
«Familyday» отбасылық іс-шараны 
өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулар 

 
Бүгінгі күні қоғамда дәстүрлі құндылықтар бұзылып, неке мен 

отбасының моральдық ұғымдары жойылды, ұрпақтар арасында жалпы және 
отбасылық қатынастар бұзылды, моральдық бағдарлар өзгеріп, 
құндылықтарды қайта бағалау пайда болды. 

Мұндай қиын уақытта отбасылық мерекелер әсіресе отбасын 
біріктірудің бір тәсілі ретінде қажет. Сонымен қатар, егер бұл мерекелерді 
ата – аналар балаларымен бірге өткізсе-бұл тәрбие беру үшін маңызды және 
мәңді болуы мүмкін.Біздің қоғамда, атап айтқанда, әрбір отбасында 
бытыраңқылық болмауы үшін өз балаларының мүдделерімен өмір сүру 
керек.Ол үшін ата-аналардың мектеп мерекелеріне белсенді қатысуы қажет.          
Отбасылық іс-шараларда жалпы адамзаттық құндылықтар бар, халықтың 
моральдық тәжірибесі, оның дүниетанымы, еңбек мораль, адами қарым-
қатынас, оның діни,тарихын түсіну. 

Сондықтан «Familyday»іс-шарасының негізі мақсаты мен міндеттері: 
- Отбасы дәстүрлерін отбасылық тәрбиелеумен сақтап қалу және отбасының 

әлеуметтік-мәдени құндылықтарын қалыптастыру; 
- Қоғамдық қызығушылқтарды дамыту арқылы отбасылық бірлікті  нығайту; 
- Ұлттық тағамдар арқылы ұлттық мәдениетке, жағымды ұлттық 

дәстүрге бейімделу; 
- Өзіндік шығармашылыққа қызығушылығын таныту. 

«Familyday»отбасылық іс-шараны 4 кезеңге бөлуге болады: 
1. Ұйымдастырушылық; 
2. Дұрыс тамақтану тағамдарын әзірлеуге дайындық; 
3. Тағам дайындау және бейне жазу; 
4. Қорытынды. 
1.Ұйымдастыру кезеңі 
Пандемияға байланысты жоба онлайн форматта жүргізілуде. Әр оқушы үйде 
дұрыс тамақтануға жататын  тағамын дайындайды, видеоға түсіріп, сынып 
жетекшісіне тапсырады. Сынып жетекшісі жобаны өткізу мерзімі туралы 
хабарлайды, оқушыларды марапаттау үшін грамоталар, дипломдар, 
сыйлықтар дайындауы қажет. 
2. Дұрыс тамақтануға жататын тағамдарын әзірлеуге дайындық 
Әр оқушы отбасы мүшелерімен бірге тағамның рецептін таңдайды. Оның 
пайдалы қасиеттерімен, құнарлылығымен,азық-түліктердің қол жетімділігімен 
танысады. Азық-түлікті, ас үйге қажетті құралдарды дайындайды. Сіз 
өзіңіздің тағамыңызға әдемі атау бере аласыз. Тағамды дайындау барысын 
техникалық жабдықтау мақсатында бейнекамераны дайындау керек. 
3.Тағам дайындау және бейнежазу 
Отбасы мүшелерінің арасында дайындау кезеңдері анықталады (өнімдерді 
жуу, турау, пешті қосу және т.б.). 
Өткір заттар мен ыстық плитаны пайдалану кезінде қауіпсіздік ережелерін 
сақтау қажет. 
Бейне жазба міндетті түрде түсініктемелер мен ұсыныстармен бірге жүреді. 
Жұмыс аяқталғаннан кейін бейнеролик сынып жетекшісіне тапсырылады. 
 



4.Қорытынды кезең 
Іс-шараның әр кезеңін ұйымдастыру оны сәтті өткізудің кепілі және үлкен 
тәрбиелік әсері болып табылады. 
Сынып жетекшілер бейнероликтерді мектептің жоба үйлестірушісіне 
тапсырады. Үйлестіруші өткізілген іс –шаралардың есебін және   бейне 
р о л и к т е р  ж и н а ғ ы н  ұсынылған day-family@mail.ru атты электронды 
поштасына ережеге сай жібереді. 
Бейне есепте елді мекені (қала/аудан), оқу орны, сыныптар, қатысушылар 
саны (ата-аналар/балалар), іс-шараларды ұйымдастырушының Т.А. 
Ә.көрсетілсін. 
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