының басты реттеушісі болып табылатын диафрагманың қозғалғыштығын 

арттыру.  

5. Бауыр мен іш қуысының басқа да органдарындағы қанның айналымын жақсарту.  

6. Ӛтке тас байлану ауруы кезінде ҧсақ тастар мен қҧмның шығуы. 

7. Органдарды қалыпты жағдайда ҧстау  мақсатында іш қуысы пресін нығайту, сондай-ақ асқазан 

мен шектердің жӛнелтулерін /осындай аурулар кезінде болатын іштің қатуын ескере отырып / 

реттеу. 

8. Ӛт қабын алып тастағаннан кейін жабысып қалу процесін болдырмау. 
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Ауру процесінің 3 кезеңі болады. 

1. Жедел ӛту кезеңі: белсенді жҥреді, қызуы кӛтеріледі, қатты ауырады.   Бҧл кезеңде ЕДШ-мен 

айналысуға болмайды. Ал кейінірек ерекше жоспар және науқастың кӛрсеткіштері бойынша тӛсекте 

жатып/қолдың, аяқтың саусақтарын қимылдатып ең қарапайым жаттығулар жасау арқылы бастауға 

болады.  Терең дем алу, аса қиын емес шынтақ буындарында шағын амплитуда және баяу 

қарқынмен кезек бҥгу/ біртіндеп жартылай жатып және отырып жасауға кӛшуге болады. Бҧл - 

стационарлық емдеу кезеңі. 

2. Клиникалық сауығу кезеңі: осы кезеңде ЕДШ анағҧрлым әртҥрлі жаттығуларды біртіндеп  енгізу 

сауығуға жасалған «кӛпір» тәрізді болады. Науқасқа  аурухана, поликлиника және стационарлық 

емделу жағдайында/емделу кезіндегі асқынудан ӛткеннен кейін / жартылай тӛсек режимі 

тағайындалады,   

3. Функционалды сауығу кезеңі. ЕДШ айтарлықтай кең және әртҥрлі қолданылады. Бҧл кезең 

амбулаториялық және санаториялық емдеу режиміне сәйкес болады. 

 

Әдістемелік нҧсқау 

Қозғалыс режимі -  дене шынықтыру жҥктемесін айтарлықтай шектей отырып қорғану.            

Кеуденің және аяқ-қолдың қозғалу амплитудасы аз ғана. Қолдың және иық белдеуінің қозғалыс 

амплитудасы – шағын және орташа. Жаттығу тек диафрагмалық сипаты басым болып келетін терең 

тыныс алумен /ішпен дем алумен ҥйлестіріледі Демді сыртқа ҧзақ және толық шығаруға мән 

беріледі. Жаттығулардың қарқыны баяу, ақырын, емдеу курсының соңында - шалт  қимылдар 

жасаға, кҥшенуге, жҥгіруге, секіруге жол берілмейді. 

 

Бауыр мен ӛт жолдарының сырқаты кезінде болжамдалатын ЕДШ кешені. 

 

N 1 кешен. 

Әдістемелік нҧсқау: Жаттығуларды баяу қарқынмен орындау керек / саусақтардың қозғалысынан 

басқа/. Тӛсек немесе жартылай тӛсек режимінде жаттығуды айрықша кҥш салып жасау дҧрыс емес.  

Уақытша /денсаулығы жақсарғанға дейін мына жаттығулар ӛткізіледі: N 4, 6, 9, 11, 10, 15. 

 

1. Б.Қ. - шалқасынан жату, қол кеуде тҧсында. 1 - қолдың және аяқтың саусақтарын бҥгу,                       

2 - Б.Қ. жеңіл шаршағанға дейін 8-10 рет қайталау. 

2. Б.Қ. - Солай. 1-2-3-4 - айналдыру кәрі жілік пен жіліншік буындарында солға және оңға 

айналдыру. Кезекпен қолмен, ал содан кейін аяқпен орындауға болады. Еркін дем аламыз. 6-10 рет 

қайталау 

3. Б.Қ. - Солай, демді ішке тарту. 1-2 - табанды сырғанатып тізені  бҥгу - демді сыртқа шығару.  3-6 

рет қайталау. Жҥктемені кҥшейту ҥшін аяқты бҥккен кезде кӛтеру  және  алақандарды  тізенің 

ҥстіне салу.  

4. Б.Қ. - Солай. 1-2 - Оң қолды жоғары кӛтеру, бір мезгілде сол тізені бҥгу /табанды сырғыта 

отырып/ - демді ішке тарту, 3-4-5 - б.қ. оралу – демді сыртқа шығару /сол жақ аяқты бҥгуге болады/.  

3-5 рет қайталау 

5. Б.Қ. - Солай.  1-2 - демді ішке тарту, 3-4-5 – басты, иықты кӛтеру, аяқтың басына қарау – демді 

сыртқа шығару. Жҥктемені кҥшейту ҥшін қолды желкеге салу, шынтақтарды қысу /демді сыртқа 

шығару/, демді ҧзақ сыртқа шығаруды 5-6-7-8 деп санағанда біртіндеп арттыру. 3-5 рет қайталау 

6. Б.Қ. - Солай. 1 - сол аяқты тік кӛтеру - демді сыртқа шығару, 2 - б.қ. оралу – демді ішке тарту. 3-5 

рет кезекпен қайталау 

7. Диафрагмалық дем алу, бір қол іште, бас кеудеде /бақылау ҥшін/. 1-2-3 – демді ішке тарту, 4-5-6-7 

- демді сыртқа шығару, созылу. 3-4 рет қайталау 

8. Б.Қ. - Солай. 1 - сол аяқты жоғары кӛтеру, 2 - тізеде бҥгу, 3 - тіктеу, 4 - тҥсіру. Еркін дем аламыз.  

3-4 рет қайталау 

Жҥктемені кҥшейту ҥшін бір уақытта аяқты бҥгу, басты тізеге жақындатып кӛтеру. 

9. Б.Қ. - шалқасынан жату, қолды қапталға жібереміз, аяқты тізеден бҥгіп, арасын алшақ ҧстау. 1-2 - 

қолды екі жаққа кӛтеру - демді ішке тарту, 3-4-5 – бас пен иықты кӛтеру, тізеге жеткізу - демді 

сыртқа шығару. 3-6 рет қайталау 

10. Б.Қ. - Солай. 1 – тізені бҥгіп және аяқтың басын тартып сол аяқты кӛтеру,                                          

2 - б.қ. оралу Еркін дем аламыз. 3-5 рет қайталау 
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11. Б.Қ. - Солай. 1-2 - сол аяқты тіктеу, оны солға барынша қайыру - демді ішке тарту,                               

3-4-5 - б.қ. оралу - демді сыртқа шығару. Кезекпен 3-5 рет қайталау. Жҥктемені кҥшейту ҥшін, әуелі 

сол аяқты тіктеп жоғары кӛтеру, содан кейін солға қайыру, орнына қайтару және  тӛмен қарай бҥгіп 

тҥсіру. 

12. Б.Қ. - Солай. 1-2-3 - қос тізені барынша тӛмен ию /иықты  кӛтермеу/ - демді сыртқа шығару, 

3-4 - б.қ. оралу - демді ішке тарту. 3-5 рет қайталау 

13. Диафрагмалық дем алу. 4-5 рет қайталау 

14. Б.Қ. - отырып, қолды тізеге қоямыз. 1 - қолды екі жаққа кӛтеріп, саусақтар алшақ – демді сыртқа 

шығару, 2-3 - шынтақтар мен саусақтарды бҥгу, жҧдырықты тҥйіп, иыққа апару – демді сыртқа 

шығару. 4-8 рет қайталау. Жҥктемені кҥшейту ҥшін қолды жоғары, екі жаққа кӛтеру. 

15. Тҧру және бӛлмеде  еркін, денені бос ҧстапжҥріп дем алу: 3 адым - демді ішке тарту,                                     

5 адым – демді сыртқа шығару.   20-60 мин. 

 

 

N  2 кешен. 

 

Әдістемелік нҧсқау: науқастың жағдайы жақсаруына, сондай-ақ №1 жаттығуларды игеруіне қарай 

2-ге кӛшуге болады, ал содан кейін біртіндеп 3-ке ауысамыз. Жеткіліксіз жаттыққан кезде, жҥрек-

тамыр жеткіліксіздігі, сондай-ақ  асқазан жарақаты болған кезде а N 7, 13, 17 жаттығулар мен 

кҥшпен жасалатын жаттығуларды  орындауға жол берілмейді. Анағҧрлым жаттыққан науқастар 

бірқатар жаттығуларды салмағы 0,5-0,75 кг. гантельмен орындауына болады. Жаттығуды баяу 

қарқынмен орындау керек.  Орташа қарқын тек кҥрделі нҧсқаларда N 10, 11, 15, 16. Жаттығуларда 

рҧқсат етіледі. Сабақтан кейін сулы орамалмен сҥртінуге кеңес беріледі.  

1. Б.Қ. - орындықта отырып, аяқты алшақ, алақанды тізеге қойып, арқа тік / орындықтың 

арқалығына тимеуі тиіс/. 1 - сол қолды алдында ҧстап тік жоғары кӛтеру - демді сыртқа шығару,                      

2 - оралу Б.Қ. – демді сыртқа шығару. 3-4 рет қайталау 

2. Б.Қ. - Солай, қолды мықынға қою. 1-2 - денені солға еңкейту - демді ішке тарту, 3-4 - Б.Қ. – демді 

сыртқа шығару, кезекпен әр жаққа қайталау. Жҥктемені кҥшейту ҥшін еңкею керек, қолды кілтте 

желкеге қоямыз. 

3. Б.Қ. - Солай. 1 - қол екі жаққа – демді ішке тарту, 2-3 - тізеде бҥгілген сол аяқты аздап кӛтеру, екі 

алақанды тізеге қою – демді сыртқа шығару. 3-5 рет қайталау.  

Жҥктемені кҥшейту ҥшін тізені қҧшақтау және демді сыртқа шығарған кезде оны жоғарырақ кӛтеру 

керек. 

4. Б.Қ. - Солай. 1-2 - кеудені солға бҧру, сол қолды артқа қайыру, білезікті және  шынтақты 

орындықа тигізу - демді сыртқа шығару, 3 - оралу Б.Қ. – демді ішке тарту. 2-4 рет  екі жаққа 

қайталау. Жҥктемені кҥшейту ҥшін қолды екі жаққа кӛтеру.  

5. Б.Қ. - Солай. 1-2 - қолды тҥсіру және иықты артқа қайыру - демді ішке тарту, 3-4-5 – аздап алға 

еңкейіп, қолды /саусақтармен ішке/ тізеге салу  - демді сыртқа шығару. Жҥктемені кҥшейту ҥшін 

аяқты кеңірек қойып әрбір тізеге, оған алақанды салып шынтақтарды кеңірек қайырып  иілу. 3-5 рет 

қайталау 

6. Б.Қ. - Солай. 1-2 – тҧру, қолды  екі жаққа қайыру - демді ішке тарту, 3-4-5 - б.қ. оралу – демді 

сыртқа шығару. 3-6 рет қайталау. Жҥктемені кҥшейту ҥшін /іш ауырмаған кезде/ орындыққа 

отырып алға қарай еңкею, қолды аяқтың ҧшына тигізу.  

7. Б.Қ. - Солай. 1-2 -  аяқты алшақ ҧстау, қайыру, қолды мықынға қою – демді ішке тарту, 3-4-5 - б.қ. 

оралу - демді сыртқа шығару. 3-5 рет қайталау. Жҥктемені кҥшейту ҥшін  аяқты, қолды екі жаққа 

кеңірек  созу . 

8. Б.Қ. - орындықтың арқалығына тҧру, аяқты бірге, қолды арқаға қоямыз. 1 - аяқты кӛтереміз, 2 - 

Б.Қ., 3 -4 - солай екінші  жақ аяқпен.  3-4 рет қайталау                       

9.   Б.Қ. - Солай. 1-2 - Аяқтың ҧшына кӛтерілу - демді ішке тарту, 3-4 - ӛкшеге ауысу– демді сыртқа 

шығару. 6-10 рет қайталау 

10. Б.Қ. -Солай. 1-2-3 - алға ҧмтылу оң аяқпен /баяу/, 4-5-6 - Б.Қ. солай екінші  жақ аяқпен. 4-6 рет 

қайталау. Жҥктемені кҥшейту ҥшін тізеге отырған кезде 2 деп санағанда серіппе жасау.  

11. Б.Қ. - Солай. 1-2 - денені солға бҧру, бір уақытта сол қолды артқа қайыру – демді ішке тарту 

/білезік жҧдырыққа тҥйілген/, 3-4 - б.қ. оралу – демді сыртқа шығару. 3-5 рет қайталау. 

Жҥктемені кҥшейту ҥшін қайырғанда серіппелеген қимыл жасау /2-3 рет қатар жҧлқу/. 
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12. Б.Қ. - тік сол жақ қырымен, орындықтың арқалығынан ҧстап тҧру, оң қолды белге қоямыз. 1-2 - 

оң аяқты артқа қайыру - демді ішке тарту, 3-4-5 - тізе алға қарай жоғарырақ бҥгу - демді сыртқа 

шығару. Кеуде алға қарай иіледі. 3-5 рет қайталау. Солай  екінші қырымен қайталау. 

13. Б.Қ. - Солай. 1-2 - сол қолды жоғары кӛтеру, оң аяқты артқа ҧшынан қою- демді ішке тарту, 3-4 - 

б.қ. оралу – демді сыртқа шығару. 3-5 рет қайталау 

14. Тыныс алып жҥру: 3 адым - демді ішке тарту, 5 адым - демді сыртқа шығару, 1-2 мин бойы. 

15. Б.Қ. - отырып, қол алға қарай. 1 - білезіктерді жҧдырық тҥю, 2 - ашу, еркін дем аламыз. 10-20 рет 

қайталау. Білезіктерді жҧдырыққа тҥю, кәрі жіліктің астыңғы буындарында шеңбер жасау қимылы 

5-10 рет. Соңында білезіктерді сілкілеу, босаңсытамыз. 

16. Б.Қ. - Солай, аяқты тіктеу, қолды  орындықтың шетіне тірейміз, арқаны  орындықтың  

арқалығына тақаймыз, сол табанды бҥгу, оң табанды - жазу. 5-10 рет кезекпен қайталау немесе 

табанды 5-10 рет әр жаққа айналдыру. 

