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Наурыз — өте көнеден келе жатқан мейрам. Күні бүгінге дейін жер шарындағы 

көптеген халықтардың дәстүрлі мейрамына айналып отырған бұл мерекенің қашаннан бері 

тойланып келе жатқанын дөп басып айту қиын. Наурыз-көне мейрам. Наурыз мерекесін тойлау 

дәстүрі дүние жүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс-салтында бағзы замандардан орын 

алған. Әбу Райхан Беруни мен Омар Хайямның поэзиясында шығыс халықтарының Наурызды 

қалай тойлағаны туралы мәліметтер бар. Мәселен, біздің жыл санауымыздан бұрын 

дүниеге келген қасиетті «Авеста» кітабында, XI ғасырдағы түрісі тілдерінің 

энциклопедиясы Махмұт Қашқаридің «Диуани лұғат ат-түрк» сөздігінде, сондай- ақ қазақ 

халқының қиял-ғажайып ертегілерінде осындай ұқсас сюжеттер қайталанып отырады. 

Соғдалықтар жақсылыққа «Ахуромазда», жамандыққа «Ахирман» деп ат қойса, бұрынғы 

қазақтар жақсылықты «Кие», жамандықты «Кесір», қысты «Зымыстан», жазды «Табысқан» 

деп атаған. 

2010 жылдың 10 мамырынан бастап Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 64-

қаулысына сәйкес 21 наурыз - «Халықаралық Наурыз күні» болып аталып келеді. Бас ассамблея 

өзінің берген түсініктемесінде «Наурызды көктем мерекесі ретінде 3000 жылдан бері Балқан 

түбегінде, Қара теңіз аймағында, Кавказда, Орта Азияда және Таяу Шығыста 300 миллион адам 

тойлап келе жатқандығын» мәлімдеді. Ал ЮНЕСКО болса, 2009 жылдың 30 қыркүйегінде 

Наурыз мейрамын адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасы  тізімінеенгізді.                                                 

Қазақстанда ресми түрде Наурыз 1988 жылдан бері тойланып келеді. Бұл мереке табиғат 

пен адамның үндестігін көрсетеді. Наурыз күн мен түннің теңелген күні. Көктемгі күн тоғысы 

наурыз айының 21-нен 22-не ауысқан түні болды. Осы уақыттан бастап күн ұзарып, түн 

қысқарады. 

Еуропаны басқарып отырған Рим империясында да жаңа жыл басы наурыз болатын. Тек, 

Иусус Христос туғанынан бастап есептегенде 45 жылы Рим императоры Юлий Цезарь жыл 

басын табиғат ерекшелігін, күн мен түннің теңелуін ескермей, оған діни мағына берді. Сөйтіп, 

Христостың туған күніне жақындатып жыл басын 1 қаңтарға көшірді. Содан бері христиан 

мемлекеттері Жаңа жылды 1 қаңтардан бастайды. Америка континентіндегі мемлекеттерде де 

осылай. Ресейде де Жаңа жылды 1 қаңтардан бастап есептейді. Мұны 1699 ж. орыс патшасы 

Петр І Голландиядан үйреніп, Ресейде жыл санаудың басын Христос туылғанынан, яғни 1 

қаңтардан басталсын деген бұйрықпен кіргізген. Одан бұрын Ресейде Жаңа жылды Орта Азия, 

Шығыс елдері сияқты табиғаттың жаңарған, қыс маусымының көктемге ауысқан мезгілінде, 

яғни наурыз айында атап өтетін.  

1.1. Дүниежүзі халықтарының Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі 

ЕЖЕЛГІ  ТҮРІКТЕР   ҰЛЫС  күндері  жаңа  киімдерін  киіп, алты күн садақ тартып 

даярлықтан өткен соң, жетінші күні алтын теңге – жамбы атып жарысады. Егер кімде-кім 



жамбыны бірінші болып атып түсірсе, сол адамға «бір күн» патша болып, ел билеуге ерік 

беріледі. Наурыз жырында:    

Құл құтылар құрықтан, 

Күң құтылар сырықтан, - деп жырланған. Осы күні ертедегі ГРЕКТЕРДІҢ патшасы да 

алтын тағынан түсіп, қол астындағы өзіне ұнаған құлына бір күн ел басқартқызған. 

