
«Лавата» 

 Мақсаты: балалардың шапшаңдығын, 

логикалық абстракциясын, сөздік қорын дамыту. 

Ойынға лагердегі барлық демалушылар да 

қатыса алады. Бұл ойынға қатысатын балалардың 

саны шексіз. Ойынға қатысушылар қол ұстасып, 

үлкен шеңбер құрады.  

Ортаға жүргізуші шығып: 

 Би билейміз тамаша, 

 Тра-та-та, тра-та-та. 

 Қимылымыз жаңаша, 

 Біздің биіміз, ол – Лавата, - деп әндетеді, қатысушылардың барлығы 

бұл айтылған сөздерді қайталайды. Әндетіп, шеңберді айналып жүріп, 

соңында тоқтайды. 

 Жүргізуші: «Менің иығым тамаша!» 

 Балалар: «Тамаша!» 

 Жүргізуші: «Көршімдікі одан да тамаша!» 

 Балалар: «Тамаша!», -деп бір-бірлерінің иығынан ұстап, биді 

жалғастыра береді. Әннің сөздері біткен сайын жүргізуші жоғарыдағы 

үлгімен сауал (тізе, мұрын, іші, құлағы, табаны және т.б.) қойып, балалар 

жауап беріп, сол айтылған дене мүшесінен ұстаулары қажет. 

 

«Піл, пальма, торпақ, маймыл» 

 Мақсаты: балалардың қиялын, есте 

сақтау қабілетін, логикалық абстракциясын,  

шапшаңдығын, жауапкершілігін дамыту. 

Ойынға қатысушылар шеңбер құрып 

тұрады. Ойынды бастамастан бұрын 

жануарларды қимылдар арқылы қалай  көрсету 

керек екенін үйренуіміз керек: 

 «Піл» - сол қолымызбен мұрнымызды ұстаймыз. Оң қолды сол қолдың 

астына өткіземіз. Оң және сол жақтағы көршілері қолдарын қойып, пілдің 

құлақтарын бейнелейді. 

 «Пальма» - аяқтың ұшына тұрып, қолымызды тік ұстап, саусақтың 

ұшын кішкене бүгеміз. Оң жақ және сол жақтағы көршілері – «пальма 

бұтақтары» сияқты қолдарын оңға немесе солға бұлғайды. 

 «Торпақ» - ортада тұрған ойыншы екі қолын басына қойып, торпақтың 

мүйізін көрсетеді. Ал қасындағы оң жақ және сол жақ көршілері ортада 

тұрған қатысушыға жақын тұрған аяғымен жерді тепкілейді. 

 «Маймыл» - ортада тұрған ойыншы екі қолымен екі құлағын созып, 

тілін көрсетуі керек. Ал қасындағы көршілерінің бірі екі қолымен ауызын 

жапса, екіншісі екі қолымен екі көзін жабады. 

 Жануарлардың қимылдарын түсіндіріп болған соң, жүргізуші кез 

келген жануардың атын айтады. Қатысушылар аталған жануардың қимылын 

жылдам көрсетулері керек. Егер ойыншылар жануарлардың қимылын дұрыс 
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көрсетпесе, сол ойыншы ойыннан шығып отырады. Осы тәртіп бойынша 

ойын жүргізіліп отырады. Соңында бір ғана жеңімпаз анықталады. 

   

«Сақ құлақ» 

Мақсаты: балалардың сөздік қорын, есту 

қабілетін, шапшаңдықтарын, зердесін дамытып, 

өнерге деген құштарлығын арттыру. 

Бұл ойынның әрбір қимылы сөйлеп жүріп 

орындалады. «Сақ құлақ» ойынын қазір көбінесе 

«Телефон» деп атап жүр. Біз оның ескі атауымен 

аталуын жөн көрдік. Қатысушылардың арасынан 

ойынның жүргізушісі тағайындалады. Қатысушылар қаз-қатар түрегеліп 

тұрады немесе қатарласа отырады. Бірақ бір ойыншы мен екінші 

ойыншының арасы бір метрдей алшақ болуға тиіс. Ойынды бастаушы (1-

ойыншы) естілер-естілмес дауыспен бір-екі сөзді бір рет айтады. Сол сөзді 

қағып алған 2-ойыншы үшіншіге, үшінші төртіншіге, төртінші одан әрі тез-

тез айтып, санақ бойынша келесі ойыншыға жеткізе береді. Олардың бәрі 

сөздерді бір рет қана айтып, тым-тырыс отырады.  

Айтылатын сөйлем екі не үш сөзден құралған шағын болуы керек. 

Оның бір мүшесі өз құрамындағы дауысты немесе сөз басындағы ұяң 

дыбыстардың естілу жөнінен екі ұшты, яғни басқа бір дыбысқа ұқсас сөз 

болуы қажет. Мысалы, тарғақ көрдім - жарғақ көрдім. 

