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Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан - 2030» 

стратегиялық даму бағдарламасындағы Қазақстан халқына Жолдауында: 

«Қазақстанның әрбір азаматының денсаулығы мықты, хал-ахуалы жақсы 

болуы тиіс», - деп атап көрсеткен болатын. Болашақ Қазақстанның жастары 

отбасының ұйтқысы болатын, демалыс уақытында бос уақытын тиімді 

өткізуге, денсаулығына көңіл бөлуіне, салауатты да тәрбиелі, экологиялық 

сауатты, шыныққан шымыр азамат етіп тәрбиеленуіне, ауасы таза, көк 

желекті дамыған елде тұруы керек. 

Балалардың білім алуынан тыс демалыс кезінде жасөспірім ортақ істің 

ұйымдастырушысы, әрі белсенді қатысушысы болуға үлкен мүмкіндік 

алуына себеп болады. Лагерьдегі балалардың өмірі, бос уақыты қызықты, 

тартымды өтуі – тәлімгерлердің қолында. 

 Ойын – халықтың баланы әдептілікке, сауаттылыққа баулитын 

құралдың бірі. Ойын – балаға қарым-қатынас жасаудың әдіс-тәсілдерін және 

заттармен іс-әрекет жасауды үйрететін, баланы тәрбиелеу мақсатында 

қолданылатын балалар әрекетінің бір түрі. Ойын арқылы бала тұлға ретінде 

дамиды, оның психикасы қалыптасады. Сонымен бірге ойын баланың 

денесін ширатады, зейінін ашады, басқа балалармен бірге сыйласып, бірге 

жұмылып жұмыс атқаруға дағдыландырады.  

Ойын әрекеті мазмұнынан, әлеуметтік сипаты, баланың қоғамдық өмір 

сүретіндігімен байланысты. Ол алғашқы айлардан бастап-ақ 

маңайындағылармен қарым-қатынас жасауға ұмтылады, соның арқасында 

қарым-қатынас жасау құралы. Ойын – бала әрекетінің негізгі түрі. Ойын 

ойнағанда бөлме теңіз де, ұшақ та, темір жол вагоны да болуы мүмкін. 

Балалар ойын кезінде тыныш отыра алмайды. Тіпті жалғыз баланың өзі де 

сөйлеп жүреді. Сондықтан, ойын барысында тілдесім үлгісі қалыптасады. 

Ойын таза ауада, кең алаңдарда жас ерекшеліктерін ескере отырып өткізілуі 

қажет. 

Ойындар мазмұнына қарай, өзіне тән ерекшеліктеріне қарай сюжетті-

рөлдік, драматизациялық, дидактикалық құрылыс ойындары, қимылды 

ойындар, спорттық, ұлттық ойындар болып бөлінеді. 

Балаларды сауықтыру лагерьлерінде балалармен ойналатын төмендегі 

ойындарды ұсынамыз. 

 



 

 

«Кім шапшаң?» 

Мақсаты: балалардың логикаларын, сөздік қорын 

дамыту.  

Бұл ойын жаз мезгілінде көгалда, алаңда, ашық 

далада ойнатылады. Ойынға 2 ойыншыдан 20-ға 

дейін қатыса алады. 

Ойынға жиылғандар қатар-қатар сап құрып тұрады 

да, қолдарындағы көлемі бірдей тасты не допты 

(кішірек) кезектесіп лақтырады. Ең жақын түскен тастың, не доптың иесі 

лақтырылған барлық тастарды (не доптарды) жиып әкеліп ойыншылардың 

әрқайсысына үлестіріп береді. Лақтырушылардың ішінде кімде-кім үш рет 

алысқа лақтырса, сол жеңімпаз атанып ойыннан шығады. Ойын сол 

тәртіппен жүре береді де, екінші және үшінші жеңімпаздар анықталады. 

Тас не доп түскен жердің алыс-жақындығы лақтырылған заттың алғашқы 

түскен орны болып белгіленеді. Бұл ойын қатысушыларды алысқа лақтыра 

білуге жаттықтырып, таза ауада дем алып, денелерін шынықтыруға 

мүмкіндік береді. 

