
Табиғатқа қамқорлық – баршаның борышы 
Қажмұрат Ж. Қ., «Көктем» орта мектебінің биология пәні мұғалімі, үйірме 

жетекшісі, Атырау облысы, Индер ауданы 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі мен Қазақстан 

Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігі 2002 жылы бірлесіп 

дайындаған Экологиялық білім беру тұжырымдамасында «Экологиялық ақуалдың 

жалпы нашарлауының негізгі себептерінің бірі-халықтың,соның ішінде басқару 

құрылымдары мамандарының табиғатты пайдалануға байланысты 

шаруашылықтың әр саласындағы қызметкерлердің экологиялық білімінің 

жеткіліксіз немесе тым төмен болуы» деп атап көрсетілген. 

Жас ұрпақты қоршаған ортаны аялап, күтіп баптауға, көбейтуге, қайтадан 

қалпына келтіруге үйрету жұмысы алдымен балабақша мен мектептен, әр үйден 

басталуы керек. 

ХХІ ғасырдағы ұлттық білім берудің негізгі мақсаты – білім мен іскерлік 

және дағдының қарапайым жиынтығы болып қана қоймай,оларға негізделген 

жеке тұлғалық,әлеуметтік және кәсіби құзырлылығы, яғни жылдам өзгеретін 

ортада өз бетімен ақпаратты іздеп,тауып оны талдап,тиімді пайдалануға,мәнді де 

ұтымды өмір сүріп, еңбек етуге, қоршаған ортаның мәдениетін арттыруға үйрету. 

Мектеп табалдырығын 6 жастан аттаған оқушы 16-17 жасында оны 

тамамдайды. Он бір жыл бойы білім алып рухани дамумен қатар, олар анатомо-

физиологиялық жағынан өзгеріске түсіп жеке тұлғасында әлеуметтену, 

қалыптасып даму процесі жүреді. 

Мектеп оқушылырының жас ерекшеліктеріне сәйкес экологиялық білім мен 

сауаттылықты,экологиялық этика мен мәдениетті қалаптастыру қазіргі таңдағы 

кезек күттірмейтін мәселелердің бірі.Төменгі және негізгі сынып оқушылары өте 

әсершіл, әрі сенгіш, есте сақтау, ойлау қабілеті нақты заттық болғандықтан бұл 

сыныптарда сабақ беретін немесе үйірмелік жұмыстарды жүргізетін ұстаздар 

олардың қиялын дамытып, нақты бір істі меңгерту, өзін-өзі ұйымдастыра білу 

дағдысын қалаптастыруды үнемі естен шығармаулары тиіс. 

Мектептегі өсімдіктердің атын жаттап, оны есінде сақтау оқушылардың 

сөздік қорын молайтып, ой жүйесінің қалыптасуына ықпал етеді. Мектептен 

алатын білім мазмұнының стандартымен қатар, оқушының назар аударатын 

заттарының саны артады. Неғұрлым көп білген сайын, үлкендер тарапынан 

қоштау, мақтау болған жағдайда, баланың білуге ынтасы оянады. Бұл оқушының 

таным процесінің дамуына әсер етеді. Бөлмедегі түрлі өсімдіктердің күтім көрген 

де ғана әдемі болатынына баланың көзі жетеді. Ұстаз тәжірибелік  іс әрекеттер 

арқылы балаға осыларды ұғындыра алуы қажет. 

Баланың эстетикалық сезімін оятып, әсемдік туралы талғамын шыңдап, 

әсемдікке үйрететін басты орта- мектеп ауласы,дәліз бен сынып бөлмелерінің 

әсемдігі.Талғамы жоғары бала білім алуға талпынады. Білім балаларға әлеуметтік 

нормаларды меңгеріп, оны өз өмірінде іске асыруына негіз болады. Жастайынан 

әсемдікті сүюге үйренген бала өсімдіктерді бүлдірмейді,керісінше оны аялап, 

молайтады.Гүлдердің әдемілігі мен қатар бөлме ауасын тазартып, көңіл-күйді 

көтеретінін де ұғынады. Сынып бөлмелерінде аса бір талғаммен 

отырғызылып,күтілген гүл түбектері, оларды үйлесімді орналастыру баланың 



өсімдіктерге деген сүйіспешілігі мен тапсырылған жұмысқа деген 

жауапкершілігін арттырады. Сондай-ақ  балада өсімдіктерді күте білу дағдысы 

қалаптасады. 

