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1 ЖЕЛТОҚСАН – ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ
Жамбыл облысы, Шу ауданы, Далақайнар ауылы
«Кәусар» бөбекжай бақшасының тәрбиешісі
Алашбаева Индира Дуйсеновна
Мақсаты: Жас ұрпаққа президентіміздің сан қырлы талант
иесі, құдіретті тұлға екенің таныту. Елін сүйген, елі сүйген
Елбасынан үлгі алуға тәрбиелеу.
Көрнектіліктер: Елбасы суреті.
Тәрбиеші: Балалар, қараңдаршы, біздің сабағымызға қонақтар
келіп отыр. Кәне балалар, қонақтармен амандасайық.
Балалар: Саламатсыздар ма!
Тәрбиеші: Жарайсыңдар, балалар! Кәне енді бәріміз шеңберге тұрайық.
Шаттық шеңбері: Әнұран орындалады.
Тәрбиеші: Жарайсыңдар балалар! Балалар бүгін біз сабағымызда Еліміздің
тұңғыш президенті жайында айтамыз. Тақтаға қараңдаршы, мына суретте кім
бейнеленген? Балалар: Нұрсұлтан Назарбаев!
Тәрбиеші: Дұрыс, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ал, балалар ол кім екенін
білесіңдер ме?
Балалар: Ол біздің тұңғыш президентіміз!
Тәрбиеші: Дұрыс, балалар! Ол Қазақстан Республикасының тұңғыш
президенті. Біздің президентің жұмыс орны қайда, кім біледі?
Балалар: Астанада! Тәрбиеші: Дұрыс! Астанада Ақордада, кәзір ол бас қала
Нұрсұлтан деп аталады. Балалар Астанада тағыда не бар?
Балалар: Астанада Бәйтерек бар! Тәрбиеші: Дұрыс! Бәйтерек бар, ол біздің
елдің символы. Ал, балалар, сендер біздің елдің рәміздерін білесіңдер ме?
Балалар: Иә, білеміз. Олар: ту, әнұран және елтаңба.
Тәрбиеші: Жарайсыңдар, балалар! Балалар «Туды құрастыр» ойынын
ойнайық. Мен сендерге геометриялық пішіндерді беремін, сендер бұл
пішіндерден туды құрастыруларың керек. Кім бірінші болып құрастырады екен?
Жарайсыңдар, балалар! Балалар, біздің туымызға қараңдаршы, не белгіленген?
Балалар: Күн, бүркіт, ою.
Тәрбиеші: Дұрыс! Ал бұл суреттер не білдіреді, білесіңдер ме? Балалар біздің
туымыздың түсі қандай?
Балалар: Көк! Тәрбиеші: Дұрыс! Ол аспанымыз ашық болсын дегенді
білдіреді. Күннің бейнесін қараңдаршы – күннің сәулелері біздің еліміздегі
ұлттар саны. Біздің елімізде жүз отыз ұлт бар екен. Осы күн – 100 ді білдіреді,
ал сәулелері отыз екен. Қыранның бейнесі – еліміз әрқашан биікте самғасын,
биіктен көрінсін деген. Және туымыздың жанында оюлар бар. Бұл оюлар тудың
қазақ елінің туы екенін білдіреді. Енді балалар Елтаңбамызға қараңдар.
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Елтаңбаның ортасында не тұр?
Балалар: Шаңырақ! Тәрбиеші: Дұрыс! Балалар шаңырақ біздің
елтаңбамыздың жүрегі. Шаңырақ-үйдің, отбасының бейнесін білдіреді. Тағы да
не бар?
Балалар: Ат бар! Тәрбиеші: Дұрыс, қанатты ат бар. Атты біздің ата-әжелеріміз
ер-азаматтың қанаты деген. Төбесінде жұлдыз бар. Ол – біздің еліміз әрқашанда
биіктен көрінсін деген ойды білдіреді. Ал астындағы «Қазақстан» деген жазу
Елтаңбаның біздің елдікі екенін білдіреді. Шаршадыңдар ма балалар? Балалар:
Иә, шаршадық!
Тәрбиеші: Кәне келіңдер сергіту сәтіне.
Біз бақытты баламыз,
Шырқап әнге саламыз.
Туыспыз біз бәріміз,
Бір Отанды сүйеміз
Қорытынды: Балалар біз бүгін сабақта кім туралы айттық?
Балалар: Нұрсұлтан Назарбаев туралы.
Тәрбиеші: Ол кім?
Балалар: Ол біздің елдің тұңғыш президенті.