Ең соңғы ойыншы ойын бастаушыға сыбырлап өзіне жеткен сөзді 

айтады. Егер сөз дұрыс жеткен болса, ойын тағы да үш рет басқа сөздермен 

қайталанады. Егер сөз бұзылып жеткен болса, бастаушы соңғы ойнаушыдан 

бастап 1-ойыншыға қарай сыбырмен ғана тыңдап, сөзді бұзушы кім екендігін 

анықтайды. Сөзді бұзған ойыншы ең соңына барып тұрады да, екі-үш ауыз 

жаңылтпашты қайталап айтып береді, егер ол дұрыс айта алмаса, ұпай 

алынып тасталады. Ұпай келісім бойынша не өлең айту, жұмбақ шешу 

немесе бір өнер көрсету (мысалы, сурет салу, үлгі қию, есеп шығару т. б.) 

арқылы орындалады. 

 

 

 

«Сантики-фантики-лимпопо» 

 Мақсаты: балалардың есте сақтау қабілеттерін, 

ойлау логикасын, шапшаңдықтарын дамыту. 

 Ойынға қатысушылар 10 адамнан кішігірім 

топтарға бөлінуі керек. Құрылған топтар шеңбер бойына 

тұрады. Әр топтың жүргізушісін таңдап алулары қажет. 

Жүргізуші бір адамды таңдап алады да, оны шетке 

шығарады. Сол уақытта балалар кімнің барлығына 

бірдей қимыл көрсетіп отыратынын өзара келісіп алады. 

Ортаға шетке шыққан ойыншыны шақырады, ол кірген кезде жаңағы 

қимылды көрсететін адам іс-әрекеттерді көрсете бастайды, қалғандары сол 
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қимылдарды қайталайды. Балалар мына сөздерді де дауыстап айтуы керек: 

«Сантики-фантики-лимпопо». Ойынға қазір ғана кірген ойыншы қимылды 

көрсетуші адамды табуы қажет.  

  

«Ортаға түспек» 
Мақсаты: балаларды ұжымдылыққа, 

адамгершілікке, жауапкершілікке тәрбиелеу. 

Ойынға қатысушылар екі топқа бөлінеді. Ойын 

үлкен алаңда өтуі тиіс. Ортадан көп ойыншы 

сиятындай үлкен төртбұрыш сызылады. Бірінші топ 

сол төртбұрыштың ішіне кіреді де, екінші топ 

сырттан орын алады. Ойын басталған соң сырттағы 

ойыншылар тік төртбұрыштың ішіндегі ойыншыларды бір доппен дәлдеп ұра 

бастайды. Доп тиген ойыншы сызықтың сыртына шығарылады. Егер ол 

допты денесіне тигізбей, әрі жерге түсірмей қағып алса, сыртқа 

шығарылғандардың біреуін ойынға қайтадан кіргізе алады. Тік 

төртбұрыштың ішінде жалғыз ойыншы қалғанда, ұтып жатқан топ оған 10 не 

20 рет сызықты айнала жүгіруге айып бұйырады. Ол бұл сыннан сүрінбей 

өтсе, сырттағы өз тобын түгел ішке кіргізіп алады. Егер айнала алмай, құлап 

қалса, өзі де сыртқа шығып, ішке ұтқан топ кіреді. Ойын төзімділікке, күш-

қуатты молайтуға көмектеседі. 

 

 «Ептілік» 
Мақсаты: балаларды шапшаңдыққа, 

жауапкершілікке тәрбиелеу, ойлау қабілетін 

дамыту.  

Ойынға қатысушылар тепе-тең екі топқа 

бөлінеді. Он-он бес метрдей жерге меже 

белгіленеді. Әр топтан қолдарында бірдей түзу 

таяғы бар екі-екіден ойыншы ортаға шығады да, 

қатарласа тұрып, таяқты алға созады. Бастаушы қос 

таяқтың үш жағына бір қарыстай тақтай қояды да, оның үстіне сүйемдей 

жұмыр таяқшаны немесе қуыршақты тігінен тұрғызып орналастырады. 

Сонан соң ойынды бастауға белгі беріледі. Әр топтың ойынды жүргізуге 

қатысқан ойыншылары таяқтарын тең ұстап, оның үстіне қойылған заттарды 

құлатпай, межеленген жерге дейін барып, қайта оралуға тиіс. Таяқ үстіндегі 

заттар құласа, ұпайдан құр қалады. Әр кезектің жеңімпаз ойыншысы өз 

тобына ұпай алып береді. 

Осы әдіспен ойынды жеке-жеке жалғастыруға да болады. Жеке 

ойыншы екі қолына екі қарыстай түзу шыбық алады. Ұшына сіріңке қорабы 

қойылып, оның үстіне адам бейнелі кішкене қуыршақ орнатады. Сөйтіп, әлгі 

межеге дейін барып, қайта оралады. Қай топ көп ұпай жинаса, сол жеңіске 

жетеді.  

 

«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. 

 

«Динозавр» 

 Мақсаты: балаларды ұжымдылыққа, достыққа, тез 

қимылдауға тәрбиелеу. 

Барлық ойыншылар екі топқа теңдей болып 

бөлінеді. Оның бірі «паравоз» сияқты құрылады. 

Қатысушылар бірінің артына бірі белдерінен ұстап 

тұрады. Бұл «динозавр» болады. 

