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ОТБАСЫ ЖӘНЕ БАЛАБАҚША ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ

Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Қаратұма ауылы
«Қаратұма орта мектебі және балабақша» КММ-сі

 «Балдырған» балабақшасының тәрбиешісі  Маханова Саулекан Какимсейтовна

Қазіргі  заман  талабында  отбасы 
баланың  оқу  тәрбиесіне  араласу 
қажеттілігі  айтылған.  Сондықтан  ата-ана 
мен  балабақша  арасындағы 
ынтымақтастықты  дамыту  өзекті  мәселе 
боп  отыр.  Ата-анамен  балабақша 
ынтымақтастығы,  баланы  оқыту  мен 
тәрбиелеудегі – баршаның ісі. Отбасының 
да,  балабақшаның  да  мақсат  –  мүддесі 
біреу – ол болашақ ұрпақ тәрбиесі. 

Болашақ азамат тәрбиеленетін алғашқы 
ұя – отбасы, ата-ана құшағы. Жас сәбидің 

алғашқы еститіні анасының мейірбан сөзі; көретіні анасының аялы алақаны. «Ұяда не көрсе, 
ұшқанда соны іледі» немесе «Әке көрген оқ жанар, ана көрген тон пішер» дегенде осының 
айғағы. Яғни, ата-анасының өнегесі, өнері балаға үлгі болатыны, бала үйде қандай игі істерге 
тәрбиеленсе ұядан ұшқанда да сол өнеге – өсиет оған сарқылмас қазына болары сөзсіз. 

Ғабидден Мұстафин айтқандай «ата – ана қадірін білген бала халық қадірін білер, халық 
қадірін білген бала ата – ананың да қадірін біледі. Ол үшін өз халқының дәстүрін мәдениетін, 
өнерін, тілін қадірлеуді ата – ана және ұстаз боп үйрету керек». Ендеше «жұмыла көтерген 
жүк жеңіл» демекші отбасы балабақша бірлесе ынтымақтаса отырып, оқу тәрбие жқмысын 
мақсатты  жүргізсе,  елдің,  халқының  дәстүрін  сыйлайтын  ұлтжанды  жеткіншек  өсіру 
мақсатымыз еселі өтелері сөзсіз. 

Болашақ  ұрпақ  тәрбиесін  іске  асырып  отырған  кез  –  келген  мекеме  үшін  отбасымен 
жұмысты тиісті дәрежеде ұйымдастырудың маңызы өте зор.  Себебі, отбасы баланың түпкі 
тамыры болмысын қалайтын мекен. Сондықтан да балабақшаның оқу – тәрбие жұмысында 
ата – аналармен жұмысқа ерекше мән беріледі. Сол себепті мен ата – аналармен жұмысқа 
үлкен  көңіл  бөлемін.  Көздеген  мақсатым:  балабақшамен  отбасындағы  ынтымақтастықты 
біріктіре отырып оқу және тәрбиелеу жүйесін ұйымдастырып, әр баланы жеке тұлға ретінде 
қазіргі  заман  талабына  сай  рухани  жан  дүниесін  байытып,  бойындағы  құндылықтарды 
дамыту.  Балабақша  мен  ата  –  ана  арасындағы  ынтымақтастықты  құру.  Алдыма  қойған 
міндеттерім:

1. Ата – аналарға балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес педагогикалық кеңес беру.
2. Балабақшадағы іс – шараларға ата – аналарды қатыстыру.
3. Ата – аналарды балабақша өмірімен қызықтыру.
4. Үлгілі ата – аналарды насихаттау.
5. Ата – аналар бұрышын жасау.
6. Ата – аналармен біріге отырып құрылған оқу – тәрбие жоспарын жасау.
7. Балаларды дамытудың диагностикасын жасау.
8. Күнделікті оқу – тәрбие жұмысына ата – аналарды тару.

Алдыма қойған міндеттерімді іске асыруда мынадай іс – әрекеттерді ұйымдастырдым:
Тәрбиешінің жүргізген жұмысынан хабарлы болу үшін ата – аналарға топта «Сіздер үшін 

ата - ана» бұрышын жасадым. Онда ата – аналар «Бізбен бірге оқыңыз» айдарынан күнделікті 
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жүргізілген  тәрбие  жұмыстары  бойынша  толық  мағлұматтар  алады.  Сонымен  қатар 
балабақша күн тәртібімен танысады. Сонымен бірге әр тоқсан сайын «Ашық есік күндері » 
ұйымдастырылады. Мұнда ата – ана баласының жетістіктерін немесе қиындықтарын көреді, 
жәнеде балада қиындық тудыратын мәселелерді, үйде ұйымдастыру бойынша тәрбиешіден 
әдістемелік  нұсқаулар,  дидактикалық  ойындар  пайдаланатын  әдебиеттер  секілді 
кепілдемелер алады

 Қазіргі кезде мектеп жасына дейінгі балаларға тәрбие ісін ары қарай жетілдіру отбасымен 
балабақшаның бірлескен жұмысын дамыта және нығайта түсу арқылы жүзеге асады. Келесі 
ата – аналармен ұйымдастырылған «Шебер қолдар үйірмесі» жұмыс жасайды. Бұл үйірмеде 
ата  –  аналар  оқыту  тәрбиелеу  жұмыстарына  декорация  жасауға  атрибуттар  дайындауға, 
сюжеттік  ролдік  ойындарға  бутафориялар,  ертегілерді  сахналауға  бетперді  жасауға  ат 
салысады.  Мұндағы  көздеген  мақсатымыз:  балабақшаның  оқу  –  тәрбие  іс  –  әрекеті 
мәселесіне ата – аналар көңілін аудару. Педагогикалық үрдісті жабдықтауға, қазақ халқының 
мәдениетін,  дәстүрін  танып  білуге  белсенді  қатысуын  дамыту.  Дегенмен,  отбасымен 
жүргізілген жұмыстар үздіксіз өзгерістерді қажет етеді. Себебі, бүгінгі күннің ата – аналары 
жаңа заманның озық техналогиялардың адамдары. 