ИРАН патшасы НАУРЫЗ күні қол астындағы адамдардың біріне патша шапанын сыйға 

тартады екен деген де деректер бар. Тіліміздегі күні бүгінге дейін айтылатын «Құлға бір күн 

азаттық» деген мәтел осы көне рәсімге қатысты болса керек. 

Христиан дінін қабылдағанға дейінгі ежелгі РУСЬТЕ Жаңа  жылды 1 – наурыз күні 

қарсы алу дәстүрі болған. АҒЫЛШЫНДАР 18-ғасырдың бас кезіне дейін Жаңа жылды 26-

наурызда тойлап келген. АРАБТАР мейрам салтын  өзгерту үшін, бас әрпі «ай» сөзінің басқы 

әрпі-«син»-нен басталатын мүлде бөлек - өзге  жеті затпен алмастырады: сарымсақ, бидай, 

жиде, сірке суы, рут шөбі, егеу. АУҒАНДАР да  Жаңа жылды мейілінше шаттық – 

құрметпен  қарсы алады. Ауған елінде «алғашқы түрен» - «кульбакаши» деп аталатын ғұрып 

бар. Ол бойынша шаруалар егіс алқабына барып, алғашқы түрен түсіреді,  ал соқаның соңынан 

сый- құрметі мол шаруалар еріп жүреді. Жеті күн бойына  жеті түрлі жемістерден аса дәмді 

сусындар жасалады, міндетті түрде жаңадан киім-кешектер тігіледі, осыған байланысты бүкіл 

елде жаңа жыл «жаңа киім күні» деп аталған.  Әзірбайжандар Көк Тәңірінің құрметіне 

жұмыртқаны көкке бояп, оны айнаның үстіне қояды. Жұмыртқа тербеле бастаған кезде өгіз 

жерді екінші мүйізіне ауыстырды деп, жаңа жылды тойлауға кіріседі екен Олар Новрузды 13 

күн тойлайды. Соңғы аптаның сейсенбі түні барлығы оттан секіруге тиісті, бұл жамандықтан 

тазалау деген белгісі.Дәстүр бойынша әзірбайджандар тауға барып «новруз» деген гүлін тереді. 

Дастархан басында «с» әрпінен басталатын 7 тағам қою керек: сямәни-арнайы ботқасы, сазби-

көк шөп, сумах скэд-сүт т.б.Үйдің есіктері жабылмай қонақтарды қуанышпен қарсы алады, 

бабалар ше үйлерді аралап сыйлық тәттілерін жинап жүреді. ИРАН тілдес халықтар 

НАУРЫЗДЫ   бірнеше күн тойлаған. Олар бұл күні әр жерге үлкен от жағып, отқа май құяды, 

жаңа өнген жеті дәнге қарап, келешек егін жайлы болжам жасайды. Жеті ақ кесемен  дәстүрлі 

ұлттық көже -  «СУМАЛАК» ұсынады. Соқамен жер жыртады, ат шаптырып, жамбы атысып 

жарысады. Ескі киімдерін тастап, ұсталған шыны аяқты сындырады.  Бір-біріне гүл ұсынып, 

үйлерінің қабырғасына дөңгелек ою – «күн белгісін» салады, үйдің тіреу ағашына гүл іледі.  

Мұсылман дініне дейін Күнге табынған ИРАН  елдері НАУРЫЗ КҮНІ сөзінің бас әрпі 

«шин» -мен басталатын жеті түрлі затты дастарқанға  қоятын: шарап, шир (сүт), шырын, шекер, 

шербет, шам, шона (тарақ). Ежелгі ирандықтардың түсінігі бойынша, шарап - өрлеу, сүт – 

пәктік, тәттілер – шаттық, шекер – ризалық, шербет – демалыс пен қонақжайлылық, шам – отқа 

табыну, тарақ - әйел сұлулығы. 



