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Жамбыл облысы Шу ауданы Далақайнар ауылы
«Кәусар» бөбекжай бақшасы КМҚК

Тәрбиеші: Аршабаева Гульзада Абдыгалиевна

Технологиялық карта
Өткізілген күні: 13 желтоқсан 2019 жыл
Білім саласы: «Таным», «Қатынас», «Шығармашылық».
Білім бөлімі: Сөйлеуді дамыту.
Ашық сабақ Тақырыбы: «Тәуелсіздік»
Мақсаты:  Балаларға тәуелсіздік күні туралы терең мағлұмат беру. Тәуелсіздік 
үшін күрескен, желтоқсан құрбандарының ерлігі жайында түсіндіру. Балаларға 
патриоттық тәрбие беру. Отанды сүюге және ерлікке баулу, халқының тарихын 
білуге үйрету, достыққа, ұйымшылдыққа тәрбиелеу.
Тәрбиеші: Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар, балалар. 
Біздің "Тәуелсіздік” атты ашық ұйымдастырылған оқу қызметіне  қош 
келдіңіздер!  Бүгін біз Қазақстанымыздың Тәуелсіздік алған күнін тойлағалы 
отырмыз. Бәрімізге мейрам құтты болсын!!!
Әнұран

• Балалар, кәзір жылдың қай мезгілі?
• Қыс мезгілінде ауа – райы қандай болады?
• Қыста не жауады?
• Желтоқсан айында болатын қандай мерекені білесіңдер?

Тәрбиеші: 
Біз тәуелсіз елдің түлегі болғанымызға шексіз қуанамыз. Біздің отанымызды 
әлем таныды. Осы сәтте Отан туралы еріксіз ойға берілесің. Бұл ұғымның аясы 
кең. Отан – далаң, орман, тауың, ауылың мен астанаң.
Отан әр жұмыр басты пенденің киелі мекені, жер басып жүрген әр тіршілік 
иесінің шексіз байлығы.
Балалар біз қай мемлекетте өмір сүріп жатырмыз?
Тәрбиеші:
Қазіргі кезде сендер ашық аспан, жарық күн сәулесі түсіп тұрған мемлекетте 
өмір сүріп жатырсыңдар. Қазақ халқы еркіндікке жету үшін қаншама қиын – 
қыстау кезеңдерді бастан кешірді. Мыңдаған жылдық тарихы бар. Ал, 1986 
жылғы оқиға халықтың есінде мәңгі сақталады.
16 – желтоқсанда қазақ жастары Орталық алаңға шығып, Қазақстан 
тәуелсіздігін талап етті. Бұл күн - Қазақстан тарихында тәуелсіз Қазақстан 
Республикасының туған күні деп алтын әріппен жазылды. Сондықтан да 
желтоқсан бүкілхалықтық мереке.. Балалар, біз осы тәуелсіздікке оңайлықпен 
қол жеткізген жоқпыз. Оның бір көрінісі желтоқсан оқиғасы.
Желтоқсан оқиғасында ерен ерлігімен көзге түскендер өте көп, солардың бірі – 
Қайрат Рысқұлбеков, Ляззат Асанова, Ербол Сыпатаев, Сабира Мухаметжанова. 
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Олар қыршын жасын қиды. Оған үлкен айып тағылды.
Осыдан 33 жыл бұрын, яғни 1986 жылы Алматының бас алаңына жастар жаман 
оймен барған жоқ. Олар бейбіт жолмен тәуелсіздікке қол жеткізу үшін 
қатысқан.

Сұрақ – жауап: 
1. Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті кім?
2. Қазіргі Президенті кім?
3. Қазақстанның бас қаласы, яғни Астанасы қай қала?
4. Қазақстанның рәміздерін атап беріңдерші. 
5. Міне, балалар, бүгінгі таңда Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Біздің өзіміздің 
туымыз, елтаңбамыз, әнұранымыз бар. Егеменді Қазақстан мемлекетіміз.
Сендер Отанымыздың ұрпақтарысыңдар. Жақсы оқып,үлгілі, тәртіпті 
болыңдар.
Тәрбиеші:балалар енді бір ойын ойнап жіберейік.
Ойын: «Өз өнеріңді көрсет»
Ойының шарты түсіндіріледі.