17. Б.Қ. - Солай, қолды иыққа қоямыз, иықты буыннан алға және артқа қарай айналдыру. 8-10 рет 

екі  жаққа қайталау. 

18. Б.Қ. - Солай. 1-2 - шынтақтарды жоғары кӛтеру – демді ішке тарту / саусақтарды алмай/ және 

денемен  жоғары созылу, 3-4-5 - шынтақтарды тҥсіру, кеудеге қысу – демді сыртқа шығару. 4-8 рет 

қайталау 

 

Арнайы жаттығулар: Б.Қ. - тік тҧру, қолды мықынға, аяқты алшақ қоямыз, 1-2 - кеудені солға 

қисайту - демді ішке тарту, 3-4 - кеудені оңға қисайту – демді сыртқа шығару. 4- 10 рет қайталау. 

Дем алу 3-5 мин. жату. 

 

№ 3 кешен 

 

Әдістемелік нҧсқау: жеткіліксіз жаттыққан, тез шаршаған немесе негізгі ауырған жерде ауырсыну 

пайда болса кҥш кӛп тҥсіріліп жасалатын, сондай-ақ  4-6, 8, 12, 13, 14, 17, 21- жаттығуларды алып 

тастау керек. Б.Қ. орындықта отырып жаттығу, таяқсыз жасауға болады. Орындау қарқыны баяу, ал 

кҥшпен жасайтын нҧсқада - орташа.  N 6, 7, 11, 14- жаттығуларды анағҧрлым жылдам қарқынмен 

жасауға жол беріледі  /жеңіл шаршағанға дейін/. Асқазан жарасы ауруында іш пресіне жаттығуды 

байқап қолдану керек.  Кҥшпен жасалатын жаттығу нҧсқаларын қолдануға тиым салынған, ал 

қалғандары аз мӛлшерде  орындалады. Сабақтан кейін белге дейін сҥртіну немесе душ алуға кеңес 

беріледі.   

 

Гимнастикалық таяқпен жаттығу. 

 

1. Б.Қ. - орындықта отырып, аяқ иықтың енімен, арқаны тік ҧстаймыз, таяқты ҧшынан ҧстау. 1 - 

таяқты жоғары кӛтеру - демді ішке тарту, 2-3 - тҥсіру Б.Қ. – демді сыртқа шығару. Қайталау 3-5 рет. 

Жҥктемені кҥшейту ҥшін, қолды кӛтеріп, денені жанына бҧру керек.  

2. Б.Қ. - Солай. 1 - таяқ кеудеде, 2 - денені солға бҧру, таяқ жоғары, 3-4 - б.қ. оралу. Еркін дем 

аламыз. 3-5 рет қайталау 

3. Б.Қ. - Солай. 1 - таяқты жоғары кӛтеру, аяқты тізеде бҥгу, 2 - б.қ. оралу солай екінші  жақ аяқпен. 

Еркін дем аламыз. 3-4 рет қайталау. 

4. Б.Қ. - Солай. 1-2 - таяқты жоғары кӛтеру,  аяқты тік ҧстап, екі жаққа қайыру – демді ішке тарту, 3-

4 - б.қ. оралу - демді сыртқа шығару. 3-6 рет қайталау 

5. Б.Қ. - таяқты жоғары, аяқты тік ҧстап, екі жаққа ашамыз. 1-2 - кеудені солға еңкейту, таяқты 

тізеге тигізу - демді сыртқа шығару, 3-4 - б.қ. оралу – демді ішке тарту. Кезекпен 3-5 рет екі жаққа 

қайталау. 

6. Б.Қ. - орындықта отыру, аяқты біріктіріп, тік ҧстау. 1 - таяқты кӛтеру - демді ішке тарту, 2 - 

таяқты тік кӛтерілген аяққа  тізеге тигенше тҥсіру - демді сыртқа шығару. Кезекпен 2-4 рет қайталау 

7. Б.Қ. - отырып, қолды алға қарай созамыз. 1 - таяқты тік солға бҧру, 2 - Солай  оңға. Еркін дем 

аламыз. 8-10 рет қайталау.  

8. Б.Қ.- отырып, таяқты еденде тік ҧстаймыз, қолды жоғарыға созамыз. 1-2-3-4 – аяқты тіктейміз, 

қолды таяқтың бойымен тӛмен қарай жылжытамыз - демді сыртқа шығару, 5-8 - б.қ. оралу, таяқты 

қолмен ҧстап алып - демді ішке тарту. 3-6 рет қайталау 
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9. Б.Қ. - Солай. 1-2 - тҧру, таяқтың/жоғарғы ҧшына сҥйеніп  - демді ішке тарту, 3-4-5 - б.қ. оралу - 

демді сыртқа шығару. 3-5 рет қайталау 

10. Б.Қ. - тік тҧру, аяқты  қосып ҧстау, , таяқты қою, қолды жоғарыға созу. 1-2 -  аяқпен жанына 

сермеу - демді ішке тарту, 3-4 - б.қ. оралу – демді сыртқа шығару. Солай екінші  жақ аяқпен. 3-8 рет 

қайталау 

11. Б.Қ. - Солай. 1-2 - Аяқтың ҧшына кӛтерілу - демді ішке тарту, 3-4 -  ӛкшеге ауысу – демді сыртқа 

шығару. 5-10 рет қайталау 

12. Б.Қ. - тік тҧру, Солай. 1-2 -  жҥресінен отыру, тізені   екі жаққа қайыру, аяқтың ҧшымен, ӛкше 

бірге - демді сыртқа шығару, 3-4 - б.қ. оралу - демді ішке тарту. 3-6 рет қайталау. Жҥктемені 

кҥшейту ҥшін тізеге 2-3 реттен серіппе жасап отыру . 

13. Б.Қ. - тік тҧру, таяқ жауырында, кӛлденең. 1-2 - кеудені солға еңкейту - демді сыртқа шығару, 3-

4 - б.қ. оралу - демді ішке тарту.  3-5 рет екі  жаққа қайталау.   Кҥшейту ҥшін серіппелеп еңкею. 

14. Б.Қ. - таяқ алда кӛлденең. 1-2 – таяқ ҧстаған қолды солға қайыру - демді ішке тарту, 3-4 - қолды 

оңға сермеу – демді сыртқа шығару. 5-10 рет қайталау 

 

Таяқсыз жаттығу. 

 

15. Б.Қ. - тік тҧру, қол иыққа қойылады 1-2 - Аяқтың ҧшына кӛтерілу, шынтақтарды жоғары созып, 

демді терең ішке тарту, 3-4-5 - тҥсіру, шынтақтарды алға қарай қосу – толық демді сыртқа шығару. 

4-8 рет қайталау. 

16. Б.Қ. - о.с. 1-2 – Қолды алдынан  бос жоғары кӛтеру - демді ішке тарту, 3-4-5 - босаңсыған қолды 

тӛмен қарай тҥсіру - денені аздап иіп демді сыртқа шығару. 4-8 рет қайталау. 

Аз жаттыққан, тез шаршайтын адамдар сабақты осымен тоқтату керек. Бауырда, асқазанда, 

бҥйректе  ауырсыну болмаған жағдайда бірнеше қосымша  жаттығулар орындауға болады. 

Б.Қ.шалқасынан / гипертониясы немесе миында склерозы бар науқастар бастың және иықтың 

астына жастық салуына кеңес беріледі/. 

 

Қосымша жаттығулар. 

 

17. Б.Қ. - шалқасынан жату, қолды қапталға қою. 1-2 - тік аяқты жоғары кӛтеру, оны жанына қайыру 

– демді ішке тарту, 3-4 - б.қ. оралу – демді сыртқа шығару. 3-4 рет кезекпен  қайталау 

18. Б.Қ. - Солай. 1-2-3 - табанды сырғанатып, аяқты тізеден бҥгу - демді сыртқа шығару, 4 - б.қ. 

оралу – демді ішке тарту. 4-6 рет қайталау 

19. Б.Қ. - шалқасынан жату, табанмен нық тҧру. 1-2 - тізені  сол жаққа салу - демді сыртқа шығару, 

3-4 - Б.Қ. - демді ішке тарту, солай  екінші жаққа. 4-6 рет қайталау. Жҥктемені кҥшейту ҥшін 

тоқтаусыз еңкею керек. 

20. Б.Қ. - Солай.1 - сол аяқты тіктеп – жоғары кӛтереміз, 2 - Б.Қ., 3-4 - солай екінші  жақ аяқпен. 

Еркін дем аламыз. 4-6 рет кезекпен қайталау. 

21. Б.Қ. - Солай. 1-2 -  қолды екі жаққа қайырып - демді ішке тарту, 3-4-5 - бас пен иықты кӛтеріп, 

алақандарды тізеге салу – демді сыртқа шығару. Табан кӛтерілмейді. 4-6 рет қайталау. 

22. Б.Қ. - шалқасынан жату, қолды қапталға қоямыз, аяқты тік ҧстаймыз. 1 - сол аяқты тізеден бҥгу, 

оң табан сырғиды, 2 – сол аяқты тіктеп,  бір уақытта оң тізені бҥгу  және т.б. Тоқтаусыз сырғанап 

10-20 рет қайталау. Еркін дем аламыз. Жҥктемені кҥшейту ҥшін аяқ кӛтерілген, велосипедпен жеңіл 

шаршағанша жҥру қимылын жасау.. 

23. Диафрагмалық дем алу. Б.Қ. - шалқасынан жату, бір қолды кеудеге, екіншісі ішке қоямыз. 1-2-3 - 

демді ішке тарту, ішті қампайтамыз, 4-5-6-7-8 - демді сыртқа шығару. 2-4 рет қайталау  

24. Б.Қ. - тік тҧру, терең тыныс алып тҧру 1-2 мин.2-3 адым - демді ішке тарту, 4-6 адым - демді 

сыртқа шығару. 
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АСҚАЗАН ЖАРАСЫ АУРУЫ БОЛҒАН КЕЗДЕ ЖАСАЛАТЫН  

ЕМДІК ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ. 

Асқазан жарасы ауруы – созылмалы, кезеңмен асқынатын жалпы ауру. Асқазан жарасы ауруын 

емдеудің маңыздылығы, соның ішінде емдік дене шынықтырудың организмнің жалпы жай-кҥйіне 

жақсы әсер ететіндігі. Емдік дене шынықтырудың негізгі міндеті мыналар: 

1. Науқастың жалпы жай-кҥйін жақсарту. 

2. Іш қуысының қан айналымын жақсарту. 

3. Орталық нерв жҥйесінің, вегетативтік нерв жҥйесінің тонусын және  трофикалық процестер 

ағымының функционалдық қызметін реттеу.   

4. Іш қату, тҧрып қалу, тәбеттің болмауы сияқты әртҥрлі асқынулармен кҥресу. 

Асқазан жарасы ауруымен ауыратын науқастармен айналысқан кезде мынадай 

жаттығуларды жасауға болмайды: 

- ішкі іш қуыстарының қысымын шҧғыл кӛтеріп жіберуге ықпал ететін жаттығулар; 

- кҥшеніп, демді ҧстап тҧрып, сондай-ақ іш пресіне кҥш салып жасайтын жаттығулар; 

- секіру және ауыр кӛтеру. 

 

Асқазан жарасы ауруы кезінде жасалатын жаттығулар кешені. 

 

1. Б.Қ. - шалқасынан жату. Қолды қапталға қоямыз. Қол иыққа қойылады Қол екі жаққа созылады. 

Қол иыққа қойылады, қол қапталға тҥсіріледі. 3-5 рет 

2. Б.Қ. - Солай. Диафрагмалық тыныс алу. 

3. Б.Қ. - шалқасынан жату, аяқты тізеде бҥгу. Тізені  оңға, ал сосын солға. 3-4 рет екі жаққа 

қайталау. 

4. Б.Қ. - шалқасынан жату, аяқты  тізеден бҥгу. Қолымыз шынтақтан тірелген. 1 - Бӛксені кӛтеру - 

демді ішке тарту, 2 - Б.Қ. - демді сыртқа шығару 3-5 рет қайталау, 3 - Б.Қ. демді сыртқа шығару 3-5 

рет қайталау. 

5. Б.Қ. –шалқадан  жатып, қолды қапталға қоямыз. Қолды жоғары желкеге кӛтеру  — демді ішке 

тарту Б.Қ. – демді сыртқа шығару.  2-3 рет. 

6. Б.Қ. - шалқадан жату, қол шынтаққа тірелген. Кеудемен еңкею – демді ішке тарту. Б.Қ. – демді 

сыртқа шығару.  2-3рет             

7. Б.Қ. - орындықта отыру, қолды тӛменге тҥсіреміз. Қолды жоғары кӛтеру – демді ішке тарту. Б.Қ. 

– демді сыртқа шығару. 2-3 рет 

8. Б.Қ. - орындыққа отыру, аяқты  созамыз. Қолымызды иыққа қойып – демді ішке тарту, оң аяқты  

тізеден  бҥгу – демді сыртқа шығару. Аяқты  жазу – демді ішке тарту. Қолды тӛмен тҥсіреміз  – 

демді сыртқа шығару.  Бірінші  және екінші аяқпен 3-5 рет қайталау. 

9. Б.Қ. - Солай, асықпай тыныстау. 

10. Б.Қ. - орындықта отырып, аяқты алшақ, қолды иыққа қоямыз Денені оңға, солға, қолды жанға  

бҧру - демді ішке тарту, б.қ. оралу – демді сыртқа шығару. 3-4 рет екі  жаққа қайталау. 

11. Б.Қ. - орындықта отырып, аяқты тіктеп қоямыз. Қолды мықынға қоямыз. оң қол мен аяқты 

жанына қайыру - демді ішке тарту. Б.Қ. - демді сыртқа шығару. Сол  қолды жанына қайыру.  Б.Қ. - 

демді сыртқа шығару. 3-4 рет екіжаққа қайталау. 

12. Б.Қ. - отырып, қолды кеудеге қоямыз. Қолды екі жаққажіберіп, демді ішке тарту. Б.Қ. - демді 

сыртқа шығару. 

