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the problems of parents' connection with children, joint time, which is achieved through joint games.
Authors consider it necessary to introduce children from the early age to traditional applied
developmental types of children, instead of using the achievements of modern technology such that also
positively affects the health of the younger generation. The authors in this article suggest the development
of traditional mobile games for children and young people, which develops not only physical data, but
also inculcates spiritual values.
This article suggests animation troupes based on traditional games, using national musical
instruments and clothes. The purpose of the article is to develop the youth’s interest and knowledge of the
history and traditions of Kazakhstan. The project described in the article is intended for the upbringing of
patriotism among young people within the framework of the state program ―Ruhani zhangyru‖ in
accordance with the decree of the President.
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«Дәстүр ӛнер трупасы» Ұлтық ойындар дәріптеу мақсатында жасалып отырған
(дуние) Бүлдіршіндерге Ұлттық ойынды, Ұлттық аспабымызды, Қазақи нақышта жасалған
киімдерімізді дәріптеп, кӛрсету мақсатында жасалып отырған дүниені жалғастырып
руханиятты дамытып мынау Ата бабамыздан құндылық болып , қалып қойған Аманатқа
қиянат жасамайық деп осы Жоба арқылы Елбасымыздың берілген жарлығына сәйкес
«Рухани жаңғыру» аясында жасалуға келетін дүние [1].
Мынау ел болам десең бесігіңдң түзе сол себепті Елім деп еңіреген, ұлтым деп
ұлыған, Жұртым жылаған, кӛшпелі бабаларымыздың кӛшпейтін ұрпағы екеніміз рас
жауқазын жастар.
Бұл труппа сонау байырғы ғасырдан ғасырға ат тұяғымен, жан азабымен, жалғасып
кележатқан Ұлттық ойынымызды жалғастыру ретінде ашылып отырған труппа.
Жұмыс барысын айтар болсам.
Бұл труппа анимациялық мултик кейіпкерлерімен, сол баяғы спанч боб, миньены,
черепаха нинзияға дым қатысы болмағаны мен, бірақ анимациялық белгілі бір
кеипкерлермен жасалады.
Мысалға Ығай мен Сығайдың күресін аударыспақ ойнын ойнатып Ұлттық құндылық
болған ойынымызды кӛрсетуімізге болады, жәнеде сол ойындарға Қазақи нақыштағы
киімдерімізді кигізіп алшысынан түскен Асықтарымызды әріптеп ойнатып жіберуімізге
болады, біздің кӛптеген асылдың сынығындай болған ойындарымыз ӛте ӛте кӛп.
Қазіргі заманда ұлттық ойын тұрмақ Ата Ана мен байланыс азайып баражатыр
«Ананың кӛңілі далада, баланың кӛңілі телефонда» тұрған уақыт. Ай Нүрғиса бұл жерге
Ананың не қатысы бар ӛзіміздің ұлттық ойынымызды айтсай деп түсінік қалыптасса
ойдан арылыңыздар, үйткені біздің ұлттық құндылығымыз, ойындарымыз, аспаптарымыз,
қазақи салт дәстүріміз т.б дүниелерді тек Ата Ана тәрбиесі арқылы алатынымызды
ұмытпағанымыз дұрыс, кӛп жазып кӛпіре бергенше бұл жобамыздың ӛткізу жері және
қандай топқа арналған екенін айтар болсам. Олар балабақша, мектептер, лагерлер, және де
сауда уй орталықтағы балалар ойнайтын орындар.
Негізі қарап отырсаңыздар бұл мен айтып отырған дүниелерге кӛп затта қажет
етпейді, мысалға айтар болсам Асықтар, арқан, мата, күресшілер формасы, тоғыз құмалақ
қуырмақтар, қашанда құрылып дуниеге асып жатқан дүниелер. Аспаннан не болмаса
айдан құрылып отырған дүниелер емес. Бұған жұмсалатын шығындарды есептеп айтар
болсам максимум 200 000 тг кетеді.
Бұл жобамыздың міндеттері жайлы айтар болсам. Бұлдіршіндерге ұлттық ойын
тұрлерін қалыптастыру және Ата аналарын үирету бүлдіршіндеріне қызықтыру. Жобаның
құндылығына келер болсам Қазағымның ұмтылған ұлттық ойынын ұмыттырмау, ұлт
мерейін үстем етер тәрбиелі Аманатқа қиянатқа жасамайтын болашақ ӛсіру. Мынаны
балаларға арналған ойындарымыз кӛп деп жатырмынғой, сақина тастау, кім шертті,
белбеу тастау, шалша, қызыл ту, ұшты ұшты, дәл бас, арқан тартыс, жасырынбақ, бес тас

