
ИМАНБАЕВА АЙГЕРІМ 
АБАЙҚЫЗЫ

Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке ауылы
«Еркемай» балабақшасының тәрбиешісі

2
0
2
0

20.08.2020 ж
Q00069



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 20.08.2020 жыл | № Q00069 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  ЖУРНАЛ

БІЛІМ ЖОЛЫ 
НҰРЛЫ ЖОЛ

20.08.2020 жыл | № Q00069

Білім беретін, ғылыми, 
танымдық, жарнамалық басылым

----------------------------------------------
МББ аты: «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» журналы 

МББ тілі: қазақша, орысша, ағылшынша 
Шығу жиілігі: айына 1 рет     Тарату аумағы: Қазақстан Республикасы 

Меншік иесі: «Қаламгер ТЕН» ЖШС Алматы қаласы  Бас редакторы: Нагиев И. Б. 
Негізгі тақырыптық бағыты:  білім беретін, ғылыми, танымдық, жарнамалық 

---------------------------------------------- 
 «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» журналына жарияланған ақпараттардың 

авторлық құқы  ақпарат авторына тиесілі, редакция жауапты емес.
Жарияланған ақпарат авторларының  пікірлері редакция көзқарасын білдірмейді. 

---------------------------------------------- 
Журнал ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінің Ақпарат комитетінде тіркелген. 

Куәлік № KZ37VPY00015077. Нұр-Cұлтан қаласы. 19.09.2019 жыл 
---------------------------------------------- 

Тапсырыс: 562     Таралымы: 3000 дана. 
Журнал  «Қаламгер ТЕН» ЖШС баспаханасында басылды. 

Алматы қаласы – 2020 жыл    Телефон: 8 777 055 0590

2



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 20.08.2020 жыл | № Q00069 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке ауылы
«Еркемай» балабақшасының тәрбиешісі

Иманбаева Айгерім  Абайқызы

Білім бөлімі: Қоршаған ортамен таныстыру, аппликация, мүсіндеу.
Тақырыбы: Ыдыстағы қазақ оюы.
Мақсаты: Қазақ халқының ұлттық ыдыс - аяқтарымен таныстыру. Бұл ыдыстарды 
тұрмыста тұтынатыны туралы балаларға түсінік беру. Кесені дәстүрден тыс 
жолдармен әшекейлеуді үйрету. Балалардың саусақ икемдіктерін қалыптастыра 
отырып, эстетикалық талғамдарын бекіту.
Көрнекілігі: Ыдыстардың суреті, үлестірмелі материалдар, бейне таспа, аудио таспа  
Сөздік жұмыс: Ұлттық ыдыс - аяқ, кесе, торсық, астау, ожау, шара. 
Мотивациялық - қозғаушылық
Тәрбиеші балалармен қол ұстасып шеңбер құрайды:

Кел, балалар, күлейік,
Күлкіменен түлейік!
Қабақ түйген не керек,
Көңілді боп жүрейік!
Кел, балалар, күлейік,
Күлкіменен түлейік!
Күлкі көңіл ашады,
Күліп өмір сүрейік!
- Өте жақсы. Балалар, бір - біріміздің алақанымыздан не сезініп тұрмыз?
- Жылулық.
- Тәрбиеші: Балалар, осындай жақсы көңіл-күй мен орынымызға отырайық.
Жаңа сабақ.
- Балалар біз ненің суретін көріп тұрмыз.
-Балалар, қараңдаршы, мына жерден сендер не көріп тұрсыңдар?
-Ою.
-Дұрыс. Атауларын біз білеміз ғой, атап берейікші.
-Тарақ, қошқар мүйіз, гүл, айшық.
-Тамаша. Өте дұрыс. Енді осы оюларды ата-апалармыз қайда, қалай пайдаланғаны 
жайлы айтып берейін.
Қазақ халқының әр затты ою - өрнекпен әшекейлеп отырған.
3. Слайд арқылы Балалар тақтаға назар аударып көрейікші.
- Балалар біз ненің суретін көріп тұрмыз.
Бұл – қазақ халқының ертеден келе жатқан ұлттық ыдыс - аяқтары. Біз бүгін осы 
ұлттық ыдыс - аяқтармен танысып, біз білетін оюлармен оларды әшекейлейміз.
- Балалар, мына жерде кесе, торсық, астау, ожау, шара - бұл қазақ ұлттық ыдыстары – 
деп аталады.
Торсық: қымыз, айран, сүт құйуға арналған ыдыс  
Жасалғаны : теріден
Шара: қымыз, сүт құюға арналған ыдыс
Ожау: қымызды сапыруға арналған ыдыс
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- Балалар, қараңдаршы ыдыстар әр - түрлі оюлармен әшекейленген.
Балалар біз бүгін сол ыдыстардың ішінен кесе жайлы әңгіме қозғаймыз.
- Балалар, кім айтады кесе бізге не үшін керек?
- Дұрыс айтасыңдар.
-Ал, енді балалар осы ыдыс-аяқтарды қолынан бал тамған зергер ұсталар жасайды 
екен. Мен бір зергер ұстаны білемін, барсақ қалай қарайсыңдар. Бірақ, бару үшін 
кедергілер бар сияқты. Жолымызда ағаштар, тастар, тікенекті шөптерде бар екен. 
Бірақ біздің күшімізде, денемізде шыныққан, күштіміз. Қорықпай өтеміз ғой.
-Иә (қақпақтан жасалған кедергіден өтеді)

