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Резюме 

Педагог қызметкердің аты-жөні: Айтбаева Лаура Айдосқызы 

Мекен-жайы: Ақтау қаласы, 13 ш\а, 46 үй, 76 пәтер. 

Туған жылы,айы,күні: 01.06.1998 
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Білімі: жоғарғы 
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Білімі туралы диплом көшірмесі 

 

 
 

 



Еңбек кітапшасының көшірмесі 

 



 



 

 



Біліктілік курстары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Ашық сабақ,ашық тәрбие сағаты,сабақтан тыс шаралар жоспарлары: 

Тәрбие сағатының тақырыбы: «Бірінші байлық – Денсаулық» 

Мақсаты:1. Оқушыларға  денсаулықтың қадір- қасиеті туралы түсіндіру,салауатты 

өмір салтын қалыптастыру. 

2. Денсаулық туралы өз пікірлерін қалыптастыру.     

3.Оқушыларды денсаулықтарын күтіп ұстауды,  зиянды әдеттерден аулақ жүруді 

үйрету, қауіпті мінез-құлық факторларына қарсы тұра алатындай өмірлік дағдыларды 

бойына сіңірту.              

Тәрбие сағат: интерактивті әдіс- тәсілдер 

Тәрбие сағат көрнекілігі: слайдтар, интербелсенді тақта, мақал- мәтелдер, нақыл 

сөздер 

Тәрбие сағат барысы: 

I.Ұйымдастыру кезеңі. 

1.Әр оқушыдан  денсаулық  деген  не  деп , өз пікірлерін сұрау, интерактивті 

тақтаға жазғызу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мұғалімнің кіріспе сөзі: 

        Денсаулық-адам баласының ең құнды игілігінің бірі.Денсаулықты сақтау үшін  

ең бірінші кезекте ойың,ниетің таза болуы керек.Адамның жан тазалығы денсаулығына 

әсер етеді. 

        Сабыр мен сенім,мейірімділік пен сүйіспеншілік адам денсаулығын 

жақсартуға ықпал етеді.Денсаулығың жақсы болса,көңіл күй де көтеріңкі болады. 

        Деннің саулығы адамның өзіне және өзгеге адал болуынан,көңіл күйін басқара 

білуіне байланысты.Өзіне және өзгелерге  деген адал сезім,ақыл-ой салауаттылықтың 

негізі.Денсаулықты бала кезден сақтау мен нығайту үшін салауатты өмір салтын ұстанып, 

көп қимылдау және спортпен айналысудың маңызы зор.Адам өз денсаулығы үшін 

жауапты. 

Колледж мейірбикесі: 

Деннің саулығы,жанның тазалығы,тұлғаның сымбаттылығы адам денсаулығының 

белгісі.Деннің саулығы әр адамның өзіне ғана тиесілі емес,елдің байлығы 

болмақ.Денсаулықта ғұмыр сияқты адамға табиғаттың тартуы.Ендеше денсаулықтың 

қадірін біліп,оны жастайыңнан сақтаған дұрыс. 

Қашанда адам баласы денсаулықты сақтап,оны күшейтудің,ұзақ ғұмыр 

кешудің,салауаттылықтың сырын іздеген.Адамзат баласы әр кез оның сан алуан қыр-

сырын тапты да.Десек те,тән саулығы мен жан тазалығына жеткізетін денсаулықтың  да 

құпиясы бар. 

3.Оқушылар сөздері. 

1-оқушы  

   Адам Дж.Джексон денсаулықтың  он құпиясын айтқан , соған тоқталып 

өтсек.Денсаулықтың бірінші құпиясы-денсаулық пен сырқаттың негізі біздің ақыл-

ойымызда жатыр. 

 2- оқушы. Денсаулықтың екінші құпиясы-біздің тыныс алуымызда болып 

табылады. 

Денсаулық 

Он саулық 

салауаттылық 

құндылық 

сұлулық 
байлық 

сымбаттылық 

қуаныш 

шаттық 



 3- оқушы.Денсаулықтың үшінші құпиясы-шынығу әрекеттері күш әкеледі. 

