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«МЕНІҢ ЕЛБАСЫМ»

Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Мойынқұм ауылы 
МҚКҚ «Құлыншақ» балабақшасының тәрбиешісі

Иманбаева Бақыткүл Абзалқызы

Тәрбиеші: Иманбаева Бақыткүл Абзалқызы.
М.Қ.К.Қ «Құлыншақ» балабақшасы
Топ:II-сәбилер
Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің технологиялық картасы                          
Білім беру саласы: «Коммуникация»                                                                          
Оқу іс - әрекеті:«Сөйлеуді дамыту»                                              
Тақырыбы: «Менің Елбасым» (Тәрбие сағаты)
Мақсаты:  Балаларға ҚР елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атамыз туралы 
мағлұмат беру,тұңғыш Президент күні туралы ұғым қалыптастыру.Отанға деген 
сүйіспеншілігін арттырып,рәміздерді құрметтеуге тәрбиелеу.Патриоттық 
сезімдерін арттыру.Балаларға президентіміздің сан қырлы  талант иесі 
,құдіретті тұлға екенін таныту.Елін сүйген, елі сүйген Ебасынан үлгі алуға 
машықтандыру.Өз Отанын,туған жерін сүюге,қорғауға,сақтауға,құрметтеуғе 
тәрбиелеу.
Әдіс – тәсілдер: Түсіндіру, ой толғау, сұрақ – жауап.
Билингвалды компонент: Елбасы-Президент,Әнұран-гимн,елтаңба-герб,ту-
флаг.
Сөздік жұмыс:   Тұңғыш елбасы,бәйтерек,рәміздер.
Қолданылатын көрнекі құралдар: Елбасының суреттері,рәміздердің және 
Қ.К.Тоқаевтың суреттері.  

Оқу іс – әрекетінің 
кезеңдері

Тәрбиешінің іс – әрекеті Балалардың іс – 
әрекеті

Мотивациялық – 
қозғаушылық

Жылулық шеңбері                             
ҚР ән ұраны

Балалардың 
барлығы 
орындарынан 
тұрып ән ұранды 
айтады

Ұйымдастырушыл
ық- ізденістік

 -Балалар қазір жылдың қай мезгілі
-қыстың алғашқы күні 1-желтоқсан 
тұңғыш президент күні
-Балалар мына суретте кім 
бейнеленген.

Балалар  қыс 
мезгілі
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-Иә балалар дұрыс айтасыңдар
-Ол кісі біздің тұңғыш 
Елбасымыз.1991жылы 1-
желтоқсанда республика 
жұртшылығы тұңғыш рет 
Н.Ә.Назарбаевты 
Республикамыздың Елбасы етіп 
сайлады.
-Балалар сендердің 
аналарың,әкелерің ұмыс істейді ма ?
-Міне ,бұл кісі де елбасы болып 
жұмыс жасайды,
бұл кісі астанамыз Нұр-сұлтан 
қаласында Ақордада жұмыс 
жасайды.

-Ал ,балалар біз осы тәуелсіз 
Қазақстанымыздың тұңғыш елбасы 
туралы қандай өлең жолдарын 
білеміз
Аниса:
Қазақ елі-Қазақстан
Болашаққа жол қосқан 
Жақсы күнге жетелеп
Елбасым менің Нұрсұлтан
Ғ.Нұрали:

Н.Ә.Назарбаев

 

 

-Иә
Балалар өздері 
жаттаған 
жаттауларын 
айтады.
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Елбасымыз Нұр аға
Салғызып алтын орда
Көркейтіп елін қазақтың
Көрсетпей өмір азабын.
Нұрлыбек:
Жасай бер Қазағым!
жасай бер Елбасы!
Еркеназ:
Елімнің елбасшысы,
Нұрсұлтан атамыз аман болсын.
-Балалар Нұр-Сұлтан қаласында 
тағы не бар екенін білесіңдерме?
-Дұрыс айтасыңдар балалар.Ол 
біздің елдің сиволы.
-біздің елдің рәміздерін білесіңдер 
ме?
Олар ту,ән ұран.елтаңба.
-Балалардан рәміздердің суретін 
көрсетіп сұрақ- жауап алынады.
-Балалар осы көк туымызға 
арналған өлең жолдарын 
айтайықшы.
Азиза:
Көк аспандай көкпенбек,
Қазақстан жалауы.
Көк емес ол текен-тек
Елдің ашық қабағы.
Аягөз:
Елтаңбасы елімнің,
Неткен әйбәт едемі.
Тұнығындай көңілді,
Ортада аспан әлемі.
Айша:
Құт береке шаңырақ,
Орын алған ол төрден.
Қанатты қос арғымақ,
Екі жақтан көмкерген.
-Жарайсыңдар балалар!
-Балалар шаршап қалдыңдар ма?
-Қане онда бәріміз бірге сергіту 
сәтін жасайық.
Сергіту сәті:

Астанада 
бәйтерек бар

Иә

Балалар толық 
жауап беруге 
тырысады.