 Ал екінші топ – адамдар. Олар бөлменің немесе 

алаңның әр жерінде тұрады. «Динозаврдың» мақсаты – өзіне көбірек адам 

қосып, бөлініп қалмау болып табылады. Қатарда бірінші тұрған адам – 

«динозаврдың басы» болып есептелінеді. Динозаврдың басы бір адамды 

ұстап алып, 2-3 секундтай ұстап тұрады. Бұдан кейін ұсталынған адамға 

қашып кетуге болмайды. Ол динозаврдың басы болып, әрі қарай ойынды 

осылайша жалғастыруға болады. Адамдардың мақсаты – динозаврға 

ұсталмау. 

 Ойын өте шулы және қызықты өтеді. Ең бастысы ойынды көпке дейін 

созбай, дәл уақытында аяқтау керек. 

 

«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 

http://www.google.kz/imgres?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%B2+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D1%83&start=538&sa=X&biw=1600&bih=694&tbm=isch&tbnid=CYk5lxtGbC9GdM:&imgrefurl=http://www.libjob.ru/maternity/child&docid=cECy-asV442LIM&imgurl=http://www.libjob.ru/images/sovety/middle_photo294.jpg&w=270&h=183&ei=2L2pUcifO4iz4ATZkYHgCA&zoom=1&iact=rc&dur=2&page=14&tbnh=139&tbnw=206&ndsp=43&ved=1t:429,r:47,s:500,i:145&tx=102&ty=102
http://www.google.kz/imgres?q=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE+%C2%AB%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%C2%BB&sa=X&biw=1600&bih=694&tbm=isch&tbnid=t6p9igzMwq0FQM:&imgrefurl=http://gfor.ru/product/2690/&docid=gkQSpR93B2SJ8M&imgurl=http://gfor.ru/published/publicdata/GFORYAR2MAGAZ/attachments/SC/products_pictures/dinozavr-pleo-7_enl.jpg&w=320&h=365&ei=Rb6pUaKrE4il4ASA_YHADQ&zoom=1&iact=rc&dur=2&page=2&tbnh=154&tbnw=135&start=32&ndsp=41&ved=1t:429,r:41,s:0,i:205&tx=89&ty=132


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. 

 

«Жапалақтар мен қарлығаштар» 
Мақсаты: балаларды адамгершілікке, 

мұқияттылыққа, ұжымдылыққа тәрбиелеу.  

Ойын кең, жазық алаңда өтеді. Ойынға 

қатысқысы келетін адамға шек қойылмайды. 

Ойыншылар екі топқа бөлінеді де бірінің арқасына бірі 

арқасын қойып, екі сан құрып тұрады. Бір 

қатардағыларды жапалақтар деп, ал екіншісін 

қарлығаштар деп атайды. Сосын жүргізушіні тағайындап алады. Ол 

ойыншылардың арасынан жүріп отырып, сөзін үзіп-үзіп, созып сөйлейді: 

қар-үзіліс-лығаш немесе жа..., ал сөз аяғын айтпайды. Сонда аты аталған топ 

бытырап қаша жөнеледі де, аты толық аталмаған топ оларды қуады. Ұсталған 

ойыншы ұстаған топтың ойыншылар қатарына қосылады. 

Ойынды өткізу тәртібі: қашушылар мен ұстаушылар алдын ала 

келісілген белгі бойынша ұсталғанын мойындайды. Ол үшін қашушы 

ойыншыға қолын тигізсе болды. Ойынның аяғында қай топтың 

қатысушыларының саны көп болса, сол жеңімпаз топ болып анықталады. 

 

 «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 

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, шапшаңдылыққа, мұқияттылыққа тәрбиелеу. 

Ойынға қатысушылар жиналып келіп, алаңды, 

ойнайтын жерді таңдап алады. Сол жерден меже 
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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, шапшаңдылыққа, 

мұқияттылыққа тәрбиелеу. 

Ұлттық ойындары көбінесе әр халықтың 

әлеуметтік-экономикалық жағдайларына, 

шаруашылық мүмкіншіліктеріне байланысты 

қалыптасқан. Қазақ халқының ұлттық ойындарының 

көбі табиғи заттармен ойнауға негізделген. 

Шаруашылығы 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 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 
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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. 

 

«Соқыртеке» 



Мақсаты: балаларды көпшіл болуға, 

талғампаздыққа, іскерлікке, ептілікке, 

алғырлыққа және шыдамдылыққа баулу. 

Соқыртеке - ұлттық ойын. Ойынға 

қатысушылар жиылып, бір қыздың не жігіттің 

көзін байлап, қолына бір метрдей жас шыбық 

беріп, ортаға шығарады.  

Ол: 

Қараңғыда көзім жоқ, 

Тиіп кетсе сөзім жоқ. 

Қайда кеттің қалқа жан, 

Жетектейтін өзің жоқ. 

Қолға түскен құтылмас, 

Қала бермек көзім боп, - деп таяғын өзі болжаған дыбыс естілген жаққа қарай 

соза береді. Айнала тұрған ойыншылар қашып жүріп: 

Соқыр - соқырақ, 

Оң көзіңе топырақ. 

Топырағын алайын, 

Тотияйын салайын, 

Саған бір ем табайын,- деп келіп, «Соқыр текеге» тиіп қашып жүреді. 