 4- оқушы.Денсаулықтың төртінші құпиясы-дұрыс тамақтану күші. 

 5- оқушы.  Денсаулықтың бесінші құпиясы-күлкі.Күлкі-бұл мәңгілік емші. 

 6- оқушы.   Денсаулықтың алтыншы құпиясы-демалу күші. 

 7- оқушы.  Денсаулықтың жетінші құпиясы-тұлғаны түзу ұстай білу күші.           

 8- оқушы.    Денсаулықтың сегізінші құпиясы-таза қоршаған ортасыз шынайы 

денсаулықтың болуы мүмкін емес. 

 9- оқушы.     Денсаулықтың тоғызыншы құпиясы-сенім күші. 

 10- оқушы.  Денсаулықтың оныншы құпиясы-сүйіспеншілік күші. 

4.Слайдпен жұмыс. Нақыл сөздерді оқу, мағынасын ашу. 

Сау дене, азат ақыл, адал көңіл- үшеуімен болады бақытты өмір...  

                                                                                                          Әйтеке би 

Дені сау адам-табиғаттың ең қымбат жемісі. 

                                                                                                    Т.Карлейл  

 Ердің саулығы –елдің байлығы. 

                                                                                                     Қазақ мақалы 

 Денсаулықтың қадірін жастан білу – азаматтық борыш.    

                                                                                                       М.Әлімбаев 

.Сырын мен білетін бірден-бір сұлулық -денсаулық .   

                                                                                                       Г.Гейне 

 Дені сау адам - табиғаттың аса құнды туындысы. 

                                                                                                     Т.Карлейл 

 Денінің саулығын тілегінің  бірінші парызы –маңайының ауасын тазарту. 

                                                                                                      Р.Роллан 

 

11- оқушы . Күн сайын адамдар темекі шегу, ішімдікке салыну, нашақорлықтан 

түрлі дертке , бақытсыздыққа шалдығады. Зиянды әдеттер адамның өмір бойы өзін- өзі 

тұлға ретінде іске асыруына мүмкіндік берместен кедергі жасайды. 

12-оқушы. Зиянды әдеттер арқылы адам өзінің өмірі мен денсаулығына қауіп 

төндіреді, жақын адамдарына ауыртаплық түсріпі, қоршаған ортаға зиян келтіреді. 

Колледж мейірбикесі: Зиянды әдеттердің денсаулыққа қауіптілігі мынада: 

-адам өзін- өзі бүлдіреді, өзін құрметтеуден қалады; 

-табиғат берген мүмкіндіктер ашылмайды; 

-өтірік айтуға, ұрлық істеуге, қатігездікке, ақымақтыққа ұрынады; 

-отбасын қайғы- қасіретке бөлейді; 

-түрлі келеңсіз жағдайларға соқтығады.  

13- оқушы.Кейбіреулер қиындыққа кездескен жағдайда ойланып, ақылға салмастан 

зиянды заттарды пайдалануға әукес болады. Сөйтіп оған үйреніп, тәуелді болатындарын 

ойламайды.Осы зиянды заттарға тәуелді болудың салдары өздерін азақа түсіретінінен 

бейхабар болады. Өз болашақтарына балта шабады. Денсаулықты сақтау мен нығайту 

адамның өз қолында.  

5.Мақал- мәтелдер айту. 

1.Болашақ- үміт, 

Денсаулық кепіл. 

2.Жаны тазаның ары таза. 

3.Жан сұлулығы- денсаулық. 

Қорытынды. 

Денсаулықты сақтау мен нығайтудың, темекі шекпеудің, арақ-шарап ішпеудің, 

есірткі тұтынбаудың, дұрыс тамақтанудың маңызы зор.Денсаулықтың мықты , жанының 

таза болуы адамның айналасындағы адамдарға қуаныш сыйлап, салауатты өмір салтын 

ұстануына да байланысты. 

 



Тәрбие сағатының тақырыбы: «Тәуелсіз ту астында» 

Тәрбие сағатының мақсаты: Оқушыларды Отанды, елді, жерді сүюге туған ел тарихын 

білуге, еліміздің мемлекеттік рәміздерін қастерлеуге тәрбиелеу. 