Балалар көк туға 
арналған өлең 
жолдарын 
айтады.

Балалар 
тәрбиешімен 
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Біз бақытты баламыз,
Шырқап әнге саламыз.
Туыспыз біз бәріміз
Біз Отанды сүйеміз.
-Балалар біз қай мемлекетте 
тұрамыз?
-Балалар біз қазақ тілінде 
сөйлейміз,біздің Отанымыз 
Қазақстан.
-Осы Отанымыз туралы 
тақпақтар,мақал-мәтелдер білеміз 
бе?
Алинұр:
Қуат алған өзіңнен,
Туған елдің ұлымын.
Бақытты етіп өсірген,
Отанымның гүлімін.
Аңсар:
Отан сенің ата-анаң,
Отан-досың,бауырың.
Отан-өлкең,астанаң,
Отан-аудан,ауылың.
Дамир:
Отан-оттан да ыстық.
Төрәлі:
Отан-елдің анасы.
Блингвалды компонент:Президент-
Елбасы,Ту-флаг,ән ұран –
гимн,елтаңба-герб.
-Балалар біздің тұңғыш елбасымыз 
кім?
Н.Ә.Назарбаев қайда жұмыс 
жасайды?
Нұр-сұлтан қаласында тағы не бар?
Қазақстан Республикасының 
рәміздерін білеміз бе?
Жарайсыңдар балалар
Барлығы: «Біз,осы тәуелсіз 
еліміздің намысын 
қорғайтын,бүгінімізді ертеңіне 
жалғайтын,қазақ елінің 
ертеңі,болашағы үшін жауап бетін 

бірге орындайды.

Қазақстан 
Республикасынд
а

Иә.

Н.Ә.Назарбаев.

Астанамыз Нұр-
сұлтан 
қаласында.
Бәйтерек.

Ту,ән ұран, 
елтаңба
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ұрпақ екенімізді сезінеміз».
-Балалар,бүгін біз 
Республикамыздың тұңғыш 
Президенті Н.Ә.Назарбаев 
туралы«Менің 
Елбасым»тақырыбындағы тәрбие 
сағатымыз аяқталды.
 

Рефлексиялық-
түзетушілік

Ал бүгін  біз кім жайлы таныстық?
Ол кісі қандай адам екен?

Елбасынан қандай үлгі алуға 
болады?

 -Елбасымызбен

- Сан қырлы 
талан 
иесі,құдіретті 
тұлға.
-Өз Отанын 
сүюді,қорғауды 
оны құреттеуді.

Күтілетін нәтиже:                                                                                                          
Нені  білу керек:     Тұңғыш Елбасын                                                                         
Нені игереді:  Сұрақтарға жауап беруді.

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

Жамбыл облысы, Мойынқұм ауданы, Мойынқұм ауылы 
МҚКҚ «Құлыншақ» балабақшасының тәрбиешісі

