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Сабақтың мақсаты:    Қазақтың жаңа заманның жаңа әндері - эстрада жанры 

туралы білімдерін қалыптастыру;  

                        

Сабақтың міндеттері:  

Білімділік: қазақ эстрадасының қалыптасуындағы көш бастаушы Роза 

Бағланованың еңбектерімен және композитор Шәмші Қалдаяқов 

шығармаларымен таныстыру 

Дамытушылық:  оқушының ән орындау, музыкалық есту қабілетін 

дамыту,эстрадалық музыкаға сүйіспеншілігін арттыру. 

Тәрбиелік:  ән арқылы еңбек етуге баулу,өнерді сүюге тәрбиелеу. 

                                                                                                                                                  

 

Сабақтың әдістемелік мақсаты:сабақтың тиімділігін көрсету 

Сабақтың типі : дәстүрлі  

Сабақтың түрі: жаңа білімді меңгерту 

Сабақтың әдіс-тәсілдері: ой қозғау, түсіндіру,музыка тыңдау,ән айту,сұрақ-

жауап,көрнекілік әдістері,топтастыру. 

Сабақтың көрнекілігі,құрал-жабдықтар: Шәмші Қалдаяқовтың портреті, 

Роза Бағланованың  суреттері,баян,үнтаспа 

Пәнаралық байланысы:   әдебиет,тарих, бейнелеу өнері.  
 

 Сабақтың жоспары: 

І.Ұйымдастыру кезеңі 

ІІ. Сабақ мақсатын қою бөлімі   

ІІІ. Жаңа сабақ 

ІҮ.Бекіту 

Ү.Қорытындылау 

ҮІ.Үйге тапсырма беру 

ҮІІ.Бағалау 

 

Қолданылған әдебиеттер 

Музыка оқулығы:Алматы  «Атамұра» 2015  

 

 

 

 

 

 

 



Сабақтың барысы: 

І.Ұйымдастыру кезеңі. 
Сабаққа оқушылар Шәмші Қалдаяқовтың «Ақ сұңқарым» әнімен кіреді.  

Саламатсыңдарма балалар!Құрметті ағайлар мен апайлар бүгінгі ашық 

сабағымызға хош келіпсіз! Оқушыларды түгендеу,  оқушылардың назарын 

сабаққа аудару. 

Ой шақыру. 

 –Қандай ән тыңдадық? 

 -Әнді кім орындады? 

 -Осындай әндер музыканың қандай түріне жатады деп ойлайсыңдар? 

ІІ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы:«Ақмаңдайлымды»әуелеткен Роза Бағланова. 

Қазақтың жаңа заманның жаңа әндері - эстрада жанры туралы әңгіме қозғап, 

Ш.Қалдаяқов пен М.Шахановтың «Арыс жағасында» әнін үйренеміз. 

ІІІ.   Жаңа сабақты түсіндіру                                                                                
    ХХ ғасырдың ортасынан бастап Қазақстан мәдениетінде жаңа заман 

әндері дүниеге келе бастады. Қазақстанда Еуропа мәдениетінен бастау алған 

эстрада жанры пайда болды.  Эстрада әндері тыңдауға жеңіл,бір ырғақта 

жүретін,мазмұны жағынан әртүрлі тақырып – тарды қамтиды: 

табиғат,махаббат,патриоттық,лирикалық,т.б.Дәстүрлі әнденрде бір адам   

сөзін де, әнін де өзі шығарып, өзі орындайтын болса(Ақан сері,Біржан 

сал),жаңа заман ән-дерінде композитор музыкасын, ақын сөзін жазады.Ал 

жаңа әнді халықтың жүрегіне жеткізіп,ел арасына тарататын әнші-

орындаушылар болған.Осындай жаңа бағытта көп-теген жаңа заман 

композиторлары мен әншілер көбейді. 