1. Кедергі (Қақпақтар)  Тастардан өткен соң сандықшаның ішіндегі тапсырманы 
орындау керек.
Дидактикалық ойын: «Өз орның тап?»
-Балалар, жарайсындар енді екінші кедергіден өту керек сияқты.

2. Кедергі (Таяқшалар) Одан өткен соң тағы бір құпия сандықшада тапсырмалар бар.
Дидактикалық ойын: «Көлеңкесін тап?»
-Балалар жарайсындар біз өзіміздің білгір де, тапқыр екенімізді көрсеттік. Міне 
зергердің де шеберханасына жеткен сияқтымыз.
-Сәлеметсіз бе, ұста ата. «Жұлдыз» тобының балалары сізге асыға жеттік. Біз 
сізден осы ұлттық ыдыстар туралы ақпарат алуға келдік.
-Сәлеметсіңдер ме балалар, келгендеріне мен қуаныштымын. Қош келдіңдер. 
Бұл ұлттық ыдыстар менің шебер қолдарымнан пайда болған заттар. Мен 
сендерге осы ыдыстар туралы ақпарат беруден бас тартпаймын. Бұл 
ыдыстардың көбісін ағаш, теріден жасаймын. Мынау, астау, ожау, шара, кесені 
мен жақсы ағаштан ойып тұрып, ал мына торсықты малдын терілерінен 
жасаймын. Мына тұрған оюлы кесені сендер сияқты балалар жасап кеткен 
болатын. Осыны алындар. Топтарына барып, өздерін жасап, мен сияқты көрме 
жасандар. Сендер сонда нағыз шебер қолды балалар болып аталасындар.
- Рахмет сізге ұста ата. Сау болыңыз.
-Ал, енді балалар, тобымызға барып бізде шығармашылықпен айналасайық. Бірақ 
қайтар жолда тағы да арқаннан кедергі бар екен. Абайлап, саппен, тепе-тендікті 
сақтап өтейік.
- Біз бүгінгі сабағымызда қазақтың ұлттық ыдыстарының ішіндегі кесені алып 
әшекейлейміз.
(Балаларды екі қатарға отырғызып, бір қатар аппликация мен бір қатар мүсіндеуден 
кесенің бейнесін жасайды)
Сергіту сәті:   
Он қолды біз алайық
Сол қолды біз алайық
Арлы-берлі серпілтіп
Билеп-билеп алайық

-Ал енді балалар сонымен бүгінгі өткен тақырыбымызды қорытындылай кетсек.
Ұлттық ыдыстардың қандай атауларын білесіңдер? Атап берейікші
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Ондай болса бүгін не не үйренгенімізді бір ойын арқылы байқап көрейін.
Дидактикалық ойын: «Неге пайдаланамыз?»
Көрме 
- Кім айтады, кесені неден жасайды?
- Жарайсыңдар!
Тәрбиеші: Қазақ халқының әр затты ою - өрнекпен әшекейлеп отырған.
- Біз бүгінгі сабағымызда қазақтың ұлттық ыдыстарының ішіндегі кесені алып 
әшекейлейміз.
Қызықты сәт:
Есік қағылады. Қонаққа Қуыршақ бала келеді.
Сәлеметсіздер ме? балалар
- Балалар, с әлеметсіз бе?
- Қуыршақ бала:
- Мен сіздердің ою - өрнек туралы айтып жатқандарыңызды естіп қалып келдім. 
Менің қоржынымда мынадай ою - өрнектер бар.
Мен бұл ою - өрнектердің қалай аталатының білмеймін.

Тәрбиеші: Қане, балалар, біз Қуыршақ балаға көмектесейікші.
Ал мынау қандай ою түрі?