Сол себепті ата – аналармен Кітапхана – медиохана жұмыс түрі ұйымдастырылды. Ата – 
аналармен  ұйымдастырылған  бұл  жұмыста  ақпараттық  технологияларды  қолдану  әдісі 
арқылы ұйымдастырылған. Бұл жұмыс түрі тіл дамыту, сауат ашу, айналамен таныстыруды 
меңгеру  бойынша  ойындар  және  жаттығулары  бар  кітаптар  жиынтығы.  Балалар  көркем 
әдебиеттері (өлең, тақпақ, ертегілер). Дыбыстарды дұрыс дыбыстауға байланысты дыбыстық 
кітаптар  топтың  бейнетаспа  тұсаукесері.  Тақырыптық  слайд  -  шоу.  Ертегілер,  тақпақтар, 
өлеңдерді электрондық түрде ала алады. Ата – аналармен бұл жұмыс тіл мәдениетін, сауат 
ашу,  айналамен  таныстыруды  жетілдіруге  көмегін  тигізуде.  Мереке  ойын  –  сауықтарда 
«Сүйінші»,  «Шашу»,  «Бесікке  салу»,  «Тұсау  кесер»  салт  –  дәстүрлерді  сахналандырып 
көрсетілді.  Бұл ұйымдастырылған шаралар әр отбасында қазақтың салт – дәстүрін,  әдет - 
ғұрыпынрухани қуат мемлекетіміздің келешегі ретінде бағалай білуіне жұмылдырылған. 

Жоғарыда  аталған  жұмыстардың  барлығы  бүгінгі  күні  біздің  мекемемізде  кеңінен 
қолданылды. Әрине бүгінгі таңда бұл жұмыстар өз нәтижелерін беруде. Осыдан бірнеше жыл 
бұрынғы ата – аналар үшін балалардың уақытылы тамақтануы, қаралуы ғана маңызды болса, 
бүгінгі  ата  –  аналар  үшін  аталған  шарттармен  қатар  баланың  сапалы  білім  мен  саналы 
тәрбиемен  қамтамасыз  етілуі  де  аса  маңызды.  Сондықтан  ата  –  аналар  қауымын мекеме 
жұмысымен  таныстырудың  бірден  –  бір  жолы  оларды  мекеме  жұмысына  ,  яғни  бала 
тәрбиесіне белсендіре араластыру болып табылады. Ал ол үшін ата – аналарды мекемеде 
жасалып  жатқан  жұмыстарға  қызықтыра  білуі  қажет.  Қазақстан  Республикасының 
мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандартына сүйене отырып, мектеп жасына дейінгі 
балаларға  жан  –  жақты  тәрбие  беру  мен  дамыту  мәселесін  балабақша  жоспарлы  түрде 
отбасына,  педагогикалық көмек бере отырып белгілі бір жетістіктерге жетеді.  Олай болса 
бүгінде ата – анамен балабақша бірлесе отырып, балаларды оқу мен тәрбиеге баулуда жаңа 
заманның тұлғасы етіп  тәрбиелеп шығару үшін отбасымен балабақша бірлесе  отырып ат 
салысудамыз. 

* * * * * * * * * * * * * *
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«БАЛАБАҚША - БАЛАЛЫҚТЫҢ БАСТАУЫ»

2019  жылдың  20  қарашасы  күні  Үржар  ауданы,  Қаратұма  ауылы  «Балдырған» 
балабақшасында «Балабақша - балалықтың бастауы» тақырыбында аймақтық семинар өтті.

Семинарға  Науалы, Көлденең, Көкөзек және Елтай ауылдырының мектепке дейінгі білім 
беру ұйымдарының әдіскерлері мен тәрбиешілері қатысты.

Семинардың  басты  мақсаты –  педагогтарға  мектепке  дейінгі  білім берудің  мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандарт талаптарына сәйкес балаларды дамыту мен тәрбиелеу үшін оқу 
материалдарын  дайындауда  инновациялық  әдіс-тәсілдерді  қолдану  арқылы  педагогикалық 
шеберліктерін арттыру,  баланы жас және жеке мүмкіндіктеріне сәйкес жан-жақты дамыту, 
адамгершілік  нормаларын  қалыптастыру,  тәрбиеленушілердің  ой-өрісін  дамыту, 
мейірімділікке баулу арқылы білім мен тәрбие берудегі жаңа әдістерді қарастыру.

Мағжан Жұмабаев өзінің ұлағатты бір сөзінде былай деген болатын: «Баланы тәрбиешінің 
дәл өзіндей қылып шығармай, келешек заманына лайық қылып шығару керек». Елдің ертеңгі 
тірегі - осы бүлдіршіндер.  Балабақша – бала тұлғасының қалыптасып, білім нәрінің бастау 
алатын алғашқы білім ошағы. Қазіргідей күн сайын қарыштап дамыған қоғамда бүлдіршін 
шақтан заман ағымына ілесе алатындай қабілетті жеке тұлға болып қалыптасуға бөбектердің 
балабақшада бейімделетіні анық. Жақсы өмір сүруге талпыныс, ортаға икемділік, салауатты 
өмір  салтына  дағдылану,  міне,  мұның  барлығын  балабақша қабырғасында  жүріп  үйренуі 
тиіс.  Сондықтан  болашақ  ұрпақ  тәрбиелеуде  балабақшаның  атқарар  қызметі  айрықша 
екендігі сөзсіз.
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Балабақшада тәрбие, білім беру үрдісінің басым бағыты - мектепке дейінгі  балалардың 
денсаулығын  нығайтуға  ерекше  көңіл  бөледі.  Бүлдіршіндер  күн  сайын  таңертен  жаттығу 
жасайды.  Мұндай  үрдіс  дәстүрге  айналған.  Семинар  барысында  ертегі  желісі  бойынша 
балақайлар сергітетін таңғы жаттығулар жасады.