Осылай ойнап жүргенде  «Соқыр текенің» қолына түскен ойыншы ұтылады 

да, екеуі орын ауыстырады. 

 

«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. 

  

«Жаяу көкпар» 
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Мақсаты: балаларды 

шапшаңдылыққа, жауапкершілікке, 

ұжымдылыққа тәрбиелеу. 

Бұл ойын жаз айларында, кең 

жазықта ойнатылады. Ойын өтетін жердің 

ұзындығы 50-60 метр, ені  25-30 метрден кем 

болмайды. Сол жазық алаңның бір шетіне шағын дөңгелек шеңбер сызылады 

да, ішіне құм түйілген ак шүберек қойылады. Алаңның екінші шетінен де 

сондай сызық сызылып оны көмбе деп белгілейді. Ортадан сызық сызылады. 

Ойынға қатысушылар екі топқа бөлінеді де, сол ортадағы сызықта санақ 

құрып тұрады. Ойынды жүргізу  үшін екі топқа ортақ бір басқарушы 

тағайындалады. Орамал жатқан және көмбе етіп белгіленген жерде екі 

ойыншы бақылаушы болып тұрады. Басқарушының берген белгісі бойынша 

ойын басталады. Әр топтың ойыншысы құм түйілген шүберекке бұрын 

жетіп, оны көмбеге жеткізуге тырысады. Топтың қалған ойыншылары оған 

көмекке келеді. Ал қарсы топ, одан шүберекті алып, өздері апаруға 

тырысады. Қызу тартыс басталады. Ойынға қатысушылар айла-амал 

қолданып, алаңның ішінде бір-бірінен қаша жүріп, өз тобының көмбеге 

бұрын әкелуін қарастырады. Бірақ белгіленген межелі жерден шығуға 

болмайды. Көмбеге белгіленген уақытта жеткізген ойыншы ұпайды көбірек 

алады. Ойынға допты да пайдалануға болады. 

Ойын балалардың дене бітімін, жүгіру қабілетін жетілдіріп, денелерін 

шыңдап, денсаулықтарын жақсарта түседі. 

 

«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... 

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. 

 

«Табан балық және шортан» 

Мақсаты: балаларды жылдамдыққа, 

жауапкершілікке, ұжымдылыққа тәрбиелеу. 

Балалардың арасынан бір бала шортан етіп 

тағайындалады. Ойыншылардың қалғаны екі топқа 

бөлінеді: олардың бірі - ұсақ тастар, олардан шеңбер 

жасалынады, екіншісі - табан балық,  олар шеңбердің 

ішінде жүзеді. Ал шортан болса шеңбердің сыртында жүреді. 

Тәрбиешінің «Шортан!» деген белгісі бойынша ол тездетіп, табан 

балықты ұстау үшін шеңберге жүгіреді. Ал, табан балық орын алуға, 

ойыншылардың біреуінің артына тұруға және отыруға асығады (табан балық 

шортаннан қашып, ұсақ тастарға барып тығылады). Шортан әлі тығылып 

үлгермеген табан балықтарды ұстайды. Ұсталғандар шеңбердің сыртына 

шығады. 

Ойын 3-4 рет жүргізіледі де, содан кейін ұсталғандардың саны 

есептелінеді. Кейін шортанды жаңадан тағайындап алу қажет. Шеңбер жасап 

тұрған және шеңбердің ішінде жүрген балалар орындарын ауыстырады да, 

ойын қайталанады.  

 

«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. 

http://www.google.kz/imgres?q=%D2%9B%D2%B1%D0%BB%D0%B0%D2%9B+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&start=155&biw=1600&bih=719&tbm=isch&tbnid=3ygTEX2Z9u9GTM:&imgrefurl=http://massaget.kz/bastangy/ezutartar/8759?answer&docid=tbdso9esOUo28M&imgurl=http://massaget.kz/userdata/news/news_8759/thumb_b/photo.jpg&w=450&h=250&ei=LcapUfqxDMmt4ASQ5oGIAQ&zoom=1&iact=rc&dur=536&page=5&tbnh=135&tbnw=240&ndsp=41&ved=1t:429,r:88,s:100,i:268&tx=103&ty=47


Тәрбиеші 1-2 рет дұрыс санап, сосын шатастырып санайды,  тек қана  «он» 

санына шапалақтау қажет. Қателескен балалар ойыннан шығады. 

 

 

 

«Суретті тіз» 

Мақсаты: балалардың есте сақтау қабілетін дамыту, 

мұқияттылыққа, жауапкершілікке тәрбиелеу. 

Қажет құрал-жабдықтар: әр түрлі дыбыстан 

басталатын заттық суреттер, әр дыбысқа бір неше суреттер.  

Ойынның барысы: тәрбиеші, тәлімгер баланың 

алдына суреттерді қояды да оларды атайды, сосын оларды 

бірінші дыбысына қарай топтастыруын сұрайды.  

(С) – сабын, сүлгі, сурет, сиыр, сарымсақ . 

(П) – пальто, піл, пияз, парақ, парта және т.б 

 

«Қу түлкі» 

Мақсаты балаларды адамгершілікке, жауапкершілікке, 

шапшаңдылыққа, ұжымдылыққа тәрбиелеу.  

