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Айтышова Ж . Т,

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Zlt. Т. Aityshova

EMOTIONAL COMPONENTS IN A CREATIVE SEARCH OF TALENTED 
CHILDREN OF PRESCHOOL AGE

УДК: 372,3:371.037:400

Бугүнгү купон зээндуу балдардын психологияяык оз- 
гдчдяугуЛ/Ьрыктоо. акшл/цядуу проблехвлларран^бапуп к 
лууд». OfldAj M A A /lffla e  интеллект Й М ш / и j 
маселелер ксгр&гган ̂ жатРаны н турлвруно 
кен. Ъэнд)у адамдардын жаралыш/ц Куд&йдцт §рки/м\ 
нен долгому/! жана интиуциягауб, 
m yapM pifuf/Мукой көрсөтж/к

(  ' Щ у^л/гсвкдар: зээноуу, интеллект, срцш 
фективдуу, оптимизим, параметр, эмпирика, а 
критерия

8 статье рассмотрена подготовка педагогов к 
модействию с одаренными детьми Основными из них яв^  
ляются проблемы выявления, обучения и развития ода
ренных детей А также проблемы профессиональной и 
личностной подготовки педагогов, психологов и управлен
цев образования для работы с одаренными детьми.

Ключевые слова: одаренность, интеллект социаль
ный аффективный, оптимизм параметр, адаптация, 
критерия.

In the article it is considered about preparation o f  
teachers to co-operating with the gifted children. Basic from 
them it is been problem o f  exposure educating and develop
ment o f the gifted children, and also problem of professional 
and personalty preparation o f teachers, psychologists and 
управленцев of education for work with the gifted children.

Key- words: giftedness, intelligence, social, affective, opli 
mism option, adaptation, criterion.

Макал а да мектеп жашыиа чейинки таланттуу 
балдардын чыгармачылык потенциалындагы эмо- 
ционалдык компоненггери каралат, мектеп жашына 
чейинкилердин чыгармачылык потенциалы ндагы 
эмоционалдык о нугу у езгөчөлүгү жазылат. 5-6 жаш* 
дагы т а л а н т у  балдарды эксперименталдык идил- 
дөөдөгү алардын чыгармачылык тапшырмаларды ат- 
каруудагы эмоциянын жаралыш жыйынтыктары 
баяндалат.

Өнердүн алгачкы феномени ингеллекттин жо- 
горку децгээли менен байланыштуу каралган. Зээн- 
дуу баалоо учуй интеллекту ал дык тесттер иштелип, 
колдонулган.

«Бит, зээндуулукту индивидуалдык эрки жана 
эмоционалдык од Гонолулу менен гана чектелбестен, 
интеллектуаллы к функцияларынын чагылыш орду 
менен жыйынтыктайбыз», - деп жазат немец пси
хологу В.Истерн [1].

XX кылымдын 20-жылдарьншн аралыгында 
Россияда таланттуулардын когнитивдик багыттагы

татаал мамиленин мектеп жашына чейинки оата.: 
асында изилдоө иши башталган (А.П. Болту.-.:

. .Лоблинская, А.И. Минорова жсб.) [2].
#мплягс к и й , Ш 2 г а т а а , -  : 

нщАРзМ '/ J f m w  эрк чөйре:-: -
ңгээлин ашлктоо учун эксперимента.-^^• 

тйетишсиздиги, тескерисинче, интеллект* 
-Усулунун сандык осушу -ушул кунго чет - 

[ектуалдык чөйрөдөгу маселелердин чечилид. - 
л болуп келуүдө», - деп жазган. Тата;-- 

[рдын езгөчөлүгүн аныктоо боюнча мыкты саги*- 
тын, «турмуштун психиканын бардык өнугүү не* 
зинин деңгээлин аныктоо үчүн: интеллекту алдь ■ 
эмоционалдык эрктин» турлөрүн сунут кылган [3

’) м о цио нашу у л у к. ар нерсени билууго бог.- - 
кыдыкчылык. ак көцүлдүүлук мектеп жашынла*:- 
балдарда айкын байкалат. Алар: балатыкгагы ой cm  
дорду жонге салуу, түрдүү еуроолор, ой жугурту 
сурөт тартуу, бий, гурдуу оюндарга кызыгышы. о* 
гиналдуулугу, кубаныч — кайгысы.

Балдар айлана -  чөйрөдөн өзүнө таандык ж е-: 
өздорүно ылайык жаңы дүйнөнү жаратышат. А л :  ■ 
дын жашоосу «улам жаңы ачылыштар» менен те. ■ - 
тальш, ар дайым чыгармачылык маанайдагы изт. 
нуүлөрго жык толот. Аракетчил балдарды бейтд: 
ныш, жаңы корунүштөр магниттей эле өзуно тарта* 
Жаңы дуйнө менен болгон жолугушуу балдарлд - 
жан дүйнөсун дурбөлөңгө сатып, таанып б и л \у т  
болгон аракетин жандантып, андан сон эксперимс-- 
жүргүзүү, кыймылы менен алмашат. Мектеп жаиг: ■ 
на чейинки жеткинчектер оздөрун курчаган ж - 
нерселерге (предметгерге, түзүлуштөргө) түрдд* 
ыкма менен ой жугүртүп, кыймыл аракет жасаша* 
Жыйынтыгында алар өзгоче чоң кубанычка г  _  
келишет Айрым учурда жасаган аракези он натыйж; 
бербей көңүлү чөккон учурлар кездешет. кээт: 
кайгырышат.

Чыгармачыл жеткинчектердин изденүүсүн з: 
дайым эмоция коштоп жүрөт. Бирок алар бул кер ■ 
нүштон ийгиликтуү жыйынтыкка жетуугө зээндүд : 
деген жуйелүү суроо туулат.