Болашақ ұрпақ тәрбиесі өте үлкен жауапкершілікті талап етеді. «Адамға бірінші кезекте 
білім  емес,  тәрбие  берілуі  керек.  Тәрбиесіз  берілген  білім  –  адамзаттың  қас  жауы,  ол 
келешекте оның барлық өміріне қасірет әкеледі» демекші, ең бірінші адамға тәрбие керек. 
Сол  жауапкершілікті  қайыспай  арқалап,  ұлттық  тәрбиеден  нәр  алған  балабақшада  еңбек 
ететін  тәрбиешілер  және  балабақша  ұжымы  әр  баланың  бойына  қайырымдылық  пен 
сүйіспеншілік, адамгершілік пен ізгілікті қалыптастыруда жүйелі жұмыс атқаруда. Олар әр 
балабақша тәрбиеленушісіне жүрек жылуын, аялы алақанын аямай еңбек етуде. Соған нақты 
дәлел  ретінде  осы  семинарымызды  айта  аламыз.  Семинарда  «Аяла»  кіші  тобының  «Үй 
жануарлары» атты аралас сабақты С. Маханова мен тренингті С. Сабанбаева тәрбиешілері 
өте жоғары деңгейде өткізді. Осы арқылы балалар үй жануарлары және олардың төлдерімен 
танысты, үй жануарлары жайлы түсініктер,  олардың пайдасы жайлы қызықты мәліметтер 
алды және оларды ажырата білуді үйренді. Сондай-ақ, «Бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі» 
атты  тренингіміз  арқылы  баланың  дамуына,  жеке  тұлға  болып  қалыптасуына  ата-ана 
тәрбиесінің әдіс – тәсілдерін жетілдіре отырып, қарым –қатынас орнатуды, ата-аналарлың 
мектеппен,  тәрбиешілермен  тығыз  байланысын  арттыру,баланың  білімге,  мейірімділікке, 
ұстамдылыққа,  тәрбиелеудің  жолдарын  көрсету,  бала  тәрбиелеу  саласының  аз  да  болса 
жоғарылауына ықпал ету сияқты мақсаттарды көздедік.

Оқу  процестерінде  қолданылатын  ойындар  балалардың  таным  белсендігін 
жандандыратын,  өздігінен  ойлауын  дамытатын  тәсілдердің  бірі.  Олар  кез-келген  оқу 
материалын  қызықты  да  тартымды  қылып,  балалардың  көңіл-күйін  көтеруге,  өздерінің 
жұмыстарына  қанағаттануға  және  өтілген  тақырыпты  жеңіл  меңгеруге  көмектеседі. 
Тақырыпты  ашу  барысында  ойын  арқылы  дамытуға  арналған  тапсырмалар  жүйелі 
қолданылып, ұйымдастырылып отырса, сонда ғана педагогтың тақырып мақсатын ашуына 
мүмкіндік береді. Семинарда балабақшамыздың тәрбиешісі А. Увалиева «Күншуақ»  тобында 
«Бауырсақ»  ертегісі  тақырыбында  сабақ  өткізді.  Осы  сабақ  арқылы  бүлдіршіндеріміздің 
ертегіні өте жоғары деңгейге сахналауы және ертегіні толық түсінгендері байқалды.

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

6



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 22.06.2020 жыл | № J00025 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                          «АЯУЛЫ МЕНІҢ АНАШЫМ»