13. Б.Қ. - отырып қолды тӛменге тҥсіреміз. Қолды жоғары созып,  демді ішке тарту. Қолды тӛмен 

тҥсіріп,   демді сыртқа шығару. 2-3 рет қайталау 

14. Б.Қ. - отырып асықпай тыныстау. 

 

ҚУЫҚ АСТЫ БЕЗДЕРІНІҢ АУРУЫ КЕЗІНДЕ ЖАСАЛАТЫН 

 ЖАТТЫҒУЛАР КЕШЕНІ 

 

ЖАТТЫҒУ, ШАЛҚАСЫНАН ЖАТУ 
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1. Б.Қ. - қолды қапталға қоямыз. 1 - аяқты  тізеде және жамбас буындарында 90
0
 бҧрышта бір 

уақытта бҥгу – демді сыртқа шығару, 2 - орнына қайтарамыз Б.Қ. – демді ішке тарту. 5-6 рет 

2. Б.Қ. - Солай. 1 - оң аяқты тік кӛтеру – демді сыртқа шығару, 2 - Б.Қ. – демді ішке тарту, 3 - сол 

аяқты тіккӛтеру – демді сыртқа шығару, 4 - Б.Қ. – демді ішке тарту, 5 - екі аяқты бір уақытта кӛтеру 

– демді сыртқа шығару, 6 - Б.Қ. – демді ішке тарту. 5-6 рет  

3. Б.Қ. – Солай. 1 -б оң аяқты тізе мен жамбас  буындарында бҥгу, қолмен кеудеге созылу – демді 

сыртқа шығару, 2 - орнына қайтарамыз Б.Қ. – демді ішке тарту, 3 - сол аяқты бҥгу – демді сыртқа 

шығару, 4 - орнына қайтарамыз Б.Қ. – демді ішке тарту, 5 - Екі аяқты бір уақытта бҥгу– демді 

сыртқа шығару, 6 - орнына қайтарамыз Б.Қ. – демді ішке тарту. 5-6 рет 

4. Б.Қ. - Солай. 1 -  аяқты тік кӛтеру, 2 - екі жаққа барынша  қайыру– демді ішке тарту, 3 - бірге қосу 

– демді сыртқа шығару,  4 - орнына қайтарамыз Б.Қ. 5-6 рет 

5. Б.Қ. - Солай. 1 - аяқты тік кӛтеру, 2-7 - барынша амплитудамен қайшылау, 8 - Б.Қ.  

6. Б.Қ. - Солай. 1 - аяқты тік кӛтеру, 2-5 - шеңбер жасау қимылы аяқты тік ҧстапішке, 6-9 - шеңбер 

жасау қимылы аяқты тіктеп сыртқа, 10- Б.Қ. 

7. Б.Қ. - аяқ тізе буындарынан бҥгулі, табандар еденде. 1 - тізені  екі жаққа қатайтып  қайыру – 

демді ішке тарту, 2 - тізені  бірге қосу – демді сыртқа шығару. 5-6 рет 

8. Б.Қ. - аяқты тік ҧстау, қолды қапталға қою. 1 - отыру, арқаны тік ҧстау, 2 - денені аяққа, қолды 

аяқтың ҧшына созып еңкейту  – демді сыртқа шығару, 3 - отыру, 4 - б.қ. оралу – демді ішке тарту. 4-

5 рет 

9. Б.Қ. - Солай. Бӛксенің бҧлшық етін қысу және арт жағына созу. Әрбір жаттығудан кейін 5-6 рет. 

 

ОРЫНДЫҚТА ОТЫРЫП ЖАТТЫҒУ 

 

1. 1 – бӛксені қатайтып санды екі жаққа ашу – демді ішке тарту, 2 - қосу – демді сыртқа шығару. 5-6 

рет 

2. 1 - аяқты кеудеге тартып бҥгу– демді сыртқа шығару, 2 - орнына қайтарамыз Б.Қ. – демді ішке 

тарту. 5-6 рет 

3. Б.Қ. - орындықтың шетінен қолмен ҧстап тҧру. 1 - аяқты тік ҧстап, кӛлденең деңгейге дейін  

кӛтеру, 2 -  екі жаққа қайыру– демді ішке тарту, 3 - қосу – демді сыртқа шығару, 4 - орнына 

қайтарамыз Б.Қ. 4-5 рет 

4. Б.Қ. - Солай. тік аяқты "қайшылау". 6-8 рет 

5. Б.Қ. - Солай. 1 - оң аяқты тізе буындарында шҧғыл  жоғары кӛтеріп тіктеу, 2 - Б.Қ., 3 - сол аяқты 

тіктеу, 4 - Б.Қ., 5 - бір уақытта екі аяқты, 6 - Б.Қ. 4-5 рет 

6. Б.Қ. - аяқ тіктелген, ӛкше еденде. 1 - денені аяққа, қолды аяқтың ҧшына созып еңкейту   – демді 

сыртқа шығару, 2 - Б.Қ. - демді ішке тарту. 5-6 рет 

7. Бӛксенің бҧлшық етін қысу және аяқты артқа созу. Әрбір жаттығудан кейін 5-6 рет орындау.  

 

ТҤРЕГЕЛІП ТҦРЫП ЖАСАЛАТЫН ЖАТТЫҒУЛАР   

1. Б.Қ. - аяқ иықтың енімен, қолды мықынға қоямыз. 1 - денені оңға бҧру – демді ішке тарту, 2 - 

денені солға бҧру – демді сыртқа шығару. 5 рет 

2. Б.Қ. – солай. 1 - денені оңға қарай шеңбер жасап айналдыру– демді ішке тарту, 2 - солға – демді 

сыртқа шығару. 5 рет  

3. Б.Қ. – солай. 1 - тізерлеп отыру – демді сыртқа шығару, 2 - Б.Қ. – демді ішке тарту. 5-6 рет 

4. Б.Қ. - аяқ иықтың енімен, қол қапталға қойылады. 1 - денені оңға еңкейту, сол қол қолтық астына 

дейін сырғиды– демді ішке тарту, 2 - Денені солға еңкейту – демді сыртқа шығару. 5 рет 

5. Б.Қ. – солай. 1 - денені алға қарай еңкейту, қолмен еденде созылады – демді сыртқа шығару, 2 - 

Б.Қ. – демді ішке тарту. 5 рет 

6. Б.Қ. - Солай. 1 - оң аяқты кӛлденең деңгейге дейін тік кӛтеру, сол қолмен оң аяқтың ҧшына 

созылу – демді сыртқа шығару, 2 - қолды тҥсіру – демді ішке тарту, 3-4 - Солай  сол қолмен, одан 

кейін оң қолмен аяқты ҧстау. Қарқын жылдам. 4-5 рет 

7. Айқастыра адымдап жҥру. Еркін дем аламыз. 30-40 адым 

8. Б.Қ. – аяқтарды айқастырамыз, қолмен тіректен ҧстанамыз. 

1 – тҥрікше отыру – демді сыртқа шығару, 2 - б.қ. оралу – демді ішке тарту. 5 рет 

9. Бӛксенің бҧлшық етін қысу және арт жағына созу. Әрбір жаттығудан кейін 5-6 рет орындау.  

 

ӘДІСТЕМЕЛІК НҦСҚАУ 
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1. Жаттығу  Б.Қ. ҧйқыдан тҧрғаннан кейін жатып орындау, Б.Қ. отыру және тҧру 

әуелі 1 рет, содан кейін /игеру шамасына қарай /кҥніне  2-3 рет орындау.  

 2. Дем алу – жаттығуды меңгергеннен кейін барлық жаттығуларды орындау кезінде демді ішке 

тартуға және  шығаруға болады.  Қайталау.  

- Одан әрі  сызба бойынша тыныс алуға кӛшу: демді ішке тарту, демді сыртқа шығару, тыныс алуды 

кідірту. 

 

ГЕМОРРОЙ (КӚТЕУ) СЫРҚАТЫ КЕЗІНДЕ ЖАСАЛАТЫН ЖАТТЫҒУЛАР. 

 

1. Б.Қ. – шалқасынан жату, қолды қапталға қою.1-2 - қолды алға созып,  жоғары кӛтеру – демді ішке 

тарту, 3-4 - қаптал арқылы тӛмен қарай тҥсіру – демді сыртқа шығару. Баяу қарқын . 4-5 рет 

қайталау. 

2. Б.Қ. – шалқасынан жату, қолды қапталға қоямыз. 1 - сол аяқты бҥгу, кеудеге тарту – демді сыртқа 

шығару, 2 - Б.Қ. – демді ішке тарту, 3-4 - оң аяқпен солай қайталаймыз. 3-4 рет Қайталау. 

3. Б.Қ. – шалқасынан жату, қолды қапталға қоямыз. 1-2-3-4 - сол аяқты тік қалпында еденнен алмай 

қайыру,               1-2-3-4 - орнына қайтарамыз Б.Қ.  

4. Б.Қ. – шалқасынан жату. Диафрагмалық дем алу. 

5. Б.Қ. – шалқасынан жату, қолды бастың астынаайқастырып қоямыз, аяқты кӛтеріп, тізеден 

бҥгеміз. Велосипедпен жҥрген сияқты қимыл жасаймыз. 10-15 рет қайталау. 

6. Б.Қ. – шалқасынан жату, қолмен тізені қҧшақтау. 1-2-3-4 – бӛксені қолдың кӛмегімен солға 

шеңбер айналдыру, 5-6-7-8 -  бӛксені қолдың кӛмегімен оңға шеңбер айналдыру. Қарқын шҧғыл. екі 

жаққа 4 рет қайталау. 

7. Б.Қ. – шалқасынан жату, қолды қапталға қою. 1 - сол аяқты тік ҧстап, жоғары кӛтеру, 2 - оң 

аяқтың ҧшымен еденге тигізу, 3 - аяқты жоғары кӛтереміз , 4 - Б.Қ.  4-5 рет қайталау.  

8. Б.Қ. – шалқасынан жату, қолды бастың астына қойып, табанмен  нық тҧру. 1-2 - бӛксені кӛтеру, 

артқы жақ созылады – демді ішке тарту, 3-4-5-6 - босату – демді сыртқа шығару. 

9. Б.Қ. – оң қырына жату, оң аяқты жартылай бҥгіп, оң қолды бастың астына қоямыз. 1-2 - демді 

ішке тарту, 3-4-5-6 - бӛксені ішімізге тартамыз, кейін жазып демді сыртқа шығарамыз. Сол жақ 

қырына жатып солай 4-5 рет қайталау. 

10. Б.Қ. – оң қырына жату. 1-2 - демді ішке тарту, аяқты тік ҧстап, оң қолды жанына қайыру, 

жоғары кӛтеру 3-4-5-6 - Б.Қ.- демді сыртқа шығару. Сол жақ қырымен солай 4-6 рет қайталау. 

11. Б.Қ. – шалқасынан жату, оң қолды кеудеге, сол қолды ішке қоямыз. Диафрагмалық дем алу. 

12. Б.Қ. – шалқасынан жату, қолды бастың астына қоямыз. 1-2 - аяқты табанға, қҧйрыққа жақын 

қойып – демді сыртқа шығару, 3-4 -  Б.Қ. – демді ішке тарту. 6-8 рет қайталау. 

13. Б.Қ. – шалқасынан жату, қолды бастың астына қою. 1 - аяқтар жоғары созылады,                     2-3-

4 –аяқты тік ҧстап, айналдыра қимыл жасау, 5 - Б.Қ. оң  және сол аяқпен кезек  орындалады. 14. Б.Қ. 

- тӛрт тағандап тҧру 1 - сол аяқты артқа созу, 2-3-4 – аяқтың ҧшы  еденнен алынбайды, жанына, алға 

жартылай шеңбер жасау және Б.Қ. солай оң аяқпен 4-6 рет қайталау. 

15. Б.Қ. – шалқасынан жату, қолды қапталға қою. 1-2-3 – арт жақ созылады – демді сыртқа шығару, 

орнына қайтарамыз Б.Қ. – демді ішке тарту. 

16. Диафрагмалық дем алу. 

 

НАУҚАСТЫ ҚУЫСЖЕРЛЕРГЕ ОПЕРАЦИЯЛАР ЖАСАУҒА ДАЙЫНДАҒАН КЕЗДЕ 

ЖАСАЛАТЫН ЕДШ. 

 

1. Б.Қ. қолды тізеге салып орындықта отыру. Бір уақытта тҥрегеліп отыру қалпынан тҧру қалпына 

ауысу,  қолды бастың ҥстіне қоямыз, саусақтарды айқастырамыз, алақан жоғары қаратылады – ішке 

дем алу. Б.қ. оралу - демді сыртқа шығару. 3-4 рет  қайталау 

 2. Б.Қ. - Солай. Денені  оңға бҧру, оң қолды қайыру – демді ішке тартып айналдыру Б.Қ. – демді 

сыртқа шығару. Оңға  бҧруды солға бҧрумен және сол қолды қайырумен кезектестіру. 3-4 рет 

қайталау. 

3. Б.Қ. - тік тҧру, аяқ иықтың енімен, қол мықынға қойылады. Оң қолмен иық буындарында 

мҥмкіндігінше ҥлкен шеңбер жасау қимылы. 4 шеңбер. Сол  қолмен осылай қимылдау.          4 

шеңбер 

4. Б.Қ. - Солай, орындықта отырып, қолды тізеге қою. Дифференциалды дем алу - кеудемен, іш 

қуысымен, аралас. 2 мин. 
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5. Б.Қ. - тік тҧру, аяқ иықтың енімен, қолды мықынға қоямыз. Денемен шеңбер жасау қимылы. 

6. Б.Қ. - Солай. Кезекпен еңкею. 

7. Б.Қ. - Солай. Денені алға қарай еңкейту, мойынның, иіннің, қолдың бҧлшық еттерін босату - 

демді ішке тарту. Айналдыру Б.Қ. - демді сыртқа шығару. 3-4 рет қайталау 

8. Б.Қ. - тізе- білезік. "Мысықтың арқасы".  3-4 рет қайталау 

9. Б.Қ. - тіземен тҧру, қолды бастың сыртына қою. Ӛкшеге  отыру, қолды жоғары кӛтеру, тӛбеге 

қарау – демді ішке тарту. Айналдыру Б.Қ. - демді сыртқа шығару. 3-4 рет қайталау 

10. Б.Қ. - шалқасынан жату, аяқ  созылған және иықтың енімен ашылған, қол кеуде тҧсында. Аяқты 

жамбас буынында ротациялық қимылдату.   6-8 рет 

11. Б.Қ. - Солай. Аяқты тізеден және ҧршық буындарынан бҥгу. Табанды кілемнен алмай, бӛксені 

кӛтеру, табанды, жауырынды және қолды тіреу. 3-4 рет қайталау 

12. Б.Қ. - Солай. Аяқты тізеден және жамбас буындарынан бҥгу және оларды іштің қабырғаларына 

тарту. 