ҮНДІСТАННЫҢ  түрлі штаттарында  жаңа  жыл бір жылда он рет тойлап өткізіледі. 

Оңтүстік Үндістанда бұл той түрі наурыз айында басталады, үйлер өрілген гүлдермен 

айшықталған. НАУРЫЗ мейрамын ежелгі гректер «Патрих» бирмалықтар «Су 

мейрамы»,  тәжіктер «Гүл гардон», «Бәйшешек», «Гүлнаурыз», хорезмдіктер «Наусарджи», 

татарлар «Нардуган», буряттар «Сагаан сараң», соғдалықтар «Наусарыз», армяндар 

«Навасарди», чуваштар «Норис ояхе» деп түрліше атаған.  

Шығыс халықтарының Наурызды қалай тойлайтындығы жайындағы көне деректер бізге 

Әбу Райхан Бируни, Ибн Балхи, Омар Хайям, Махмұт Қашқаридің  еңбектері арқылы жетіп 

отыр. 

Мұсылмандық аңыз - әпсаналар мен халық наным – сенімдерде Қызыр образы кең 

таралып, ол мәңгі өлмейтін бейне ретінде саналады. «Қызыр» сөзі – жасыл, көк өңін білдіреді. 

Бұл өсімдіктер әлемімен байланысты болғандықтан  оның көктемгі Наурыз мерекесімен 

орайластырылуы тегін емес екенін байқауға болады.  

 Қазақ халқының мифологиялық түсінігі бойынша, 21-наурыз түні даланы 

Қызыр  аралайды екен. Сол себепті осы түні – «Қызыр түні» деп аталады. Қызыр адамдарға 

дәулет дарытып, бақ қондыратын, ақсақал кейпінде көзге көрінетін  қиял – ғажайып 

персонаж  Қыдыр ата бүкіл халықтың қамқоры, оларға жақсылық жасаушы, ырыс, құт, несібе 

әкелуші, бақыт, береке, өмір сыйлаушы қасиет иесі, кемеңгер, әулие, көріпкел, жарылқаушы, 

қарт. Ол ұлыстың ұлы күнінде әр елге келіп, әр шаңыраққа соғып бата береді. Міне, сондықтан 

әр үй Қыдыр атасының жолын күтіп өздерінің жанын да, тәнін де, киер киім, ыдысы мен 

бұйымдарын да таза ұстауға тырысады. Үйдің іші – сыртын, қора қопсыны тазартып, ағаш егіп, 

өсімдікке су құяды. Мұсылман қауымы мұндай үйге Қыдыр ата түнеп, немесе бата беріп кетеді 

деп түсінген. «Қыдыр қонған», «Қыдыр дарыған» деген сөздер осындайдан шыққан. 

Жақсылықтың жаршысы, жаңа түскен Күн нұрының символы – Қызыр ата даланы кезіп жүріп, 

назары жерге түссе, оның тоң кеудесін жібітеді, ал тасқа түссе, тасты ерітіп жібереді екен. Күн 

сәулесі жер шарының шығыс бөлігінен таңғы сағат 6-да себелеп атқан кезде, біздің өңірімізде 

бұл сәт түнгі сағат 3-ке тұспа-тұс келеді.Сондықтан да қазақ халқы Жаңа жылды 22 наурыз 

күнгі таңғы 3-те қарсы алады, дәл осы сәтте даланы Қызыр баба аралап, Самарқанның көк 

тасын жібітсе керек.  Бұл да наурызға байланысты айтылған сөз. Оның бірнеше мәні бар. 