Қатысушылар бір-бірінен бір қадам қашықтықта 

шеңбер жасап тұрады. Тәрбиеші бәрінің көздерін  жұмуларын 

сұрайды. Балалар көздерін жұмады, ал тәрбиеші шеңберді 

айналып (балалардың артымен) шығады да, ойыншылардың 

біреуін түртіп қалса, сол  бала қу түлкі болып саналады. 

Тәрбиеші содан соң балаларға көздерін аштырады да, жан-

жақтарына мұқият қарауды, кімнің осылардың ішінде қу 

түлкі екендігін білдіріп қояр дейді. 

Ойыншылар (аздаған саябыр дауыспен) үш рет дауыстап, алдымен 

жайлап, содан соң дауысын көтеріп: «Қу түлкі, сен қайдасың?» деп сұрайды. 

Бұл кезде бәрі бір-біріне қарайды. Ойыншылардың бәрі (оның ішінде қу 

түлкі де) үшінші рет сұрайды. «Қу түлкі сен қайдасың?» деп сұрағанда қу 

түлкі шеңбердің ортасына тез шығып, қолын жоғары көтеріп: «Мен 

мұндамын!» деп дауыстайды. 

Ойыншылардың бәрі алаңда жүгіріп жүреді, ал түлкі оларды ұстайды, 

ұсталған бала ойыннан шығады. Мұнан кейін түлкі екі-үш баланы ұстаған 

соң, тәрбиеші «Шеңберге» деп дауыстайды. Балалар қайтадан шеңбер жасап 

тұрады да, ойын қайталанады. 

  

«Қойшы мен табын» 

Мақсаты: балаларды жылдамдыққа, 

жауапкершілікке, ұжымдылыққа тәрбиелеу. 

Алаңның бір жағында гимнастикалық 

орындықтың немесе текшеленген жіңішке 

тақтайшаның көмегімен бір қора қой 

қоршалады.  



Ойыншылардың ішінен қойшы таңдалып алынады. Қалғандары – 

қойлар. Қойшының көзін байлайды. Ол қой қорадан қашық емес жерде 

тұрады да: «Қойшы, қойшы, маған қанша қадам бересің?» деп сұрайды. 

Қойшы әрқашан қандай болса да (10-ға дейін) бір санды айтады. Қой сондай 

санға сәйкес келетін қадамды санайды да тоқтайды. Барлық қой тарап кеткен 

кезде қойшы: «Менің табыным қайда?» деп сұрайды. Қойлардың барлығы: 

«Мә-мә-мә..,» деп дауыстайды. Содан кейін үндемей қалады. Қойшы оларды 

іздей  бастайды. Олардың тек дауысы шығады да, ал қойлар өз орындарында 

тұрады. Қойшы орнынан тұрып, біреуін түртіп: «Қойым, қойым, сен кімсің?» 

дейді. Ал қой «Мә-мә-мә» деп жауап қайтарады. Қойшы оның, кім екенін 

шешуі керек. Егер қойшы қателессе, барлық қойлар маңырайды да, олардың 

біреуі қойшыны қой қораға қарай алып барады. Ал өзі орнына қайта оралады. 

Қойшы: «Менің табыным қайда?» деп қайтадан сұрайды, ұсталған 

қойды ол танығанша, ойын жүргізіле береді. Содан кейін ол байланған көзін 

шешеді де, қой болып шыға келеді, ал қой қойшы болады. 

 

«Тышқан ұстаушы» 

Мақсаты: балалардың ойлау, есте сақтау 

қабілеттерін, сөздік қорын дамыту, ұжымдылыққа, 

шыншыл болуға тәрбиелеу. 

Ойынға қатысушылар тең емес екі топқа 

бөлінеді. Азы (мәселен ойыншылардың үштен бірі) 

тышқан ұстаушылар тобын құрайды. Қалғандары 

тышқандарды бейнелейді. Олар шеңберден тыс 

тұрады. Тышқан ұстаушыны бейнелейтін балалар бір-бірінің қолын ұстап, 

шеңбер бойымен біресе солға, біресе оңға жүре бастап, мына мәтінді айтады:  

Әй, тышқандар, мазаны алып,  

Кеттіңдер ғой көбейіп.  

Кемірумен жазаладың,  

Сазайыңды берейік. 

Сақтаныңдар, сақ болыңдар,  

Сендерге де жетеміз.  

Құрған торға тап болыңдар,  

Сендерді қор етерміз!  

Балалар тақпақты айтып болған соң тоқтайды да, ұстасқан қолдарын 

жоғары көтереді. Тышқан ұстаушыға жүгіріп барады да бірден екінші 

жағына асып шығып кетеді. Тәрбиеші «шарт» деп қол соққанда шеңберде 

тұрған балалар қолдарын түсіреді де, отыра қалады, сол кезде тышқан 

ұстаушы ұстап алған болып есептелінеді. Шеңберден шығып үлгере алмаған 

тышқандар ұсталған болып саналады. Олар қайтадан шеңбер құра дөңгелене 

тұрады (тышқан ұстайтын қақпанның көлемі үлкейтіледі). Тышқандардың 

көбі ұсталған соң балалар рөлдерін ауыстырады да, ойын қайталанады. 