 

 «Күн мен түн» 

Мақсаты: балалардың қиял әлемін, есте сақтау 

қабілетін, шапшаңдығын, сөздік қорын дамыту, 

ұжымдылыққа тәрбиелеу. 

Ойынға қатысушылардың барлығы шеңбер жасап 

отырады, ал жүргізуші сол шеңбердің  тура ортасында 

болуы керек. Жүргізуші «Күн» дегенде барлық 

ойыншылар орындарынан тұрып өздерінің тіршіліктерімен айналысады (би 

билейді, ән салады, күледі, сөйлеседі), ал «Түн» дегенде барлығы ұйқыға 

кетуі керек. Осылай ойынның басынан аяғына дейін жүргізуші 

ойыншыларды әбден шатастыруы қажет. Қай ойыншы жаңылып қалса, сол 

ойыннан шығып отырады. Соңында қалған ойынша жеңімпаз атанады. 

 

 

 «Жасырынбақ» 

Мақсаты: балалардың есте сақтау, ойлау қабілеттерін 

дамыту, шапшаңдылыққа тәрбиелеу. 

Жасырынбақ ойыны әдетте жаз мезгілдерінде, ай 

жарықта кең алаңдарда, ал күндіз жасырынатын 

қуысы бар жерлерде өткізіледі. 

Ойыншылар көмбеге жиналған соң саусақ санау 

арқылы кімнің тығылушы, кімнің іздеуші екенін 

анықтайды. Ойынның жүргізушісі көзін жауып, қатты айқайлап, елуге дейін 

санайды да (осы кезде ойыншылар жасырынып үлгерулері керек). Ол 

жасырынған ойыншыларды іздеуге кіріседі. Іздеуші екінші рет кезекші 
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болмас үшін бірінші көрген ойыншыдан көмбеге бұрын жетіп, хабар беруі 

керек. Сосын асықпай басқаларын таба береді. Тағы бір ескеретін жай: 

іздеуші жасырушыны көрмейінше, «шика» демейінше, өз бетінше жүгіріп, 

көмбеге келмеуі керек.  

Ойын қараңғыдан қорықпайтын батыл, түнде бағдарды дұрыс аңғара білуге, 

сезімталдыққа тәрбиелейді. 

 

«Шалма тастау» 

  Мақсаты: балалардың ойлау қабілеттерін 

дамыту, шапшаңдыққа, мұқияттылыққа тәрбиелеу. 

Ойынға қатысушылар жиналып, ойнайтын 

алаңды таңдап алады. Сол жерден меже белгіленеді, 

он метр жерге қазық қағылады немесе бұтағын 

жоғары қаратып, қу томар тасталады. Содан кейін 

ұзындығы сол қазыққа немесе томарға еркін 

жететіндей арқан әзірленіп, бір жағын ілмектеп, шалма жасайды. 

Орталарынан біреуін ойынның жүргізуші етіп тағайындайды да, соның 

басқаруымен жиналғандар кезектесіп, әлгі қағылған қазыққа немесе 

томардың бұтағына шалманы кезектесіп тастай бастайды. Ол үшін 

белгіленген көнбеде тұрған ойыншы, арқанның бір ұшын сол қолына 

ұстайды да, екінші шалма жағын оң қолының шынтағына орап, шеңберлеп 

алады да қазыққа не томарлы бұтаққа лақтырады. 

Ойынға қатысушылардың санына қарай кезек төрт-бес рет 

қайталанады. Шалманы нысанға кім көп түсірсе, сол жеңеді. Жеңіске жеткен 

ойыншының құрметіне өлең айтылып, ән шырқалады. Ойын жалғаса береді. 

 

 

«Асық ойындары» 

Мақсаты: ұлттық ойындар арқылы балалардың 

бойындағы ұлттық қасиеттерін, ойлау қабілетін 

дамыту, адамгершілікке, шапшаңдыққа, 

мұқияттылыққа тәрбиелеу. 

