
   Қ.Сарымолдаев атындағы №1 балалар үйінің  

тәрбиешісі  Қалықұлова Алия Шайкерімқызы 

 

Тақырыбы: «Өнердің ғажайып әлемі» 
Мақсаты: Өнер құндылықтары туралы түсіндіру. 

Міндеттері:  

-өнер ұғымы туралы түсінік беру; 

-өнерге деген қызығушылықтарын арттыру; 

-өнерлі болуға тәрбиелеу. 

Әдіс- тәсілдер: Әңгімелесу, түсіндіру, сұрақ- жауап, мақал-мәтел. 

Көрнекіліктер: Киіз үйдің жабдықтары, түскиіз, слайд. 

Сабақ барысы: 

Шаттық шеңбері: Күн мен айға әлемнің, 

                                  Берем ыстық сәлемін. 

                                  Қарттарыма сүйеніп, 

                                  Сәлем берем иіліп. 

                                 Салт-дәстүрмен жараса, 

                                 Қайта тұрып жаңаша. 

                                 Жараса өнер көрсетіп, 

                                 Той тойлаймыз тамаша. 

-Балалар бүгінгі сабағымыз «Өнердің ғажайып әлемі» деп 

аталады.Бүгінгі сабақта сендермен өнердің ғажайып әлеміне 

саяхатқа шығамыз. Өнер адамдары өз өнерлерін түрлі жолдар 

арқылы береді. 

Слайттан суреттер көрсету. 

-Балалар экраннан не көріп тұрсыңдар? 

-Сурет. 

-Суретті кім салған? 

-Суретші. 

Дұрыс, бұл сурет өнері.Суретші айналасындағы әсемдікті сурет 

арқылы білдірген. 

-Мына жерде сендер кімді көріп тұрсыңдар? 

-Музыкантты. 

-Ол да өз өнерін көрсетіп тұр. 

-Келесі суреттен кімді көріп тұрсыңдар? 

-Бишіні. 

-Биші би билеп өз өнерін көрсетуде. Суретші, биші, күйші болу 

өнер. Олардың бәрін өнер адамдары. 

Балалар өнер туралы қандай тақпақтар білесіңдер? 



Хусан:             Біз өнерсіз баламыз ба? 

                        Көрсін аға-апалар. 

                        Жауқазындай көзді тартып, 

                             Жайраң қаққан бишіміз. 

  

Хасан:               Мен кішкентай әншімін,  

                          Таңғы мөлдір тамшымын. 

                          Гүл ернінен жаралған, 

                         Әндерім бар бал шырын. 

 

Юра:               Әжем өрнек өреді, 

                         Сырмақ сырып оюлап. 

                         Басы ауыра береді, 

                        Шәй ішпесе қоюлап. 

-Балалар, мен сендерге «Нағыз өнер» деген ертегіні айтып берейін. 

                        

                                    Нағыз өнер 

 

  Баяғы өткен заманда бір қарияның үш ұлы болыпты. Оның 

аздаған мұрасы бар еді. Қариая өз өмірінің аз қалғанын сезіп, 

ұлдарын шақырып алып: 

 -Балаларым, мен қартайдым қолымдағы байлығымды өздеріңе 

қалдырғым келеді.  Бірақ мұраны қайсыңа тапсыратынымды 

білмеймін. Сондықтан да сендерді саяхатқа жіберемін. 

  Кім ел аралап, ең керемет өнер үйреніп келсе, соған бар мұрамды 

беремін- дейді. 

Ұлдары қарияның сөзін мақұлдап, сапарға шығады. Көп уақыт 

өткеннен кейін ұлдары қайтып келеді. Содан қария: 

-Өнерлеріңді ортаға салыңдар,- дегенде, бірінші ұлы: 

Мен керемет мүсінші болдым, міне, адамның мүсінін жасадым,- 

деп, өзі жасаған тамаша өнер туындысын көрсетеді. 

-Ал мен тігінші болдым. Міне, мына мүсінге арнап көйлек тіктім,- 

деді екінші ұлы. 

-Ал мен зергер болдым, мына әдемі әшекейлерді мен жасадым,-деді 

үшінші ұлы. 

Ұлдарына риза болған қария, мұрасын үш ұлына тең бөліп береді. 

 

Ертегіні айтып болған соң, төмендегі сұрақтарды қоямын: 

-Балалар ертегі не жайында екен? 



-Қарияның неше ұлы бар? 

-Қария ұлдарын қайда жұмсады? 

-Қария мұрасын үш ұлының қайсысына беред? 

-Өнерлілер тек қана суретшілер, бишілер емес, кез- келген адамның 

қолынан қандай бір іс келсе, сол адамды өнерлі және қолы алтын 

деп айтады. Бүгін бізге қонаққа өнерлі, қолы алтын әжеміз 

келіпті. 

 

Әже келеді 

Әже: 

-Амансыңдарма, балаларым. Бүгін сендер өнер жайлы әңгімелесіп 

отыр екенсіңдер. Мен сендерді қазақ халқының қол өнерімен 

таныстырайын. Ертеде халқымыз тұтынатын заттардың бәрін 

оюмен әшекейлеп безендірген. Осы бұйымдардың бәрі өнерлі 

адамдардың қолынан шыққан. Бүгін мен сендерге текеметті  

қалай жасайтынын көрсетемін. 

 Көрініс: «Текемет басу». 

Ойын: «Біз өнерлі баламыз» 

Дәйексөз: «Өнерлінің қолы алтын, өлеңшінің сөзі алтын» -деген 

мақалды бүгінгі сабақтың дәйексөзі ретінде түсіндіремін. 

-Бүгін бізге қонаққа келіп қазақ халқының қолөнерімен 

таныстырған апаларымыздың қолы алтын. Себебі бұл кісілердің 

қолынан бәрі келеді. Сондықтан халықта «Өнерлінің қолы алтын» 

дейді. 

 

Балалар,  сендер өнер жайлы қандай мақал-мәтелдер білесіңдер? 

 

                          Қол өнері- кілемде, 

                          Сөз өнері- өлеңде. 

   

                        Өнерлі бала сүйкімді. 

 

                        Өнерлі өрге жүзеді. 

 

 

Шығармашылық жұмыс:  

Киіз үйге ою қиып жапсыру. 

Оюланған киіз үйді балалар жақсы тілектерін айтып, қонақтарға 

сыйлайды. 



Қорытындылау: 

-Бүгін сабақта не жайында әңгімелестік? 

-Өнердің қандай түрлерін білесіңдер? 

«Өнердің ғажайып әлемі-адамды әлемнің сұлулығын, әсемдігін, 

табиғаттан алған әсерлерін сезінуге шақырады. 

Өнер- адам бойындағы бір нәрсеге қабілеттілік, шеберлік, іскерлік. 

 

                             

 

  

 
 

 

 