Тәрбиеші балалардың тақпақты айқын, айқайламай айтуын әрбір буынды 

мәнерлемей, сөзге түсетін логикалық екпін жасап айтуын қадағалайды. Ойын 



соңында тышқан ұстаушының қолына бір рет түспеген өте епті тышқандарды 

атап өткен жөн. 

 

«Мысық пен тышқан» 

Мақсаты: балаларды жауапкершілікке, ұжымдылыққа, 

шапшаңдылыққа тәрбиелеу. 

Ойынға қатысушылар шеңбер жасап тұрады. Мысық пен тышқанды 

тағайындап алады. Балалардың қалғаны бір-бірінің қолын ұстап, шеңбер 

жасай жүріп мына сөздерді айтады: 

Васька әппақ қарасақ, 

Құйрығы сұр тамаша-ақ, 

Жебедей-ақ ұшады, 

Көзін жаймен қысады. 

Тырнақтарын үндемей, 

Ашқан кезде инедей, 

Тышқандардың тықырын, 

Васька естісе ақырын, 

Аңдып аулап алады, 

Васька біздің жарады. 

«Аңдып, аулап алады» деген сөздерден кейін балалар тоқтайды, шеңбердің 

уәделескен жерінде екі бала қолын түсіріп, есіктен өтетін жер қалдырады. 

Тышқан мысықтан қашып, есікке қарай жүгіреді де, шеңбер жасап 

тұрғандардың қолының астынан өтуі мүмкін. Мысық тышқанды ұстап алған 

кезде, бұл рөлге басқа балалар тағайындалады, сөйтіп ойын осылайша 

қайталана береді. 

Егер мысық тышқанды көпке дейін ұстай алмаса, онда тәрбиеші 

қосымша есік жасатады.  

Ойынның нұсқалары: балалар шеңбер жасап тұрған кезде мысық 

шеңбер ортасында, ал тышқан шеңбердің сыртында жүруі мүмкін. Екінші 

шумақты айтқан кезде мысық тақырыпқа сай қимыл жасайды, көзін жұмады, 

тырнағын және т.б. түзетеді. 

 

«Көжектер мен түлкі» 

Мақсаты: балаларды адамгершілікке, 

мұқияттылыққа, жауапкершілікке, ұжымдылыққа 

тәрбиелеу, ойлау, есте сақтау қабілеттерін дамыту. 

Ойынның шарты: бір бала түлкі болып 

сайланады. Қалған балалар көжектің бетпердесін 

киіп, шеңбер құрып отырады. 

Жүргізуші:  

Көжектерім тұршы,  

Беттеріңді жушы. 

Ну орманға барайық,  

Тамақтанып алайық. 

Қаш, жалаңдаған қу түлкі, 
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Келіп қалыпты орманға. 

Көжектерің қайда деп, 

Қуып келді соңынан. 

Көжектер ән ырғағымен секіріп, қаша жөнеледі, түлкі оларды қуады. 

 

«Аңшылар» 

 Мақсаты: балаларды шапшаңдылыққа, 

жауапкершілікке, ұжымдылыққа тәрбиелеу. 

Ойынға қатысушылардың арасынан 

біреуін тәлімгер етіп сайлап алады да, кең 

жазық алаңға жиналады. Тәлімгер күні бұрын 

белгіленіп сызылған шеңбердің (радиусы 5-10 

м) бойына, қолына доп беріп, үш жерге үш ойыншыны тұрғызады, олар – 

аңшылар болып табылады. Қалған ойыншылар «үйрек» болып, ойынның 

жүргізушісі берген белгі бойынша шеңбердің ішіне жігіріп кіреді де, 

«Тоқта!» деген сөзді естігенде бәрі орындарында қозғалмай тұрып қалады. 

Осы кезде «аңшылар» қолдарындағы доптарымен «үйректерді» атқылай 

бастайды. «Аңшылар» атқылаған кезде «үйректерге» доптан сақтануына 

болады, бірақ тұрған орнынан жүруіне тыйым салынады. «Өлген үйректер» 

аңшыны алмастырады, ал «үйректерге» тигізе алмаған «аңшылар» доптарын 

алып қайтадан атқылай бастайды. Осылайша үш «аңшы» орындарын 

ауыстырғаннан кейін ойын қайта жалғасады. 

 

«Шертпек» 

 Мақсаты: балардың көру, есту, ойлау 

қабілеттерін, сөздік қорын дамыту, адамгершілікке, 

жауапкершілікке тәрбиелеу. 

Шертпек ойынын шеңбер құрып ойналатын 

ойынның бір түрі. Қатысушылардың барлығын 

шеңберлене отырғызып болғаннан кейін жүргізуші 

түйілген орамалды иығына салып алып, ойыншылардың қасында біраз 

айнала жүреді де кез-келген бір ойыншының екі көзін екі қолымен жабады. 

Сол кезде жүргізушінің көрсетуімен білдірмей келіп, жолдастарының бірі 

отырған ойыншының маңдайынан, не болмаса басының бір жерінен шертіп 

кетеді. Сосын ол қайтадан орнына барып немесе басқалармен орын 

ауыстырып отырады. Жүргізуші қолын қоя беріп «Шертпегімді тап» деп, 

иығындағы орамалды алып, отырған ойыншының арқасынан ұра бастайды. 