Ұлттық ойындары көбінесе әр халықтың 

әлеуметтік-экономикалық жағдайларына, 

шаруашылық мүмкіндіктеріне байланысты 

қалыптасқан. Қазақ халқының ұлттық ойындарының 

көбі табиғи заттармен ойнауға негізделген. Мал 

шаруашылығына негізделгендіктен, қазақ халқының ұлттық ойындары да 

осыған икемделеді. Әсіресе, қойды көп өсіргендіктен, балалар ойынының 

көбі қой асығымен байланысты болып келеді. Сондықтан асық ойындары 

ұлттық ойындарының ішіндегі бұрыннан келе жатқан көне ойынның бірі 

болып табылады. Асық ойыны баланың кіші жасынан бастап нерв жүйелерін 

шыңдап, оларды дәлдікке, ұстамдылыққа, байсалдылыққа тәрбиелейді. 

Мұндай қасиеті болмаса, адамда төзімділік, шыдамдылық та болмайды. 

Ондай қасиеттер баланың бойында болмаса, адам ойын барысында да, өмірде 
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де көздеген мақсатына жете алмайды. Бұл ойынның еңбектеген баладан, 

еңкейген кәріге дейін ойнайтын түрлері болған.  

 

 

«Айгөлек» 
Мақсаты: балаларды ұжымдылыққа, 

адамгершілікке, жауапкершілікке тәрбиелеу. 

Айгөлек - ұлттық ойын болып есептелінеді. Айлы 

кеште, кең далада өткізіледі. Ойынға қатысушылар 

екі топқа бөлінеді. Олардың сандары да, жас 

мөлшерлері де бірдей болулары керек. Екі топтың 

да бастаушысы болады. Аралары 10-15 метрдей 

болуы шарт. Екі топ бір-біріне сөз тастап, күш көрсетіп, өнер жарыстыра 

бастайды. Екі жақтың ойын бастаушылары орталарынан бір қыз бен бір 

жігітті шығарып, олардың қолына бір ақ тас, бір қара тас береді. Олар екі 

тасты ешкімге көрсетпей, уысында қысып тұрады да: сен қай қолдағы тасты 

қалайсың? - деп сұрайды. Бастаушылардың біреуі: «мен оң қолдағы тасты 

қалаймын»,- дейді, екіншісі сол жақ қолдағы тасты алады. Қайсысында ақ тас 

болса, сол топ ойынды бастайды. 

Бірінші топ: 

Айгөлек-ау, айгөлек, 

Айдың жүзі дөңгелек. 

Күші мығым, қуатты, 

Екпіні желдей өршіген, 

Шепті бұзар ер керек. 

Екінші топ: 

Айгөлек-ау, айгөлек, 

Айдың жүзі дөңгелек. 

Күші мығым, қуатты, 

Екпіні желдей өршіген, 

Саған қандай ер керек? 

- дейді. 

Алдыңғы топ: 

Айгөлек-ау, айгөлек, 

Айдың жүзі дөңгелек. 

Күші мығым, қуатты, 

Екпіні желдей өршіген, 

Бізге пәлен ер керек, 

- деп бір ойыншының атын атайды. 

 

Ол тобынан шығып, бір-екі қадам жасап: 

Айгөлек-ау, айгөлек, 

Айдың жүзі дөңгелек. 

Сайысқанда саспайтын, 

Самал күнге бастайтын, 



Пәлен деген ер шыққан, 

Топ бұзуға мен шыққам, 

- деп сол жүгірген бойы қарсы топты жарып өтпек болады. Ол екпінді, күшті 

болса, топты жарып өтіп, өзі қалаған бір қызды, не бір жігітті жетектетіп өз 

тобына алып келеді. Егер ол топты жарып өте алмаса, сол топта өзі қалып 

қояды. Ендігі шақыруды екінші топ бастайды. Сөйтіп, ойын жалғаса береді, 

ойын барысында дөрекілік көрсетуге, жұптасқан жұдырықты жүгіріп келе 

жатқан ойыншыға қарсы қоюға болмайды. Жүгірген ойыншы да ойын 

ережесін сақтауға тиіс. 

