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Бул макалада билим берүү процессиндеги окуучу-
лардын сергек жашоо образынын калыптандыруунун 
педагогикалык негиздери; 8-9 жаштагы балдардын сергек 
жашоо образынын негиздерин калыптандыруунун педаго-
гикалык өбөлгөлөрү; 8-9 жаштагы балдардын сергек 
жашоо образынын негиздерин калыптандыруу боюнча 
тажрыйбалык иштердин жыйынтыктары каралган. 

Негизги сөздөр: башталгыч класстын окуучулары, 
сергек жашоо образы, дене тарбия сабагы, билим берүү 
процесси, педагогикалык негиздер.  

В данной статье расскрываются педагогические 
условия формирования здорового образа жизни у школьни-
ков 8-9 лет в процессе уроков физической культуры в 
школе и результаты педагогической деятельности.  

Ключевые слова: учащиеся начальных классов, здоро-
вый образ жизни, урок физической культуры, образова-
тельный процесс, педагогические основы. 

This article reveals the pedagogical conditions of 
formation of a healthy lifestyle among schoolchildren 8-9 years 
in the physical education lessons at school and results of 
pedagogical activity. 
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Мектептик дене тарбиясынын теориясында 
жана методикасында билим берүү процессинде окуу-
чулардын ар бир конкреттүү контингенти дене 
тарбия боюнча билим берүүнүн, ден-соолугун, физи-
калык мүмкүнчүлүктөрүнүн жана психофизикалык 
даярдыгынын болгон деңгээлин эске алуу зарыл-
дыгы жөнүндө жетиштүү текшерилген элестөөлөр 
калыптанып калган. Бул жобо мыйзам ченемдүүлүк 
менен кабыл алынып, жана сабактарды уюштуруу-
нун жана жүргүзүүнүн тиешелүү мазмуну, формасын 
жана методикасын, ошондой эле сергек жашоо обра-
зынын (СЖО) критерийлерин колдонууга багыттайт. 
Бирок бул мыйзам ченемдүүлүк көбүнчө дене тарбия 
сабактарында анын көрүнүшүн чагылдырбайт [2]. 

Илимий-методикалык булактарда жана мектеп-
тик практикалык структурасында, мазмуну жана 
башталгыч класстардын окуучуларынын СЖОнын 

белгилери (критерийлери) үстүртөн каралган ва-
рианттарда белгиленет. Натыйжада башталгыч 
билим берүүнун жана дене тарбия мугалимдери азы-
рынча СЖОнын маселелери боюнча жетиштүү би-
лимдерге ээ эмес, алар төмөнкү түзүмдүк блокто-
рунун өз-ара аракеттенүүсүнүн динамикасын мүнөз-
дөйт: мотивациялык-баалуулук, маалыматтык –
таанып-билүүчүлүк, мазмундук–-операционалдык 
жана чыгармачыл-ишмердүүлук [3]. 

СЖОнын мазмундук аспектиси дене-бой 
тарбиялык ден-соолук чыңдоочулук максаттарды, 
милдеттерди, предметтик мазмунду, принциптерди, 
каражаттарды аныктоочу методикасында камтылган. 

8–9 жаштагы балдардын СЖОнын негиздерин 
баалоо критерийлери бир катар көрсөткүчтөрүнүн 
жыйындысынан түзүлөт. Алар төмөнкүдөй: 

– балдар үчүн СЖОнын максат, милдеттери, 
маанисин түшүнүү; 

– жүрүм-турум жана эмоционалдык абалын 
өзүн–өзү баалоо; 

– турмуш-тиричиликтин СЖОнын билимде-
ринин негиздери; 

– социалдык-биологиялык система катары өзү 
жөнүндө билимдердин негиздери; 

– психофизикалык сапаттарынын көрсөт-
күчтөрүнүн динамикасы; 

– дене тарбиялык–денсоолук чыңдоочулук иш-
мердүүлүктүн болушу; 

– СЖОнын позитивдик адаттарынын калып-
тангандыгы; 

– психосоциалдык “Мен” көрүнүшүнүн дең-
гээли. 

– СЖОнын негиздери менен башталгыч класс-
тардын окуучуларын дене тарбия боюнча окуу 
программасынын методикалык негизин иштеп чыгуу 
зарылдыгы келип чыкты. Ал төмөнкүлөрдү бол-
жолдойт: 

– дене тарбия боюнча билим берүү процессинде 
башталгыч класстарынын окуучуларынын СЖОнын 
калыптандырууда инсанга багытталган мамилени 
колдонуу; 
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– дене тарбия боюнча программанын теориялык 
жана практикалык бөлүмдөрүнүн системалуу мү-
нөзү; 

– окуучулардын кыймылдык, психофозикалык 
жана инсандык сапаттарын максаттуу өнүктүрүү; 

– кыймыл аракеттерине алдыга озуп окутуу; 
– окуучуларга тиешелүү педагогикалык таасир-

лердин көйгөйлүү (тематикалык) багыттуулугу жана 
үзгүлтүксүздүгү негизиндеги билим берүү процессин 
уюштуруу жана түзүү [2]. 

Ден соолугун абалынын деңгээли, окуучу-
лардын психофизикалык даярдыгы окуучуларга 
карата талаптардан олуттуу артта калат. Бул жө-
нүндө атайын билим, билгичтик, көндүмдөрдүн, 
сапаттардын, касиеттердин төмөнкү деңгээли, начар 
катышуу, оорулардын санынын көптүгү жана 
башкалар күбө боло алат. 

