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2020 жылдың 15 қыркүйегінде "Отбасы күні" тақырыбында флешмоб өтті. 

Мақсаты-өз отбасы туралы айту. 

Флешмоб барысында студенттер өз отбасы туралы слайдтар, бейнероликтер 

көрсетті. 

Кез-келген адамның жетістігінде отбасы үлкен рөл атқарады. Көп жағдайда 

бұл әрқайсымыз үшін тағдырдың ең құнды сыйына айналады. 

Отбасы-бұл адамды тұлға ретінде қалыптастыратын нәрсе. Отбасы бала 

кезінен қартайғанға дейін адамның мінез-құлқын, көзқарасы мен іс-әрекетін 

анықтайтын, оның тағдырының сценарийін құратын терең психологиялық 

негіздерді қалайды. Ата-аналар өздерінің жеке және отбасылық қарым-

қатынастарын құрған барлық маңыздылық баланың түпсанасына терең енеді. 

Ата-аналардың бәрі дұрыс және ақылға қонымды әрекетте,  балалары оны 

қайталайтын сияқты, барлық ата-аналардың қателіктері баланың психологиясы 

мен дүниетанымын түбегейлі өзгерте алады. Тұлғаның қалыптасуы жаялықтан 

басталады. Бала, сіңіруші секілді, көрген және еститін барлық нәрсені бойына 

сіңіреді, тіпті ақылға сыймайтын нәресте жағдайында да. Отбасы оны жеке 

тұлға етеді. 

Дені сау отбасы психологиялық сау адамды өсіреді, ал проблемалы отбасы 

баланың санасында көптеген кешендер, реніштер, ашу-ыза, жеккөрушілік және 

басқа да жағымсыз факторларды тудырады, бұл оның өмір жолында адамға 

жақсы көмек бола алмайды. 

Отбасы - тәрбиенің негізі. "Алма алма ағашынан ұзап құрамайды" - Бұл 

терең халық даналығы, бұл біздің өзімізге ұқсайтынымызды көрсетеді. Балалар 

ата-аналардың мінез-құлқын көріп өссе, оны қайталайдыі, балалар ата-анасы 

сияқты сөйлейді және әрекет етеді. Тәрбие-бұл сөз емес, тәрбие - бұл бизнес, 

әрекет, мінез-құлық. Отбасында адам әдептілікке, сөздік қорына, мәдениетке, 

сыпайылыққа, білімге немесе олардың болмауына ие болады. Бұл баланы сыпайы 

сөйлесуге, өзін жақсы ұстауға, жақсылықты жаманнан айыра білуді үйрететін 

немесе үйретпейтін отбасы. 

Отбасы - бұл адамды әлеуметтік кеңістікке сәйкестендіретін нәрсе. 

Ақылды адам, биологиялық түр ретінде, ақылды адамзат қоғамының бөлігі болып 



табылады, және бұл адамға мінез-құлық нормаларын, тәрбиені және 

дүниетанымның негізін беретін отбасы, бұл жеке адамды адамдар әлемінің бір 

бөлігіне айналдыратын алаң 

 

 

 

 
 

 



Отбасы-біздің болашағымыз. Біз өз ұрпағымыздыі, біліміміз бен 

ұмтылыстарымызды балаларымызға қалдырамыз. Біздің ұрпағымыздың 

бейнесінде біздің іздеріміз болатынын білеміз. Отбасы көп нәрсе береді. 

 

 

Студенттер өздерінің отбасылық дәстүрлері туралы айтып берді. Өз отбасы 

туралы бейнероликтер көрсетілді. 
 