Жүйелі жүргізілген табиғат қорғау, көгалдандыру жұмыстары нәтижесінде 

балада оны өз қолымен жасау, өсімдіктердің қыр-сырын терең білу және оны 

зерттеу сияқты талпынысы дамиды. Сөйтіп, оқушы жаратылыстану бағытындағы 

пәндерге қызығады, газет журналдар жазыпдырып алып, немесе интернеттен 

өзіне қажет материалдарды іздейді. Оқушыда көгалдандыру саласына деген 

шығармашылық жұмыс басталады. Білуге, іздеуге, өз қолымен істеуге үйренген 

оқушының мазмұн-мақсатсыз өтетін бос уақыты болмайды. Өз уақытын 

жастайынан үнемді пайдалануға үйренген, бос жүруге дағдыланбаған жеткіншек 

үнемі еңбек етуге талпынады. Жаны таза бала ешқашан жаман қылық 

көрсетпейді, бұзақылық жасамайды. 

Жалпы білім беретін мектеп оқушыларымен жүргізілетін жұмыстар 

экологиялық білім жүйесінің негізін қалап, болашақта икем-қабілетіне қарай 

мамандық таңдауына, өмірден өз орнын табуына ықпал етеді. 

Біздің «Көктем» қазақ орта мектебінде де  оқушыларға экологиялық білім 

беру ісі жоспарлы іске асырылуда. 2008-2009 оқу жылынан бері «Қоршаған орта» 

курсы үздіксіз сатылай оқытылып келеді. Сонымен қатар «Гүл өсірушілер» 

үйірмесі де тұрақты жұмыс жасайды. Үйірмеге 5, 6, 7, 8 сынып оқушылары 

тартылып, олар екі топқа бөлінген. Үйірменің мақсат-міндеттері айқындалып, 

жылға арналған жоспармен жұмыс жүруде.Оқушылардың дені сау болып сапалы 

білім алулары үшін мектеп ауласы мен ішкі дәліздеріне, сынып бөлмелеріне 

мемлекеттік стандарт талабына сай жасыл өсімдіктер өсіру арқылы әсемдеу 

жұмыстары жоспарлы жолға қойылған. 

Бөлме өсімдіктерін орналастыруда оған түсетін жарықтың мөлшері қаперге 

алынды. Дәліздің жарық тікелей түспейтін, көлеңкелі жерлеріне: хлорофитум, 

традесканция,үй жүзімі, бөрітарақ, юкка,монстера сияқты түбектегі өсімдіктер 

қойылды. Сынып бөлмелеріне күннің қалай түсетініне қарай бөлме өсімдіктері 

іріктелді. Бөлме өсімдіктерін өсіріп,баптауда әр гүлдің жеке күтімімен қатар 

оларға қойылатын ортақ талаптар да ескерілді. Уйірме мүшелері жыл мезгілдеріне 

қарай қажеттіктен туатын осы талаптарды уақытында орындап отырды. Күтімі 

мен топырақ түрін дайындау, суды қажетсінуі мен көбейтілуі оқушылардың 

қатысуымен жүргізілді. Тәжірибелік сабақтар да назардан тыс қалған 

емес,қосымша әдебиеттермен жұмыс дағдыға айналған. Әр бөлме өсімдігінің үш 

тілде (қазақ, латын, орыс) жазылған аты, Отаны, отырғызылған уақыты 

көрсетілген куәлігі жинақталған. Олардың түрін көбейтуде үйірме мүшелерінің 

атқарған жұмыстары атап өтерлік. Мектепте бөлме өсімдіктерінің 21 түрі бар, 

сондай-ақ кірпігүлдердің түрлері мен сұрыптары да көбейтілуде Ғылыми жобамен 

айналысқан үйірме мүшелері өз зерттеулерімен аудандық, облыстық байқауларға 

қатынасып жүлделі орындарды да иемденіп жүр.Олардың қатарын 10-сынып 

оқушысы Ж. Мұхитова мен 7- сынып оқушысы Ә.Нұрлыбековаларды атауға 

болады. 2009 жылы бастап ұйымдастырылған «Мектепке гүлмен» акциясы 

көптеген игілікті істерге бастау болып,жыл сайын өткізілетін тұрақты шараға 

айналды.Өткен көктемде оқушылар ұсынысымен «Өзін-өзі тану бағын» 



ұйымдастыру қолға алынды. «Менің атаулы ағашым» акциясы оқушылар үшін де, 

ата-ана үшінде маңызды іс-шара болып өз жұмысын сәтті аяқтады. 

Табиғатқа қамқорлық барлық жерде, әр үйдің ауласынан басталса, одан 

табиғатымыз ғана жаңарып қоймай, адам санасына да өзгеріс енетінін бәріміздің 

білгеніміз абзал. 