МҮЙІЗ» - қазақ оюының ең көне мәнері. Ою - өрнектің бұл элементі мүйізді 
мегзеуден шыққан. «Мүйіз» ою - өрнек кейде ұсақ, кейде ірі болып келеді. Ұсақ 
түрлері ағаш, сүйек, мүйіз сияқты нәзік қолөнер саласында қолданады
Ал мынау қандай ою түрлері?
- Гүл оюы.
- Тарақ оюы.
- Ирек су оюы
Балалар байқасаңдар біздің барлық заттарымыз ою - өрнекпен әшекейленген мысалы: 
сандық, көрпелер мен жастықтар, ыдыстар мен киім-кешектер т. б. Әр оюдың өзіндік 
ерекшелігі мен құпиясы бар.
Балалар айтыңдаршы әдемі ою - өрнегі бар бұйымдарды жасайтын адамды кім деп 
атаймыз?
Балалар енді кесені Ирек су оюымен әшекейлейік
- Ирек су оюы балалар, толқын
сияқты иректеліп келеді.
Сондықтан ирек су өрнегі деп аталады.
Ирек су оюының түсі көк, көгілдір, сия көк болады.
Ою заттың шетінде, жиегінде орналасады. Бұл әсемділікті білдіреді.
Бояумен жұмыс жасамас бұрын, жұмыс кезеңдегі ережелерді есімізге түсірейік.
Балалар:
Бояуды ағызуға, көзге жақындатуға, Киімге жағуға болмайды, бояумен ұқыпты жұмыс 
істеу керек.
- Ал енді, балалар, қазір мен сендерге кесені қалай әшекейлеу керектігін көрсетемін.
біз бүгін қылқаламды саусақтың көмегімен кесеміздің сыртын Ирек су оюымен 
әшекейлейміз.
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(тәрбиеші жұмыстың орналасу тәртібін көрсетеді). Ал бояуды әркім қалауы бойынша 
пайдалануға болады.(тәрбиеші балаларды бояумен, бояғышпен дұрыс жұмыс жасауды 
үйретеді). Тәрбиеші жұмыс жасай алмай жатқан балаларға көмектеседі.
Рефлексивті-түзетушілік
Жарайсыңдар  балалар, кесені қандай тамаша, көркем етіп оюладық.
Міне сендер енді нағыз «шебер» болдыңдар.
(балаларды марапаттайды) Балалар медаль алады
Күтілетін нәтиже
Білуі: Қазақтың ұлттық ыдыс-аяқтарының аттарын білу.
Меңгеруі: Қазақ халқының ұлттық ою-өрнектерін, ыдыстарын түсіну керек.
Жасай алуы: Кесені қылқаламмен әшекейлей алуы керек.

* * * * * * * * * * * * * * * *
Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке ауылы

«Еркемай» балабақшасының тәрбиешісі
Иманбаева Айгерім  Абайқызы

Білім беру саласы: Қатынас. Әлеуметтік орта.
Бөлімі: Көркем әдебиет.
Қажетті  көрнекіліктер  мен  құрал-
жабдықтар: демонстрациялық  материалар, 
суреттер  немесе  слайдтар,  телевизор,   балар 
санына  қарай  көйлектің  суреті, 
құлақшұқығыштар  және  тіс  пастасы, 
қолсүрткіштер, сабын, тарақ.
Сабақтың тақырыбы: « Жақсы деген немене, 
жаман деген немене ».
Сабақтың  мақсаты:  Балаларға  күнделікті 
өмірде  кездесетін  әр  түрлі  жақсылықтар  мен 
жамандықтарды  ажырата  білуге,  жақсыдан 

үйреніп, жаманнан жиренуге тәрбиелеу. Балалардың сөздік қорларын молайту. Сурет 
бойынша әңгімелеуге дағдыландыру.
Билингвальді компонент:  жақсы – хорошо, жаман – плохо.
І. Мотивациялық-қозғаушылық кезең:
Қонақтармен сәлемдесу.
Шаттық шеңбері:
 Біз әдепті баламыз,
біз ерекше боламыз.
Қонақтарды, көргенде,
сәлеметсіздерме!-деп сәлемдесіп аламыз.
   -Балалар, бүгін бізде ерекше сабақ. Біздің сабағымызға қонақтар қатысып отыр. 
Бүгінгі сабағымызды жақсы көңіл-күймен өткізейік.
Ғажайып сәт: Топқа жылап қыз кіреді. 
Тәрбиеші:  -Балақай,сенің атын кім? Сен неліктен жылап жатсын? – деп сұрайды.
Балдырған аты Гүльназ, анасы ұрысты, сол үшін үйден қашып кеткенін жылап 
айтады.