Бірінші, аңызға әйгілі астроном Ұлықбек (1394-1449) обсерваториясындағы көк тасқа дәл 22 

наурыз күні күн сәулесі түсетін болған. Сол сәуледен түскен жылу тасты жібітеді-міс. Екінші, 

бұл күні әр адам қателігі болса кешірім сұрауға және ол кешірім беруге тиіс, Кешірмесе «бұл 

күні Самарқанның да көк тасы жібиді, сен тастан қаттысың ба?» деп тоқтатады екен. Сол 

сияқты бұл күннің әлемге жылулық әкелетін сәтін де бейнелеп айтқан. 

 



1.2. Ұлыс күні не сойылған? 

Наурыз тойының ең басты бір кезеңі - өгіз сою. Түске таман барлық жұрт жиналып, өгіз 

сояды. Өгіздің қанынан айналада ойнап жүрген балалардың беттеріне, маңдайларына ою 

салынады. Өгізді нарқазанға салып, астына от жағады.  

Ұлыс күні неге өгіз сойылады? Қазақ есепшілерінің тәжірибесіне сүйенсек, Үркер күздің 

басында шығыстан, қыстың басында төбеден, ал көктем басында аспан етегінен көрініп, жазға 

қарай мүлдем батып кетеді. «Үркердің жерге түсуі» делінетін осы кезеңге 40 күн жазғы шілде 

сәйкес келеді. Бұл кезеңде Үркердің көкжиектен көрінбеу себебі — Күн жолы наурыз айында 

дәл соның үстінен өтеді. Қазақстанның кейбір жерлерінде ғана, мәселен, Орталық өңірлерде 

осы кезде Үркердің қос жұлдызы бұқаның мүйізі секілді батқан күн жолының екі жағынан 

қылтиып көрінеді.  

Аспан көгіндегі дәл осы көріністі Қазақстан жартастарында шимайланған 

петроглифтерден  - мүйізімен Көк өгізді көруге болады.  

2. Наурыз көженің адам ағзасына пайдасы 

Наурыз мерекесінің танымдық мәні мол, жұмбақ сырлы өзіндік рәсімдері мен шартты 

талаптары баршылық .Соның бірі –Ұлыстың Ұлы күні Наурызнамада дайындалатын  - Наурыз 

көже «Ұлыс күні қазан толса, ол жылы ақ мол болар» деп, көже мейілінше мол жасалады. 

«Жақсы тамақ қалғанша, жаман қарын жарылсын» деп, тоя ішу ғұрпы сақталған. Сондықтан 

болар наурыз көжені «көп көже», «тоқ көже» деп те атайды. Тіпті алаңсыз тойғанынша ішсін 

деген ниеттен болар, қаласа әркімнің өзі құйып алу еркі де болған. Мұның бәрі наурыз 

мерекесінің теңдік күні, еріктілік, имандылық мерекесі деген түсініктен туса керек. 

Халқымызда ежелден 7 санын қасиетті дейтіні белгілі. Тіпті санағанның өзінде біреу, 

екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу деп айтамыз. Ешқашан сегізеу, тоғызеу демеген. Ұлттық 

таным бойынша 7 қазына, 7 ата, 7 күн, 7 қат көк, 7 музыкалық дыбыс т.б. ұғымдарды білеміз. 

Осылардың қатарынан орын алатын 7 түрлі дәмнен жасалатын Наурыз көженің ерекшелігі 

қандай?  Әр жаңа жылда дайындалатын осынау дәмнің құдіреті неде? 

2.1. Судың  маңызы 

Су – тамақ рационының маңызды құрамдас бөлігі.  Сусыз тіршілік жоқ. Адам 

шөлдегеннен гөрі аштыққа шыдамды келеді. Зат алмасудың барлық процестері судың 

қатысуымен атқарылады. Тамақты сіңіру, қанға нәрлі заттардың жетуі сұйық ортада өтеді. Зат 

алмасудың зиянды өнімі организмнен су арқылы шығарылады. Организмде судың жеткіліксіз 

болуы шөлдеуге әкеліп соқтырады да, судың артық болуы жүрек - қан тамыр жүйесінің 

жұмысын қиындатады, ағыл - тегіл терлетеді, қалжыратады.  