Тәрбие сағатының көрнекілігі: 

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері: Туы, Елтаңбасы, Гимні, Н.Ә. 

Назарбаевтың портреті. 

2. Нақыл сөздер жазылған плакаттар. 

3. Шарлар, гүлдер, музыкамен жабдықталған. 

Тәрбие сағатының барысы: 

Оқытушы сөзі: 

        Тәуелсіз елім Қазақстаным тәрбие сағатын бастамас бұрын, сіздерді бұл мерекенің 

маңызымен таныстырып өтейін. Алтайдан Алатауға дейін ұлан – ғайыр жерді мекен еткен 

ата – бабаларымыз тәуелсіздікті арман еткен. Осынау кең даланы көк найзаның ұшымен, 

сом білектің күшімен қорғаған бабаларымыздың аманатын орындау үшін талай боздақтар 

жанкештілікке барңған. Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай батырлардан бастап, 

Иса Досан, Шотан батырлар, беріректе Бауыржан, Мәншүк, Әлия сынды батырлар сол ел 

қорғауды ұран еткен, сол үшін құрбан болып, ел құрметіне бөленген батырлар. 

      Ресейдің езгісінде болып, тіліміз бен дінімізден безіп, орыстанғалы тұрғанда Қайрат 

Рысқұлбеков, Ләззат асанова сияқты қыршын жастардың құрбандыққа баруы арқасында 

ғана тәуелсіздік алып, егеменді ел болдық. 

        Атамекен әні орындалады   (хор) 

І – жүргізуші: 

       Сәлеметсіздерме, құрметті қонақтар, ұстаздар және оқушылар сыныбымыздың 

«Тәуелсіз елім Қазақстаным»  атты ашық тәрбие сағатына қош келдіңіздер! 

ІІ – жүргізуші: 

        Қайырлы күн «Тәуелсіз елім Қазақстаным»  ашық тәрбие сағатының қонақтары.  

Ашық тәрбие сағатын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіз. 

Оқытушы сөзі: 

        Шәкірттерім қазіргі кезде сен ашық аспан, жарық күн сәулесі түсіп тұрған 

мемлекетте өмір сүріп жатырсың, білім алуға сен үшін мүмкіндік мол. Сен көп 

уақытыңды достарыңмен, туған – туыстарыңмен өткізесің, көңілді мерекелерді асыға 

күтесің. Саған қандай мерекелер ұнайды? Оларды қалай тойлайсың? Әрине барлық 

мейрамдар жақсы. Бірақ олардың арасында біздің  мемлекетіміз үшін маңыздылары бар. 

Соның бірі – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні. 

І – жүргізуші: 

        Қазақстан республикасы – біздің туып өскен жеріміз, біздің Отанымыз. Бұл жерде 

қазақ халқы ертеден тұрып келеді. 

         Қазақтар мал өсіріп, жер игеріп, өз Отанын жаудан қорғаған, жерін болашақ 

ұрпағына мұра етіп қалдырған, яғни біз үшін. 

         Қазақстан дейтін менің бар елім, 

         Жатыр алып жарты дүние әлемін! 

         Бұл даланы анам жаспен суарған, 

         Бұл далада атам қолға ту алған 

         Бұл далада өскен жанда жоқ арман 

ІІ – жүргізуші: 

       Қазақ халқы еркіндікке жету үшін қаншама қиын – қыстау кезеңдерді бастан кешірді.  

       Мыңдаған жылдық тарихы бар, Қазақстан өз тәуелсіздігін алды. 

       Ал, 1986 жылғы оқиға халықтың есінде мәңгі сақталады.  

       16 – желтоқсанда қазақ жастары  Орталық алаңға шығып, Қазақстан тәуелсіздігін 

талап етті.   

            Осының нәтижесінде 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігі туралы заң қабылданды. 



          Атыңнан айналайын егемен ел, 

          Тәуелсіз күнің туды, кенеле бер. 

          Мерейің құтты болсын Қазақстан! 