Ал ойыншы таяқты көп жемеу үшін тезірек айтуы керек. Таба алмай қалса, 

көпшіліктің ұйғаруымен өлең айтып, жыр жырлайды, күй тартады. Егер 

тауып алса, шерткен адам жаза тартып, жаңағы өнерді сол көрсетеді. Осы 

тәртіппен ойын жалғаса береді. 

 

«Ақсүйек» 
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 Мақсаты: балаларды, жасөспірімдерді 

қараңғыда бағдарды, мөлшерді айыра білуге, 

жылдам жүгіруге, шапшаңдыққа үйретеді. 

 Қажетті құрал-жабдықтар: ірі қараның, 

жылқының, түйенің, кепкен жілік сүйегі керек. 

 Ақсүйек – қазақ халқының ұлттық ойыны. 

Ойын жаздың айсыз қараңғы түнінде ойналады. 

Ойынға қатысушылар екі топқа бөлінеді. Әр топ өзіне басшыны сайлап 

алады. Ойынды кім бірінші болып бастайтыны екі топ басшыларының 

жеребе тартуы арқылы шешіледі. Әр топ өз көмбесін белгілейді. Екі топтың 

ойыншылары алаңға арқаларын қойып, сапқа тұрады. Бірінші болып ойынды 

бастауға мүмкіншілік алған топтың бастығы сүйекті алысқа лақтырады. Екі 

топтың ойыншылары сүйекті іздеуге кетеді. Сүйекті кім бұрын тауып алса, 

сол көмбеге қарай жүгіреді. Қалғандары оны қуады. Қарсы жақтың 

ойыншысы жетіп сүйекті алатын болса, бар күшін салып, оны өз көмбесіне 

жеткізуге тырысады. Топтың басқа ойыншылары да көмекке келеді. Ойын 

жалғасып қайталанып ойналады. 

 

 

«Кенгуру» 

 Мақсаты: балаларды икемділікке, кедергілерді 

жеңе білуге тәрбиелеу. 

 Ойынға қатысушылар екі топқа бөлінеді. 

Ойыншылар бірінің артынан бірі тұрады. Қатар тұрған екі 

тізбектің арасы бір-бірінен 3-5 қадамдай қашық болады. 

Тізбектердің алдына сөре сызығы сызылады, ал олардың 

қашықтығы 10-15 м болатын қарсы жаққа бір заттан 

қойылады. Белгі берілгеннен кейін алдында тұрған екі ойыншы қаппен затты 

айналып өтіп қайта оралады. Бірінші болып жеткен топ жеңіске жетеді. 

Қапшықпен секіріп барып, белгіленген жерге жетіп, қапшықты шешіп 

секіртпемен секіріп қайту. Келесі ойыншы секіртпемен секіріп барып 

қапшықпен секіріп қайтады. 

 Келесі кезеңі – допты аяқ арасына қысып алып секіру, белгіленген 

жерді айналып, допты қойып  кері жылдамдыққа жүгіріп қайту, осылай ойын 

жалғаса береді. Бірінші болып аяқтаған топ – жеңімпаз атанады. 

 

«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. 

 

«Жақсы сөз – жарым ырыс» 

 Мақсаты: балалардың арасында өзара 

сыйластықты, достықты жетелеу, сөздік қорларын 

дамыту. 

 Қатысушылар шеңбер бойымен тұрулары 

керек. Тәлімгер «Жақсы сөздерді» айта отырып, 

қолындағы допты кез-келген балаға лақтыра 

салады. Допты алған бала дереу бір «жақсы сөзді» 

айтады да келесі балаға допты лақтырады. Жақсы 

сөздер тізбегі осылай жалғаса береді. Ойынның шарты бойынша айтылған 

сөздер қайталанбауы керек. Сөз таппай қалған немесе қайталанған сөзді 

айтқан қатысушы ойыннан шығып отырады. Ойынның тағы бір шарты бар: 

ойыннан шығып қалған баланы досы «Жақсы сөз» сыйлап қайта кіргізе 

алады. Бірақ бұл мүмкіндікті бір рет қана пайдалана алады. 

 

«Мен кіммін?» 

 Мақсаты: әр бала өз бойындағы қасиеттері мен 

қылықтарын таразылауға, жақсы мен жаманды ажырата білуге 

үйрету, әділ болуға, шыншылдыққа тәрбиелеу. 

 Ойынға қатысушылардың барлығы бір параққа екі бейнені 

салады. Бір бейне: күліп тұрған бала-күннің бейнесі. Бұл 

бейненің жан-жағына тек қана өз бойындағы жақсы қасиеттерін 

жазады. Ал екінші бейне: қабағын түйіп, түнеріп тұрған бала-

күннің бейнесі. Бұл бейне керісінше баланың бойындағы өзіне ұнамайтын 

қылықтарын жазады. Ең соңында әр бала өз жұмысына өзі баға береді. 

Ойынның қорытындысы жасалып, жеңімпаздарға «Шыншыл бала» атағы 

беріледі. 
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«Мақалшы» 

 Мақсаты: балалардың сөздік қорын, есте сақтау қабілеттерін дамыту, 

шыншылдыққа, шапшаңдылыққа тәрбиелеу. 

