
Шоқан Уәлиханов атындағы Бөлтірік шешен ауылы орта 

мектебі 

 

Қатысушының аты- жөні: Әбдіпайыз Таңшолпан  

Жас мөлшері: 15 

Облыс, аудан (қала) немесе ауыл – Жамбыл облысы, Талас 

ауданы, Бөлтірік шешен ауылы  

Білім беру ұйымының аталуы -  Шоқан Уәлиханов атындағы 

орта  мектебі 

Байқау номинациясы, бұйымының аталуы: Үздік қағаздан 

оригами, киізден жасалған үздік бұйым 

Қатысушы жетекшісінің аты- жөні - Оспанова Ғайни 

Байқау жұмысының жасалған уақыты - 03.03.2016 ж  

 

 



Киізден жасалған үздік бұйым 

 

 

Киіз қыпшақтар, ыдыс-аяқ салатын аяқ қап, кебеже, 

сандық салатын әбдірақаптардың тұрмысқа пайдалы 

болғандығынан да киіз үйдің ішін әдемілеп, көркем 

безендіруде алатын орыны ерекше маңызды болады. Бұл 

жиһаздар көркемдігімен көз тартады.  Жұқа ақ киіздің 

бетіне еркін орналасқан ою өрнек үлкен киіз кілемдердегі 

қатаң тәртіппен жүйелі салынған күрделі кестелеулерге 

қарағанда жеңілдік, әдемілік және талғампаздығы сездіреді. 

Қазақтың киізден жасалған бұйымдарының көптеген 

түрлерін, олардың дайындау техникасын, ою өрнек 

сырларын және бояу түсінің шешімдерін сараптай келгенде, 

киіз басу және өңдеу өнері ұрпақтан ұрпаққа барған сайын 

жетілдіріле отырып, қазақтың халық шеберлерінің қазіргі 

жоғары дәрежедегі ұлттық өнерін қалыптастыруды да 

қортынды жасауға болады. 



Қатты қағаздан жасалған оригами 

 

 

Оригами (жапонша – “бүктелген қағаз”) – ежелден 

келе жатқан қағаздан әр түрлі пішіндер жасау өнері. 

Бұл қолөнер түрі қағаздың алғашқы отаны – Қытай 

мемлекетінен бастау алады. Алғашқы кезде оригамиге 

тек жоғарғы мансапты бай-ауқаттылар ғана қол 

жеткізген болатын. Екінші дүниежүзілік соғысынан 

кейін оригами Шығыс, Еуропа және Америкаға дейін 

тарала бастады. Оригамидің ең қарапайым түрі 

шаршы пішінді қағаздан жасалады. 
 



 

Жасалу жолдары (оригами) 
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Жасалу жолдары (киізден жасалған) 

 

 

 
 

 

 



Шоқан Уәлиханов атындағы Бөлтірік шешен ауылы орта 

мектебі 

 

Қатысушының аты- жөні: Сәтекбай Ислам  

Жас мөлшері: 16  

Облыс, аудан (қала) немесе ауылы – Жамбыл облысы, Талас 

ауданы, Бөлтірік шешен ауылы  

Білім беру ұйымының аталуы -  Шоқан Уәлиханов атындағы 

орта  мектебі 

Байқау номинациясы, бұйымының аталуы: Ағаштан (білге), 

пластиктен (ұшақ) 

Қатысушы жетекшісінің аты- жөні – Бұралхиев Еркін 

Байқау жұмысының жасалған уақыты - 03.03.2016 ж 

 

 

 

 

 



Ағаштан жасалған (Білге) 

 

Бiлге қаған (көнетүркіше Arslan Bilge qaγan; қыт. 毗伽可汗 — Бике 

кыхан,Могилян) (683—734) — Түрік Елінің 717—734 жж. билік құрған 

қағаны. 

Ол 683 ж. Орхон өзенi бойындағы Өтүкенде туған. Құтлық 

қағанның(Елтерістің) үлкен ұлы, Күл-тегіннің ағасы. Шешесі Елбілге қатұн. 

«Ашина»текті. 

Түрiк Елінің бiрегей тұлғасы атанған ол iнiсi Күлтегiнмен бiрге елдің қамы, 

жердің тұтастығы үшін күресіп, көшпелiлер тарихында ұлы империяның 

іргесін бекітті. Ол күллi көшпелiлер империясының тұғырын сомдап, түрiк 

тектес этностардың бiрлiгiн сақтай отырып, елдiң мұңы, жердiң қамы үшiн 

«түнде ұйықтамай, күндiз отыра алмай» күресті. 

 

 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%82%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/717
https://kk.wikipedia.org/wiki/734
https://kk.wikipedia.org/wiki/683
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BD_%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BDi&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%82%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%82%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%BB-%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

Пластиктен жасалған (ұшақ) 

 

 
 

 

Жасалу жолдары. 

 
Қалдық құтыдан, пластиктен, құты 

қақпақтарынан және пва клей,  түрлі – түсті 

гуашь, нығайтқыштарды пайдалана отырып 

жасалған ұшақ бұйымы 