Балдардын СЖОнын негиздерин уюшту-
руучулук-методикалык жактан камсыздоо дагы 
керектүү деңгээлге жеткен жок. Бул иштеги оң 
динамикага карабастан, бир катар маселелер адистик 
жактан өзгөрүү жана жаңыланууну талап кылат. 
Муну окуучуларга болгон педагогикалык таасир-
лердин салттуу каражаттар, формалар жана метод-
дорун колдонулган маалыматтар күбөлөндүрөт.  

8–9 жаштагы балдардын СЖОнын негиздерин 
дене тарбия боюнча билим берүү процессинде 
калыптандыруу боюнча иштелип выккан жана 
аныкталган педагогикалык шарттар төмөнкүлөрдүн 
ишке ашуусун алдын алат: 

– башталгыч класстарынын окуучуларынын 
СЖОнын калыптануу процессинин үзгүлтүксүздүгү 
жана уланмалуулугу 8–9 жаштагы балдардын жаш 
курактык (дене-боулук, психикалык, социалдык) өз-
гөчөлүктөрүн эске алууга жана дене тарбия боюнча 
билим берүү процессинде окуучулардын кыймылдык 
активдүүлүктө жана СЖО болгон муктаждык-
тарынын жана мотивдеринин ишке ашуусуна 
багыттайт; 

– өзүн-өзү өнүктүрүү, өзүн-өзү контролдоо, 
өзүн-өзү тарбиялоонун негизинде СЖОнын аң-
сезимдүү өбөлгөлөрүн түзүү жана ден соолугун 
субъекти катары өзүнө курч мамилесин окуучуда 
калыптандыруу максатында дене тарбиянын кара-
жаттарын жана методдорун активдүү жана 
натыйжалуу колдонуу [1]. 

Жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыктары таж-
рыйбалык программа боюнча окуучулар менен сис-
темалуу сабактардын илимий негиздүүлүгүн жана 
максаттуулугун ишендирип, көпчүлүк көрсөткүч-
төргө оң таасирин тийгизет. Ошентип, калыптан-
дыруучу тажрыйбанын жүрүшүндө контрольдук топ 
(КТ) менен салыштырганда тажрыйбалык топтордо 
окуучулардын СЖОнын көрсөткүчтөрүндө ишеним-
дүү айырмачылыктар (Р<0,05) аныкталды: 

- эркек балдарда КТ менен тажрыйбалык топ  
(ТТ)–1 ортосунда 11 тест боюнча, КТ менен ТТ–2 
ортосунда 5 тест боюнча; 

- кыздарда КТ менен ТТ–1 ортосунда 10 тест 
боюнча, КТ менен ТТ–2 ортосунда 4 тест боюнча. 

8–9 жаштагы балдардын жашоо образын жана 
көлөмүн мүнөздөөчү жыйынтыктарынын топ ичин-
деги динамикасы ошондой эле ТТ топтогу изил-
денүүчү көрсөткүчтөрдүн маанилүү көбөйүүсүн 
күбөлөндүрөт (Р<0,05, Р<0,01, Р<0,001). Эркек 
балдарда  ТТ–1 тобунда он жети көрсөткүчтөрдүн 
ичинен он төртү, кыздарда – он үч көрсөткүч ише-
нимдүү жакшырды, Эркек балдарда  ТТ–2 тобунда 
он көрсөткүч, кыздарда – сегиз көрсөткүч  ише-
нимдүү жакшырды. КТ эркек балдарда – үч, кыз-
дарда – 1 көрсөткүч ишенимдүү өзгөрдү. 

Иштелип чыккан программанын натыйжа-
луулугун аныктоодогу изилдөөдө алынган педаго-
гикалык тажрыйбанын жыйынтыктары ТТ окуучу-
ларга мамиленин дене тарбия боюнча билим берүү 
процессинде оң өзгөрүүлөрдү тактоого мүмкүндүк 
түздү. Тажрыйбанын жүрүшүндө алар өзүлөрүнүн 
денсоолугуна карата кызыгуулары, окуу ишмер-
дүүлүгүнүн оптималдуу режимин уюштуруунун 
натыйжасы болгон окуучулардын дене бой 
денсоолугунун деңгээлинин жогорулоосу пайда 
болгон сабактарга кызыгуусу оң жакка өзгөрдү. 

Биз жүргүзгөн изилдөөнүн материалдары окуу 
ишмердүүлүгүн эске алуу менен сабактарды уюш-
туруунун оптималдуу каражаттар, формалары жана 
методдорун аныктоого мүмкүндүк берди. Биздин 
оюбузча, алынган конкреттүү көрсөткүчтөр толугу 
менен бул иштин коюлган милдеттеринин жалпы 
багытына дал келет, белгилүү илимий жана ошондой 
эле методикалык мааниге ээ, мугалимдерге бир катар 
практикалык сунуштарды башталгыч билим бе-
рүүнүн методикасы жана дене тарбия боюнча 
калыптандырууга мүмкүндүк берди. 

Бирок бул иш толугу менен балдардын СЖО 
калыптандыруу көйгөйүн чечти дегенден алыспыз, 
ал мындан аркы изилдөөлөрдө жалпы билим берүүчү 
мектептердин жогорку класстарында да каралуусу 
зарыл. 
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