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№ 1 қосымша 

ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫС КЕЗІНДЕ БАЛАЛАРДЫҢ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ДАМУ КАРТАСЫ 

(іс-шараларды күндізгі және онлайн форматта өткізу) 

 

Күні Тақырыптық блоктар Тақырыптық блоктардың мазмұны 

1 апта 

 1-6 маусым 
аралығында 

«Менің елім - Қазақстан» 

 
 

 Халықаралық балаларды қорғау күнін тойлауға арналған «Барлығы балалар 
үшін» Республикалық құқықтық акциясы; 

 Онлайн іс-шаралар – «Мемлекеттік рәміздер - менің мақтанышым»; 

 Мемлекеттік рәміздер тарихы мен ел геральдикасына арналған  
бейнеролик кӛрсетілімі; 

 «Объективте қасиетті орындар» - Қазақстанның киелі нысандарына 
виртуалды саяхат; 

 «Ескерткіштер-тарих қорғаушылары» - қаланың ескерткіш орындарына 

виртуалды саяхат; 

 Туған ӛлкесі туралы ӛлеңдер, суреттер, әндердің онлайн конкурсы; 

 Кӛшбасшы мастер-класс «Ӛзім біле аламын-басқаны үйретемін». 

2 апта 

7-13 маусым 

аралығында 

«Жазғы саяхат»  «Музейлік калейдоскоп», кӛне қаланың кӛшелерімен серуендеу, әлемдік 
мұражайларға онлайн саяхат, виртуалды турлар. 

 «Үздік штурман» онлайн ойыны (балалар туған өлкесінің көрікті жерлері 
туралы айтады); 

 Жеке виртуалды турларды құру.  

3 апта 

14-20 маусым 

аралығында 

«Отбасым-алтын бесігім» 

 

 

 «Біздің отбасымыздың бір күні» фотожобасы; 

 «Отбасылық дәстүрлер: бос уақыт, коллекциялар» бейнежобасы; 

 Отбасы этикеті бойынша онлайн квест; 

 «Біздің отбасылық жәдігерлеріміз» – кӛрме; 
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 «Отбасылық ас үй» шеберлік сыныбы; 

 «Біз барлық отбасымызбен байлаймыз, тігеміз, сурет саламыз және ән 
саламыз» отбасы шығармашылығының виртуалды фестивалі; 

 Шығармашылық конкурс «Бақытты отбасы қаласы». 

4 апта 

21-27 маусым 
аралығында 

 

«Табиғатты аяла» 

 
 

 «Еңбек десанты» (үйде, лагерьде, аулада және т. б. Еңбек міндеттерін орындау); 

 Әр түрлі материалдардан жасалған ұсақ-түйектер сайысы «Шебер қолдар»; 

 «Жасыл досымызды қорғау» онлайн жобасы; 

 «Біздің ауылдың, ауданның, қаланың кӛшелері» ұжымдық онлайн 

презентациясын құру. 

5 апта 

 28 маусым -                   
04 шілде 

аралығында 

«Елорда тарихы – Ел 

тарихы» 
 

 

 «Асқақтай бер, Елорда» - Астана күніне арналған мерекелік онлайн 
концерт; 

 Нұр-сұлтан қаласына виртуалды саяхат; 

 Астананың тарихи ғимараттары, ескерткіштері туралы әңгімелер; 

 «Нұр-Сұлтан деп соққан жүрегім» балалар сурет конкурсы. 

6 апта 

05-11 шілде 

аралығында 

«Жақсылық жолымен» 

 

 

 «Қайырымдылық жолымен» қашықтықтан клубының жұмысын 

ұйымдастыру; 

 «Мейірімділік Әліппесі» онлайн сурет байқауы; 

 «Мейірімділіктің сиқырлы күші» жазғы онлайн оқу. 

7 апта 

12-18 шілде 

аралығында 

 «Біз салауатты ӛмір салты 
үшін!» 

 Дәріс онлайн режимінде салауатты ӛмір салты, алкогольдің, темекі  
шегудің, нашақорлықтың алдын алу және ескерту мәселелері бойынша 

ӛтеді; 

 Тұрғылықты жері бойынша спорт алаңдарын ұйымдастыру «Біздің 

ауламыздың командасы»; 

 Аула командалары арасында шағын футболдан турнирі; 

 «Біздің ауламыздың ойындары» эстафеталар, алаңдағы ойындар (шахмат, 
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дойбы, волейбол, пионербол, баскетбол, үстел теннисі, ұлттық спорт 

ойындары); 

 Ұлттық спорт түрлері мен ойындар бойынша турнирлер (тоғыз құмалақ, 
асық ату, арқан тарту және т.б.). 