Мақсаты: Балаларға жыл  мезгілдерінің   айырмашылығы туралы  толық  түсіндіру.  Әр 
мезгілдің  өз  қызығы мен  сәні бар екенін ұғындыру.  8-наурыз – аналар  мерекесі туралы 
мағлұмат беру.    Балаларды аналарды сыйлауға шақыру. Өнерге  деген   қызығушылықтарын 
ояту  және  сөздік қорларын байыту.
Көрнекіліктері:  Гүлдер, бантиктар, үй, себеттер.
Ертеңгілік барысы: Балалар әуенмен безендірілген  ертеңгілік залына  кіреді. Музыка 
ойнап, әсем безендірілген залда балалар жартылай шеңбер құрып тұрады. 
Жүргізуші:       Армысыздар аяулы аналар!
                Армысыздар мейірімді әжелер!
                  Армысыздар қызғалдақтай құлпырған қыздар!
                Ана десем сезім билер тым ыстық,
                Жарасады адамдарға туыстық.
               Бар адамға берсе ананың мейірімін,
                Орнар еді бар әлемде тыныштық.
Аяулы аналар,ардақты әжелер, сүйкімді қыздарбарша қонақтар сіздерді ақбөпе тобының 
бүлдіршіндері көктемнің бірінші мерекесі 8-наурыз мересімен құттықтаймыз!
Құрметтейік балалар аналарды
                Бізді өмірге әкелген даналарды
                Себебі ана деген асыл жан ғой
                Ойлауменен істелік әр қадамды.-деп  
Бүлдіршіндердің  аналарына  арналған әсем  әндерін қабыл алыныздар.
Ән: «Анашым»
Тақпақтар: Аналарға арналған.
________ Түн  ұйқысын төрт бөліп  
                  Әлдилеген аншым
                  Алтыныанда қымбатсын
                  Ақ  сүт берген анашым    
_________Келбетінде ұлылық
                  Даладай кең  пейілін
                  Ана деген жылылық
                  Ана деген мейірім
__________ Май диа, диа маме
                     Ай лав ю вери мач
                     Ай уант ю ту би хэппи
                     Он зе еис оф мач
_________Сыйлайыншы гүлімді
                   Теріп алған даладан
                   Мейрамыныз  бүгінгі
                   Құтты  болсын ана жан  
_________ Шаршайтыны анамның
                    Талай жұмыс бар үйде
                    Келгенімше шаманың
                    Көмектесем әрине.
                    Көмегім сол әзірге
                    Ішіп болсам тамақты
                    Ыстық суды әзірлеп
                    Өзім жуам ыдысты
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________ Айтқаныңды тындаймын
                 Үлкендерді  сыйлаймын
                 Анашымды құрметтеп
                 Өлеңімді  жолдаймын.
Жүргізуші:Балалар бізге аналармен бірге бір қонақ  келе  жатқан сияқты
Көктем келеді: Сәлеметсіндер ме, балалар! Көңіл-күйлерін қалай?
Тамаша!
Балалар  мен сендерге  күннің  шуағын алып келдім, қыстың  суығымен қарлы боранды
алысқа  қудым.
Ал өзімен бірге жарқырыған күннің нұрын, жылуын  және  нәзік жандылыр мерекесін ала 
келдім.
Сендерге  келуге асықтым.
Жүргізуші:Көктем  келді,  көктем келді.
                     Көктем жетті  шуағын  шашып
Көктем  көп рахмет сізгебіздің  балалардың  сізге  арнаған  әнін қабыл алыныз, 
Ән: «Көктем келді»
Тақпақтар: (көктемге арналған)
_______ Айналайын анашым 
                ақылдысын панасын
                Ең сұлу жан әлемде
                жалғыз өзін ғанасын 
 ________Еркелесем күлімдейтін
                  Ұрысқаны білбейтін
                  Мандайымнан иіскеп мені
                  Құлыншағым күнім дейтін
_____ Мейірімді сымбатты
            Қадырменді қымбатты
            Ең жақын жан балаға 
            Кім десендер- ол ана
_________ Құттықтаймын гүл беріп
                  Өзімнің туған анама
                  Адамдар ұл қыз болып
                 Аналардан жаралған.
_______  Анамыздың  мейірлі 
                 Жүзіне біз қараймыз
                 Анамыздың  пейілін
                 Жомарт жанға балаймыз.
________ Ай лайк зе уэй ю лук
                 Ай лайк зе уэй ю кук
                Хау ай уонт ту сэй
              «Хэпи»  мозерс дэй
Жүргізуші:Шалқып тасып әніміз,
           Жадырасын жанымыз.
           Аналарды құттықтап,
           Би билейміз бәріміз.  Сүйікті аналар балалар сіздерге арнап би билейді.
Би: «Рокен ролл»
Көктем:Балалар  сендер өнерлі  екенсіндер.  Балалар  сендер  аналарынға  
көмектесесіндерме?
Балалар: Иә.
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Көктем:Әлемдегі барлық  жандардын  аналары  бар. Аңның да құстың да балықтардың да,
сендерде де бәрінде, бәрінде құрметті  ардақты да аяулы.....
Балалар: Аналар
Көктем: дұрыс айтасындар әр баланың  өз анасы бар
Балапандардың ше? Тауық
Марғауларда ше? Мысық
Көктем:Балалар олай  болса аналарымызға  арнап «кішкентай мысықтармен балапандар» 
туралы
әңгіме  айтып беремізбе?
Балалар: Иә  айтып берейік.
Көктем: Орманың шетінде  екі  үй тұрады екен,  онын біреуінде тауық балапандармен
Ал, екінші  үйде мысық  кішкентай  марғаулармен  тұрады екен.
 (Музыкамен тауық  кіреді)
Тауық:Кәне  менің   балапандарым қайдасындар? Шеп-шеп балапандарымкеліңдер,  
келіңдер маған  қарай  жақындандар, тығылыспақ  ойнағанды жақсы көреді  өздері, ешқашан 
таппайсын.
Балапандар:  ортаға  шығады. (Аналарын құшақтайды.) 
Біз сап- сары балапандармыз,
Күні бойы ойнаймыз,
Ойынға еш тоймаймыз.
Би: «Балапандар биі»
Тауық:Ой  балапандарым, балапандарым,
  Мені  неге  тындамайсыңдар?
              Таңертеңнен  кешке  дейін  ойнайсыңдар,
             Маған аналарыңа  еш  көмектеспейсіңдер
             Мен  мысық  досыма кеттім,
             Досымның  балаларын  көрейін
            Аналарын  тыңдайды ме екен:
(Балапандар  орындарыны  отырыды, тауық  шығып кетеді)
Жүргізуші:Еңді  балалар біз  мысықтың  үйіне барайық.
                      Мысықтың кішкентай  балаларын көрейік.
                      Өздерінің  аналарын қалай жақсы көреді екен.
Мысық  кіреді:Ой, тентектерім кішкентай.
                             Тыңдамайды  айтқанды
Күні  бойы ойнайды
                               Секіреді  қарғиды
                               Ұнатады  ойынды
                               Жүгіреді  айнала
                               Бір-бірін куалай.
Қайда менің  тентектерім,  келіңдер аналарыңа жақындаңдар.
Бала мысықтар:Біз көңілді  мысықтармыз,
                                Тырнап, тырнап аламыз,
                                Құйрығымызбен ойынаймыз.

Мысықтар ойын ойнайды.
Мысық: Тындамайты айтқанды
                 Күні бойы  ойнайды
                 Маған аналарына,
                 Көмектесуді  білмейді.
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Көктем: Балалар  мысық  ренжіп  көрші,  тауық  досынын  үйіне  қарай бер алады.
(Мысықпен тауық залдын ортасыны кездеседі)
Мысық: Ух, шаршадым күшім жок
                Басым менің  ауырды.
Тауық: Мен сені  түсінемін достым.
               Балапандарымда мені  шаршатты
Мысық: Мен балаларымды жақсы көремін
               оларға   ешқашан ренжімеймін
Тауық: Менде балапандарымды  өте жақсы көремін 
              Оларға ұрса алмаймын.
Мысық: достым мүмкін біз дұрыс істемейтін шығармыз,  балалармыздың  тәрбиесінде бір 
ағаттық  
жіберіп алған шығармы.  Кел  ата-аналардан сұрайық.
Тауық: Таңертен орынын  тұрмайтын
             Балабақшаға бармаймын, деп жылыайтын 
             Киінуді білмейтін, жылауық  бала барма?
Ата-аналардың жауабы.
Мысық: Аяқ киімін теріс киеді,
                Ештенені  үйренгісі келмейтің
                Ойынан басқаны білмейтін
               Ойыншықтарды жинамайтың
               Бұндай бала сіздерде бар ма?
Ата-аналардың  жауабы. 
Тауық: Қарашы достым барлығыны  балалары тәртіпті  екен,ешкімде  тәртіпсіз балалар  жоқ 
Біздің  балалардай, кел екеуміз кетіп  қалайық.
(Тауықпен мысық  келісіп екеуі  залдан  шығып кетеді)
Жүргізуші:Кішкентай  мысықтар, балапандар  бұларын не?
Аналарына көмектеспейсіндер ме?
Аналарынды  жақсы  қөрмейсіндерме?
Балапандар: Жақсы  көреміз  көмектесеміз.
Жүргізуші:Балалар қәне онда  біз аналарымызды  қалай жақсы көретінімізді,  қалай  
көмектесетінімізді  ісімізбен көрсетемізбе?