13. Б.Қ. - сол жақ қырына жату, сол қол бастың астында, оң белде. Бастың  астындағы қолды 

шынтаққа сҥйеп бӛксені кӛтеру, бір уақытта оң қолды алға созу. Айналдыру Б.Қ. 3-4 рет қайталау 

14. Б.Қ. - шалқасынан жату. Ӛзін ӛзі бақылап дифференциалды дем алу. 

Науқастарды бӛксе астындағы пластикалық операцияларға дайындау ҥшін жалпы дайындық   

жаттығулары ретінде осы кешенді пайдалануға болады, ал арнайы кеңес берілетін  жаттығулар 

мыналар: 

1. Б.Қ. - шалқасынан жату, табан гимнастикалық қабырғаның рейкасында қол жетімді биіктікте, қол 

кеуде тҧсында болады.                    

2. Аяқты ашу және қосу. 6-8 рет қайталау 

3. Б.Қ. – Солай. Аяқты жамбас сҥйектерінің буындарында ротациялық қимылдату.  

4. Б.Қ. - Солай. Бӛксені кӛтеріп, табанға және жауырынға тірелу. "Велосипедпен жҥру". 3-4 рет 

5. «Қайшы» /аяқ тік бҧрышқа/. 

6. Б.Қ. - тіземен тҧру, тізені  бірбіріне жақындатып қосу. Денені оңға бҧру, Оң қолмен сол қолды 

ҧстау. Солға  бҧру, сол қолмен оң қолды ҧстау. 3-4 рет екі  жаққа қайталау.  

7. Б.Қ. –етпесінен жату. «Пластунша» еңбектеу.  

/Сабақ 3-6 ай жҥргізіледі, курсты кҥнара ӛткізу керек/. 

 

 

КІШІ ЖАМБАС ҚАБЫНҒАН КЕЗДЕ  ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЕДШ. 

 

Жҥріп жаттығу. 

1.Жай адыммен жҥру / қолдың шынтақтарын айналдырып сермеу/. 

2. Қысқа адыммен жҥру / ӛкшемен, табанды толық басып, табанның сырт жағымен, аяқтың ҧшына 

тҧру, /. 

3. Айқастыра адымдау. 

4. Аяқтың арасына  допты қысып жҥру. 

5. Табанның қырымен барынша адымдап жҥру және екінші аяқты созу/оңғал солға/. 

6. Тізенің жартылай бҥгіп отыру, арқа тік және толық тізерлеп отыру /қол тізеде/. 

7. Жай адыммен тыныс алу гимнастикасымен ҥйлестіріп жҥру /қолды кеудеге бҥгіп, жҧлқып ашу 

және жан жағына бҧру/. 

 

Тҥрегеліп тҧрып жасайтын жаттығулар. 

1.Қолды екі жаққа созу -  дем алу. 

2.Тізені кеуде  деңгейінде бҥгілген шынтаққа қолмен тарту /сол тізе оң шынтаққа және керісінше/  

3. Аяқты жамбас буынынан кезекпен тарту, қолды мықынға қою. 

4. Табанмен нық тҧрып, аяқты алшақтатып, қолды басқа қойып, екі жаққа қисаю.  

5. Аяқтың ҧштарын жақындатып, табанды санның арасын тартып тҧру, қолды мықынға қою. 

6. Денені  екі жаққа бҧру, алақандарды салыстыру. 

7. Аяқ иық деңгейінен кеңірек, кезекпен серіппелеп тізеден бҥгу. 

8. Жамбас сҥйектерінің буынында шеңбер айналдыру,  денені солай айналдыру /солға, оңға/, қолды 

мықынға қою. 

9.  Қолды жоғары кӛтеріп,  демді ішке тарту, денені еңкейту, қолды тӛмен тҥсіріп,  демді сыртқа 

шығару /солға, алға, оңға/. 

10. Тӛрт  тағандап  жҥру /қолды тік, білезіктерді еденде, аяқты тік ҧстаймыз /.  
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11. Диафрагмалық дем алу /сол қолды ішке, оң қолды кеудеге қоямыз/. 

 

Тірекке тіреліп тҧрып жаттығу. /орындықтың, кереуеттік арқалығы/. 

1. Аяқпен жамбас буынында шеңбер айналдыру /алға қарай, артқа/. Кезекпен. /қолды тірейміз , 

екіншісін белге қоямыз/. 

2. Қолды баяу,  жоғары кӛтеріп, демді ішке тарту, аяқты артқа созып, бҥгілген тізені кеудеге тартып 

- демді сыртқа шығару. 

3.    1-тізені бҥгу, 2- жанына қайыру, 3-қайта бҥгу, 4-аяқты тӛмен қарай тҥсіру/кезекпен/.   Қолды 

тірейміз, екіншісін  тізеге қоямыз. 

4. Аяқтың ҧшы орындыққа қойылған/созылған/. Қолды жоғары кӛтеріп,  демді ішке тарту, қолды 

қиғаш созып,  аяққа қойып, денені еңкейту - демді сыртқа шығару. 

5. Серіппелі еңкею, тізеге отыру. 

 

Еденде отыру. 

1. Аяқты алшақ орналастырып, табанды ішке және сыртқа айналдыру. 

2. Денені солға, оңға, қолдың білезіктерін еденге тигізіп бҧру 

3.Алға еңкею, қолмен табанды ҧстау. 

4. Артқа тірелу. Табандарды салыстыру. 

5. Б.Қ. – солай. Айналдыра қимыл жасау. 

 

 

VIII.   гинекологиялық науқастарға арналған ЕДШ. 

Ішкі мҥшелердің жабысқақты ауруы кезіндегі ЕДШ 

1.  Б.Қ. орындықта отырып, қолды тӛмен тҥсіру. 1 – 2  –қолмен тӛменнен жоғары қарай айқастыра 

қимылдау, солай жоғарыдан тӛмен қарай 3-4 рет қайталау. 

2.   Б.Қ.  Қолды мықынға қойып, аяқты тік ҧстау. 1 -  Денені солға еңкейтіп, қолды еденге тигізу, 2 -  

Б.Қ., 3- 4 -  солай оңға, 5 – Алға еңкею, аяқтың ҧшына тигізу, 6 – Б.Қ. 4 – 6 рет қайталау. 

3.   Б.Қ.  Солай, табанмен нық тҧру. 1-2 – қолды екі жаққа жіберу, демді ішке тарту, 3–4 –оң жақ 

тізені кеудеге созамыз – демді сыртқа шығару. Солай  сол жақ тіземен 4 – 6 рет қайталау. 

4.  Б.Қ.  орындықтың шетіне отыру, аяқты тік ҧстау, орындықтан қолмен ҧстап тҧрамыз. 1 – тізеге 

ӛкшемен отыру, 2 – Б.Қ., 3 – алға еңкею, 4 – Б.Қ. 4 – 6 рет қайталау. 

5.  Б.Қ.  арқасын орындыққа беріп тҧру, орындықтың арқалығынан ҧстау. 1 –оң аяқпен тізеге отыру, 

сол аяқты алға созу, 2 – Б.Қ., 3-4  – солай екінші  жақ аяқпен  4 – 6 рет қайталау. 

6.  Б.Қ.   тік тҧру, бір аяқты орындыққа қоямыз. 1 – тізені бҥгу, 2 – Б.Қ., 3 –аяқты тіктеп еңкею, 4 – 

Б.Қ. солай екінші  жақ аяқпен 4 – 6 рет қайталау. 

7.  Б.Қ. қолымызбен тіреп еденге отырамыз,. 1  -  оң аяқты кӛтеру, 2 -  сол аяқты кӛтеру, 3–4 -  баяу 

тҥсіру.  4 – 5 рет қайталау. 

8.  Б.Қ.   Солай, қолды мықынға қою. 1–2  -  Оң қолмен оң аяққа еңкею, сол аяқты бҥгу,  3–4 – солай 

екінші  жақ аяқпен 4 – 6 рет  қайталау. 

9.  Б.Қ.  Солай,  қолмен тірейміз. 1–2 – оң жақ  бҥгулі тізені сол жақ аяқтың сыртынан еденге 

тигіземіз, 3–4 – Б.Қ. солай  сол жақ тіземен 4 – 6 рет қайталау. 

10.  Б.Қ.  Солай, аяқты еденнен 30 градусқа кӛтеру – тік «қайшы», аяқты тік ҧстап 20 – 30 рет 

қайталау. 

11. Б.Қ.  шалқасынан жату, табанмен нық тқрып, , қолды желкеге қоямыз. 1 – бӛксені кӛтеру, еңкею, 

2 – Б.Қ., 3  -  отыру, қолды екі жаққа жіберіп, 4 – Б.Қ. 4 – 6 рет қайталау. 

12.  Б.Қ. қолды жоғары кӛтеріп, аяқты тік ҧстаймыз. 1–2 – отыру, қолды екі жаққа жіберіп, 3–4 – 

Б.Қ. 4 – 6 рет қайталау. 

13.  Б.Қ.  Солай, қолды екі жаққа жібереміз. 1 - аяқты кеудеге жақындатып бҥгеміз, 2  -  Б.Қ., 3 – 

аяқты кӛтереміз, 4 – Б.Қ. 4 – 6 рет қайталау. 

14.  Б.Қ.  оң қырына жату, қолды бастың астына қойып, сол қолды кеудеге тірейміз.  1 – аяқты 

кӛтереміз, 2 – Б.Қ., 3 –аяқты тізеден бҥгеміз, 4 – Б.Қ. солай  екінші қырынан.  4 – 6 рет қайталау. 

15.  Б.Қ.  Етпетінен жату, қолды алға созамыз. 1 –сол қолды, оң аяқты кӛтеру, 2 – Б.Қ., 3–4 – Солай 

екінші  жақпен . 4 – 6 рет қайталау. 

16. Б.Қ.  Солай, қолды иектің астына қойып, «пластунша» еңбектеу. 30 сек қайталау. 
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17.  Б.Қ.  Солай. Етпетінен жатып, иықты кӛтеріп, екі қолмен жҥзіп «брасс» әдісін жасайды, қолды 

алға созып, қол мен аяқты кӛтеру, брасс әдісімен жҥзу.  30 сек. қайталау. 

18.  Б.Қ.  Солай  1–2 – басты кӛтеру – демді ішке тарту , 3 – 4 -  Б.Қ. -  демді сыртқа шығару.  3 –4  

рет қайталау. 

19. Б.Қ.  тӛрт тағандап тҧру, «қайырымды» және  «ашулы» мысық.   2 – 3 рет қайталау.  

 

Сҥт безіне операция жасалғаннан кейін қолданылатын ЕДШ. 

(Тҥрегеліп тҧрып жасайтын жаттығулар) 

 

1. Б.Қ. - қолды екі жаққа созамыз. 1-2-3-4 - шеңбер жасау қимылы шынтақ  буындары  алға, 5-8 - 

артқа.  2-3 рет қайталау. 

2. Б.Қ. - саусақтарды иыққа қойамыз 1-4 – иықта шеңбер жасау қимылы, 5-8 - артқа. 2-3 рет 

қайталау. 

3. Б.Қ. - О.С. 1-2 – қолды  жоғары кӛтереміз, аяқтың ҧшына кӛтерілу - демді ішке тарту, 3-4 - тҥсіру 

- демді сыртқа шығару. 2-3 рет қайталау. 

4. Б.Қ. - қолды кеудеге кілтте қоямыз. 1-2 - қолды алға созамыз, алақандарымызды сыртқа қаратып, 

3-4 - Б.Қ., 5-6 - тіктеп жоғары созамыз, 7-8 - Б.Қ.  2-3 рет қайталау. 

5. Б.Қ. - орындықта отырып, қолды мықынға қоямыз. 1-2 - иықты жоғары кӛтеру - демді ішке тарту, 

3-4 - тҥсіру - демді сыртқа шығару. 2-3 рет қайталау. 

6. Б.Қ. - солай, аяқты тіктеп, қолды тізенің ҥстіне қоямыз. 1-2 - табанымызды ӛзімізге қаратып,  

жҧдырықты тҥйіп, басты алға ию. 3-4 рет қайталау. 

7. Б.Қ. - қолды екі жаққа жібереміз. 1-2 - оң жақ тізе кеудегеқарай тартылады, 3-4 - Б.Қ., 5-6 - сол 

тізе созылады, 7-8 - Б.Қ. 3-4 рет қайталау. 

8. Б.Қ. - табанға нық тҧрамыз, қолды мықынға қоямыз. 1-2 - Денені солға еңкейтіп, оң қолды 

жоғары кӛтеру, созылу, 3-4 - Б.Қ., 5-6 –сол қолды жоғары кӛтеріп оңға иілу, 7-8 - Б.Қ. 

9. Б.Қ. – солай. 1-2 - оң қолды және аяқты жанына қайыру, 3-4 - Б.Қ. 5-6 - солай солға қарай 

жасаймыз, 7-8 - Б.Қ. 

10. Б.Қ. - Қолды мықынға қоямыз. 1-2 - шынтақты артқа қайыру - демді ішке тарту, 3-4 - 

шынтақтарды алға созып, еңкею - демді сыртқа шығару. 2-3 рет қайталау. 

11. Б.Қ. - шалқасынан жату, қолды қапталға қоямыз. 1-2 - Қолды жоғары кӛтеру, тізені  бҥгіп – 

демді ішке тарту, 3-4 - Б.Қ. - демді сыртқа шығару.  3-4 рет қайталау. 

12. Б.Қ. - қолды екі жаққа жібереміз. 1-2 - басты кӛтеру, аяқтың ҧшын ӛзімізге қаратып, 3-4 - Б.Қ. 2-

3 рет қайталау. 

13. Б.Қ. - қол кеуде тҧсында. 1 - саусақтарды иыққа қойып, аяқты алшақ ҧстап, ӛкшемен жартылай 

сырғиды, 2 - Б.Қ. 4-5 рет қайталау. 