          Ғасырлар тойы болшы келе берер! 

 

1- оқушы:    

        Мерекең құтты болсын  егемен ел, 

        Терезең барлық елмен тең ерен ел. 

        Бабалар мәңгі бақи арман еткен, 

        Теңдікті бостандықты иеленгендер. 

ІІ – оқушы:   

        Бостандық құтты болсын ерікті ел 

        Айдын көл, көк майсалы, көрікті жер 

        Бостандықты аңсаған батырлардың 

        Әруағына бас ұрып, тәу еткен жер. 

ІІІ – оқушы:  

        Егемен елімнің ертеңі деп, 

        Елбасы баға берді жастарыма 

        Оқу оқы білім ал, елің үшін 

        Еңбек ет тыным таппай, жан ая ма 

ІҮ – оқушы:   

       Халқымның мақтанышы – алып тұлға, 

       Әлемнің назары ауды Ақ ордаға 

       Бәйтерек – көкке қолын созып тұрған, 

       Ұқсайды менің асқақ арманыма. 

Ү- оқушы:      

       Ел болдық егеменді, теңдік алып, 

       Бар әлем қазақ елін болды танып. 

       Қайнауы кенге толы Қазақ елі, 

       Жыл  сайын келеді өсіп қанат жайып 

ҮІ – оқушы:       

       Ел болдық ерік алдық астаналы, 

       Енді кімнен қазағым жасқанады? 

       Тәуелсіз мемлекеттің шежіресі, 

       Нұрсұлтанның атымен басталады 

ҮІІ – оқушы:      

      Жаралдық машылықтан, толы ағыстан 

      Жолың бар жоқшылықты қалап ұшқан 

      Ғасырдың биігіне шықтың ту боп, 

      Көркейген елім менің – Қазақстан! 

ҮІІІ – оқушы:  

      Көз қуанып күн сайын  көркеміне, 

      Көңіліміз сенеді ертеңіне 

      Қазақстан – алып ел, төрі Астана, 

      Таңым ғана лайық ел төріне 

ІХ – оқушы :      

      Кең даласы , кең пейілді қазақпыз, 

      Құл емеспіз  еркін жанбыз, азатпыз 

      Ел намысын ешбір жанға бермейміз, 

      Өмірді алға бастырамыз, өрлейміз 

Х  - оқушы:       

      Отаным -  Қазақстан  туған жерім, 



      Мұнаймен газ болады асыл кенім 

      Көркейтіп бір өзіңді келе жатқан, 

      Артамыз елбасына  үлкен сенім 

ХІ – оқушы:      

      Мен қазақпын, ұланымын қазақтың 

      Тәуелсізбін, егеменмін, озатпын 

      Көк байрағым тұр көгімде желбіреп 

      Алатаудай көкке өрлеген  азатпен 

ХІІ – оқушы:       

      Көк жүзінде қалықтаған қыранмын, 

      Бейбітшілік пен бостандық  жыр - әнім 

      Самғап жүрсек бостандықта  биікте 

      Шарықтайды  кең көлемде бұл әнім 

ХІІІ – оқушы:            

      Бақтың құсы әр адамға қонып бір, 

      О, Тәңірім, бізді баққа  жолықтыр... 

      Бүгін міне, Тәуелсіздік ағайын, 

      Әр қазақтың жүрегі боп соғып тұр! 

 

І – жүргізуші 

Ән:  «Елім менің» 

ІІ-жүргізуші 

       Ежелгі заманнан әр тайпалармен руларды біріктіретін белгілер болған.  Белгілер – 

сөздердің орнына қолданылатын таңбалар.  Бір топ адамдар үшін қолданылатын белгілер 

–бір мағынаны білдіреді. Ал, рәміздер – белгілі топтар бейнесінің бірігуі. 

ІІ- жүргізуші 

     Бүгін әрбір мемлекеттің ғасырлық тарихына байланысты рәміздер бар.   Мемлекеттік 

рәміздер – Ту, Елтаңба, Әнұран.   Бұл халық бірлігінің белгілері.   Қазақстан 

Республикасының да өз рәміздері бар. Мемлекеттік рәміздерді құрметтеу - әрбір 

азаматтың міндеті. 