Иманбаева Бақыткүл Абзалқызы

Жүргізуші: Құрметті ата - аналар, қонақтар, «Құлыншақ» балабақшасының 
ұжымы мен кішкентай бүлдіршіндеріміз, сіздерді келе жатқан Жаңа жыл 
мерекесімен шын жүрегімізден құттықтаймыз! Жаңа жыл әр біріңіздің 
отбасыңызға жаңа нұр, жаңа шуақ, табыс пен береке, қуаныш пен мереке алып 
келсін дейміз.біздің жаңа жылдық мерекемізді ашу үшін  «Құлыншақ» бала 
бақшасының меңгерушісі Карибаева Эльмира Амановнаға сөз кезегін береміз.
Жүргізуші: Балалар қараңдаршы біздер ертегі әлеміне келіп қалыппыз ғой, 
қараңдаршы мына жерден нені көріп тұрсыңдар?
Балалар: Шыршаны
Жүргізуші: Ендеше біз осы жерде Жаңа жыл мерекесін тойлайық. 
Қараңдаршы, қандай әдемі біздің шыршамыз. Қанша ойыншықтар, әдемі   
шамдар ілінген. Қанеки, балалар, шыршамызға  арнап   ән айтып берейікші.  
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Ән: «Шырша жыры»
 Жүргізуші: Балалар, біздің мерекеге кімдер жетіспейді.  
Балалар: Аяз ата
Бәрі бірге: Қанекей бәріміз бірге дауыспен Аяз ата мен Ақшақарды 
шақырайық. 1, 2, 3 Аяз ата, Аяз ата, Аяз ата!!!
Жүргізуші: Аяз ата сәлеметсің бе,неге көңіл күйің жоқ?
Аяз ата: Мені көп күткен шығарсыңдар, мен алыс - алыс жолдардан келемін. 
Балалар мен сендерге әкеле жатқан сыйлығымды жоғалтып алдым.
 Жүргізуші:Аяз ата сіз уайымдамаңыз,сіз біздің ертегі әлеміне келдіңіз.сіздің 
сыйлық толы дорбаңызды табуға көмектесеміз. 
 Аяз ата:Сәлеметсіңдер ме, балаларым. Балаларым балғыны
                                                                      Өмір гүлім, шалғыным.
                                                                      Тілейтінім жыл бойы,
                                                                      Сендердің денсаулығың.
Жүргізуші:   Аяз ата мен Ақшақар келіңіздер төрлетіңіздер.Балалардың сізге 
арнаған тақпақтары бар қабыл алыңыз.    
Тілеуқабыл Нұрали: Аппақ тонға оранып
                                        Базарлықты мол алып
                                        Келді алыс сапардан 
                                         Аяз-ата оралып.
Ғалымжанқызы Азиза:   Ақ таяғын таянып,
                                              Таңмен бірге оянып.
                                              Аяз ата келіп тұр,
                                              Ақ көрпеге оранып.
Қанатпек Төрәлі: Келіңдер, келіңдер,
                                 Тақпақ айтып беріңдер.
                                  Жомарт Аяз атадан,
                                  Сыйлық алып көріңдер! 
Аманбек Аңсар: Аппақ тонға оранып,
                               Базарлықты мол алып.
                                Келді алыс сапардан,
                                Аяз ата оралып.
Жүргізуші:Ой балалар, мында кім жүр?Біреу жүрген сияқты?
Бауырсақ:Сәлеметсіңдер ме балалар?мен бауырсақпын.
Жүргізуші:Қош келдің бауырсақ . Бауырсақ аяз - ата  сыйлықтар салынған 
қоржынды жоғалтып алыпты,соны табуға көмектесесің бе? 
Бауырсақ:сәлеметсіңдер ме балалар? Мен онда сыйлықтар салынған 
қоржынды басқа жерлерден іздеп келейін.Сендер Аяз атаға өнерлеріңді көрсете 
беріңдер.
Жүргізуші:балалар біз мерекемізді жалғастыра берейік
Би «Аққала»
Қоян:
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Мен қоянмын қорқақтау,
Кішкене тілім шорқақтау.
Балалар, сендер Бауырсақты көрдіңдер ме?
Жүргізуші: Ой, қоян, сен бауырсақты іздеп жүргенше, бізбен бірге Жаңа 
жылды қарсы ал. Біздің балалар жақсы өнерлерін көрсетеді.
Қоян:
Әнді сүйіп тыңдаймын
Бірге айтсақ шыңдаймын.
 Ән: «Жаңа жыл»
Ойын
Жүргізуші: Мынау кім екен?
Қасқыр: Кім дегенің қалай? Ол ең әдемі, ең батыл, ең мықты, ең шапшаң, ол 
мен - қасқыр.
Жүргізуші: А...... солай ма? Осында қалай келіп қалдың?
Қасқыр: Мен жай жүрмін, сендердің мерекелеріңе әдейілеп келдім. Ал сендер 
бауырсақты көрген жоқсыңдар ма?
Жүргізуші: Ал сен оны қайтейін деп едің?
Қасқыр: Жай, менің қарным ашты, ой айтып қойдым ғой.
Жүргізуші: Қасқыр, саған ұят емес пе? Сен неге оны қуалайсың.
Қасқыр: Мен бәрібір оны жеймін.
Жүргізуші: Сен оданда бізбен бірге Жаңа жылды тойла. Балалар жаңа жылға 
жаттаған  тақпақтарыңды айтып беріңдерші.
 Керімбек Нұрлыбек:  Жаңа жылда балалар,
                                         Тек қуаныш көріңдер,
                                          Ауырмаңдар ешқашан,
                                          Мықты болып өсіңдер!
Жамбылбай Айлин: Жаңа жыл, Жаңа жыл
                                       Жаңа жылға жаңа жыр
                                        Жасыл шырша жанында
                                        Билеп барлық бала жүр
Тоқтар Айша: Жаңа жылды қарсы алып,
                          Жасаймыз той жылда біз.
                          Жарқын, жарқын ән салып,
                          Жалғасады жырға жыр.
Марат Алинұр:    Жаңа жылмен, Жаңа жылмен
                                Құттықтаймыз әрине.
                                Әкемізді, анамызды
                                Қонақтардың бәрінде!
Берік Аниса:   Жаңа жылым мол болсын
                           Басқан қадам оң болсын
                           Төрле, төрле Жаңа жыл
                           Бізге құтты жыл болсын
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Досымхан Аягөз:      Келді міне Жаңа жыл,
                                     Қарсы алайық бәріміз.
                                     Күліп ойнап, би билеп,
                                     Ән салайық бәріміз. 
Аю: Балалар қыста жейтін азығым таусылып қалды. Сендер бауырсақты көрген 
жоқсыңдар ма? Сендер неге әдемі болып киініп алғансыңдар?

