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Қожантаева Салтанат 

Қожабергенқызы

Кілем тоқу үйірмесінің жетекшісі

Бірінші санатты қосымша білім 

беру педагогы



Үйірменің мақсат-міндеті:                                      

Қазақ халқының дәстүрлі кілем тоқу өнеріне баулу

арқылы халық мұраларына деген көзқарастарын

қалыптастыру;

Шығармашылық қабілеттерін дамыту;

Еңбектің қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық мәнін

түсіндіру;

Оқушыларға кілем тоқу үйірмесінде алған тәлім-

тәрбиесі арқылы кәсіптік бағдар беру.



Үйірмедегі оқушылар саны  - 15 бала

Оқушылар контингенті

14 жасар – 2; 

13 жасар – 1; 

10 жасар – 3; 

9 жасар-4; 

8 жасар- 2; 

7 жасар-3



“Ата-баба мұрасын сақтаймыз және 
дамытамыз” атты республикалық  

көрменің 2011 жылы бас жүлде, 2013 
жылы І және ІІ орын жүлдегерлері

Сахиева Балнұр І Республикалық “Ұлы 
дала жәрмеңкесі” конкурсының 
дипломанты

Сахиева Балнұр «Аrt Kinder 
House»халықаралық балалар және 
жастар шығармашылығы байқауының 
жүлдегері

5үйірме оқушысы “Қысқы ертегілер” 
республикалық  конкурсының 
жүлдегерлері

Тайжан Нұргүл,Сахиева Балнұр 
“Қазақстанның үміт артарлары” 
кітабына енген

Оқушыларының жетістіктері



Оқушыларының жетістіктері







Қалының анықтамасы

Бет жағы түрлі өрнектерден, нақыштардан тұратын, жерге 

төсеу үшін, қабырғаларды әшекейлеу үшін ілінетін, киіз 

үйлерге төсеуге және безендіруге қолдану үшін жүннен 

кейде жіптен тоқылатын қысқа түкті, әртүрлі өлшемдегі 

жапқыштар.                                                                                                                  

Көне түркілерде қалы жасау кейде “қалыңдық”, “қалың 

мал  бұйымы” мағынасында қолданылған.Қыз ұзатып, 

келін алғанда жасалатын сый-сияпат белгісі болған 

“қалың беру” дәстүрі осы қалы кілем тоқу үрдісімен 

тығыз байланысты.



Кілемге жұмсалатын, қолданылатын жабдықтар, 

құралдар: 

Кілем негізінен таза жүннен тоқылады: қой, түйе 

жүнінен дайындалған   жіптерден тоқылады. Жібек 

жіптен де тоқылады. Желілер көбіне ешкі қылынан 

дайындалады.  Мақта жібінен де дайындалады.                                                             

Кілемдер тік станоктарда және жер станоктарда 

тоқылады.                                                                                         

Арқау жіпті нықтап ұрғылап отыру үшін тарақ 

немесе тоқпақ құралы пайдаланады. Түкті тегістеп 

қырқу үшін    қайшы қолданылады



Суретті, өрнекті эскиздер дайындау.   

Дәстүрлі түкті кілем өрнектерінің эскизін тор көзге 

төрттен бір бөлігін немесе екіден бір бөлігін түсіріп 

дайындауға болады.                                                                         

Мазмұнды сурет тоқылатын болса, эскиз толығымен тор 

көзді қағаз бетіне түсіріледі.







Жіптерді дайындау және тоқу станогына жүргізу.

Желі жіп, арқау жіп және түр жіптерді дайындау.Тоқу 

станогына желі жібін жүргізу. Шатыс түсіру. 



Кілемнің басталар тықыр шетін тоқу.                                                   

Алақұрт жүргізу. Кілемшенің түкті шеттерін тоқу.                         

Түк шалу түрлері. Бір жарым түйінді және екі түйінді 

шалу.



Қолданылатын түйін технологиясы немесе түк шалу 

түрлері:                                                                                                       
Түк шалу әдісінің екі түрі бар:

•Бір түйін шалу әдісі

•Екі түйін шалу әдісі.   



Кілем тоқуда кететін қателіктер және оны 

болдыртпау жолдары:
•Егер түк жібі негіздегі сыңар жіпке шалынса,эскиздегі өрнек 

кілемге ассиметриялы түседі, сондықтан түк шалғанда әр уақытта 

жұптап есептеу керек.

•Егер арқау жіпті қаты керіп өткізсе, кілем енсізденіп трапеция 

формалы болып шығады, Сондықтан арқау жіпті иректеп бос 

салып, ал шет жіптерді қолмен бағыттап жөндеп отыру керек.

• Егер арқау жіп тарақпен бір қайтара нықталса, кілем бос 

тоқылады. Сондықтан кілем тығыз, ширақ тоқылу үшін тарақпен 

бірнеше рет нықтап отырған дұрыс.

•Түк биіктігі біркелкі болу үшін:

•а) әр қатарға түк шалынып, арқау жіп өткізілгеннен кейін қырқу 

керек;

б) Екі-үш қатардан кейін қырқу ол – қате.                                                                 



Кілем тоқу кезіндегі  қауіпсіздік 

ережелері

1. Құралдарды арнайы қорапшаға сақтау керек

2. Тоқпақты жоғары көтеруге болмайды

3. Жолдасың қайшымен жұмыс жасаған кезде, көңілін 

бөлуге болмайды.

4. Жұмыс орнын  ұқыпты ұстау керек.



Назарларыңызға рахмет!


