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МЕКТЕПТЕГІ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫ ҚОЛДАНУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Жас ұрпақтың азамат болып қалыптасуы, оның жан-жақты дамуының түп тамыры тәрбиеден бастау 

алады. Қазақстанның ертеңі мен еліміздің ұлттық қауіпсіздігі, қоғамның құндылық бағдары жайлы сөз 

қозғағанда тәрбие мәселесіне ерекше назар аудару қажет.

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 11-бабында «Білім беру жүйесінің міндеті - ұлтық 

және адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктер негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 

дамытуға және кәсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау» деп атап 

көрсеткендей, жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның жеке тұлғасын дамытуға жаңаша талаптар қойылды [1].

Осыған орай қоғамымыздың іргетасын нығайтуға және бүгінгі жастарға үлгілі, өнегелі тәрбие бер үшін 

ұлттық ойындарды оқыту және тәрбие үрдісінде пайдаланудың өзекгілігі туындап отыр.

Ендеше ұлттық ойындар халық педагогикасының бір саласы ретінде адам, отбасы, өскелең жас ұрпақты 

тәрбиелеу туралы арман-мақсаттарын, ой-пікірлерін, ұстанымдарын қамтитын педагогикалық идеялар 

мен салт-дәстүрлер, өткен мен қазіргінің арасындағы байланысты көрсетеді. Оқушыда жалпы адамзаттық 

құндылыктар мен адамның айналадағы дүниемен жеке тұлғалық қатынасын (этикалық, эстетикалық, 

адамгершілік түрғысынан) тәрбиелеу мақсатын халқымыздын мәдени рухани мұрасының, салт-

дәстүрінің озық үлгілерін оның бойына дарыту арқылы жүзеге асыруға болады. Осымен байланысты жас 

ұрпақ өз халқының мәдениетімен, асыл мұраларымен ұлттық ойындар арқылы танысып келеді [2].

Халық ойынды әрқашанда тәрбие құралы деп таныған. Қазақтың ұлттық ойындарын дене тәрбиесі 

сабағында жоспарға енгізу арқылы өткізу жас буынды тәрбиелеуде теңдесі жоқ құрал. Әр сабақ сайын 

ұлттық ойынның үш-төрт түрін алып, солардың ойнау тәсілін үйретіп отырса, жетілдіре, қайталау 

арқылы пысықтап отырса, әрбір бала жадында сақтайды да, оны ойнай біледі. Ойынды сабақта қолдану 

оқушылардың ой-өрісін жетілдірумен бірге, өз халқының асыл мұраларын бойына сіңіріп, кейінгі 

ұрпаққа жеткізе білу құралы.
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Наурыз  мерекесі кұніне арналған   3-ші және 5-ші

сыныптар арасындағы сайыс.



Таңғажайып тоғызқұмалақ
Негізгі  мәселелері бойынша оқушыларға  арналған 

көмекші құрал

Бағдарлама  қосымша білім беру саласы 

бойынша “тоғызқұмалақ” үйірмесі 

оқушыларға

Үйретумен қатар,  олардың ой-өрісін, 

сана сезімін дамытуға, ұстамдылыққа, 

төзімділікке, сабырлыққа, жігер-

намысты шындауға  көп енбектенуге 

тәрбиелейді.



Қызықтырған есепшіні, ойлыны,

Бабалардың бұл – ежелгі ойыны.

Екі адамға тең бөлінген «мал – жайы»,

Ойнау үшін тақтасы бар арнайы.

Бар он сегіз ұясы оның – кіші отау,

Екі қазан үлкен келген – іші отау.

Бір жүз алпыс екі – барлық құмалақ,

Сексен бірден – екі ойыншы тұр қамап.

Әрқайсысының сегіз ұя – «ойы» бал,

Әр ұяның дәл тоғыздан «қойы» бар.

Екі ойыншы – екі «қойшы» кезекпенен,

Түсіреді ұяға «қой» есеппен

Бір - бірінің ұясына айдайды,

«Қой – құмалақ», санын жіті аңдайды.

Ұяда қай жұп болса «қой» - құмалақ,

Бәрі қарсы қазанға кеп құламақ.

Солай талай қой қазанға түседі,

Есепке оны екі қойшы тізеді.

Кімде - кімнің қазаны тез толады,-

Сол ойыншы ұтып шыққан болды.

Қызықтырған бүгінде де ойлыны, Міне, 

осындай бабалардың ойыны



Алға қойылған жоспарлар:

1.Тоғызқұмалақ ойынын компьютер арқылы жүзеге асыру

2.Спорт залына тоғызқұмалақ тақтасын орнату

3.Тоғызқұмалақ тактасын мектеп спорт алаңына орнату

3.Мектеп спорт алаңындағы   

тоғызқұмалақ тақтасы

2.Спорт залындағы тоғызқұмалақ 

тақтасы 

1.Тоғызқұмалақ ойының компьютер 

арқылы ойнау





“Тоғызқұмалақ” –қазақтың ұлттық зияткерлік ойыны
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ПІКІР



Тақтаның жазу үлгісіндегі жалпы 
құрылысы төмендегідей.

Қостаушы

қазаны
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Бастаушы

қазаны



Оқушыларға тоғызқұмалақ методикалық 
әдістемелерін үйрету .

Бағыт мәселелері 

Отауға бір құмалақ қалдыру

Тұздық алу

Атсырау ережесі соңғы жүріске мүмкіндік 
беру

Жазу тәртібі

Тоғызқұмалақ әліппесі