Балалардың барлығы екі топқа бөлінеді. Жүргізуші әр топтың алдына 

келіп бір сөзді айтады. Сөздер алдын-ала дайындалады. Қай топ осы сөз  

кіріктірілген мақалдарды көп тапса солар ұтады. Мысалы, «тіл» деген сөзді 

қатыстырып мақал айту. «Тіл – тас жарады, тас жармаса бас жарады», т.с.с. 

 Басқа нұсқасы: қағазға жазылған әр түрлі мақалдар теңдей екі топқа 

таратылады. Жүргізуші бір тақырыпты айтады. Сол тақырыпқа қатысы бар 

мақалды бала ортаға шығып, дәлелдер келтіріп, түсіндіруі керек. Қай топтан 

көбірек, әрі «дәлелі түсінікті» жауаптар болса, сол топ жеңімпаз болады. 

 

«Қазан» 

 Мақсаты: балаларды адамгершілікке, 

жауапкершілікке, ұжымдылыққа тәрбиелеу. 

Ойынға қатысушы адамның санына байланысты 

ортадан үлкен шеңбер сызылады. Ортаға шағын қазан 

қойылады. Қазанға ойыншының санынан кем, мәселен 10 

ойыншы шықса, 9 асық салынады. Музыка ойналып 

тұрады. Басқарушының басқаруымен музыка тоқтаған 

кезде ойыншылар қазанға жүгіреді де бір асықтан алады, 

кімге жетпей қалса ол ойыншы ойыннан шығып отырады. Ең соңында 

қазанда бір асық, екі ойыншы қалады. Осы екеуінің арасында талас 

басталады, кім бірінші асықты алса, сол ойыншыға сыйлық беріліп, жеңілген 

бала өз өнерін көрсетеді. 

 

«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. 

 

«Қайрақ тас» 

 Мақсаты: балаларды ұжымдылыққа, 

жауапкершілікке, шыншыл болуға, мұқияттылыққа 

тәрбиелеу. 

Ойынға топтағы барлық балалар қатысады. Өз 

араларынан бір баланы «Қайрақ тас» сайлап алады. Ол 
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«Қайрақ тас» жүргізушінің қасында тұрады, ал қалғандары шеңбер құрып 

тұрады. Жүргізуші «Қайрақ тас, қайра» дегенде, шеңбердегі балаларға «Бір 

аяқпен секір» (әр түрлі бұйрықтарды беруге болады) деп «Қайрақ тас» 

бұйрығын береді, ал балалар әрбір бұйрықты бұлжытпай, әрі тез 

орындаулары қажет. Ортадағы бала жүргізушінің және «Қайрақ тастың» 

бұйрығын орындап үлгермеген баланы ұстап алу керек. Ұсталып қалған бала 

«Қайрақ тас» болады. 

«Тауық пен жабайы мысық» 

 Мақсаты: балаларды адамгершілікке, 

жауапкершілікке тәрбиелеу, ойлау, есте сақтау 

қабілетін дамыту. 

 Ойынға қатысушылар өздерінің араларынан 

«Тауық» пен «Жабайы мысықты» таңдап ортаға 

шығарады. Ал басқа балалар тауықтың артына тізіліп, 

оның балапаны болып жүреді. Тауық балапандарымен 

айналып жүріп, жабайы мысықтан әрдайым сақ болуды ескертеді. Бір сәтте 

жабайы мысық бұтақтардың арасынан шыға келіп, балапандарды ұстап 

алмақшы болады. Тауық айғай салып, балапандарын сақтап, қадағалап 

отыруы керек. Жабайы мысық барлық балапандарды ұстағанша ойын 

жалғаса береді. Барлығы ұсталғанда ғана ойын қайтадан басталады. 

 

«Тасбақаның ұясы» 

 Мақсаты: балаларды шапшаңдылыққа, 

адамгершілікке, тез ойлануға, ұжымдылыққа тәрбиелеу. 

Бұл ойында диаметрі 1,5 м тасбақа ұясының 

шеңбері салынады. Тасбақаның жұмыртқасы деп 

шеңбердің ортасына 4-5 тас қойылады. «Тасбақа» бала өз 

ұясын қорғауы қажет, ал ойынға қатысушылар – 

қарақшылар болып табылады. Тасбақа ортада тұрады, ал қалғандары 

шеңбердің сыртында тұрып, жұмыртқаны қалай ұрлау керектігін 

ойластырады. Ол үшін тиімді сәтті пайдаланады. Алайда, байқамаса 

тасбақаға ұсталып қалуы мүмкін. Тасбақаға кім ұсталса, онымен орын 

ауысып, қалған жұмыртқаны қарауылдайды. Жұмыртқаның барлығы 

ұрланып таусылмайынша, ойын жалғаса береді. Барлық жұмыртқа ұрланған 

соң, тасбақа көзін жұмып отырады. Осы кезде тастарды жасырып үлгеру 

қажет. Соңынан тасбақа жұмыртқаларын іздеп табуы керек. Таба алмаса, 

қарызын бір өнер көрсету арқылы өтейтін болады. 

 
 