1-оқушы:    

       Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы ортасында шұғылалы күн, оның 

астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген  тік бұрышты көгілдір түсті мата. Бұл түс – 

ашық аспанның. Тыныштықтың белгісін көрсетеді.  Тудың ортасындағы алтын күн – 

баршаға ортақ, бәріне нұрын шашып сәулесін төгеді. 

2- оқушы:     

        Оның жылуы жер бетіндегі бүкіл тіршілік атаулыға ортақ. Алтын күнді  қанатымен 

жебеп, өрге көтеріп ұшып бара жатқанақиық қыран құс – ерлік белгісі. Матанаң сол 

жағында қызыл түсті ою - өрнегі бар тік жолақ орналасқан, бұл қазақ елінің ұлттық 

әшекейі.  Алтын күн. Қыран және ою - өрнек біздің халқымыздың ашық  келешегі  мен  

бай – берекесі, тыныштықпен байлықтың белгісі. 

3-оқушы:     

      Желбірейді шалықтап 

       Қазақстан жалауы 

       Көкте қыран қалықтап, 

       Қанат қағып барады 

4- оқушы:       

 

       Көк аспанда нұрлы күн 

       Күлімдейді далама 

       Бақыт тілеп тұр бүгін 

       Ол барлық пәк балаға 



5- оқушы:      

       Ұлттық өрнек мұрамыз 

       Адастырмас мұраттай 

       Нық көтеріп тұрамыз 

       Жалауды біз құлатпай! 

Оқытушы сөзі: 

       Бұлт баспасын күнімді 

       Тарылмасын  өрісім. 

       Биік ұстау Туымды- 

       Қасиетті борышым 

І-жүргізуші: 

      Қазақстан республикасының  мемлекеттік елтаңбасында көгілдір түс аясында шаңырақ  

бейнеленген, шаңырақты айнала күн сәулесіндей тарап, уықтар шаншылған. Жарық 

жұлдыз – Отанымыздың жұлдызы биіктеп, бақыт жұлдызынан нұр шашып тұрғанын 

бейнелейді. 

ІІ-жүргізуші: 

       Қанатты тұлпардың баламалық мәні қазақтың аңыз ертегісінен алынған. Аңыз 

бойынша қанатты тұлпарға мінген алып батыр алты қанат аспанға ұшып, жеті қат жер 

астына түсіп халықты қасіреттерден азат еткен , еліміздің азаттығымен жеңімпаздығының 

белгісі.  Бидай сабақтары тоқшылықты, молшылықты білдіреді. Ал төменгі жағындағы 

«Қазақстан» деген жазу еліміздің ежелден әлемге танымал екендігін көрсетеді. 

6- оқушы:       

           Бейнелеп сан ғасырды 

           Елтаңбасы елімнің 

           Таратады хас үлгі 

           Киесіндей жерімнің 

7- оқушы:    

           Бабам тұлпар жаратты 

           Құлынын да танып – ақ  

           Тұлпар барда қанатты, 

           Шайқалмайды шаңырақ 

8- оқушы:       

           Тәуелсіздік көркі ол да, 

           Өркениет  өрінде 

           Нұр төгеді    елтаңба 

           Ақ Орданың төрінде 

9- оқушы:     

           Бас білгізіп жер тарпыған тарпаңға, 

           Жасы  тұрмақ, шығады екен қарты аңға 

           Қалай оның елтаңбасы болмайды 

           Түлегіне дейін салса ен – таңба ?! 

10 – оқушы      

           Енді бүгін  өлген туым тірілді 

           Әнұраным  жалғап алды ғұмырды 

           Босағада қалып келген   Елтаңбам, 

           Баяғыша төріме кеп ілінді. 

Оқытушы сөзі: 

           Батырлыққа уызынан  жарыған 

           Ер түркіні байрағынан таныған 

           Өзі ақын, өзі әнші халықта  

           Кім айта алар 

           Болмаған, - деп - Әнұран?! 