6



----- «БІЛІМ ЖОЛЫ НҰРЛЫ ЖОЛ» Республикалық журнал – 20.08.2020 жыл | № Q00069 -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Тәрбиеші:   -Анаңның саған не үшін ұрысқанын білесің бе?
Гүльназ:  - Жоқ.
Тәрбиеші:  
 - Тоқта балақай, жылама. Алдымен не сен не істеп қойдың, соны айтшы бізге?
Гүльназ кешке дейін күн суықта далада ойнап жүргенін және күн суық болғандықтан 
беті қолын жуғысы келмейтінін айтады
Тәрбиеші: - Ендеше бізге бәрі түсінікті. Біз анаңның саған не үшін ұрысқандығын 
айтып берейік.
ІІ. Ұйымдастырушылық-ізденістік кезең:
Телевизордан мультфильм көрсету. Слайдтарды көрсте отырып, Р. Тышқанбаевтың « 
Жақсы мен жаман » атты өлеңін оқып беру.
Жаман бала құрысып, 
Өз – өзінен тырысып. 
Түске дейін жатады, 
Шешесімен ұрысып.
Жақсы бала құлақ сап, 
Айтқаныңды ұғады. 
Төсегінен тұра сап, 
Таза ауаға шығады.
Жақсы бала, ол анық, 
Істемейді шалалық. 
Тап – таза боп жуынып, 
Алады ол таранып.

Үлкенді де сыйлайды, 
Ойыншықтарын жинайды.
Әлсіздерге қамқор боп, 
Жамандыққа қимайды.
Жақсы бала әрдайым , 
Деп «Ұятқа қалмайын» 
Сабағына барады, 
Күнделікті дап – дайын.
Анау бала, қолын қара,
Кір қожалақ қап –қара.
Тырнағы өскен, шашы көптен
Алынбапты –ау масқара!

Билингвальді компонент:  жақсы – хорошо, жаман – плохо.
Тәрбиеші:  -Енді Гүльназ біздің балақайлар саған жақсы мен жаман туралы мақал-
мәтелдерін айтып берсін.
Нұрасыл:  - Жамандықтан тұра қаш, жақсылықпен бол жолдас.
Айдос:  - Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен.
Ғани:  - Ай ортақ, күн ортақ, жақсы ортақ.
Нұрәлі:  - Жақсы адам жолдасынан белгілі.
Тәрбиеші:  - Жарайсыңдар! Балалар, біз де, Гүльназ да шаршаған болар. Кәнеки 
бойымызды сергітіп алайық. 
Сергіту сәті:
Ұзын мұртты құмырсқа, 
Келе жатты жұмысқа.
Алды допты қолына,
Қойды допты жолына.
Оңға қарады, солға қарады, 
Алдыға қарады, артқа қарады.
Допты тау деп ойлады.
Тәрбиеші:  - Енді білдіңбе Гүльназ, не үшін анаң саған ұрысқанын?
Гүльназ ұялып:  - Иә, білдім. Ұялыыып тұрғаным. Мен дәл қазір бетімді жуамын, 
енді ешқашан кір болып жүрмеймін. Сонымен қатар уйге барып, анамнан кешірім 
сұраймын, - деп жуыну бөлмесіне барып беті-қолын сабынмен жуып келеді.
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Тәрбиеші:  - Жарайсың Гүльназ, бірақ койлегің жыртылып қалыпты. Қап, енді не 
істейміз? Таптым балалар, біз Гүльназға көйлек сыйлайық.
Балалар қуана келіседі.
Балаларға 1дана көйлектен тарату, құлақшұқығыштың көмегімен көйлекті 
(құлақшұқығышты тіс пастасына батырып) әшекелеуді үйретеді. Гүльназ да көйлекті 
әшекейлеуге атсалысады. Тәрбиеші көмекті қажет ететін балаларға көмек көрсетеді. 
Балалар көйлектерін Гүльназға сыйға тартады. Гүльназ киімін ауыстырып келеді.
ІІІ. Рефлексиялық-түзетушілік кезең:
Тәрбиеші:  - Міне, Гүльназ енді сен әдеміііі қыз болдың. Бірақ есіңде болсын:
« Дос бол сабын, сумен сен, 
  Жиі – жиі жуын сен. 
  Таңертен де, кеште де, 
  Жуын күндіз, түсте де. 
  Жуын тамақ алдында, 
  Жуын тамақ соңында. 
  Жуын ұйықтар кезінде, 
  Жуын тұрған мезгілде. 
  Су мен сабын - бір жолдас, 
  Жоймас олар кір болмас.» - , енді үйіңе бара ғой, анаңның бетінен сүйіп,    кешірім 
сұра. 
Гүльназ алғысын айтып, балалармен қоштасады.
Тәрбиеші сұрақ-жауап әдісі арқылы оқу іс-әрекетін қорытындылайды

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