• Ән  «Тәуелсіздік»
• Балалардың тақпағы
• Би «Орамалмен, жалаумен»

Біздің балалар Отан туралы өлең айтып берсін.
1 бала: Көркем
Көк байрағы бабамның 
Бүгінгі ұрпақ алауы
Тірегі әке – баланың
Қазақстан – жалауы.
2 бала Сабина
Айнымайды аспаннан
Біздің тудың бояуы
Оны халық қашанда
Биікке іліп қояды.
3 бала Абай
Отан – сенің ата – анаң
Отан – досың, бауырың,
Отан – өлкең, астанаң
Отан аудан, ауылың.
4 бала Аймира:
Отан – жерім, Отан – суым
Отан – қуат, нәр береді.
Отан – ұран, Отан – туым,
Отан мәңгі гүлденеді.
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5 бала Зере
Отан деген – атамекен,
Отан деген – туған жер,
Отан – Ана, Отан үлкен
Қазақстан – туған ел!
6 бала Данияр Ж
Отаным – тірегім,
Отаным – жүрегім.
7 бала Раяна
Отаным – жігерім,
Отаным – білерім.
8 бала Данияр К
 Отаным – үндерім,
Отаным – гүлдерім
Кеудемде жүр менің
9 бала Рамазан
Отан деген – атамекен,
Отан деген – туған жер.
Отан – ана, Отан үлкен
Қазақстан – туған ел.

Сергіту сәті флешмоб «Қазақстан»
Қорытынды: әр балаға сұрақ қою арқылы оқу қызметін қорытындылаймыз.
Тәрбиеші: Ал құрметті қонақтар осындай әдемі тілектермен, әндерімізбен 
бүгінгі  ашық ұйымдастырылған оқу қызметін аяқтаймыз. Сіздерге тағыда 
мейрамдарыңыз құтты болсын. Аспанымыз ашық болып, Қазақстанымыз 
гүлдене берсін!

* * * * * * * * * * * * *
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Жамбыл облысы Шу ауданы 
Далақайнар ауылы

«Кәусар» бөбекжай бақшасы КМҚК
Тәрбиеші: Аршабаева Гульзада 

Абдыгалиевна

Тобы: «Күншуақ» ортаңғы тобы
Тақырыбы: «Сайыста біздің – Аналар»
Мақсаты: балаларды сұлұлықты тани 
білуге, көре білуге үйрету, ата – анаға деген 
сүйіспеншілігін, аналарды құрметтей білу қасиеттерін дамыту, сыйластықты, 
ілтипатты байыту, жан – дүниелерін ізгілендіру. 
Көрнекілік: шарлар, әріптер, плакаттар, марапаттау қағаздары, сыйлықтар. 

Жүргізуші: 
Наурыз той көңіл тойы, көктем тойы.
Жақсылық болса дейтін өмір бойы.
Биыл да, былтырғыдай ақ көбейсін.
Елдегі бақыт, байлық, бақ көбейсін.

Наурыз құтты болсын Аналарға
Ана – деген асыл бағы жұмақтың
Ана – деген қайнар көзі бұлақтың,
Сағынасың, сағынасың сен өзің
Болмаса егер қасыңда ол бір-ақ күн

Ана – деген қайтпас қайсар болаттай
Ана – деген қалың шыққан құрақтай
Ана өмірдің тіреушісі секілді
Шаңырақты ұстап тұрған құлатпай

Құрметті біздің Аналар! 
Көктемнің шуақты күндеріндей сан алуан гүлдеріндей құлпырып, жайнап, жүре 
беріңіздер – деп «Сайыста біздің Аналар» атты мерекелік сайысты бастауға 
рұқсат етіңіздер.
Бүгінгі сайысқа қатысушы аналарымызды қошеметтеп ортаға 
шақырайық.
Сайысқа қатысатын аналар:
1. Нұрбай Зүбайра
2. Төкен Жабейхан 
3. Қайырбекова Айман
4. Шағылбаева Мадина
5. Нұрасилова Айзада