Жүргізуші: Ооо ой аю, қараңызшы біздің балалар әп - әдемі киініп алған, 
себебі олар Жаңа жыл мерекесін тойлап жатыр. Келіңіз, төрлетіңіз.
Балалардың әдемі биімен көңіліңізді көтеріңіз.
Би: «Шығыс биі
Түлкі: Маған жетер ешкім жоқ,
Мен сұлумын орманда.
(Бауырсақты іздеп жүргенін айтады)
Қанеки бірге таласа,
Менімен де, балалар,
Ойнасын ойын тамаша.

Ойын:«Шырша безендірейік»
Ойын шарты:Екі ата ортаға шығып шырша болады.шыршаны балалар екі топқа 
бөлініп безендіреді.
Жүргізуші:Аяз атабіздің  шыршамыз көңілсіз болып тұр,сіздің сиқырлы 
таяғыңызбен  шамдарын жағайық.
 Аяз ата:Шыршаның шамын жағып алайық, қанекей бірге.....
Бәрі бірге: «Қуант бізді таңырқат, Шамдарыңды жарқырат!»
Жүргізуші:Балалрдың шыршаға арналған тақпақтарын тамашалаңыздар.
Амангелді Бағым:    Тамаша тамаша
                                      Шыршамыз тұр жараса,
                                      Басында әсем жұлдызы
                                      Көз тоймайды қараса.
Байділда Дамир:    Әдемілеп біз ілген 
                                   Ойыншықтар тізілген.
                                   Қандай әсем шыршамыз,
                                   Ән шырқайық баршамыз!
 Төлен Айару: Ақ қар жапты даланы,
                          Ақ жамылды айнала
                          Жарқыратып шамдарын,
                          Шырша келді ортаға 
Оразғали Еркеназ: Тауда туып, тауда өсіп
                                      Шырша келді ортаға
                                      Қандай жақсы шыршамыз
                                      Ән шырқайық баршамыз
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Бауырсақ:аяз атаның сыйлық тола дорбасын тауып алдым.
Аяз ата:бауырсақ саған рахмет.
Жүргізуші: Балалар бауырсақ біздің мерекеге арналған биімізді тамашаласын.
Би: « Шырша»

Аяз ата: Балақандар, өздерің қандай өнерлі, ақылды, тәртіпті баласыңдар! 
Әрқашан езулеріңнен күлкі кетпесін, өмірлерің ұзақ болсын, болашақтарың 
жарқын болсын, денсаулықтарың мықты болсын! 
Ата – аналарыңмен ата - әжелеріңнің қызығына ғана өсе беріңдер! Бізді басқа 
да балалар күтіп отыр, енді кетуіміз керек. Сендерге арналған сыйлықтарды 
қабыл алыңыздар!

Жүргізуші: Құрметті ата – аналар! Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп 
- көп рақмет! 
Жаңа – жыл сіздерге тек қуаныш, бақыт, денсаулық алып келсін!

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