Ойын: «Анамыздың көмекшілерміз»
1 (Ойншықтарды реттеп  жинау )
Жүргізуші: Қарандаршы  біздің  балапандармызбен  кішкентай мысықтарымыз қандай
жақсы  балалар.
Үйді  тазалап  жинадық, орамалдарды  жайдық
Еңді  балалар  тәтті тосап пен  көкеніс көжесін  дайындайық.
Аналарымызды қуантайық
2 .(Шашылып жатқан  көкеністермен  жеміс-жидектерден реттеп көкеністен көкеніс 
көжесің пісіру, жеміс жидектен  тосап  қайнату. )
(Залға  тауықпен мысық  кіреді)
Тауық:Мысық  достым  қарашы үйдің  іші тап-таза
             Ойыншықтар  орынында
            Бұл не ғажап?
Мысық:  Ой, бір тәтті ис шығадыма?
                 Бұны кім дайындаған?
(Балапандармен  кішкентай  мысықтар  аналарының алдынан жүгіріп шығады)
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Мысық:Анашым кешірініз бізді.
            Кінәліміз біз.
Балапандар: Біз теңтеке  болмаймыз
                     Тәрттіпті  боламыз.
Мысық: Әрине  балаларым кешіремін  сендерді
                  Енді  теңтек  болмандар.
Көктем: Міне теңтек бала мысықтарда, балапандарда ақылға келіптті.Балалар  сендерге  көп 
рахмет  аналарынды  еш  уақытта  ренжітпендер аналарынға көмектесіп жүріндер. Меніңде 
қайтатын уақытым  болды қош  сау  болындар!
Жүргізуші:Асқар тау,биігіміз сенсің- әже
                      Жүрегің теңіздей кеңсің- әже
                     Ұл қызың армансыз болар еді
Мәңгілік сен бізбен бірге күлсең- әже -депкелесі  құтықтау ардақды  біздің  әжелерімізге 
арналады
Ән: «Әжетайым» ұлдардың  орындауында
Жүргізуші:Құрметті  ата-аналар  сіздерменде  ойын  ойынайтын  сәт келген  сияқты.
Ойын: «шарды адам бейнесіне келтіру»
Жүргізуші:Баурап алар бірақ ауыз сәлемі,
           Қазақ қызы әдепті де әдемі.
           Қазақ қызы –ақылына көркі сай,
          Тұнып тұрған сұлулықтың әлемі  -деп  келесі  құттықтаулар сүйкімді ару  
қыздарымызға арналады.
Тақпақтар: Қыздарға арналған құтыққтаулар
________     С праздником весеный
            В светлей  этот час
            Милые девчки
            С праздником  вас
_______Құттықтаймыз аналарды, қыздарды
             Мерекеден шуақты бір  із қалды
             Болсың әр кез көтерінкі  көңіл күй
             Нұрын шашын мерекеде өңірлер.
______Зери из ноу блессинг
             Кути сау дуар
             Эс э мои лайк ю
             Ту лав иэр афтер иэр 
Жүргізуші: Ата-аналар  ортаға шығып . «Флешмаб» би.
Кұрметті  аналар әжелер  балалардың   өзі  қолмен  жасаған сыйлықтарын қабыл алыныздар.

* * * * * * * * * * * * * *
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Білім беру саласы: Көркем әдебиет, қоршаған орта, сөйлеуді дамыту
Тақырыбы: Үй жануарлары
Мақсаты: 
Білімділік: Үй жануарлары және олардың төлдерімен таныстыру, үй жануарлары жайлы 
түсініктерін, ажырата білуді үйрету, пайдасы жайлы алған білімдерін бекіту.
Дамытушылық: Әңгімелету арқылы есте сақтау, ойлау қабілеттерін арттыру, өз ойларын 
еркін, әрі нақты жеткізе білуге дағдыландыру, ойын арқылы сөздік қорларын молайту.
Тәрбиелік: Жануарларға қамқорлық жасауға, оларға сүйіспеншілікпен қарай білуге 
тәрбиелеу.
Әдіс - тәсілі: Жұмбақ шешу, түсіндіру, әңгімелеу, сұрақ - жауап, ойын, интерактивті тақтадан 
көрсету.
Көрнекіліктер: Үй жануарларының суреттері, интерактивті тақта.
Сабақ түрі:Аралас сабақ.
Сабақтың барысы: Тәрбиешінің іс-әрекеті
- Балалар, сабағымыздың тақырыбы үй жануарлар туралы. Өздерің білетіндей үй 
жануарлары ауылды жерлерде өседі. Сондықтан осы сабағымызды ауылға саяхат ретінде 
өткіземіз.
1. Ауылға саяхатқа бару.
-Жолда көңілді болу үшін «Қошақаным» әнін айтамыз (шеңбер бойымен жүреді)
- Міне, балалар, біз ауылға келдік.
Ауылда үй жануарлары тіршілік етеді.
- Қандай үй жануарларын білесіңдер.(балалар жауап береді).
Тыңдап қарасақ, олардың дыбыстары естіледі.
1. Жануарлардың дауыстарын тыңдап, қай жануар екенін айтады, интерактивті тақтада сол 
жануардың суреті шығады слайд бойынша.
- Қане, мынау ненің дыбысы? ( балалар жауап береді, әрі қарай жалғастыру)
2. Жұмбақ жасырайын, шешуін тауып көріңдерші.
1. Кішкене ғана бойы бар,
Айналдырып киген тоны бар.(қой)
2. Кезікті бір жануар,
Үстінде екі тауы бар.        (Түйе)
3.Басында екі таяғы бар,
Төрт аяғы,сақалы бар. (ешкі)
4.Өріске ерте өреді,
Біздерге сүт береді.   (сиыр)
3.«Төлдерін, балаларын ата» ойыны;
Тәрбиеші: Балалар, үй жануарларының төлдерін білесіңдер ме? Кім айтады?
Сиыр - бұзау
Жылқы – құлын
Қой – қозы
Ешкі – лақ
Түйе – бота
Есек – қодық
Ит – күшік
Мысық –марғау
Сергіту сәті:
Тікірейіп құлағы
Менен бұрын тұрады.
Бойын жазып керіліп,
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Беті - қолын жуады.
4. «Не артық?» ойыны ойналады.
Балалардың алдына үй жануарлары мен жабайы аңдар аралас қойылады, балалар жабайы 
аңдарды алып тастау керек. Қалған жануарларды бір бірден сипаттайды.
- Адамдарға қандай пайдасы бар?
Сиыр – сүт, қаймақ, май, ірімшік, сүзбе, құрт жасаймыз
Жылқы – жүк тасиды, қымыз, ет, терісінен киім тігеді.
Қой – жүнінен киім тоқиды, ет.
Ешкі – түбітінен киім тоқиды, ет.
Түйе – жүк тасиды, шұбат, жүнінен киім тоқиды, ет.
Есек – жүк тасиды.
Ит – үйімізді, малымызды күзетеді.
Мысық – тышқан аулайды.
5. "Ненің көлеңкесі" ойыны. 
Қорытынды:
- Енді, балалар, осы үй жануарларға айтылатын тыйым сөздер бар.
- Қане, тыйым сөздерді айтайық:
- Малды аяқпен тебуге болмайды;
- Таяқпен маңдайына ұруға болмайды;
- Малдың сүтіне түкіруге болмайды;
- Қане, балалар ауылдан шығып, балабақшамызға барайық. Шеңбер бойымен жүріп,тақпағын 
айтады.
Біз ақылды баламыз
Айтқан тілді аламыз
Бүгінгі келген қонаққа
Сау болыңыз деп, айтамыз.