     Қазақтың эстрада жанрын қалыптастыруда халықтың биік бағасын 

алған, әндерін әрбір  қазақ баласы шырқай кететін әйгілі композитор Шәмші 

Қалдаяқов болды.Ал Шәмшінің    көптеген әндерін елге танымал еткен Роза 

Бағланова еді.Қазақ эстрадасының көшін бас-  таушы Роза Бағланова деп аса 

мақтанышпен айта аламыз.Роза Бағланова қөптеген жаңа   заман әндерін 

алғаш рет ел арасына таратып, жаңа буын әншілердің шығуына зор ықпа-лын 

тигізді. Ол осындай қажырлы еңбегі үшін «Халық Қаһарманы» атағына да ие 

болды. 

      Ал енді Шәмші Қалдаяқовтың «Ақмаңдайлым» әнінің қыскаша шығу 

тарихына құлақ  түрейік. 

   «Күз мезгілінің жайма-шуақ, жадырап тұратын күндерінің бірі 

болатын.Саябақта арман мен қиялға беріле бір-бірімен сырласқан 

жастар.Саябақты аралап жүргендердің ішінде  Шәмші де бар ол сезімімен 

сырласып алабұртқан жастарды көзінің қиығымен бір шолып, терең ойға 

батады.Көңілін көптен мазалаған бір әуен бар. Ойы сәл саябырлап барып, ол   

қайыңның түбіндегі бір орындыққа жайғаса кетеді.Сол уақытта жаңағы әуен 

жүрегінің түбіне тұрақтап,асау көңілі орнына түскендей болады.                                                             

Шәмші Қалдаяқов өлеңдерін жиі оқитын ақын Мұзафар Әлімбаевты 

«Балдырған» журналының редакциясына арнайы ізеп барады. Барған бойда 

жаңа туған әніне мәтін жа-зып беруін өтінеді . Ыңылдап әуенін де орындап 

береді. Шәмшінің әуенініе сүйсінген  Мұзағаң өтінішін жерге қалдырмай 



«Ақмаңдайлым» өлеңін жазады. Ертеңіне екеуі «Бұл әнді кімге ұсынамыз?»-

деп кеңеседі. Сөйтіп,бұл әнді Шәмші ағамыз бен Мұзафар Әлім-баев Роза 

Бағлановаға ұсынады» 

Ал Роза Бағланова «Ақмаңдайлым» әні жайлы былай деп еске алады: «1953 

жылдары Мұзафар Әлімбаев пен Шәмші Қалдаяқов үйге келді. «Сізге өлең 

жазып едік.Қалай болар екен?» -деп күй сандыққа отыра қалып, 

«Ақмаңдайлым» әнін орындап берді.Үш күннен кейін-ақ бұл әнді 

жаттап,үкімет басшыларының қатысуымен болған концертте орын-дадым. 

Ойпырым-ай,халықтың қошеметін айтсаңшы! Әсіресе: 

        Айналдым ақмаңдайлым, 

        Ақылдым,бал таңдайлым. 

        Жалында,жас дәуренде 

        Ұялма жан сәулем де.   

        Жақсылықтың жоқ, сәулем, ерте-кеші, 

        Жадырашы, назданшы, еркелеші, - 

деп қайырмасын айтқанда қайта-қайта қол соғып, сахынадан жібермей 

қойды» . Сөйтіп, Шәмші Қалдаяқовтың «Ақмаңдайлым» әні дүниеге келіп, 

әлі күнге дейін халықтың ықы-ласына бөленіп келеді. 

 

Ән тыңдайық! 

Роза Бағланованың орындауында Шәмші Қалдаяқовтың «Ақмаңдайлым» 

әнін тыңдап        көрейік. 

1) Әннің ырғағы мен екпіні қандай?   (би ырғағында,орташа вальс екпіні) 

2) Ән мазмұны саған қандай ой тастады?   

 
Дауысымызды жаттықтырайық. 

гамма («до»мажор);      до,ре,ми,фа,соль,соль,фа,ми,ре,до;      

до соль,фа,ми,ре,до; 

 

Жаңа ән үйрену. 

«Арыс жағасында»  Әнін жазған Ш.Қалдаяқов. Өлеңін жазған М.Шаханов. 