 

 

«Сақина салу» 

Мақсаты: балалардың ойлау, есте сақтау қабілеттерін 

дамыту, мұқияттылыққа, жауапкершілікке тәрбиелеу. 

Сақина салу – жеребе арқылы бір қыз, бір жігіт ортаға 

шығады. Ал қалғандары екі қолдарын уыстаған күйі 

тізелерінің үстіне қойып отырады. Қыз қолындағы 

сақинаны  әр ойыншының уысына салғандай ыңғаймен 

ойынға қатынасушыларды түгел аралып өтеді. Содан кейін жігітке: 

«Сақинаны тап!» деп бұйырады. Барлық ойыншы сақинаны іздей бастаған 

жігітке қарап, қуыстанып сезіктенгендей  кейіп байқатады. Жігіт өзі ұйғарған 

ойыншыдан: «Сақинаны бер!» деп сұрайды. Тапса, сақинаны ұстап отырған 

ойыншы айып тартады. Таппаса, іздеушінің өзі айып тартады. Ал айыпты 

өтеу  көпшіліктің қалауы  бойынша орындалады. Оның түрі де ән салу, 

жұмбақ шешу, жаңылтпаш айту, салмақ көтеру секілді қызықты болғаны 

жөн. Осыдан кейін ортаға келесі жұп қыз бен жігіт шығарылады. Бұл ойында 

қыздар жағы тек сақина салушы ғана болады. Іздеуші - жігіт. Ол әр 

ойыншының алдына барғанда әзіл айтып, күлдіріп жүруі керек. Сол әдіс 

арқылы сақинаны ұстап отырған ойыншыны сезіктендіріп барып тауып алуы 

да ықтимал. 

  

 «Ақ сандық, көк сандық» 
Мақсаты: балаларды  шыдамдылыққа, 

төзімділікке, жылдамдыққа тәрбиелеу, тілдік қорын, есте 

сақтау қабілетін дамыту. 

Бұл ойын көгалды алаңда, мектеп ауласында, дене 

шынықтыру, спорт залдарында, мәдениет үйлерінде, 

мектептің кең дәліздерінде ойнатылады. Ойынға 

қатысушылар екі ойыншыны ортаға шығарады. Ортаға 

шыққан екі ойыншы бір-біріне арқаларын беріп, 

қолдарын айқастыра ұстап отырады. Сол кезде ойынның жүргізушісі: 

«Ертең ауылым көшеді, 

Уық бауын шешеді, 

Қара қойым қашады, 

Құмалағын шашады... 

http://www.google.kz/imgres?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D1%81%D0%B0%D2%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0&start=162&biw=1600&bih=694&tbm=isch&tbnid=pmaQbToo-Cb1BM:&imgrefurl=http://vkototy.wordpress.com/2010/07/01/%D1%81%D3%99%D0%BD%D0%B4%D1%96-%D3%99%D1%88%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80/&docid=Tve0pjrTZxqmmM&imgurl=http://vkototy.files.wordpress.com/2010/07/5076.jpg?w=480&w=300&h=200&ei=P8GpUd_oKsje4QSfroG4AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=261&vpy=358&dur=2819&hovh=160&hovw=240&tx=152&ty=68&page=5&tbnh=148&tbnw=212&ndsp=43&ved=1t:429,r:98,s:100,i:298


Ақ сандық, көк сандық, 

Арқан тарт, кілем арт!» - дейді. 

Соңғы «арт» деген сөз бірінің қолын бірі ұстап отырған екі ойыншыға 

берілген белгі. Соңғы сөз айтылғанда қол ұстап отырған екеуі тез тұрып кетуі 

керек. Қайсысы қарсыласын арқалап кетсе, арқадағы ойыншы қашан ұтқыр 

(тапқыр) жауап бергенше түспейді. Ойынның жүргізушісі: 

«Ақ сандық, көк сандық, 

 Аспаннан не көрдің?», - деп сұрақ қояды. Ал арқадағы ойыншы: 

«Жұлдыз көрдім, ай көрдім», - деп жауап береді. 