6



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 17.06.2020 жыл | № I00052 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жүргізуші: 
Өнерпаздар өнерін салыстырып әділдікті қолдайтын  баға беріп жіберейік 
қазыларды таныстырып. 
Бүгінгі сайыстың әділқазылар алқасымен таныс болыңыздар:

• Бөбекжай меңгерушісі:  Устемирова Р.Д;
• Бөбекжай кәсіподақ төрайымы:   Алимбаева Г.С;
• Бөбекжай қызметкері:  Алимбекова А.А

Ал, кәзір құрметті Аналар ортаға келіп мына қоржын ішінен өздерінің 
кезек нөмірлерін алуға шақырамыз.

Жүргізуші: 
Аналар бар өнерін салары анық,
Өнегелі тәлімді алған қанып.
Ал ендеше таныстырып өтейін мен,
Бөлімдерін сайыстың бөліп жарып.

Сайыс бағдарламасы 6 бөлімнен тұрады:
1. «Тегін білген тектілік» - таныстыру.
2. «Зерделінің ойы озық» (сұрақтарға жауап беру) /салт – дәстүрге 

байланысты/
3. «Дәм думан» тағамдар сайысы үй тапсырмасы.
4. Өнер сайысы
5. «Қонақ күту» /дастарханды қонаққа ұсыну, ас мәзірі, көрсетер 

ілтипат/
6. «Оң саусағың майысып, шебер болар ма екенсің» «Сән үлгі – 2019» 

Сайыстың бірінші бөлімі: «Тегін білген тектілік» - таныстыру.
Арулар келіп жетті танысуға
Бойындағы бар дарынды дарытуға 
Қорықпастан сахнаға келеді
Аналарымыз ортаға танысуға.

Екінші бөлім «Зерделінің ойы озық» (сұрақтарға жауап беру) /
салт – дәстүрге байланысты/
Өнер қуып арулар өтер дейміз,
Бір басына өнері жетер дейміз
Сайысқа келген аналар кезектесіп,
Өз өнерін көрсетіп өтсе дейміз – дей келе келесі кезекті сұрақ жауапқа берейік.
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Үшінші бөлімнен тұратын «Дәм думан» тағамдар сайысы
 үй тапсырмасына кезек берейік.
Ана деген асқақ ән, 
Орындайтын әрқашан.
Анадай қымбат сыйлықты 
Таба алмайсың ешқашан – деп өлең жолдарын айта отырып аналарымыздың 
аспаздық өнерін тамашалайық.

Төртінші бөлімге кезек берсек аналарымыздың өнерін тамашалайық.
«Өнер сайысы» аналарымыз мың бұралған бишілеріміздің өнерлерін паш 
етіңіздер.
Ежелден келе жатқан қағиданы еске түсіре отырып «Қонақ келсе – құт келер» 
деп ата – апаларымыз бекер айтпаған көрінеді осы бөлімде аналарымыз қалай 
конақ күтетінін тамашалайық.
Бесінші бөліміміз «Қонақ күту» деп аталады  /дастарханды қонаққа ұсыну, ас 
мәзірі, көрсетер ілтипат/
Он саусағың майысып, 
Шебер болар мекенсің – деп, аналарымыздың шеберлігіне күә болып отырайық

Алтыншы бөлім «Оң саусағың майысып, шебер болар ма екенсің» 
«Сән үлгі – 2019» 

Жүргізуші:
Келе жатқан мәңгілік дара салтын
Мақтанышым елдігім, парасатым
Сенсің тілім жоқ тіршілігі
Өміріме өң беріп жарасатын – дегендей сайысымызға, бағасын беруге әділ 
қазыларға сөз береміз.

Аналар марапатталады, сыйлықтар тапсырылады.

Құрметті сайысқа қатысқан Аналар, қатысқандарыңыз үшін үлкен 
рахмет, сіздерге зор денсаулық, аналық бақыт тілейміз. Сау болыңыздар.

* * * * * * * * * * * * *
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