14. Диафрагмалық дем алу. 2-3 рет қайталау. 

 

ЖАТЫР ДҦРЫС ОРНАЛАСПАҒАНДА  ЖАСАЛАТЫН АРНАЙЫ ЖАТТЫҒУЛАР 

 

Б.Қ. шалқасынан: 

1. Аяқты бҥгіп, ішке қарай ,   кезекпен тарту.  

2. Аяқты тізеден  бҥгіп, кеудеге  қарай   бір уақытта  тарту.  

3. Аяқ айқастыып,  желкеге қарай ӛкшені мен бӛксені кӛтеру.  

4. Аяқты тік ҧстап, ішке және сыртқа кезек және бір уақытта айналдыра шеңбер жасау қимылы.  

5. Қайшы. 

6. Табанды еденге тіреп, бӛксені кӛтеру және сонымен бір уақытта тізені ашу. 

7. Аяқты тізе буындарынан бҥгу, жоғары тіктеу және аяқты тҥзу ҧстап  (кезекпен) баяу тҥсіру. 

8. Тізені  екі жаққа жіберіп, сыртқы ӛтісті ішке тартамыз, табанды жамбасқа тигіземіз.  

Б.Қ. жамбас бӛлігін кӛтеріп шалқасынан жату: 

9. Табан қабырғаға мҥмкін биіктікте тіреледі, аяқты тҥзу ҧстап қосу, ашу. 

10. Аяқты сыртқа және ішке ротациялау. 

11Табан мен жауырынды тіреп, бӛксені кӛтеру. 

12. Кезекпен тартып тізені кеудеге бҥгу.  

Б.Қ. қырынан: 

13. Бҥгілген аяқты кеудеге тарту. 

14. Аяқты тік ҧстап шеңбер жасау. 
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15. Аяқты тҥзу ҧстап  қарама қарсы жаққа кезекпен және бір уақытта қайыру. 

Б.Қ. етпетінен: 

16. Аяқты тҥзу ҧстап кезекпен және бір уақытта кӛтеру.  

17. Аяқты «Кроль», «Брасс» әдістерімен жҥзген сияқты қимылдату. 

18. Келесіде аяқты тҥзу ҧстап  қайшылаумен ашу.  

19. Шынтаққа, аяқтың ҧшына тіреліп, тізені бҥкпей денені кӛтеру (тартылумен). 

20. Қолмен тіреп және тіремей арқаны ию. 

21. Аяқты пластунша бҥгу. 

Б.Қ. тӛрт тағандап тҧру  (тізе-шынтақ): 

22. Тізені шынтаққа тарту. 

23. Аяқты артқа, жоғары (кезекпен) тіктеу. 

24. Шеңбер жасап арқаны кҥжірейту,  ӛкшеге отыру және қайтадан Б.Қ. келу. 

Б.Қ. тік тҧру: 

денені бҧру, еңкею, бҧрылған жаққа қарай еңкею мен қолдың бҧрылуын ҥйлестіру. 

 

IX. Бала жаста тҥрлі аурулармен ауырған кезде қолданылатын ЕДШ. 

 

ТҤЗЕТУ  ГИМНАСТИКАСЫ КЕШЕНІ (орташа топ). 

 

 

1. Жай жҥріс. Санау. 

2. Б.Қ. – қолды бастың сыртына қоямыз. Аяқтың  ҧшынан тҧрып жҥру.                               10‖ 

3. Б.Қ. – қолды екі жаққа жібереміз. Ӛкшемен жҥру.                                                   10‖ 

4. Б.Қ. – қол екі жаққа. Табандардың сыртымен жҥру; шынтақты бҥгіп, алға және артқа айналдыру. 

8- реттен 

5. Б.Қ. – саусақтар иыққа қойылады. Тізені жоғары кӛтеріп жҥру; иықты буыннан алға және артқа 

айналдыру. 8- реттен  

6. Б.Қ. – қол «кілтте» арқада; арқаға қайырып, жауырынға қосамыз. Жартылай отырып жҥру.  

           15‖ 

7. Б.Қ. – қолды жоғарыға кӛтереміз. Толық отырып жҥру; Арқаны тік ҧстаймыз.                         

30‖ 

8. Спорттық жҥріс.           15‖ 

9. Жҥгіру:  

а) Б.Қ. – Қолды мықынға қоямыз; сирақты айқастыру      10‖ 

б) Б.Қ. – қолды екі жаққа жіберіп; аяқты тҥзу ҧстап  алға тастау,              10‖ 

в) Б.Қ. – қолды екі жаққа жіберіп; аяқты тҥзу ҧстап  артқа тастау,              10‖ 

г) Б.Қ. – қолды бастың сыртына қоямыз; сол және оң қырымен жақын адымдау         10‖ 

10. Әдеттегі жҥгіру.                                                                                                      10‖  

             

11. Спорттық жҥріс. 

12. Жай жҥріс; тыныс алуды қалпына келтіру:  

қол қаптал арқылы жоғары кӛтереміз– демді ішке тарту, тҥсіру – демді сыртқа шығару. 

13. Б.Қ. – қолды кеудеге қою. Қолды жҧлқу:  

1-2 – бҥгулі артқа, 3-4 - тік жоғары, 5-6 – бҥгулі артқа,  

7-8 - тік тӛмен қарай.       6-8 реттен 

14. Б.Қ. – қолды екі жаққа жібереміз. 

1 - оң тізені бҥгу, кеудеге тарту, 2 - қолмен қҧшақтау, 

3 - қолды екі жаққа жіберу, 4 - Б.Қ. солай екінші  жақ аяқпен.   6-8 реттен 

15. Б.Қ. – қол кеуде тҧсында. 

1 - қолды жоғары кӛтереміз, оң аяқты алға созамыз, 2-3 - аяқтың ҧшына еңкею, 4 - Б.Қ.  

Солай екінші  жақ аяқпен       6-8 реттен қайталау 

16. Б.Қ. – Қол белде.  

1 - оң жақ тізеге отыру, қолды екі жаққа жіберу, 2 - Б.Қ., 3 – сол жаққа, 

4 - Б.Қ.          8-10 реттен қайталау 

17. Б.Қ. – қол кеуде тҧсында. 

1 - қолды екі жаққа жіберу, оң аяқты 90 градусқа кӛтеру, 

2 - қолды желкеге қою, аяқты тізеде бҥгу, кеудеге кӛтеру, 
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3 - қолды екі жаққа жіберу, аяқты тіктеу, 4 - Б.Қ. адымға ауысу. 

Солай екінші  жақ аяқпен       6-8 реттен қайталау 

18. Б.Қ. – қолды жоғары кӛтеру. 

1 - оң аяқпен сермеу , қолды аяқтың ҧшына тигізу, 2 - Б.Қ. 

Солай екінші  жақ аяқпен        6-8 реттен қайталау 

 

 

Тҥрегеліп тҧрып жасайтын жаттығулар. 

 

1. Б.Қ. – аяқты бірге, қолды бастың сыртына қоямыз. 1 - денені алға қарай еңкейту, 2 - қолды алға 

созып, оларға қарау, 3 - қолды желкеге қойып, 4 - Б.Қ. 6-8 рет жасау 

2. Б.Қ. – О.С. 1 - қолды жоғары созып, оң аяқты артқа ҧшынан қою, 2 – сол жақ ҧшына кӛтерілу, 3 - 

сол аяқты жерге қою, 4 - Б.Қ. солай екінші  жақ аяқпен 6-8 рет қайталау 

3. Б.Қ. - қолды арқаға қою. 1 - аяқтың ҧшына кӛтерілу, жауырынға қосу, 2-3 - осылай ҧстап тҧрамыз 

, 4 - Б.Қ. 6-8 рет 

4. Б.Қ. – қолды бастың сыртына қоямыз. 1-2-3-4 - баяу  жҥресінен отыру, 5-6-7-8 - баяу Б.Қ. оралу 6-

8 рет қайталау 

5. Б.Қ. – О.С. 1 - қолды алға созып, аяқтың ҧшына кӛтерілу, 2 - қолды жоғары созып, 3 - қолды екі 

жаққа жіберіп, 4 - Б.Қ.  6-8 рет қайталау 

6. Б.Қ. – аяқ иықтың енімен қойылады. 1 – денені ию, қолды екі жаққа жіберіп, 2 – қолды еденге 

тигізу, 3 - қолды екі жаққа жіберіп, 4 - Б.Қ. 6-8 рет қайталау. 

7. Б.Қ. – О.С. 1 - қолды екі жаққа жіберіп, оң аяқты бҥгу, 2 - тізе қол мен кеудеге  тартылады, 3 - 

қолды екі жаққа жіберіп, 4 - Б.Қ. солай екінші  жақ аяқпен. 6-8 рет  қайталау. 

8. Б.Қ. – Қолды мықынға қою. 1-2 - тізеге отыру, 3 - аяқтың ҧшын кӛтеру, 4 - аяқтың ҧшын тҥсіру, 5-

6 – аяққа тҧру. 6-8 рет 

9. Б.Қ. – О.С. 1 - тізеге отырып таяну, 2 - таянып жату, 3 - тізеге отырып таяну, 4 - Б.Қ. 4-6 рет 

 

Еденде  отырып жаттығу. 

 

1. Б.Қ. – қолды екі жаққа жібереміз. 1 - оң қолмен сермеу, аяқтың ҧшына тигізу, 2 - Б.Қ., 3 -  сол 

қолмен сермеу, 4 - Б.Қ. 6-8 рет.  

2. Б.Қ. – қолмен тірейміз. 1 - бӛксені кӛтеру, 2 - Б.Қ., 3 - оң аяқ пен бӛксені кӛтеру, 4 - Б.Қ.,                     

5 - сол аяқпен, 6 - Б.Қ.  6-8 рет 

3. Б.Қ. – қолмен тірейміз, аяқты еденнен 30 градусқа кӛтереміз. Жаттығу «айқастырылған қайшы». 

10-15‖ 

4. Б.Қ. – қолды жоғары кӛтереміз. 1-2-3 – аяқтың ҧшына серіппелеп еңкею, 4 - Б.Қ. 6-8 рет 

5. Б.Қ. – Қолды мықынға қою. 1 - аяқты кӛтереміз, 2 - қолды екі жаққа жібереміз, 3 - Қолды 

мықынға қою, 4 - Б.Қ.             6-8 рет.  

6. Б.Қ. – аяқпен нық тҧрамыз, қолмен тірейміз.1 - бӛксені кӛтеру, 2-3 - ҧстап тҧру, 4 - Б.Қ.  4-6 рет 

7. Б.Қ. – қолмен тірейміз. 1 - оң аяқты кӛтеру, 2 - сол аяқты кӛтеру, 3 - оң аяқты тҥсіру,                          

4 - сол аяқты тҥсіру. 6-8 рет 

 

Шалқадан  жатып жаттығу. 

 

1. Б.Қ. – қолды екі жаққа жіберіп, аяқтың ҧшын ӛзімізге қаратамыз. 1 - басты кӛтеру, жауырынды 

қозғамау, 2-3 - аяқтың ҧшына қарау, 4 - Б.Қ. 4-6 рет 

2. Б.Қ. – қолды екі жаққа жіберу. 1 - оң аяқты кӛтеру, 2 - сол аяқты кӛтеру, 3 - екі жаққа, 4 – бірге, 5 

- оң аяқты  тҥсіру, 6 - сол аяқты  тҥсіру. 4-6 рет 

3. Б.Қ. – қолды жоғары кӛтеру. 1 – денені кӛтеріп, оң жақ тізені кеудеге кӛтеру, 2 - Б.Қ., 3 – сол жақ 

тіземен, 4 - Б.Қ.  10-12 рет қайталау 

4. Б.Қ. – аяқпен нық тҧрамыз, қолды екі жаққа жіберу. 1 - бӛксені кӛтеру, 2 - Б.Қ., 3 - оң аяқ пен 

бӛксені кӛтеру, 4 - Б.Қ., 5 - сол аяқ пен бӛксені кӛтеру, 6 - Б.Қ. 6-8 рет 

5. Б.Қ. – қолды жоғары созамыз. 1 - отыру, қолды екі жаққа жіберу, 2 - Б.Қ.  10-12 рет 

6. Тҥзету позасында дем алу. 10‖  

7. Б.Қ. – қолды бастың астына қою. Велосипедпен жҥруді салу. 15-20‖ 

8. Б.Қ. – қолды жоғары созу. 1 -  оң жаққа сермеу, қолды бір біріне тигізу, 2 - Б.Қ., 3 - сол қолды 

сермеу, қолдарды тигізу, 4 - Б.Қ., 5 - қолмен тізені  кеудеге тарту, 6 - Б.Қ. 6-8 рет 
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9. Б.Қ. – қолды бастың астына қоямыз. Аяқпен шеңбер жасау. 

 

Бір  қырынан жатып жаттығу (оң, сол). 

 

1. Б.Қ. – оң қолды бастың астына қоямыз, сол қолмен кеудені тірейміз. 

1 - сол аяқты кӛтеру, 2 - оң аяқты кӛтеру, 3 - оң аяқты тҥсіру, 4 – сол аяқты тҥсіру. 6-8 рет 

2. Б.Қ. – Солай. 1 - сол қолды жоғары сермеу, 2 -  артқа сермеу, 3 -  алға сермеу, 4 - Б.Қ. солай  

екінші қырымен  6-8 рет 

 

Етпетінен жатып жаттығу. 

 

1. Б.Қ. – қолды иектің астына қоямыз. 1 - аяқты кӛтереміз, 2 - екі жаққа, 3 – бірге, 4 - Б.Қ.  6-8 рет 

2. Б.Қ. – қол «кілтте», шалқасынан. 1 - басты, кеудені кӛтеру, жауырынды қосу, 2-3 - осылай тҧру, 4 

- Б.Қ. 6-8 рет 

3. Б.Қ. – қолды алға созу. 1 - оң қолды, сол аяқты кӛтеру, 2 - Б.Қ., 3 - сол қолды, оң аяқты, 4 - Б.Қ. 6-

8 рет 

 

Тҥрегеліп тҧрып гантельмен жасайтын жаттығулар. 