Сосын: «Жерден не көрдің?» - деген сияқты сұрақтар қойылады. 

Егер ойыншы осы сұрақтарға жауап бере алмаса, онда жеңіледі. 

Арқалап тұрған ойыншы оны біраз сілкілеп, есін шығарады. Ойын жалғаса 

береді, балалар кезек-кезек ортаға шығып, ойынды жалғастырады. Соңында 

жеңімпаз атанған екі ойыншы күш сынасады. Жеңген ойыншы мақтау алады 

немесе сыйлыққа ие болады.  

 

«Ұшты-ұшты» 

Мақсаты: балалардың логикалық абстракциясын, 

есте сақтау қабілетін, сөздік қорын дамыту. 

 «Ұшты-ұшты» ойынын үйдің ішінде де, далада да 

ойнауға болады. Ойынға қатысушылар  өз араларынан 

ойынның басқарушысын сайлап алады. Ойынның 

бастаушысы ойынға қатысушыларды үстелді айналдыра 

отырғызады немесе шеңбер құрғызып дөңгелене 

тұрғызады да, ойыншылардан оң жақ сұқ қолын үстелдің 

үстіне тигізе көтеріп, «ұшты-ұшты» деп отыруларын сұрайды, өзі де сондай 

қимылды жасап көрсетеді. Бұдан кейін ол: мен ұша алатын затты атап, 

«ұшты» деп қолымды көтергенде, бәрің тез қолдарыңды көтеріп, 

қолдарынды жазып, «ұшты-ұшты» деп қалықтатып тұрасыңдар. Бұл 

«ұшқандарың», мысалы, «қаз ұшты» десем, сендер де «ұшыңдар». Енді мен 

әдейі өздеріңді жаңылдыру үшін әлгі затпен аты ұйқас тағы бір ұша 

алмайтын нәрсені атап, «ұшты» деп қолымды көтерсем, онда сендер 

ұшпайсыңдар. Мысалы, «жаз ұшты». Бұл жағдайда ұшпайсыңдар. Ұша 

алатын затты атағанда ұшпай қалған, сол сияқты ұша алмайтын затты 

атағанда «ұшып кеткен» ойыншының ұпайы алынады,-деп түсіндіреді. 

Сосын  ұпайдың шарты туралы келісіп алады. Мысалы, бір ұпай 2 ауыз ән 

салу, не 3 жұмбақ шешу, не 3 жаңылтпаш айту немесе өз көлеңкесімен 

сөйлесу т.б. ұпай көбейген сайын бұл сияқты шарттар да көбейе береді.  

Ойын басталады: 

Ұшты, ұшты, ұшты — тарғақ ұшты! (ұшады) 

Ұшты, ұшты, ұшты — жарғақ ұшты! (ұшпайды) 

Ұшты, ұшты, ұшты — үкі ұшты! (ұшады) 

Ұшты, ұшты, ұшты — түлкі ұшты! (ұшпайды) 

Ұшты, ұшты, ұшты — бүркіт ұшты! (ұшады) 

Ұшты, ұшты, ұшты — іркіт ұшты! (ұшпайды) 



Ұшты, ұшты, ұшты — үйрек ұшты! (ұшады) 

Ұшты, ұшты, ұшты — бүйрек ұшты! (ұшпайды) 

Ұшты, ұшты, ұшты — кекілік ұшты! (ұшады) 

Ұшты, ұшты, ұшты — кекілің ұшты! (ұшпайды) 

Ұшты, ұшты, ұшты — қызғыш ұшты (ұшады) 

Ұшты, ұшты, ұшты — сызғыш ұшты! (ұшпайды) 

Осы тәртіппен ойын жүргізіле береді. Ойын балалардың  

сезімталдығын шыңдап, тез ойлануға, нақты әрекет жасауға, іштей жинақы 

болуға үйретеді. 