Эмоционалдык баланын ишмердуүлүгүн начат - 
латып, иш ыргагын бузуп, оз максатына жетутгч 
тоскоол болот.

Баланын алгачкы эмоциясы төрөлоөр замат 
рунот Бул физиология себептери менен байлань:..
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кан терс корүнүштөрлүн таасири, Улуулар тар абы- 
нан б ал ага жасалган камкордугунан тышкары да, 
алардын өз ара жасаган мамилелеринде! и жагымдуу 
маанай -  баланын он багыттагы эмоциясынын жара- 
лышына шарт тузүп. бобөктүн түрдүү пикирин ойго- 
туп. улуулардан көрүлгон камкордукка баланын 
сүйүүсү жаралат.

Мектеп жашына чейинки балдардын эмоциялык 
енүгүүсү төмөнкүдей түрлөрдв мүнөздөлөт:

- бала эмоииянын, сезимдин социалдык форма- 
даты түшүнүгүн оздөнпурот;

- тмоция жана туйгу байкалуучу, жаллылануу-
чу, ыктыярдагы кырдаалдарт а коз карандысыз акыл 
тс менен байланыштуу өнүгөт; Л п

- тмоционалдык көрөгөчтүк -  ишмердү 
жыйынтыгы б о ю т ^ л а ^ 1̂ |Щ > ^ т ү р п  үүгө'^гү^угө1'. 
ал иш аракет жтитүМо Чэашкалар кандай чдмиледе 
болуп жаткандыгын сезе билүүгө шыктрцтат^

- с с з и м т ^ ^ р б й ^ ^ ү л ү ш ү  
луштардын 'чыьг -төгүзтдүгүн кабыл алуС ал кубС 
туштарга коом тарабынан жасалган аракеггин агка- 
эыл’ чегин салыштырып кароо);

зстетикалык (жекече көркөм чыгармачылык) 
троиесстин түзүлүшү жана коркөм кабыл алынышы.

Таанып билүү ишмердүүлүгүнүн оөрчүшү мек- 
еп жашына чейинки куракта интеллектуалдык туй- 
унун калыптанышына өболго болот. Жаны нерсени 
оргондогү кубаныч. таңдануу. Баладагы «жаңы ачы- 

1ышты» коштоп. ойлоп табууга үндөптурат. Кичине- 
ей изилдөөчүдө пайда болгон ишснимде жаны су- 
юо туулуп, ал суроого жооп табууга шаштырат.

Галанттуу балдар-туруктуу гаанып билүү моти- 
ациясы, таанып билуүдогү акгивдүүлүгу менен 
згөчөлөнүшөт.

Мектеп жашына чейинки балдардын оюн иш- 
тераүүлүгү змоиионалдык -  мотивациялык жара- 
ыш жыйындысынын өнүгүшүнө штып келет.

Оюн мектеп жашына чейинки балдарды ты- 
ымсыз аракетке салган ишмердүүлүк. мында бала- 
ын тышкы таасирге жооп берүүчү татаал түрдөгү 
чоиионалдык өнөкөттөрдун ыкмалары пайда болсо, 
<т т тараптан, анын жүрүш-турушунда жаңы еа- 
зтгар жаралып, эмоционалдык тажрыйбасы байыйт.

Баланын эмоционалдык тажрыйбасынын байы- 
■ ы. кабыл алуусу менен жаңы нерсени өздөш гүрүү- 

. кыялдануу мүмкүнчүлүгү - ойдо жаралган образ- 
трлын эмоционалдуулукка ыкташына. эстетикалык 
танып билүү туйгусунун өркүндөшүно. инсандын 
т жорумунун калыптанышына алып келет.

«Жондемү ааламдан өзүн бөлбөй. айлана-чөй- 
'гө өзгөчө мүноз, чын лили менен урмат көрсөтүп

турган эмоционалдык боорукердиги жана өзгөче 
кызыгуусу, коңүл тереңине таза сезим менен кабыл 
алгандары жаркылдап. шынгырап, ж.б.у.с. көрү- 
нүштөр менен езгвчөлөнгон белгилер кенже бат- 
дарга тиешелүү мүнөз. Бул компоненттер таланттул 
балдардын көркөм ой жугүртүүсүне баалуу белек 
тартуулап, өнугүп өөрчүшүно кенен жол ачат» [4].

Зээндүү балдардын эмоционалдык -  инсандык 
өзтөчолүктөрү карама-каршы боле турт анлыгын бел- 
гилей кетишибиз керек. Бул тууралуу айрым илим- 
поздор онордүү балдардын сезимталдуулугун. тмо
ционалдык туруксуздутун, өзгөчө тынчы жок боло 
тургандыгын билдирген оюн айткысы келет. Ал эми 
айрым изилдөечүлөр галанпуу балдардын тмоцио- 

ССпалдык туруктуулугун Эрктүүлүгүн, озүно ишеним- 
дүү жүрүшмДююнча ай$Й>!<р'Тйлет. Илимпоздордун 
пикирине/Гаятуак. се^им ждаи 1?

1 ж л I т ы  нда tfepтттег \ л  батдардын 
Ал— лк мүмкүнчүлүгун чагылдырат 

гилдеөнүн мйКсатына төмөнкүлөр кирет:
жашына  ̂чейинки таланттуу балдардын 

ж иштерди аткаруудагы эмо- 
ртердин жаралышын аныктоо; 

‘армачылык ишинде жаралган 
:ын анализдөе;

'мачылык ишиндеги типология- 
лык эмоционалдык компоненттердин
курамын талдоо [б].
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