І- жүргізуші 

         Кез – келген мемлекеттік рәміздердің ең маңыздысы - Әнұран. Әнұран мемлекеттік 

салтанатты әні. Ол халықты әйгілі етеді. Оның сөздерінде халықтың мыңдаған жылғы 

тарихы, бүгінгі өмірі мен келешек арманы  айтылған 

Оқытушы сөзі: 

        Балалар, өткенге шолу жасайықшы?   Өткен жылдар  қандай ерекшеліктерімен 

есімізде қалды?  Сол туралы ойымызды ортаға  салсақ. 

11 – оқушы: 

          1991 жылы 1- желтоқсанда  Республика жұртшылығы  тұңғыш рет  Нұрсұлтан 

Әбішұлы  Назарбаевты  республикамыздың президенті етіп сайлады. 

12- оқушы: 

           1991 жылы 16 желтоқсанда  Қазақстан республикасының жоғарғы  сесиясы « 

Тәуелсіз демократиялық және құқылы»  мемлекет деп жарияланды. 

13 – оқушы:  

        1992 жылы 4 маусымда Президент Қазақстан республикасының мемлекеттік жалауы, 

елтаңбасы,  әнұраны туралы.   Қазақстан республикасының заңдарына қол қойды. 

14 – оқушы: 

        1992 жылы 28 қаңтарда  Тәуелсіз Қазақстан республикасының тұңғыш Ата  заңы  

қабылданды 

15- оқушы:  

        1993 жылы 12 қарашада төл теңгеміз дүниеге келді. 

І – жүргізуші 

      Қазақ биі. 

І- жүргізуші: 

           Тәуелсіздік  -  тірегім алмас үнді, 

           Тәтті үміті халқымның   сан  ғасыры 

           Көк байрақты ,  кемеңгер  кемел   ойлы 

           Келбетіңнен  көремін   жалғасымды. 

ІІ – жүргізуші: 

           Тәуелсіздік – шырайлы лағыл  таңсың, 

           Жүректерге үміт боп  жағылғансың 

           Аяулысың  білмеген алақаннан –  

           Суып барып қайтадан табылғансың. 

Қорытынды: 

           Бір ата, бір ананың түлегіміз 

           Бір болсын қайда жүрсек тілегіміз 

           « Бірлік барда  тірлік бар »  деген бабам 

           Бірлік деп бірге соқсын  жүрегіміз! - дей отырып, ашық тәрбие сабағымызды    

            қорытындылаймыз! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тақырыбы: Отбасылық тәрбие 

Мақсаты: оқушылардың отбасы, жанұя туралы білімдерін шыңдай түсе, отбасы 

құндылықтарының маңызын дәріптеу. Оқушылардың  естес ақтау, ойлау қабілеттерін, тіл 

байлығын, өз беттерінше жұмыс істеу дағдыларын дамыту. Оқушыларды ұйымшылдыққа, 

жауапкершілікке, ептілікке, өз ойын жеткізе білуге, отбасы  құндылықтарын сыйлауға 

тәрбиелеу. 

Сабақтүрі:тәрбие сағаты         

Әдісі:әңгімелеу, сұрақ-жауап . 

Көрнекі құралдар: отбасы туралы мақал-мәтелдер, нақылсөздер. 

І. Ұйымдастыру кезеңі 

Сәлемдесу назарын аудару, психологиялық ахуал туғызу: 

Қане, қане, тұрайық, 

              Үлкен шеңбер құрайық. 

              Тұрсақ үлкен шеңберге, 

              Алақанға ұрайық. 

Отбасы-мемлекеттің негізгі буыны. 

