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Тараз қаласы  



Айналайын анашым! 

Мақсаты:  Балаларға көктем туралы, 8 наурыз мерекесі  туралы түсінік 

беру.Отбасындағы ананың орнын , анаға деген құрметті ұғындыру, ана мен 

баланың арасындағы байланысты барлық жанрлар бойынша көрсету.(Мақал- 

мәтелдер, өлең тақпақтар айту) 

Дамытушылық: Көктем мезгілінің құбылыстарын, анаға қалай 

көмектесетіндері туралы өз ойларын жеткізу арқылы байланыстырып 

сөйлеуге талпындыру, сөздік қорын жетілдіру, ойын арқылы ой-өрісін 

дамыту. 

Тәрбиелік: Отбасына, туыстарына деген мейрімділік, қамқорлық 

кішіпейілділік, адамгершілік құндылықтарына тәрбиелеу, достыққа, 

ұйымшылдыққа баулу, әдемілікті сезіне білуге үйрету. 

Көрнекі-құралдар: мультимедиялық тақта, гүлдің күлтелері. 

1.Балалар сазды әуенмен  безендірілген залға кіреді.Шеңбер болып 

тұрады,қонақтармен сәлемдеседі. 

Жүргізуші: Ана десем, сезім билер тым ыстық, 

                    Жарасымды адамдарға туыстық 

                     Бар адамға берсе адамның мейірін  

                     Орнар еді бар әлемде тыныштық.- дей отырып бүгінгі аналарға 

арналған тәрбие сағатымызды бастайық. 

Сабағымызды жақсы тілектермен бастайық 



 

Балалар: 

Аспанымыз ашық болсын! 

Еліміз тыныш болсын! 

Денсаулығымыз мықты болсын! 

Аналарымыз аман болсын! 

(балалар тілек гүл күлтелерін жапсырады) 

Жүргізуші: Ал ендеше балаларымыздың тақпақтарын тыңдайық. 

Қамарсұлу:Құшағына кіргенде 

                     Жылынамын бір демде 

                     Не жетеді көзіңе  

                     Мейірімді күнне де 

 Жанжігіт:    

Үн қатасың бал тілмен  

Еркелеймін әр күн мен 

Құттықтаймын анашым 

Сегізінші наурызбен 

Ағаділ, 

 Өлең айтып би билеп  

Тойларында балалар 

Бағалаймыз еңбегін  

аман болсын аналар 



 

Бауыржан: Шалқып тасып әніміз 

Жадырасын жанымыз 

Ана сені құттықтап  

Ән саламыз бәріміз 

 

Жүргізуші: Ал ендеше анамызға арналған әнімізді айтайық. 

Хор: «Анашым !» әні 

Даниял: Түнде сергіп жатпаған 

Күндіз тыным таппаған 

Анашым деп мақтаған  

Айналайын ақ мамам 

 

Айсұлтан:  Алақаны ақ самал 

Мәпелеген жан анам 

Көкте күнім батса да  

Өзің күнсің балаңа 

 

Аимира:       

Баланың да тілегі 

Даланың да тілегі 

Шармашын ешқашан 

Аналардың жүрегі 

 

Әсем: 

Теңдесі жоқ данасың 

Арқа тұтар панамсың  

еңбегіңді  ақтайын 

Аман болшы анашым 

 



 Юсуф: 

Бар өмірдің жүрегі  

Өзің алтын ордамсың 

Тіршіліктің тірегі 

Уайымың болмасын 

 

 Димаш: 

Аналарды сүйеміз 

Сөзін ойға түйеміз 

Әжені де ардақтап 

Әдеппен бас иеміз 

 Арсен:              Ананың біз гүліміз  

                          Ана-біздің күніміз 

                          Ұландарды қуантып 

                           Ұзақ өмір сүріңіз 

 

                           Мерекесі бүгін  

                           Әже анамның  

                           Сыйлайыншы гүлін 

                           Жарқын даламның 

Жүргізуші: Жарайсыңдар балалар аналарыңды өте қатты жақсы көреді 

екенсіңдер.Көктем мезгілі аналардың мерекесін алып келді, Балалар көктем 

мезгілінің тағы қандай ерекшеліктерін білесіңдер? 