Эстрадалық әндердің негізгі тақырыбы махаббат жайлы болды .Жарты 

ғасыр бойы Ш.Қалдаяқов пен М.Шахановтың «Арыс жағасында» әнін 

артистер де,кез келген әншілер де орындайды 

 
Сергіту. 
«Вальс» би қимылын жасап үйрену  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                         Қазақтың белгілі композиторы.    

 

 Шәмші әндерін әйгілі әншілер                               Қазақстанның халық артисі .   

Роза Бағланова,  

Бибігүл Төлегенова, 

Зейнеп Қойшыбаева,                                                              

Роза Рымбаева                                                                

                                                                                             Вальс падишасы, 

Оңтүстік Қазақстан                                                            300 жуық әндері бар    

 облысы  Отырар                                       

ауданында дүниеге келген                                                    

                                                                                                                                                                                                                        

Эстрадалық ән жанрында өзіндік қолтаңбасын жасаған талантты композитор                                                                       

«Арыс жағасында»,   «Сыр сұлуы», «Кешікпей келем деп ең», «Бақыт 

құшағында», «Қайықта», «Ақ бантик», «Ана туралы жыр»т.б.      «Менің 

Қазақстаным»- Мемлекетіміздің «Гимніне» айналды 

                                                                                                                  

Қазақтың  әйгілі әншісі.Қазақтың және КСРО халық әртісі. 
Қызылорда облысы, Қазалы ауданында дүниеге келген. 

  

Екінші дүниежүзілік соғыс                                         Әнші Венгрия,Германия, 
жылдары майданда өнер                                            Қытай, Польша, Ауғанстан, 

көрсетіп  1945 жылы ,                                                  Үндістан,Австрия, Белгия 

9 мамырда Берлиндегі                                                  Бирма,Швеция, Канада                                                            

«Жеңіс»концертіне қатысқан                                      т.б. көптеген  шет  

                                                                          мемлекеттерде  өнер                     

                                                                              көрсетіп, қазақ әндерін 

                                                                                       бүкіл әлемге паш еткен. 

1946ж.Мәскеуде өтк ен                                         

бүкілодақтық                                                                 Осындай  мәдениет пен                            

эстрада әншілері                                                           өнердегі ерен еңбегі 

2-конкурсы дипломаты,                                               үшін «Халық қаһарманы» 

1949жылы Бухаресте өткен                                         атағына ие болған 

бүкіл дүниежүзілік 

жастар мен студенттерінің  

2-фестивалінің лауреаты 

 

ІV.Бекіту. 
1.Қазақстанда эстрада жанры қай уақытта қалыптаса бастады? 

2. Эстрада әндерінің дәстүрлі әндерден ерекшелігі неде?                                                             

3.Қазақ эстрадасының қалыптасуына ықпал еткен композитор мен әншіні 

білесің бе?                                                        

4.Шәмші Қалдаяқовтың «Ақмаңдайлым» әні дүниеге қалай келді? 

 

 

Ш.Қалдаяқов     

(1930-1992) 

Роза 

Бағланова   

(1922-        

2011) 



V.Қорытынды. 

Балалар,бүгінгі сабақ ұнады ма және неліктен ұнады?     

 Халық сюйген әйгілі эстрадасының көшін бастаушы  әншісі Роза  Бағланова  

Шәмшінің көптеген әндерін елге танымал еткен және Қазақтың эстрада 

жанрын қалыптастыруда халықтың биік бағасын алған, әндерін әрбір бала 

шырқай кететін әйгілі композитор  Шәмші Қалдаяқовтың еңбектерімен 

таныстық, әндерін тыңдап,орындап үйрендік .                                                         

Қорыта айта кететін болсақ,балалар Өнерлі адам артында жақсы із 

қалдырады. «Еңбек етсең, емерсің!» -деп халық бекер айтпаған.  

VІ.Үйге тапсырма беру. Ш.Қалдаяқовтың «Арыс жағасында»әнін жаттап 

алу, «Ақмаңдайлымды» әуелеткен Роза Бағланова туралы оқып келу.81-83 

бет. 

 
VІІ.Бағалау.  
Бүгін сабақта өте жақсы баға алғандар:                   

Жақсы баға алғандар: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