 

1. Б.Қ. –О.С. 1 - денені алға қарай еңкейту, оң қолды алға, сол қолды артқа созу, 2 - қолды 

ауыстыру, 3 - ауыстыру, 4 - Б.Қ. 6-8 рет 

2. Б.Қ. –О.С. 1 - қолды жоғары кӛтеру, оң аяқты артқа ҧшымен қою, 2 – сол аяқтың ҧшына кӛтерілу, 

3 - осылай ҧстап тҧрамыз, 4 - Б.Қ. 6-8 рет 

3. Б.Қ. – қолды жоғары созамыз. 1-2-3-4 - баяу тізеге отырамыз, қолды екі жаққа жібереміз, 5-8 - 

Б.Қ. 8-10 рет 

4. Б.Қ. –О.С. 1 - қолды алға созу, 2 - қолды жоғары кӛтеріп, аяқтың ҧшына тҧру, 3 - қолды екі жаққа, 

4 - Б.Қ. 4-6 рет 

5. Б.Қ. –О.С. 1 - аяқтың ҧшына тҧру, қолды артқа қайыру, иықты артқа қайыру, жауырынды қосу, 2-

3 - осылай ҧстап тҧру, 4 -  Б.Қ. 6-8 рет 

6. Б.Қ. – аяқ иықтың енімен. 1 - денені алға қарай еңкейту, қолды екі жаққа жіберу, 2 - гантельді 

еденге тигізу, 3 - қолды екі жаққа жіберу, 4 - Б.Қ. 6-8 рет 

7. Б.Қ. –О.С. 1-2 - отыру, қолды алға созу, 3 - аяқтың ҧшын кӛтеру, 4 – тҥсіру, 5-6 - Б.Қ. 6-8 рет 

8. Б.Қ. – қолды екі жаққа жіберу. 1 - оң иыққа, сол қолды тік ҧстау, 2 – керісінше. 10-20 рет 

9. Б.Қ. – қолды алақандарын алға жоғары қаратып созу, . 1 - иыққа бҥгеміз, 2 -  Б.Қ. 10-20 рет 

10. Б.Қ. –О.С. Жаттығу «Қарлығаш» оң және сол аяқта.  10-15‖ 

 

Ауа толтырылған доппен жаттығу.  

 

1. Б.Қ. – отыру, қолды екі жаққа жібереміз, доптаты оң алақанмен ҧстаймыз, доп оң жақта, қолдың 

деңгейінде.                            1-2 - аяқты кӛтереміз, допты сол қолға домалатамыз, 3-4 - сол қолдан 

аяққа домалатамыз. 6-8 рет 

2. Б.Қ. – допты бастан жоғары ҧстаймыз. 1 – сермеу,  оң аяқты допқа тигізу, 2 - Б.Қ.,3 - сол қолды 

сермеу, 4 - Б.Қ., 5 - екі аяқты сермеу, 6 - Б.Қ.  6-8 рет 

3. Б.Қ. -  доп табанда, қолмен тірейміз. 1 - бӛксені кӛтеру, 2 - Б.Қ., 3 - аяқты жоғары кӛтереміз, 4 - 

Б.Қ. 6-8 рет 

4. Б.Қ. – Солай, Қолды мықынға қоямыз. 1 - аяқты кӛтереміз, 2 - қолды екі жаққа жібереміз, 3 - 

Қолды мықынғақоямыз , 4 - Б.Қ. 6-8 рет 

5. Б.Қ. - допты бастан жоғары ҧстаймыз.1 - аяқты  жоғары кӛтеріп, екі жаққа сермеу, допты аяқтың 

арасынан еденге тигізу, 2 - Б.Қ., 3-4 - Солай. 6-8 рет 

6. Б.Қ. – қолмен тірейміз, допты тізенің арасына қысып, аяқты табанмен тірейміз,. 1 - бӛксені 

кӛтеру, 2 - оң аяқты тҥзулеу, 3 -  аяқты қою, 4 - Б.Қ. солай екінші  жақ аяқпен. 6-8 рет 

7. Б.Қ. – допты бастан жоғары ҧстаймыз, аяқты еденнен 30 см кӛтереміз, Жаттығу «қайшы» 

айқастырылған және тҥзу. 20-30 рет 
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Шалқадан жатып жаттығу. 

 

1. Б.Қ. – қолды екі жаққа жібереміз, допты табанымызбен алып,. 1 - тік бҧрышқа дейін кӛтереміз, 2 - 

Б.Қ. 10-12 рет  

2. Б.Қ. – Солай. 1 -басты кӛтеріп допқа қараймыз, жауырын мен иық еденнен кӛтерілмейді, 2-3 - 

осылай ҧстап тҧру, 4 - Б.Қ. 10-12 рет 

3. Б.Қ. - қолды жоғары созып, допты табанмен қысамыз. 1 - отыру, доп қолда, 2 - Б.Қ., допты бастан 

жоғары ҧстаймыз, 3 - отыру, доп табанда, 4 - Б.Қ., допсыз. 10-12 рет 

4. Б.Қ. – қолды екі жаққа созамыз, допты табанмен қысамыз. 1 -аяқ кеудеге бҥгіледі, 2 - жоғары 

қарай тіктейміз, 3-4 - баяу тҥсіру. 6-8 рет 

5. Б.Қ. –допты алып, қолымызды  бастан жоғары созып, аяқ табанға тірейміз. 1 - бӛксені кӛтеру, 2 - 

оң аяқты тҥзулеу, 3 -  аяқты қою, 4 - Б.Қ. солай екінші  жақ аяқпен. 6-8 рет 

 

Гантельмен  және  доппен жасалатын тҥзету гимнастикасы. 

 

1. Гантельмен жай жҥріс. 10-20‖ 

2. Жҥріс – алақандарды жоғары қаратып, қолды екі жаққасозамыз , иыққа бҥгеміз 10-12 рет 

3. Жҥріс – аяқтың ҧшымен тҧру, оң қолды жоғары кӛтеру, сол қолды тӛмен қарай тҥсіріп, орнын 

ауыстырамыз.10-15‖ 

4. Жҥріс – ӛкшемен, қолды екі жаққа жіберіп, алдына қарай айқастыру. 10-15‖ 

5. Жҥріс –табанның сырт жағымен, алақандарды жоғары қаратып қолды алға созамыз, иыққа 

бҥгеміз 10-12 рет 

6. Жҥріс – әдеттегідей, қолды екі жаққа жіберіп, шынтақ буындарынан алға және артқа айналдыру.                       

8- реттен 

7. Жҥріс – әдеттегідей, қолды екі жаққа жіберіп, иық буынын айналдыру.8- реттен. 

8. Жҥріс – қолды артқа қайырып, жартылай жҥресінен отыру,. 15-20‖ 

9. Жҥріс – қолды жоғары созып, жҥресінен толық отыру,. 30-40‖ 

10. Спорттық жҥріс. 30‖ 

11. жеңіл жҥгіру:   

а) қолды екі жаққа жіберіп, сирақтарды айқастыру және артқа; 

б) қолды , тізені жоғары кӛтеру; 

в) қолды арқаға қойып, аяқты тіктеп алға тастаймыз; 

г) қолды желкеге қойып, жақын адыммен оң және сол жақ қырына. 

12. Әдеттегі жҥгіру. 

13. Спорттық жҥріс. 

14. Жай жҥріс, тыныс алуды қалпына келтіру, қолды қаптал арқылы жоғары кӛтеру – демді ішке 

тарту, тҥсіру – демді сыртқа шығару. 3-4 рет 

 

Гантельмен жҥріп жаттығу. 

 

1. Б.Қ. – алақандарды жоғары қаратып, қолды екі жаққа, кезекпен иыққа бҥгеміз,. 15-20 рет 

2. Б.Қ. – қолды жоғары кӛтереміз.1-2-3 - аяқтың ҧшына еңкею, 4 - Б.Қ. 6-8 рет 

3. Б.Қ. – гантельді кеудеге қойып, қолды алға созып, кезекпен тіктеу («бокстасу» қимылы). 15-20 

рет 

4. Б.Қ. – қол кеуде тҧсында. 1 - оң аяқпен алға ҧмтылу, қол аяқпен екі жаққа, 2-3 – шайқаламыз, 4 - 

Б.Қ. солай екінші  жақ аяқпен. 8-10 рет 

5. Б.Қ. – Солай. 1 - оң аяқты, қолды екі жаққа кӛтеру, 2 – тізені кеудеге бҥгу, қолды иыққа қоямыз, 3 

- аяқты тіктеу, қолды екі жаққа жібереміз, 4 - Б.Қ. 8-10 рет 

6. Б.Қ. – қолды екі жаққа жібереміз. 1 - оң жақ тізеге отыру, қолды иыққа қоямыз, 2 - Б.Қ. солай  сол 

тізеге отыру. 8-10 рет 

7. Б.Қ. – О.С. 1 - қолды алға созамыз, 2 – жоғары, 3 - екі жаққа, 4 - Б.Қ. 4-6 рет 

 

ТҤЗЕТУ  ГИМНАСТИКАСЫ 

(ҥлкендер тобы) 

 

1. Жай жҥріс.  

2. Қолды желкеге қойып, аяқтың ҧшына тҧру. 

санау 

10 ‖ 
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3. Қолды екі жаққа жіберіп, ӛкшемен тҧру. 

4. Қолды екі жаққа жіберіп, шынтақ  буындарынан, табанның сырт жағымен 

тҧрып айналдыру. 

5. Саусақтарды иыққа қойып, иық буындарын айналдыру, тізені жоғары кӛтеру.  

6. Қолды айқастырып, арқаға тигіземіз, арқадан алып, жауырынды қосамыз, 

жҥрелеп отыру. 

7. Қолды жоғары созып, толық жҥресінен отыру, арқаны тік ҧстаймыз.  

8. Спорттық жҥріс. 

9. Жҥгіру: 

а) Қолды белге қою, сирақтарды айқастырамыз, 

б) Қолды екі жаққа жібереміз,  аяқты тіктеп алға тастаймыз, 

в) Солай, артқа 

г) Қолды желкегеқоямыз, оң жақ қырымен  жақын адыммен 

д) Солай, сол жақпен.  

10. Әдеттегі жҥгіру. 

11. Спорттық жҥріс. 

12. Жай жҥріс тыныс алуды қалпына келтіру, қолды қаптал арқылы жоғары 

кӛтереміз- демді ішке тарту, тҥсіру - демді сыртқа шығару. 

13. Қолды кеудеге қойып, қолды сілкілеу. 

1-2 - артқа бҥгілген, 3-4 – тік ҧстап жоғары кӛтеру, 

5-6 - артқа бҥгілген, 7-8 - тік ҧстап тӛмен қарай тҥсіру. 

14. Б.Қ. - қолды екі жаққа жібереміз.  1 - қолмен оң жақ тізені кеудеге тартамыз 2-

3-4-5 - осылай ҧстап тҧрамыз, 6 Б.Қ. солай екінші  жақ аяқпен. 

 

ЕДЕНДЕ ОТЫРЫП ЖАСАЛАТЫН ЖАТТЫҒУЛАР. 

 

1. Б.Қ. - отырып, қолды екі жаққа жібереміз.  

1 - екі аяқты сермеп, аяқтың астынан шапалақ ҧру, 2 - Б.Қ., 3-4 – солай. 

2. Б.Қ. - қолмен, , аяқты табанға тіреп отыру.  

1 - бӛксені кӛтеру, 2 - шынтақ деңгейінде оң аяқты тіктеу, 3 -  аяқты қою, 4 - Б.Қ. 

солай екінші  жақ аяқпен. 

3. Б.Қ. - Қолды мықынға қою.  

1 - аяқты кӛтереміз, 2 - қолды екі жаққа жібереміз, 3 - қолды мықынға қоямыз,  4 - 

Б.Қ. 

4.Б.Қ. -. қолмен, аяқты табанға тіреп отыру 

1 - бӛксені кӛтеру, 2 - аяқтың ҧшына кӛтерілу,  

3 - табанға тҥсіру, 4 - Б.Қ.  

5. Б.Қ. - аяқты табанмен тіреп, саусақтар иыққа қойылады   

1 - оң қолды және  аяқты кӛтеріп тіктеу, 2 - сол қол мен аяқты, 3 - оң аяқты қою, 4 

- сол аяқты қою. 

6. Б.Қ. - қолды жоғары кӛтеру. 

1 -  оң аяқпен сермеу, аяқтың ҧшына тигізу, 2 - Б.Қ., 

3 - сол қолды сермеу, ақтың ҧшына тигізу, 4 - Б.Қ. 

7. Б.Қ. - қолды жоғары кӛтеру.  

1 - аяқты жоғары кӛтеріп, екі жаққа сермеу, қолды аяқтың арасынан еденге  

тигізу, 2 - Б.Қ. 

 

ШАЛҚАСЫНАН ЖАТЫП ЖАТТЫҒУ. 

 

1. Б.Қ. - қолды екі жаққа жіберіп, аяқты 90-қа кӛтеру. 

1 - оң аяқты тҥсіру, 2 – кӛтеру, 3 - сол аяқты тҥсіру, 4 – кӛтеру, 5 – тҥсіру, екі 

аяқты, 6 – кӛтеру.  

2. Б.Қ. - қолды екі жаққа жіберу, аяқты табанға тіреу.  

1 - бӛксені кӛтеру, 2-3 - осылай ҧстап тҧрамыз, 4 - Б.Қ.  

Солай оң және сол аяқпен.  

3. Б.Қ. - қолды жоғары кӛтеру, аяқты бірге ҧстаймыз. 

1 - отыру, қолды екі жаққа жіберу,  2 - Б.Қ., 3-4 – қайталау. 

10 ‖ 

 

8- реттен 

 

8- реттен 

 

15 ‖ 

30 ‖ 

15 ‖ 

 

10 ‖ 

10 ‖ 

10 ‖ 

10 ‖ 

10 ‖ 

 

15 ‖ 

 

10 ‖ 

 

 

6-8 рет 

 

 

6-8 рет 

 

 

 

 

6-8 рет 

 

 

6-8 рет 

 

6-8 рет 

 

 

6-8 рет 

 

 

6-8 рет 

 

 

6-8 рет 

 

 

6-8 рет 

 

 

 

 

 

6-8 рет 

 

 

6-8 рет 
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4. Б.Қ. - қолды екі жаққа жіберу. 