Күтілетін нәтиже:
Білуі тиіс:Үй жануарлрының аттарын, төлдерін білу.
Меңгеруі тиіс:Әр жануардың өзіне тән ерекшелігі мен берер пайдасын;
Үйренуі тиіс:Тақырыпқа сай жұмбақтар, әндер.

* * * * * * * * * * * * * *
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 «ҚОШ КЕЛДІҢ, ЖАҢА ЖЫЛ!» 

     «Аяла» кіші тобы
Жүргізуші: Жаңа жылдың таңы неткен арайлы
Ақ мамыққа бөлеп алды маңайды
Жаңа жылмен құттықтаймын бәріңді
Бақыт, шаттық, молшылық әкелсін
Бәрімізге мына жыл арайлы!
Құтты болсын ағайын!
Жаңа жылың тағы да
Қол соғып қарсы алайық
Шақырайық ортаға
Ертеңгілік басталсын
«Еркем – ай» тобында!
(балалар келіп шыршаны айналып тұрады)
(музыка қосылады Сиқыршы шыр айналып кіреді)
Сиқыршы: Жаңа жыл келді
Азаймасын ән мен жыр
Ел көңілін көтерсін
Құтты болсын жаңа жыл!
Құттықтаймыз сіздерді!
Тезірек, тездетіп мұнда жиналыңдар
Басталады Жаңа Жылдық карнавал
Маска да бар, би де бар, асығыңдар
Аяз ата шақырғанның бірі дағы қалмайды.
Басталады, басталады Жаңа жылдық карнавал
Карнавалдың иелерін қарсы алыңдар!
(қол соғып киінген ата – аналар кіреді)
Сиқыршы: Бәрекелді, жарайсыңдар! Қараңдаршы, айнала неткен керемет, әсем мына 
шыршамыздағы ойыншықтардың алуан түрлері бар екен. Бәрімізде әп – әдемі жаңа жылдық 
киімдерімізді киіп жиналып қаппыз. Бірақ,… шыршамыз көңілсіз, қане менің сиқырлы 
таяғымның көмегімен, сендердің әдемі сөздеріңмен шамын жағайық!
Бәрі: Қуант, бізді, таңырқат
Шамдарыңды жарқырат! 3 рет
(Шырша шамы жанады, «Алақайлап» қол соғады)
Жүргізуші: Міне, керемет, қол ұстасып әнімізді шырқайық.
Ән: «Шырша жыры»
Жүргізуші: Ендеше, шыршамызға тақпақтарымызды айтайық.
Г. Наргиза: Тамаша, тамаша
Шыршамыз тұр жараса
Басында әсем жұлдызы
Көз тоймайды қараса
Нұрхан: Шыршамызда қаншама
Түрлі – түсті шырақтар
Күлгін түсті тоқаштар
Жарқыраған алтын бар.
Асылназ:
Безендіріп шыршаны
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Жыл қуантты баршаны.
Той – маскарад басталды,
Аяз оны басқарды.
Жүргізуші: – Балалар, жарайсыңдар. Айтыңдаршы жылда Жаңа жылға бізге қонаққа кім 
келуші еді?
(Балалардың жауабы)
Жүргізуші: Кәнекей, ендеше бәріміз бірге шақырайық.
Бәрі: Аяз ата, Аяз ата, Аяз ата, Ақшақар Ау – у – у – у! 3 – рет
Аю: – Здравствуйте, ребята! С Новым годом!
Мен қысқы ұйқыда болатынмын, қатты айқай – шу, тасыр – тұсыр шошып ояндым, не болып 
қалды деп сұрап едім, бәрінің айтатындары бір – ақ сөз: «Жаңа жыл келіп қалды, жаңа жыл» 
– дейді. Машаны да іздеп, осында болар деп келдім.
Жүргізуші: Мәссаған, балалар бұл кім?
Балалар. Аю.
Жүргізуші: – Иә, «Маша мен аю» мультфильмін сендер өте жақсы көресіңдер ғой. Бірақ біз 
Аяз атаны шақырдық қой, аюды емес…
Балалар: иә.
(осы кезде Маша келеді. Шыршаға таңырқап)
Маша. – Керемет….(деп шыршаның астындағы қорапты тауып алады. Аю шауып келіп 
Машаны көтеріп алады)
Аю. – Әрең таптым – ау, сені қасқыр жеп қойған шығар деп едім. (деп кетіп бара жатады)
Жүргізуші: Тоқтаңыздар, кетпеңіздер, бізбен бірге болыңыздар!
(Екеуі қуанып, балалардың жаныңа келеді)
Жүргізуші. Балалар, мына сыйлықты бәріміз бөлісейік… (деп ашып жатқанда ішінен 
күлдіргіш шығады)
Күлдіргіш: Амансыңдар ма, балалар! Иә, бұл менмін. Мені ораудан алып шыққандарың 
қандай жақсы болды. Ол жерде тар, әрі қап – қараңғы. Ал, мұнда сондай тамаша екен! Мен 
де сендермен жаңа жылды қарсы алайыншы. Сендермен бірге қызықты ойындар 
ойнайыншы.
(шыршаға қарап)
Шырша дейміз елканы
Балалар билеп қоршады.
Түрлі – түсті ойыншық
Шыршада көз тартады.
– Ой, балалар, шыршамызға Аяз Ата мен Ақшақар жетіспейді.