Тәрбие – отбасынан басталады, болашақ ұрпақтың еліне, Отанына деген сүйіспеншілігі 

алдымен ата-ананың ықпалы мен қалыптасады. «Дәулет есіктен, ақыл бесіктен кіреді» 

демекші білім бесігі мектептен, тәрбие бесігі отбасынан бастау алады. Отбасының екі 

тірегі-әлпештеген әке мен аялаған ана. Ата-анаға үлкенге қызмет етіп, әкеңнің еңбегін, 

анаңның ақ сүтін өтеу-біздің борышымыз. Бүгін біз «Отбасы-аялы алақан мекені» 

тақырыбындағы тәрбие сағатымызда Бала тәрбиесі, оның жан-жақты дамуы бағытында өз 

ойымызды ортағасалмақпыз. Отбасы-адам баласының түп қазығы, алтын ұясы. Адам 

баласы шыр етіп дүние есігін ашқаннан бастап сол ортаның ыстық-суығына бейімделіп, 

ықпалына көніп, осында ер  жетеді. Отбасы мүшелерінің  жауапкершілігі толығымен 

еразаматқа жүктеледі. Баланы өсіріп тәрбиелеу – әйел  ананың тікелей міндеті. 

Отбасының тәрбиелеушілік міндетіне тікелей байланысты оның тағы бір қызметі бар. Оны 

дамытушы міндет деп атауға болады. Ата-аналар балалардың жеке ерекшеліктерін 

неғұрлым ертерек байқау керек. Сонда ғана балалар өздерінің ішкі қабілеті мен дарынын 

тез дамытады. Жас күнінен бастап олардың қабілетін байқап, соған сәйкес тәрбиелеу, 

бағдар беру қажет. 

Балалардың үздіксіз дамуы, шығармашылық қабілетін іске асыруы отбасынан басталады. 

Әке-шеше балаларына жақсы тәрбие беруге қоғам алдында жауапкер. 

Отбасым - менің жүрегім 

Отбасым - менің тірегім 

Отбасым – менің Отаным 

Тек сен деп соғар жүрегім - дегендей отбасы болашақ ұрпақ бойына адамзаттық 

құндылықтарды және ұлттық рухани байлықтарын сіңіретін тәрбие ошағы. 

Тәрбие отбасынан басталады. Отбасының тірегі әлпештеген әке мен аялаған ана. 

Ата - анаға, үлкенге қызмет етіп, әкенің еңбегін, ананың ақ сүтін өтеу – біздің 

борышымыз. Ата - ана - отбасының негізгі діңгегі, бастапқы дәнекері. Бала әкеден ақыл, 

анадан мейірім алады. 

Әке туралы айтсақ, әке отбасының асыраушысы, қамқоршысы. Ана - отбасының ұйтқысы, 

жылуы, шуағы. 

Отбасы – адам үшін ең жақын әлеуметтік орта. Отбасы белгілі дәстүрлердің, 

жағымды өнегелердің мұралар мен салт-дәстүрлердің сақтаушысы. Отбасында бала алғаш 

рет өмірмен, қоршаған ортамен танысып, мінез-құлық нормаларын игереді. Отбасы 

баланың азамат болып өсуінің негізі болып табылады.  

Отбасының басты қызметі баланы тәрбиелеу. Отбасы тәрбиесі – бұл жалпы тәрбиенің ең 

басты бөлігі. Ата-ана және отбасы мүшелері жас нәресте дүниеге келген күннен бастап, 

оның өміріне қамқорлық жасап, болашағын жоспарлайды және саналы азамат болып өсуі 

үшін қажет жағдай жасайды. Бұған баланың қажеттігін толық қанағаттандыру, оны дене 



және ой еңбегіне үйрету, күн тәртібін дұрыс реттеуге , салауатты өмір сүруге, адал болуға 

тәрбиелеу, жақсылықты үйретуге, жамандықтан жиренуге үйрету, бойында жастайынан 

мәдени құндылықтар мен адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру жатады. 

Балалықтағы іздену, есейгенде нақтылы іске әкеледі.  Бірінші көрнектілік - отбасы, ошақ 

қасы. Cезімтал болғың келсе, балалық дәуіріңе қайта орал. 

Өз ошағында болмаған бақыт көршінің ошағынан келмейді, сондықтан қажымай 

талмай еңбектеніп, бақытты іздеу керек. Өзің іздеп таппасаң, ол қаша береді. 

«Үйге балаларым келсе, барлық дүнием түгел», - деуші еді марқұм анам, қазір өз басыма 

келіп отыр.             Әке суреті де тәрбиелейді , суретке де дұрыс түсе біліңдер. 