 

 

«Тыңда да айт» 

Мақсаты: балалардың есте сақтау, ойлау 

қабілеттерін, сөздік қорын дамыту, 

шапшаңдылыққа, ұжымдылыққа тәрбиелеу. 

Қажет құрал-жабдықтар: ағаш, металл 

қасықтар, доп, қағаз, кітап, суы бар стақан, 

қоңырау, кілттер. Бұл ойынға музыкалық 

аспаптарды пайдалануға болады.  

Барысы: жеке және топпен ойнауға болады. Ойын басталмастан бұрын 

балалар үстелдегі заттарды қарап алады. Сосын тәрбиешіге теріс қарап 

отырады, ал тәрбиеші заттардың дыбысын шығарады, балалар дыбысты 

танып толық жауап берулері керек. Мысалы, бұл қоңыраудың сыңғыры және 

т.с.с.  

 

 

«Шапалақта» 

Мақсаты: балаларды мұқияттылыққа, 

жауапкершілікке, ұжымдылыққа тәрбиелеу. 

Ойынның барысы: ойынды 1 баламен де, топпен де 

өткізуге болады.Тәрбиеші онға дейін санайтынын айтады, 

ал балалар «он» дегенді естігенде шапалақтау қажет. 

Тәрбиеші 1-2 рет дұрыс санап, сосын шатастырып 

санайды,  тек қана  «он» санына шапалақтау қажет. Қателескен балалар 

ойыннан шығады. 

 

 «Қырықаяқтылар» 

 Мақсаты: балалардың қимыл бірлігін 

қалыптастырып, ұжымдық іс-әрекетке тәрбиелеу. 

 Қатысушылардың барлығы бірдей 2 топқа 

бөлінеді. Ойыншылар бірінің артынан бірі тұрады. 

Қатар тұрған екі тізбектің арасы бір-бірінен 3-5 

қадамдай қашық болуы шарт. Тізбектердің алдына 

сөре сызығы сызылады, ал олардың қашықтығы 10-

15 м болатын қарсы жаққа бір зат қойылады. 
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 Тәлімгердің «Дайындалындар!» деген командасы берілгеннен кейін 

барлық ойыншылар отырып, қолдарымен алдындағы ойыншылардың 

иықтарынан ұстайды. «Алға!» деген команда берілгенде орындарынан тұрып 

кетпей сол күйде жүріп белгіленген жерді айналып келулері керек. Қай топ 

қатарды бұзбай, жылдам, бірінші болып жүгіріп келеді, сол топ - жеңімпаз 

атанады. 

 

«Айна» 

 Мақсаты: балалардың зейіні мен 

байқампаздығын, әр түрлі қимылдарын жетілдіру. 

 Ойынға қатысушылардың барлығы «Айна» 

болады. Тәлімгер әр айнаға бір барып, сол «Айнаға» 

қарап, түрлі қимылдарды жасайды. «Айна - бала» сол 

қимылдарды үлгеріп, әрі дәл қайталаулары керек. Ал  

«Айна» - тәлімгер болады. Ойын осылай қайталана 

береді. 

 

 

«Саба» 

 Мақсаты: балалардың ойлау, есте сақтау 

қабілеттерін дамыту, жауапкершілікке тәрбиелеу. 

Арнайы ватманға күлдіргі етіп сиыр немесе өгіздің 

суреті салынады. Ойынға қатысушылар тәртіп сақтап, 

сурет салынған жерден 15-20 қадам жерде тұрады. 

Ойынға қатысушының көзі байланып, қолына сол сиырдың қағазда салынған 

құйрығын ұстатады. Ойынды басқарушы көзі байланған ойыншыны үш рет 

айналдырып жібереді, ал ойыншы қолын алға ұстап сиырды іздей бастайды. 

Егер сиырды дұрыс тауып, құйрығын дұрыс қадаса (сиырдың құйрығы скоч 

арқылы дайындалуы керек), онда ол жеңімпаз атанады. Жеңімпазға сыйлық 

тарту етіледі. 
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