Бәрі. Қоңырау үні сыңғырла
Аяз ата, Ақшақар
Біз Сендерді сағындық
Тез келіңдер ортаға
Аяз ата, ақшақар 3 – рет
(әуенмен бірге Ат шанаға мініп Аяз ата, ақшақар келеді)
Аяз Ата:
Құтты болсын, балалар
Келген Жаңа жылдарың
Алаңдамай өсіңдер
Еркелеп қыз, ұлдарым
өткен жылы келіп ем
Бәріңді де көріп ем
Жыл өткізіп келем деп
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Уәдемді беріп ем
Ойларың мен бойларың да
Бірдей өсіп қалдыңдар ма?
Ал, мен кіммін айтыңдаршы
Мені тани алдыңдар ма?
Балалар: Аяз ата!
Ақшақар.- Сәлеметсіңдер ме, балалар. Жаңа жылдарың құтты болсын!
Сүйсіңдірер маңайды
Ақшақармын арайлы
Жалт – жұлт еткен жүзімнен
Күміс сәуле тарайды.
Ақшақармын аппақпын
Қалай тыныш жатпақпын
Менсіз қыстың сәні жоқ
Әнмін, жырмын, тақпақпын.
Жылқы – Мұрагер
Сәлеметсіздер ме, балалар
Мен тұрмын қуанып,
Шаттыққа бөленіп
Бір жыл бойы сіздермен
Дос болайық шаттанып.
Жүргізуші: Қош келдіңіздер, баршаңызда, алыс жолдан келдіңіздер.
Әсем әні де, биі де бар
Отыр ата, сәл дем ал.
Ән: «Аяз Ата»
Нұртай:
Киіндік ұл мен қыз
Аң болып, жан болып
Танымай тұрсын деп
Досымыз таң болып.
Абылайхан:
Ақ қырауға малынған
Сақалы да, мұрты да
Аяз ата сағынған
Сәлем берді жұртына.
Қайырқұл.
Жаңа жылға сәніміз
Біздің айтар әніміз
Келдің бе аман алыстан
Сәлем, Аяз атамыз.
Ұлан:
Шыршамыз да керемет
Ойыншықтар тағылған
Алыс жақтан келіп тұр
Аяз ата сағынған.
Ақниет:
Кезектесіп балалар
Тақпақ айтып береміз
Сұрақ қойса Ақшақар
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Ойланып жауап береміз.
Ақшақардың сұрақтары:
Мен білемін бір ойын: Үйретейін сендерге
Мен бастаймын,
ал, сендер аяқтаңдар ойынды.
Хормен жауап айтыңдар!
Қарға мүлгіп дала тұр,
Келе жатыр….
Балалар: Жаңа жыл!
Ақшақар: Қызыл мұрын, ақ мұртты
Білсең атын тез ата,
Келеді бізге….
Балалар: Аязата!
Ақшақар: Шырша бүгін кәделі!
Сендер әрі……
Балалар: Әдемі!
Ақшақар: Көңілсіз бір бала жоқ,
Ойын – күлкі таралсын
Құтты болсын…..
Балалар: Жаңа жыл! (3 рет)
Жүргізуші:
Әуеледі әніміз
Жаңа кірді сәніміз
Ақшақарды ортаға алып
Би билейік бәріміз.
Қ. Наргиза.
Кел билейік сенімен
Деймін тартып жеңінен
Еріп кетпе Ақшақар
Адамдардың демімен.
«Ұлпақарлар» биі
Аяз ата: Жарайсыңдар, өнерлі екенсіңдер!
Жүргізуші: Иә, ата, балаларымыз шеттерінен өнерлі, тақпақты да жақсы айтады.
Шаттық:
Жаңа жылда жаңаша
Тақпақ айтамыз.
Болсын риза балаша,
Әппақ Аяз атамыз.
Санжар:
Аралайды бақшаны
Үзілмейді жақсы әні
Гүлденеді бақшалар
Жауса, жаусын Ақшақар!
Рамазан:
Жаңа жыл, жаңа жыл
Сені күттім елеңдеп
Өзіңменен ілесіп
Аяз ата келер деп.
Қуанышбек:
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Той, мереке, салтанат
Думандатты шартарап
Келді, міне жаңа жыл
Тартуларын арқалап.
Жүргізуші:- балалар, жаңа жыл болса кеп қалды, біздің қоштасатын жылан жылымыз қайда? 
Ай, Сиқыршы сен сиқырлап тастаған жоқсың ба? Балалар, жылан қалай дыбыстайды? 
Дауысы естілмейді ме?
«Жаңа жыл жарылқасын, ескі жыл есіркесін» деп ескі жылымызды қарсы алайық.
(жылтыр сандық ішінен жылқы билеп шығады)
Би: жылан – Елшат
– Ау, жылқыжан сенімен де қоштасатын кез келді. Мына жұртшылықтың ризашылықтарын 
тыңда.
(Ата – аналармен сұхбат.)
Жүргізуші:
Айта берсек таусылмас
Жаңа жылда жаңа жыр
Кел оданда, халайық
Ойын ойнайық жаңа бір.
Ойын: «Байпақ»
Шарты: 2 ойыншы екі сыңарды бөліп алады. Біреуі оң, біреуі сол аяғынікін киеді де, әуенмен 
билеп, шыршаны айналып, ортаға бірінші жету қажет.
(алдымен ата – аналар, содан соң балалар)
Аяз ата: мына ата – аналар да мықты екен. Енді мен дем алсам деймін.