Балалар: Күн жылына бастайды, қар ериді су ағып сай-салаға толады, құстар 

ұшып келеді, ағаштар бүршік атады, гүлдер көп өседі. 

Жүргізуші: Міне керемет, бүгін бізге көрікті көктем қонаққа келіпті. 

Қанекей бәріміз көктеммен сәлемдесейік. 

Балалар: Сәлеметсіз бе! 

Көктем: Сәлеметсіңдер ме балалар! Мен сендерді қатты сағындым, өздерің 

өсіп кетіпсіңдер, сендермен қайта қауышқаныма қуаныштымын. 

Жүргізуші: Әрине, бізде өте қуаныштымыз, төрлет біздің балалардың 

өнерлерін тамашалап отыр. 

(балалар көктем туралы тақпақтар айтады) 

 Айзере:     Бар табиғат нәр алып 

                    Шыға келер жаңарып 

                    Қызғалдақтай құлпырған  

                    Көктем біздің балалық 

Олжас:       Сылдыр қағып ақ бұлақ 



Күйге салып жатты бақ 

Таудан аққан өзен де  

Гүрілдеді қаттырақ 

Ақ қар еріп 

Су көбейіп  

Сай-салаға толады, 

Ағаш басы бүршік атып 

Гүл бәйшешек толады. 

Көктем:   Жарайсыңдар балалар қандай керемет. 

Жүргізуші: Ал енді біздің балалардың әнін тыңдаймық. 

Хор:  «Көбелек»әні 

Көктем: жарайсыңдар балалар, өте ақылды, өнерлі балалар екенсіңдер, ал 

енді мен сендер сияқты басқа да балалардың өнерлерін тамашалайын. 

(Көктем шығып кетеді) 

Жүргізуші; балалар біз анамызға арнап, ән, тақпақтар айтамызал, 

аналарымыз туралы не білеміз? 

(Балалар анасы туралы айтады) 

Жүргізуші; бәрің де аналарыңды жақсы көресіңдер, ал қалай 

көмектесесіңдер? 

Балалар: Мен үй жинаймын, мен гүлге су құямын т.б. 

Өте тамаша; Ата-бәйтерек, ана-бұлақ, бала-жағасындағы құрақ- деп тегін 

айтылмаған болар.Ал енді балаларымыздың білетін мақалдарын тыңдайық. 

 

Ата көрген оқ жонар 

Ана көрген тон пішер 

 

Ананың сүті-бал 

Баланың тілі-бал 

 

Қыз өссе-елдің көркі 

Гүл өссе-жердің көркі 

 

Анаға құрмет 



Балаға-құрмет 

 

Табағын көріп асын іш 

Анасын көріп қызын ал 

 

Шешеге қарап қыз өсер 

Әкеге қарап ұл өсер 

 

Ананың көңілі балада 

Баланың көңілі далада 

 

Бәрі бірге : Ана сүтін ақтамағанды, ешкім мақтамайды. 

Жүргізуші:  жарайсыңдар балалар, ал енді барлығымыз экранға назар 

аударайық. (Көкек ана ертегісін тамашалау.) 

Ертегіден не түсіндік? 

-Балалар, балалары тыңдамай қойған соң анасы ренжіп құс болып ұшып 

кетті. 

-Көрдіңдерме ешқашан аналарыңды ренжітуге болмайды, тілін алмай қоюға 

болмайды (тілек гүліне жақындаймын)гүлдің сабағын ұстап, бұл сендердің 

әкелерің болса, жапырақ ол сендердің аналарың , ал сендер ең әдемі жері 

күлтелерісіңдер, бір-біріңмен байланыстысыңдар, сондықтан ешқашан 

біріңді ренжітпей бірге өмір сүру керексіңдер-дей отырып бүгінгі 

сабағымызды аяқтаймыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