1 - аяқты тізеден кеудеге қарай бҥгу, 2 - жоғары тіктеу, 

3-4 - баяу тҥсіру. 

5. Қол белдің астында, жаттығу «велосипед». 

6. Тҥзету позасында дем алу. 

7. Б.Қ. - қолды жоғары қарай созу, аяқты табанмен тіреу. 

1 - отыру, қолды екі жаққа жіберу, оң аяқты тҥзулеу, 2 - Б.Қ., 

3-4 - сол қолмен аяқты тҥзулеу. 

8. Б.Қ. – солай. 

1 – денені кӛтереміз, оң жақ тізені кеудеге тартамыз, 

2 - Б.Қ., 3-4 - екінші тіземен. 

9. Б.Қ. - қолды екі жаққа жібереміз. 

1 - оң аяқты кӛтеру, 2 - сол аяқты кӛтеру, 

3-4 - баяу тҥсіру. 

10. Б.Қ. - қолды желкеге қою. 

1 - аяқты еденнен 30 градус кӛтереміз, осылай ҧстап тҧрамыз 30 ‖. 

 

 

ҚЫРЫНАН ЖАТЫП ЖАТТЫҒУ. 

 

1. Б.Қ. - оң қолды бастың астына қоямыз, сол қолды кеудеге тіреп қоямыз. 

1 - аяқты еденнен 30 см кӛтереміз. Осылай ҧстап тҧрамыз 30". 

2. Аяқты кӛтереміз, "қатар қайшы ". 

3. Б.Қ. – солай. 

1 - сол аяқты кӛтеру, 2 - оң аяқты кӛтеру,  

3-4 - осылай ҧстап тҧрамыз,  

 5 - оң аяқты тҥсіру,  

6 - сол аяқты тҥсіру. 

4.  аяқпен жоғары, артқа, алға сермеу. 

 

 

ЕТПЕТІНЕН ЖАТЫП ЖАТТЫҒУ. 

1. Б.Қ. - қол алақандармен тӛмен қарай дененің бойымен. 

1 - аяқты тік ҧстап кӛтеру, 2 -  екі жаққа қайыру, 

3 – қосамыз, 4 - Б.Қ.  

2. Б.Қ. - қолды алға созу. 

1-2 арқамызға қойып айқастырамыз, , басты, кеудені, жауырынды кӛтереміз, 

3-4 - Б.Қ. 

3. Б.Қ. - қолды алға созу. 

1 - оң қолды, сол аяқты кӛтеру, 2 - Б.Қ.  

Солай екінші  жақпен . 

4. Б.Қ. - қолды алға созу. 

1 - қол мен аяқты кӛтеру, 2 -  екі жаққа қайыру, 

3 – қосамыз, 4 - Б.Қ. кӛтерілген қолды қосамыз және ашамыз. 

5. Б.Қ. - қолды алға созу, басты тҥсіру, аяқпен – «кроль». 

6. Б.Қ. – солай. Басты кӛтеру, қолмен «брасс» әдісімен жҥземіз, аяқты еденнен 

алмаймыз. 

7. Б.Қ. - қолды алға созамыз «кілтте» - «Қайық», жоғары – тӛмен қарай 

шайқаламыз.  

8. Б.Қ. - қолды алға созамыз. 

1 - басты кӛтеру, кеудені, қолды шынтақтан бҥгу және артқа қайыру, 2 - Б.Қ.  

9. Б.Қ. - қолды желкеге қою. 

1-2 - аяқ пен басты баяу кӛтеру, 3-4 - баяу  Б.Қ.  

 

10-15 рет 

 

 

6-8 рет 

50-60 рет 

10 ‖ 

 

 

6-8 рет 

 

 

по 10 рет 

 

 

6-8 рет 

 

3-4 рет 

 

 

 

 

3-4 рет 

20-30 рет 

 

 

 

6-8 рет 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 рет 

 

 

6-8 рет 

 

 

8-10 рет 

 

 

10-15 рет 

20-30 рет 

 

20-30 рет 

 

10-15 рет 

 

 

 

ЖАСӚСПІРІМДЕР ҚҦНЫС АУРУЫМЕН АУЫРҒАН КЕЗДЕ ЖАСАЛАТЫН 

ЖАТТЫҒУЛАР  КЕШЕНІ. 
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Бастапқы қалып (Б.Қ.)  «шалқасынан жату». 

1. Қолды  иықтың деңгейіне екі жаққа созамыз..   1 - оң  аяқты кӛтереміз,  2 - сол  аяқты 

кӛтереміз,     

2. 3 - Екі  аяқты  баяу тҥсіреміз.  (4-6-8-12 рет). 

3. Қол  шынтақтан иық деңгейінде бҥгулі.  1 -  кеудені иеміз,    шынтақпен және желкемен еденді 

тірейміз, 2 – кеуде бӛлігін тҥсіреміз.   (4-8-12 рет). 

4. Қол  кеуде тҧсында, аяқ тізеден бҥгілген, қабырғаға тірелеміз.         

1 - «тік қайшы»,    аяқты  жоғары - тӛмен қарай  45 
0
  бҧрышпен сермеу 

еденнен   (1-2-3  до  20 рет).  2 - аяқты баяу тҥсіреміз. 

5. Қол кеуде тҧсында,  аяқ    тізеден бҥгулі,  табандар тіреулі. Бӛксені кӛтереміз және 1-2-3-4-5 деп 

санап осылай ҧстап тҧрамыз.   2- бӛксені тҥсіреміз. 

6. Қолды желкеге қойып айқастырамыз.  «Велосипед». 1 - б/ҧршық буындарын,  тізе,  /табан   

буындарын айналдыра қимылдатамыз  . 

 

Бастапқы қалып (Б.Қ.)  «қолды артқа тіреп отыру». 

1. 1-2 – бӛксені кӛтеріп  еңкею,  3-4 - б.қ. қайта оралу (8-20 рет).  

2. 1 - сол аяқты  сермеп бӛксені кӛтеру,  2 - тҥсіру,  3 - оң  аяқты  сермеп бӛксені  кӛтеру.    (6-12 

рет). 

 

Бастапқы қалып (Б.Қ.)  «етпетінен жату». 

1. Қолды  иектің астына қоямыз.  1 -  аяқты бҥкпей 20 
0
  бҧрышқа аздап кӛтереміз  және  1-2-3-4-5 

деп санағанда ҧстап тҧрамыз,     2 - Б.Қ. ораламыз (6-20 рет). 

2. Қолды  алға созып,  алақандарды  еденге қою.  1 -  қолды тік ҧстап, аздап кӛтереміз  және  1-2-3-

4-5 деп санағанда ҧстап тҧрамыз,  2 -  Б.Қ. ораламыз. (6-8 рет). 

3. Қолды  кеудеге  тірейміз.   1 - аздап  басты,  иықты  кӛтереміз, омыртқаны кеуде бӛлігінде иеміз,  

2 -  Б.Қ.  ораламыз. (6-12 рет). 

4. Қол кеуде тҧсында,  алақандарды еденге тірейміз.  1 -  иықты,  қолды,  басты,  аяқты  аздап 

кӛтереміз және  

1-2-3-4-5 деп санағанда ҧстап тҧрамыз,  2 -  Б.Қ.  ораламыз.  (6-8 рет). 

ҚАЗТАБАНҒА АРНАЛҒАН ЖАТТЫҒУЛАР КЕШЕНІ 
 

ЖҤРУГЕ АРНАЛҒАН ЖАТТЫҒУ 

1.  

а/ аяқтың ҧшымен тҧру,  

б/ ӛкшемен,  

в/ аяқтың сыртымен, 

в/ тізені жоғары кӛтеріп ,  

г/ алға ҧмтылу,  

д/ тізені бҥгіп еденде жҥру 

 

ОТЫРЫП ЖАСАЛАТЫН ЖАТТЫҒУ 

1. Аяқтың ҧшын еденнен алмай ӛкшенікӛтеріп, тҥсіру. 

2. Табанды ӛзіне қарай және ӛзінен әрі қозғалту, табанды жақындату және әкету, табанды ішке және 

сыртқа шеңбер бойынша айналдырып қимылдау. 

3. Б.Қ. - бір аяқ екінші тізенің ҥстіне қойылады. N2 жаттығудағы қимыл. Екінші  аяқпен де солай. 

4. аяқтың башпайларын бҥгіп жазып  "жылжуды" орындау, табан алға және артқа, бір уақытта және 

екі аяқ  кезекпен. 

5. Аяқ башпайлары арқылы ҧйықты кию. 

6. Табанды қарсылықпен бҥгу және жазу. 

7. Аяқтың башпайларымен тҥрлі ҧсақ заттарды ҧстау. 

  

ТҤРЕГЕЛІП ТҦРЫП ЖАСАЙТЫН ЖАТТЫҒУЛАР 

1. Аяқтың ҧшын кезекпен және бір уақытта кӛтеру. 

2. Ӛкшеден  аяқтың басына  және керісінше"тербелу". 

3. Еденде табанмен  алға - артқа кезекпен сырғу. 

4. Б.Қ. - табандарды қатар қойып, еденде / содан кейін рейкада тік тҧру, /. Тізерлеп  және аяқтың 

ҧшымен отыру. 
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5. Б.Қ. - Қол белде, Арқаны тік ҧстау. Аяқты еденнен кӛтермей бір орында жҥру . 

6. Әр  аяқпен "Қарлығаш" жасау. 

7. Аяқтың ҧшымен тҧрып секіру. 

8. Швед қабырғасына ӛрмелеу. 

 

ГИМНАСТИКАЛЫҚ ТАЯҚПЕН ЖАСАЛАТЫН  ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1 Б.Қ. - қабырғаға сҥйеніп  гимнастикалық таяққа кӛлденең тҧру.  Гимнастикалық  таяқ арқылы 

табанды сырғыту. Солай, орындықта отырып. 

2. Таяқпен алға және артқа жҥру. 

3. Таяқпен алға және артқа екі жаққа жҥру. 

4. гимнастикалық  таяқпен тізеге отыру, тік тҧру. 

ДОППЕН ЖАТТЫҒУ 

1. Допты табанмен сырғыту. 

2. Ҥрілген доптың ҥстінде тепетеңдік ҧстап тҧру. 

3. Б.Қ. -  Ҥрілген доптың ҥстінде тік тҧру. 

Аяқты айналдырып қимылдатумен кез келген бағытқа жылжу. 

4. Б.Қ. - Солай.  

Допқа отыру. 

ТЕПЕ - ТЕҢДІКТЕ ЖАТТЫҒУ 

1. гимнастикалық орындықтың тар рейкасымен алға және артқа, оңға және солға жҥру. 

2. бір нәрсенің ҥстінде еңкейіп жҥру. 

 

КЕҢЕСТЕР: 
1. Кҥн сайын аяққа қарама-қарсы душ алу. 

2. Аяқты 30
0
 кӛтеріп дем алу. 

3. Аяққа массаж жасау. 

4. Супинатор-ҧлтарақ салып  жҥру. 

 

МЫНАЛАРҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ: 
1. Тегіс жерде жалаңаяқ жҥруге. 

2. Табанның ішкі жағымен жҥруге. 

3. Жоғарыдан секіруге. 

4.  Ауыр  кӛтеруге. 

5. "Бақа" позасында отыруға. 

 

Қазтабан – бҧл адам табанындағы ойыстың тҥгелдей немесе жартылай тегістеліп, жалпайып кетуі, 

ӛкшенің пролицасымен табанның алдыңғы бӛлігінің супинаторлық контрактурсы ҥйлескен кезде 

кӛлденең ойыстың биіктігі азаяды. 

Әдістемесі. 

Жіліншік пен табанға жасалатын арнайы жаттығуларды емдеу курсының басында бастапқы қалыпта 

отырып немесе жатып орындауға кеңес беріледі.    

Арнайы жаттығуларды, барлық бҧлшық етерді дамытуға және босаңсытуға арналған жалпы 

жаттығулармен кезектестіру керек. 

Емдік курстың негізгі кезеңінде табанды жетілдіруге және оны бекітуге қол жеткізіледі.  Табанға 

кҥш тҥсіруді арттыратын асықты жіліктің және башпайларды иетін бҧлшық еттермен жаттығу 

жасау, заттармен  (шариктерді, қарындаштарды башпайлармен ҧстап алу, аяқтың табанымен таяқты 

сырғанату және т.б.) Тҥзетуді бекіту ҥшін – жҥрудің арнайы тҥрлері  - аяқтың ҧшынан тҧру, 

ӛкшемен, не табанның сыртымен жҥру пайдалы. Емдік курстың негізгі кезеңінде барлық емдік 

міндеттерге оңтайлы қол жеткізу керек.  

 

МИОПИЯМЕН АУЫРҒАН КЕЗДЕ ЖАСАЛАТЫН ЖАТТЫҒУЛАР КЕШЕНІ 

/КӚЗГЕ арналған  жаттығулар/ 
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1. Қабақтың бҧлшық етін нығайтуға,  қан айналымын жақсартуға, кӛздің бҧлшық етін босаңсытуға 

арналған жаттығулар. 

 Б.Қ. - орындықта отырып. 1 - кӛзді 3-5 секундқа қатты жҧму, 2 - кӛзді 3-5 секундқа ашу, 6-8 рет. 

2. Қан айналымын жақсарту ҥшін. Б.Қ. - Солай. Кӛзді жыпылықтату, 1-2 мин 

3. Шаршағанды басу, жақын қашықтықта кӛзбен кӛретін жҧмыстарды жеңілдету ҥшін – тҥрегеліп 

тҧрып жасайтын және б.қ.- тік тҧру, оң қолдың саусағы беттің орта сызығында 25-30 см. 

қашықтықта. 1 – алысқа 2-3 секунд қарау, 2 – кӛзді саусаққа аудару 3-5 секунд. 10-12 рет. 

4. жақын қашықтықта кӛзбен кӛретін жҧмыстарды жеңілдету ҥшін. Б.Қ. - тік тҧру, қолды алға қарай 

беттің орта сызығына созамыз. Саусақтарды  баяу, олар екеу болып кӛрінгенше  жақындату. 6-8 рет. 

5. Бҧлшық етті босаңсыту, қан айналымын жақсарту ҥшін. Б.Қ. - орындықта отырып, кӛз жҧмулы. 

Саусақтарды  айналдыра қимыл жасап кӛздің айналасын массаждау 1 мин. 