Жүргізуші: Иә, ата, дем алыңыз, ортамызда биші ата – аналарымыз да бар. Тамашалайық!
Би: «Үнді биі»
Жылқы – Елшат
Бір жыл бойы сендермен
Бірге жүрдім ойнадым
Енді міне балалар
Кезек келді қоштасар.
Жүргізуші: – Шыныменен, балалар, біз бір жасқа үлкейдік. Ескі жыл Жаңа жылға орнын 
сыйлағысы келіп тұр, олай болса, сау болыңыз, біз сізге ризамыз!
Бәрі. Қош, қош, Ескі жыл!
Жылқы – Мұрагер
Мен жаңа жылмын
Мен жаңа нұрмын
Нұрымды да себейін
Жырымды да себейін
Жандаулет:
Оралдың өлкеме,
Жаңа жыл армысың.
Оранды ақ көрпеге,
Асқартау, қарлы шың.
Нұрасыл:
Қандай әсем шартарап
Шаттық күйге бөлеп тұр
Кәмпиттерңн арқалап
Аяз ата келіп тұр.
Би: үнді биі (Абылайхан мамасы мен ағасы)
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Нұржас:
Жамылған ақ мамық, ұлпа қар
Нұрланар кең байтақ Отаным
Бала жоқ сыйлықтан құр қалар
Сыйлығы көп, Аяз атаның.
Ерсін:
Аяз келді қаһарлы
Айналаны қар жапты.
Ақтон киіп орман тұр
Дәл атамдай салмақты.
Әсел.
Далада қар борайды
Ақ мамыққа орайды
Мұз болады қатады
Жылтырап жатады.
Әсем:
Аяз ата аппақ
Кәмпиттері тәтті – ақ
Маған кәмпит көп берсең
Тағы айтамын тақпақ.
Түлкі.- о – о, мыналарды қара! Аяз атадан сыйлық алмақшы. Сендерден бұрын мен аламын. 
(Аяз атаға келіп) Хи – хи – хи, Аяз ата, мен сіздерге өлең айтып берейін бе?
Аяз ата: Айта ғой, түлкішек
Түлкі:
Ананы да, алдадым
Мынаны да алдадым
Мен түлкімін айлакер
Аяз ата сыйлық бер. (қолын жаяды)
Қасқыр: Ах, түлкішек, сен жұрттың бәрін алдап, енді атаны да алдайсың ба? Кет әрі. Аяз 
атаға әнді мен айтып беремін. (қолында гитара)
Мен қасқырмын, қасқырмын
Қозы ұрлаймын өрістен.
Ұйқым келмейді егерде
Қозы етін жемесем
Ахо – хо. Охо – хо.
(осы кезде ит шыға келеді)
Ит:
Ей, қасеке, қасеке
Сен де адал есессің.
Мен тұрғанда қозы, лақ
Оңайлықпен жемессің.
Аф – аф – аф
Жеті қазына бірімін
Қасқыр келсе үремін
Аяз ата мен сізге
Тақпақ айтып беремін.
Аяз ата: Адамзаттың серігі, сен ит екенсің ғой. (ал сыйлығыңды)
Жүргізуші: Міне, балалар аңдар да өнерлерін көрсетті.
Жаңа жылға барлығы жақсы дайындалған, осындай өнерлерімен белсенділік танытып 
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жүрген және он саусақтарынан өнер тамған ата – аналарым мен балаларым бірлесіп 
ойыншықтар жасап әкеліп көрмеге шын жүректерімен қойған ата – аналарды марапаттағым 
келіп тұр.
(ата – аналарға алғыс хат табыстау)
– Аяз ата Ақшақар сіздер біздердің балаларымыздың сыйлықтарын қашан бересіздер?
Аяз ата: Ой – буй, ұмытшақ басым ай, әрине қазір, қазір….
(барлығыңа сыйлық үлестіріледі)
Аяз – Ата: Жарайсыңдар балаларым! Meнi бүгін бip қуантып, алыс жерден шаршап келгенде 
көңілімді көтердіңдер. Барлықтарың да ақылды, білімде де өнерлі екенсіңдер.
Киген киімдерін қандай әдемі! Солай емес пе қызым? Біздің сыйлығымызға риза болыңдар. 
Ал енді біз жолға шығайық. Басқа да балалардың өнерін тамашалайық. Ал, балаларым, 
сендер өсе беріңдер, өркендей беріңдер. Аспандарың ашық болсын! Қош болыңдар!
(қолдарын бұлғап шығып кетеді.)
Балалар: Сау болыңыздар! Рақмет сіздерге!
Бәрі.
Біз тілейміз жаңа жылдық шаттықты
Біз тілейміз жаңа жылдық бақытты.
Жүргізуші: Құрметті қонақтар, балалар! «Қош келдің, Жаңа жыл!» жылға арналған мерекеміз 
аяқталып қалды. Осындай керемет өтуге ат салысып жүрген ата – аналар, әріптестерім 
сіздерге де мың алғыс! Көріп тамашалағандарыңа рахмет. Жаңа жыл құтты болсын, 
отбастарыңызға тек бақыт пен қуаныш әкелсін!!!

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

20


