
Орта, қосымша білім беру, техникалық және кәсіби білім беру мекемелеріне  
арналған облыстық кешенді жобаны өткізудің ережесі  

«Шаңырақ» 
 
Жобаның ұйымдастырушылары: 
- Павлодар облысының Білім беру басқармасы 
- М.М. Катаев атындағы Оқушылар сарайы 
 
Жоба қатысушылары:  
оқушылар, студенттер, ата-аналар мен педагогтер 
 
Жобаның мақсаты:  
- Мектептің оқушылар және педагогикалық ұжымдарының қазақтың ұлттық киіз үйін жасауы;  
- Ұлттық шығармашылықты жандандыру және дамыту, қазақ мәдениетінің дәстүрлерін көбейту;  
- Өскелең ұрпақтың эстетикалық, еңбек, отбасылық, ұлттық және патриоттық тәрбиесі. 
Жобаның міндеттері: 
- Оқушылардың алдағы өмірге қажетті білім, еңбек біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыру  
- Оқушылардың танымдық қызығушылығын одан әрі дамыту үшін қалыптастыру. 
- балалардың оң мотивациясын қолдау және нығайту. 
 
Жобаны іске асырудың мерзімі:  қазан– наурыз  
 

Жобаның  іске асырудың барысы 

Теориялық бөлігі «Кең даланың символы – киіз үй»: 
 «Шеберлікке шек жоқ» шеберлік сағаттары 
 Қазан-Қараша: 5-8 сынып (қыз балалар)  шағын оюлы көрпеше туралы шеберлік сағаттары сынып 
жетекшісі,еңбек пәнінің мұғалімі немесе  қол өнер шеберлерін шақырып өткізу. 
5-8 сынып (Ұл балалар) сандық, ұлттық  дөңгелек үстел туралы шеберлік сағаттарын өткізу. Еңбек пәнінің 
мұғалімі, қол өнер шеберлерін шақыруға болады 
Желтоқсан-қаңтар: 9-10 сыныптар (Қыз балалар) « бауырсақ түрлерін білеміз бе?» шеберлік сағаттары 
сынып жетекшісі, асхана аспазшысы, дәмхана аспазшыларын шақыруға болады 
9-10 сыныптар (Ер балалар)  «Қамшыны қалай өреді? «Қамшы сыры» тақырыптарына шеберлік сағаттарын 
өткізу.Еңбек пәнінің мұғалімі, қол өнер шеберлерін шақыруға болады. 
Практикалық бөлігі «Вместе прикоснемся к юрте»:  

Ақпан-Наурыз: Жасауымен киіз үйді дайындау 5-8 сыныптар (қыз балалар) шағын оюлы көрпеше 35см*35см 
көрпешені құрақ маталарынан дайындау, 5-8 сыныптар (ұл балалар) сыр сандық ұзындығы 25см* ені10см, 
дөңгелек үстел биіктігі 10см, ені 30см*30см, сыр сандық пен  дөңгелек үстелді макетті ағаш немесе қолда бар 
материалдармен жасауға болады. 
Наурыз: Наурыз мейрамын тойлау күндері Павлодар қ. орталық алаңында  «Киіз үй-fest» көрмесі. 
5-8 сыныптар(қыз балалар) қазақтың оюлы көрепшелерінен сайыстар, 
5-8 сынып (Ұл балалар)  сыр сандық,  ұлттық дөңгелек үстел сайыстары  
 Тұсаукесер: 9-10 сыныптар (қыз балалар) Бауырсақтар сайысы ши,тыштырма,ірімшік,жол бауырсақ т.б. 
 9-10 сыныптар (Ұл балалар) қамшы өру сайысы. 
Қорытынды:  
«Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ-домбыра» Әбдімомын Желдібайұлының «Ерке сылқым» күйін 5-10 
сыныптар арасында  мектеп ішілік домбыра үйірмелерінің орындауында.   
Жобаны іске асырудан күтілетін нәтиже: 

Қазақ ұлттық қолөнеріне, музыкалық аспаптарына, тұрмыс  заттары мен ою-өрнектерінің тарихын 
зерделеуге қызығушылықты дамыту. 

Жобаның ақтық кезеңі ұлттық мереке Наурыз-мейрамын мерекелеу күндері өткізіледі. 
    Жобаны іске асыру кезеңдерін жобаны өткізудің барысында әлеуметтік желіге жүктеп отыру қажет. 
     Жобаның фото және бейнематериалдарын  электрондық  поштаға жіберу қаже: shanyrak_sh@mail.ru 
Бейнесеп жіберген кезде тұрғылықты мекенің атауы (қала/аудан), оқу орындары, сынып-тобы, 
қатысушылардың саны болуы тиіс.  



 
 

1 қосымша 
 
 

Үлгі 
 

   Оюлы көрпеше 5-8 сынып(қыз балалар) 
 
 

Ұлттық сандық  5-8 сыныптар(Ұл балалар) 
 
 

  Ұлттық дөңгелек үстел 5-8 сыныптар (Ер балалар) 

 Бауырсақ түрлері 9-10 сынып (Қыз балалар) 
 

   Қамшы 9-10 сынып (Ер балалар) 
 
 

 
 
 
 