6. Екі кӛздің бҧлшық еттерін нығайту ҥшін – бинокльмен қарау. Б.Қ. - тік тҧру, бағдар кӛзден 25-30 

см қашықтықта. 1 - екі кӛзбен бағдарға 3-5 секунд қарау, 2 – алақанмен сол жақ кӛзді 3-5 секунд 

жабу, 3 – алақанды ашу, екі кӛзбен бағдарға 3-5 секунд қарау, 4 – алақанмен оң жақ кӛзді 3-5 секунд 

жабу, 5 – алақанды ашу, екі кӛзбен бағдарға 3-5 секунд қарау, 6 – Дем алу. 5-6 рет 

7. Кӛздің бҧлшық етін кӛлденең  әрекетте  нығайту және олардың ҥйлесімін / массаж және мойын 

аймағын ӛзін ӛзі массаждаумен ҥйлестіріп / жетілдіру  ҥшін Б.Қ.- тік тҧру/ 1 - қолды оң жаққа 

қайыру, жартылай бҥгілген қолдың саусақтарын  оң жақтан солға баяу жылжыту және басты 

қозғалтпай  саусаққа қарау, 2 - Солай  сол жақтан, оңға.  10-12 рет 

8. Кӛз ішіндегі сҧйықтың айналымын жақсарту ҥшін. Б.Қ. - орындықта отырып. 1 - әр қолдың ҥш 

саусағымен кӛздің ҥстін 1-2 секунд жеңіл басып тҧру, 2 – Дем алу. 3-4 рет 

9. Б.Қ. - отырып, сҧқ саусақтармен қастың ҥстіндегі доғаның терісін бекітіп ҧстап тҧру. 

Саусақтармен қастың ҥстіндегі доғаның терісін бекітіп ҧстап тҧрып кӛзді баяу жҧму, бҧлшық етпен 

қарсылық жасау. 6-8 рет 

10. Б.Қ. - отырып, II саусақ кӛздің сыртқы шетінде, III – орбитаның жоғарғы шетінің ортасында, IY 

– кӛздің ішкі бҧрышында. Кӛзді баяу жҧму, осы қозғалысқа саусақтармен аздаған қарсылық 

кӛрсету. 8-10 рет 

 

ТҤКТІ БҦЛШЫҚ ЕТТІ НЫҒАЙТУҒА АРНАЛҒАН ЖАТТЫҒУЛАР 

 

1. допты  кеудеден 5-7 м. қашықтықта тҧрған серіктеске беру   

2. Допты  желкеден беру. 10-12 рет 

3. Допты бір қолмен иықтан беру. әрбір қолмен 7-10 рет  

4. Допты екі қолмен жоғары лақтыру және қағып алу. 7-8 рет 

5. Допты бір қолмен жоғары лақтыру, екіншісімен немесе екі қолмен қағып алу.  5-6 рет 

6. Допты еденге ҧрып, бір немесе екі қолмен қағып алу. 6-7 рет 

7. Теннис добын 5-8 м. қашықтықта қабырғаға лақтыру,  әрбір қолмен 6-8 реттен. 

8. Теннис добын нысанаға лақтыру, әрбір қолмен 6-8 реттен. 

9. Допты бір немесе екі қолмен баскетбол сақинасына 3-5 м. қашықтықтан лақтыру, 

12-15 рет. 

10. Бадминтон ойнау. 15-20 мин 

11. Футбол добын серіктеске дәлдеп беру. 

Арнайы жаттығуларды жалпы дамытатын және тыныс алу ойындарымен ҥйлестіру. 

 

 

 

БАЛАЛАРДА ЖАРЫҚ БОЛҒАН КЕЗДЕ ЖАСАЛАТЫН ЕДШ. 

/ операциядан кейінгі кеш кезең/ 

 

1. Б.Қ. - шалқасынан жату, аяқ бҥгулі, табандар иық деңгейінен  кеңірек, демді ішке терең 

тартқаннан кейін тізені ішке бҥгіп кезекпен еңкею, демді ішке тартып сыртқа шығарған кезде 

кезекпен тізені ішке бҥгіп еңкею, матрасқа жеткізу. 15-20 рет қайталау 

2. Б.Қ. -  солай, табандар бірге. Демді ішке терең тартқаннан кейін тізені екі жаққа кезекпен ию. 15-

20 рет қайталау 

3. Б.Қ. –  солай, аяқ бҥгулі, аздап кеңірек қойылған, қол шынтақтан бҥгулі. Табанмен тіреп, демді 

ішке тартқаннан кейін иық, шынтақтарды кӛтеру, демді сыртқа шығару кезінде бӛксені тҥсіру. 
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4. Б.Қ. - Солай. Іштің ҥстіне қҧм салынған қапты қоямыз Іштің біресе жоғарғы, біресе тӛменгі 

жағында/. Демді сыртқа шығарған кезде оны барынша жоғары кӛтеру,  демді ішке тартқанда - 

тҥсіру. 

5. Б.Қ. - солай. Демді ішке терең тартқаннан кейін демді сыртқа шығару кезінде  аяқ жамбас 

буынында бір жағына, сосын екінші жағына қарай шеңбер айналдырады. 

6. Б.Қ. - сол жақ, содан кейін оң жақ қырына жату, аяқ тізеден бҥгулі. Демді сыртқа шығарып, аяқты 

артқа қарай апару, біртіндеп амплитуданы арттырып бҥгу бҧрышын азайту. 

7. Б.Қ. - шалқасынан жату, қол кеуде тҧсында, аяқты тҥзу ҧстап  /оң қолды сол жаққа,  сол қолды оң 

жаққа сілтеу. 

8. Б.Қ. -  шалқасынан жату, аяқты  созып  барынша екі жаққа жібереміз, табандарды эластикалық 

бинтпен бинттеп, бинтті кереуеттің арқасына  бекеміз. Аяқты қарсылықпен қосу. Солай  кері жаққа 

аяқтарды қарсылықпен ашу. 

9. Б.Қ. - солай. Табандардың арасына салмағы 2-3 тен 5 кг дейінгі медицинбол қойылған. Демді ішке 

терең тартқаннан кейін допты 15-20
0
 бҧрышқа дейін кӛтеріп демді сыртқа шығару.  

10. Б.Қ. - отырып, орындықтың арқалығына шалқаю, қолмен орындықтың отырғышынан ҧстау. Ал 

демді ішке терең тартқаннан кейін, қол мен аяққа тіреліп, бӛксені кӛтеріңкіреп демді сыртқа 

шығару, б.қ. оралу, демді ішке тарту. 

11. Б.Қ. - орындықта отырып демді ішке терең тартқаннан кейін тізеде және жамбас буындарынан 

бҥгілген аяқты іш және кеуде қуыстарына қарай кӛтереміз және  демді сыртқа шығарамыз. 

12. Б.Қ. - Солай. Денені кейін айналдыру және  толық артқа жазу б.қ. /аяқ бекітулі/. 

13. Б.Қ. - отырып, қол кеуде тҧсында, аяқ бірге. Демді ішке терең тартқаннан кейін, қолды жоғары 

кӛтеріп  денені оңға және солға еңкейту /қарсы жаққа денені еңкейту /.  

14. Б.Қ. - отырып, аяқты иықтан кеңірек қоямыз. Демді ішке терең тартқаннан кейін, оң және  сол 

аяқтың  ҧшын қолмен кезек ҧстап денені алға қарай еңкейту. Қолдың білезігін еденге тигізіп алға 

қарай еңкею. 

15. Б.Қ. – орындықтың арқалығынан ҧстап тік тҧру. Демді ішке терең тартқаннан кейін сыртқа 

шығару,  аяқты жан жаққа және артқа кезекпен қайыру. 

16. Б.Қ. - орындықтың арқалығынан ҧстап тік тҧру. Демді ішке терең тартқаннан кейін аяқты 

жамбас буынында /тізе ептеп бҥгілген/ оңға және солға кезекпен айналдырып демді сыртқа шығару. 

17. Б.Қ. - тік тҧру, аяқ иықтың енімен, қол белде. Денені оңға және солға бҧру. 

 

 

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ДЕМІКПЕ НАУҚАСЫ  

 

1. "ҚАРҒА" Б.Қ. – орындыққа отырып, қолды қаптал арқылы жоғары кӛтеру – демді ішке тарту, 

қолды баяу тӛмен қарай тҥсіру- демді сыртқа шығару. Демді сыртқа шығарған кезде қатты 

дауыстап: "ҚА-РР" дыбыстарын айту. 3-4 рет   

2. "ҚАЗ" Б.Қ. - солай, қолды иыққа қоямыз. Демді ішке тарту, кеудені алға қарай ию, демді сыртқа 

ҧзақ шығару: "Г-А-А, Г-У-У;Г-О-О" дыбыстарын айту.  4-5 рет. 

3. "ҚОҢЫЗ ҦШАДЫ" Б.Қ. - солай, қол белде. Демді ішке тарту, кеудені оңға бҧру, оң қолды 

жанына және артқа – апару, демді сыртқа шығару, ҧшып келе жатқан қоңыздың дауысын салу: "Ж-

Ж-Ж", б.қ. оралу, қолды екінші  жағына апарып солай . 4-5 рет жасау. 

4. "АҚҚҦТАН" Б.Қ. - тік тҧру, аяқты бірге қойып, қолды екі жаққа кӛтеру, бір аяқты кӛтеріңкіреп 

бҥгу - демді ішке тарту. Баяу б.қ. оралу - демді сыртқа шығару. Демді сыртқа шығару "Ш-Ш-Ш" деп 

ҧзақ айту, 4-5 рет. 

5. "ТЫРНА" Б.Қ. - аяқ бірге, қол тӛмен қарай.  Қолды  екі жаққа кӛтеру- демді ішке тарту, тҥсіру 

баяу тӛмен қарай - демді сыртқа шығару, қатты: "У-У-У-Р-Р" деп айтылады.  3-4 рет. 

6. "ДОППЕН ОЙНАУ" Б.Қ. - аяқ иықтың енімен, допты – кеудеге қою. Демді ішке тарту, допты 

кеудеден серіктеске лақтыру - демді сыртқа шығару, демді сыртқа шығарған кезде "Б-Р-У-Х-Х"  

дыбыстарын шығару 6-8 рет. 

7. "ҚҦЗҒЫН" Б.Қ. - тік тҧру, аяқ бірге, қолды басқа қойып, демді ішке тарту, жҥресінен жылдам 

отыру, қолды тӛмен қарай тҥсіру, қолмен тізені қҧшақтап,   демді сыртқа шығару. Бҥктетілу. Демді 

сыртқа шығару кезінде: "Ф-Ф-Ф" деген дыбыс шығару. 3-4 рет 

8. "ҚҦС ҦШАДЫ". Бӛлмеде жылдам жҥріс және жҥгіру 15-20", қол екі жаққа –жоғары - тӛмен 

қарай қимылдайды, еркін дем аламыз, жҥгіру соңында ырғақ баяулайды, тынысты қалпына келтіру. 
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X. Емдік денешынықтыру картасы 

Дәрігер-реабилитологтың тағайындамасы 

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

ЕДШ процедурасының нәтижесін есепке алу, 10 секундтағы соғу жиілігін санау. 

Кҥні Тамырдың 

жаттығуға 

дейін соғуы 

Тамырдың 

жаттығудың 

орта тҧсына 

қарай және 

денеге жҥктеме 

тҥсіргеннен 

кейінгі соғуы 

 

Тамырдың 

жаттығудан 

кейін  соғуы 

Субъективтік деректер 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЕДШ нҧсқаушысының қолы…………………………….. 

 

      ЕДШ кезінде  жаттығу басталғанға дейін  және аяқталғаннан кейін  АҚҚ, тамырдың соғуын 

бақылау қажет. Тамырдың соғуын санауды ӛз бетінше жасауға болады. Жаттығу басталғанға дейін  

және аяқталғанда  5-15 минут демалыстан кейін  тамырдың соғуы қалыпты жағдайда минутына 60-

80 соғуы тиіс. 

       Жаттығудың орта тҧсында денеге жҥктеме тҥсіру есебінен адамның жасына қарай тамырдың 

соғуы жиілейді. Есепті 10 секунд ҥшін жҥргіземіз, алынған нәтижені 6-ға кӛбейтеміз. Сӛйтіп бір 

минуттағы соғу санын аламыз. 

 

 

 

Жаттығу жасаған кезде тамыр соғуының  орнықты жиілігі 

 

Жасы Жаттығу жасаған кезде 10 секундтағы соғу саны  

 

20-25 20-28 

25-30 20-27 

30-35 19-26 

35-40 19-25 

40-45 18-25 

45-50 18-24 

50-55 17-23 

55-60 16-21 
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 «Дҧрыс» және «Қате» статикалық,  динамикалық дене тҧрысы (по M. Sinaki M., B. Mokri, 

1996). 

Белова А.Н. Нейрореабилитация: Дәрігерлерге арналған басшылық. М.: Антидор, 2000.  

 

                         Дҧрыс                                                                              Қате 

 

а – адамның тҥрегеліп тҧрған кейпі 

 

                      Дҧрыс                                                            қате 

б – адамның отырған кейпі   
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Дҧрыс 

 

     

қате 

в – адамның ҧйықтап жатқандағы кейпі 
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дҧрыс 

 

Қате 

г – затты еденнен кӛтеріп алу 
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                          дҧрыс                                                                        қате 

е – ауыр заттарды тасу 

 

 

 

                                      дҧрыс                                                                 қате 

е – автокӛлік жҥргізу 
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Дҧрыс 

 

Қате 

ж – ҥстелде жҧмыс істеу 
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Ауыр затты кӛтерудің «Дҧрыс» және «Қате» тәсілдері 

. 

 

 

Ауыр затты кӛтерудің қате тәсілі 

 

 

 

 

Ауыр затты кӛтерудің дҧрыс тәсілі 
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Ауыр затты тасудың «Дҧрыс» және «Қате» тәсілдері 

 

 

Ауыр затты тасудың дҧрыс тәсілі 

 

 

Ауыр затты тасудың қате тәсілі 

 

 

 

Долженков А. Сіздің омыртқаңыздың саулығы. «Ӛзіңді-ӛзің емдеп жаз» сериясы. СПб.: 

Питер, 1999.  