Жұбайың жанында болса, жұлдызым төбемде дей бер  Басқаның жұмағының қайда екенің 

білмеймін, өз жұмағым үйімде. 

Екеуге тентек болсаң да, басқаға тентек болма.   Үйленуге барсаң, үйретуге барма 

Туыс та сыйлыстыққа мұқтаж.            Бірақ жанды алдамау керек, ол - бала. 

Поэзияның пірін сәбиі бар анадан сұра, қайда екенін айтады. 

Бала: атаға, анаға, әкеге, шешеге, ағағға, тіпті қала берді үйге келгенқонаққа да 

қарап өседі.    Сәбидің Алласы - анасы.    Ата салты дегеніміз - халықтың салты, адалдық 

пен ақтықтың салты.       Болар бала босағадан.  «Келешек көзі – балада» деп өсіріп 

келеміз. Анаға бала бота болып қала береді, ана жүрегі деген осы, баласын сәби ете    

береді. Eсейген бала еңбекшіл, есірік бала көшешіл.    Eрке бала есік таңдамайды. Біреуге 

тас лақтырма, өз әкеннің басына түсуі мүмкін.      

Біз өз отбасымызға өзіміз қонақ екенімізді ұмытуға әсте болмайды. 

Махаббаттың ұлылығы сонда: уақытпен бірге жасарып жасай да,жырлана да береді.  

 Жаман қатын туысын балағаттар.  

Қазақ отбасы тәрбиесінің өзекті мәселелері педагог- ғалымдар С. Қалиев, М.Смайылова, “ 

Отбасы кішкентай бір мемлекеттік ұя” деп бекер айтылмаған. Әдетте жақсылықтың бәрі 

отбасынан басталады. Отбасы - жұртты жақындастырушы, ұрпақ пен ұрпақты 

табыстырушы, ұрпақаралық тұтастықтың отын жағушы ерекше ұя. Сондықтан да отбасы - 

барша адамзатқа ең жақын, ең қасиетті ұғым. Әрбір отбасында сүйіспеншілік пен 

түсіністік мықты болса, қоғамның діңгегі де берік болады. Адам ең алғаш шыр етіп 

дүниеге келген сәтінен бастап отбасының тәрбиесін алады. 

Ата – анам – өмірдегі ең қымбат адамдарым. Олар мені жақсылыққа әдептілікке, 

адамгершілікке тәрбиелейді. Сабақта да, үйде де ұқыпты, тәртіпті, саналы бала болса екен 

деп тілейді. Әсіресе,”Түп қазығың - Отаның, ар - намысың - тілің, кәусар бұлағың - 

ұстазың, қамқоршың - әкең, ақылшың – анаң” деген сөздері қөңілімде жатталып қалыпты. 

Балдан тәтті не? (бала) 

Шаңырақ иесі кім? (кенже ұл) 

Балаға кім сыншы? (ата-ана) 

Әкеден балаға беріледі (мұра) 

Үйде кім, елде кім қадірлі (үйде қонақ, қарт, бала қадірлі; елде әкім, ұстаз 

қадірлі.) 

Үйдегі алтын қазық кім? (ана) 

«Ұл атадан көрмейінше сапар шекпес» кімнің нақыл сөзі? (Қорқыт ата) 

Қаз да емес, үйрек те емес, 

Дастарханда болмайды 

Бірақ барлық адам дәм татқан (ана сүті) 

Қорытындылау 

- Біз бүгін өзімізге ең жақын, ең қымбат анамыз, қамқор әкеміз, қайырымды ата - әжеміз, 

аға - әпкеміз, іні - қарындасымыз туралы айттық. Отбасы – ол ең жақын адамдардың 

ошағы. Әрқашан отбасы мүшелерін сыйлап, құрметтеу керек. 

Білуі керек: Отбасы мүшелерін құрметтеп, сыйлай білуі керек. 

Болуы керек: Отбасында әдепті, сыйлы болуы керек. 

Жасай білуі: Берілген тапсырмаларды орындай білулері керек 



Бақ жарияланымдары 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