Тәрбиеші: Дұрыс! Біздің еліміз қалай аталады?
Балалар: Қазақстан!
Тәрбиеші: Дұрыс! Маған біздің елдің рәміздерін атап беріңдерші.
Олар нені білдіреді?
Жарайсыңдар, балалар! Осымен сабағымыз аяқталды. Орнымыздан тұрып,
келген қонақтарды шығарып салайық.
**************
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ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ
Жамбыл облысы, Шу ауданы, Далақайнар ауылы
«Кәусар» бөбекжай бақшасының тәрбиешісі
Алашбаева Индира Дуйсеновна
Жүргізуші: Құрметті ата – аналар, қадырлы қонақтар бүгін бізге үлкен мейрам
– отанымыздың тәуелсіздік күні. Өз халқыммен бірге ғұмыр кешу ол мереке
деген қазақ халқының нақыл сөзі бар. 1991 жылы 16-шы желтоқсанда қазақ
халқы өзінің егемендігін жариялап, дербестікке талпынды.
Биыл қазақстандықтар егеменді еліміздің мерей тойын атап өтуде.
Мерекелеріңіз құтты болсын!
Рәміздерім – елдігімнің белгісі,
Білу керек бала –дағы ең кіші.
Рәміздерім- ӘНҰРАН, КӨК ТУ, ЕЛТАҢБА,
Рәміздерді жатқа білген жөн кісі.
Жүргізуші: Балалар, біздің Отанымыз қалай аталады?
Балалар: Қазақстан.
Жүргізуші: Қазақстан қандай мемлекет?
Балалар: Қазақстан тәуелсіз, егеменді мемлекет.
Жүргізуші: Балалар, бүгін міне осы Тәуелсіздік мерекесі күні. Еліміздің
президенті кім?
Балалар: Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.
Жүргізуші: Еліміздің елордасы қай қала?
Балалар: Астана.
Жүргізуші: Астана қандай қала?
Балалар: Астана-бас қала, әдемі, үлкен қала.
Жүргізуші: Дұрыс айтасыңдар, балалар. Отан туралы тақпақтарымызды
айтайық.
1 бала: Отан- жерім, Отан- суым,
Отан қуат, нәр береді.
Отан- ұран, Отан- туым,
Отан мәңгі гүлденеді!
2 бала: Қуат алған өзінен,
Туған елдің ұлымын.
Бақытты етіп өсірген,
Отанымның гүлімін.
3 бала : Шырқап көкке аспан – ән,
Болашаққа бас қадам.
Қазақ рухын биіктет,
Ей, бас қалам- АСТАНА !
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4 бала: Қадамың бар баспаған,
Асуың бар аспаған.
Халқым жетсін мұратқа,
Ей, бас қала- АСТАНА!
Жүргізуші: Біз бүгін тәуелсіздік алған күнімізді мерекелеудеміз. Біздің еліміз
тәуелсіз болғандықтан өз мемлекеттік Әнұраны, Елтаңбасы және өзінің
мемлекеттік туы бар. Балалар, мемлекеттік туымыздың түсі қандай екен?
Балалар: Туымыздың түсі – көк.
Жүргізуші: Иә, өте жақсы.
–Ал, енді балалар, Рәміздерге байланысты тақпақтарымызды айтайық
(балалардың тақпақтары тыңдалады).
5 бала: Елтаңбасы елімнің,
Неткен әйбат, әдемі!
Тұнығындай көңілдің,
Ортада- аспан әлемі.
6 бала Құт, береке – шаңырақ,
Орын алған ол төрден.
Қанатты қос арғымақ,
Екі жақтан көмкерген.
7 бала: Анаң- күнің, жүрегің,
Әкең – өмір тірегің.
Сен- бақытты ұлансың,
Бәрі саған қуансын!
8 бала: Көк аспандай көкпеңбек,
Қазақстан жалауы.
Көк емес ол тектен-тек,
Елдің ашық қабағы.
9 бала : Тәуелсіздік жолында,
Талай – талай тер тамған.
Билігім өз қолымда,
Еркіндігім – Елтаңбам.
10 бала: Аспанымдай мөлдірмін,
Жайлауымдай жазықпын.
Өзенімдей өршілмін,
Гүлдерімдей нәзікпін.
11 бала: Ақ ниеті- алтын күн
Асқақ арман – қыраны.
Жалауы бұл- халқымның,
Мәртебесі, мақтаны.
Ән: «Ел қорғауға әзірміз».
Би: «Қара жорға».
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