8 апта  

19-25 шілде 
аралығында 

«Таңғажайып әлем!» 

 
 

 Онлайн кӛрмелер, балалардың бейнелеу және сәндік-қолданбалы ӛнер 
байқаулары; 

 Ӛңірдің танымал суретшілерімен онлайн шеберлік сыныптары; 

 Ӛңірдің мәдениет және ӛнер қайраткерлерімен онлайн кездесу; 

 «Түсті жаз» Challenge; 

 «Шеберлер қаласы» қашықтықтан шығармашылық шеберханасы; 

 Бейнелеу ӛнері мұражайларына виртуалды экскурсиялар және т.б. 

9 апта 

26 шілде - 01 

тамыз 
аралығында 

«Таланттар әлемі» 

 

 

 Қашықтықтан би марафоны «Біз біргеміз, біз билейміз!»; 

 Онлайн «Күй тартыс»; 

 «Кӛркем сӛз» онлайн конкурсы  (өлең мен проза сәндеу);  

 «Ӛмір-театр» онлайн мастер-класс  (театралық өнер); 

 «Жаныңды салып ән сал» челленджі (Вокалдық ӛнер және аспаптық 

орындаушылық); 

 «Кӛрнекті фотосурет» қашықтықтан кӛрме ӛткізу (фотосурет 

шығармашылығы); 

 «Кадрлар кезегі» қашықтықтан кинофестиваль ӛткізу (өз қолымен фильмдер, 

анимациялар, мультфильмдер түсіру). 
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10 апта 

02-08 тамыз 

аралығында 

«Елімнің еркіндігі – 

Тәуелсіздік»  

 «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл 

 Виртуалды экскурсия: Қазақстан Республикасының орталық  
мемлекеттік мұражайы http://www.csmrk.kz/index.php/mnu-exposition/mnu-

virtual-obzor 

 «Қазақстан –Сүйікті ел» қашықтық сурет байқауы 

 «Қазақстан – тәуелсіздікке 30 жыл» эссе байқауы. 

 «Тәуелсіз Қазақстанның ескерткіштері» Онлайн-квесті 

11 апта 

09--15 тамыз 

аралығында 

«Ұлы Даланың - Ұлы 
есімдері» 

 

 

Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығы 

- Ыбырай Алтынсариннің Қостанай облыстық мемориалдық  

мұражайына онлайн-экскурсия; 

- Ы. Алтынсариннің  балалық шағына саяхат; 

-   «Кел, балалар, оқылық» атты мәнерлеп оқу сайысы . 
Қазақ халық ақыны Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы 

- Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған «Жыр алыбы Жамбыл»  

атты поэзия сағаты; 
- Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған онлайн әдеби әңгіме; 

 - Оқушылар арасында Жамбыл Жабаевтың шығармаларын онлайн оқулар. 

- Лениградтық, ӛренім! 

12 апта 

16-22 тамыз 
аралығында 

«Жас ғалым»   Физика – бұл оңай (ғалымдардың, педагогтардың қызықты бейне әңгімелері, 

физикалық тәжірибелер мен эксперименттер); 

 Онлайн платформаларды іске қосу «Бұл қызықты», «Пайдалы ойындар» 

«Жас атомшылар» және т.б.;  

 Зияткерлік онлайн ойындарды ұйымдастыру. 

13 апта 

23-29 тамыз 

аралығында 

«Конституция – мемлекет 

тәуелсіздігінің негізі» 

«Семей ядролық полигоны 

Семей полигонының жабылуына 30 жыл 

 «Семей ядролық полигоны»  әлеуметтік роликтер. 

 Семей полигонының тарихы және «Семей-Невада» қозғалысы туралы 
онлайн сабақ; 
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- 20 ғасырдың қасіреті» 

 

 

 «Біздің ортақ үйіміз-Қазақстан!» Онлайн зияткерлік-шығармашылық  

роликтер; 

 «Алға Қазақстан!» онлайн би флешмобы; 

 Балалардың  «Атамекен» әнін орындауы.  

 