Су – ғажайып зат. Су бір мезгілде 3 түрлі күйінде кездеседі Мұз – судың қатты күйі, 

оның сұйыққа айналуымен булануы қатар жүреді.  



Су – тіршілік көзі. Тірлігі оттегінсіз өтетін ішекте тіршілік ететін бактериялар бар, бірақ 

сусыз өмір сүретін ағза кездеспейді. Тіршілік құбылыстарының бәрі судың қатысуымен жүреді. 

Сондықтан ағзалар денесінің 50-90 пайызы судан тұрады. Салмағы 70 кг адамның денесінде 50 

кг су бар. Оның мөлшері 17 кг-ға кемісе, адам өледі.  Адам су ішпей 1 апта ғана шыдайды.   

2.2.  «Ет етке, сорпа бетке» 

Ет - ең негізгі тағамдық өнімдердің бірі. Етттің дәмі әр алуан тағамдармен жақсы 

үйлеседі. Қоректілігі жағынан ең құндысы әрі жұмсағы-бұшық ет. Бұлшық ет тканінің 

ақуызында адам ағзасына қажетті амин қышқылдары түгелдей кездеседі. Экстрактивті заттар 

етке хош иіс беріп, ас қорыту бездерінің қызметін жақсартады. Ет калориялық май ткандерінің 

мөлшеріне байланысты.  

Қоректілік және дәмдік сапасы бойынша ең тәуір етте 14-19% - ақуыз, 12-15% - май 

болады.  

Еттің құрамы:  

су – 73-77%;  ақуыз – 18-21%;  май – 1-3%;   в1, в2, в6 дәрумендері; минералды тұздар – 

0,8-1%; 

экстрактивті заттар – 1,7-2%. 

Еттің құрамындағы дәрумендерге тоқталайық:   

В1 – ағзада зат алмасу үшін қажет. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ағза шаршағандық 

күйде болып, ас қорыту процесі бұзылады. Бұл дәруменнің ой және дене еңбегімен көп 

шұғылданғанда, суықта ұзақ болғанда қажеттілігі мол.  

В2 – жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді, ағзаның бірқалыпты өсуіне қажет.  

В6 - бұл дәрумен жетіспеген жағдайда балалардың бойының өсуі тежеліп, қан аздыққа 

әкеліп соғады. 

Сорпаның азықтық нәрі көп, асты жеңіл таратуға, жұғымдылығын арттыруға әсері мол. 

Сорпада оған қайнатқан азықтардың жұғымды қоректік заттары көп, адам ағзасына қажетті 

заттардың 15 пайыздан астамы осы сорпада .  Сорпасы нәрлі, еті жұмсақ, татымды, дәмді 

болсын деген етті салқын суға салып, отты ә дегеннен күшті жақпай, жай шымырлатып қайнату 

керек. Ет қайнап жатқанда көбірек сапырылса, сорпа дәмді және құнарлы болады. 

2.3. «Ағы бардың – бағы бар» 

Сүт - сүтқоректі жануарлардың сүт бездерінен бөлінетін секрециялық сұйық. Сүттің өзі 

және одан өндірілетін өнімдер өте сіңімді және адам ағзасы үшін өте пайдалы тағам. Кезінде 

академик И.П.Павлов сүтті «табиғаттың өзі дайындаған тамаша тағамы» деп бағалаған 

болатын. Қоректік жағынан алғанда бұл тағамдық құндылығымен ағза үшін аса маңызды 

табиғи өнім. 



Сүттің тарихы ертеден басталады. Археологтар бір қазбадан тапқан ірімшік қайнататын 

қазанды жер астында 5000 жылдай сақталған деп топшылайды.  

Сүтті баладан бастап, қарияларға дейін ішеді. Өйткені, ол дәрумендерге, көмірсу мен 

майларға, ақуыз бен минералды заттарға, микроэлементтер мен ферменттерге өте бай.  

Құрт – ұлттық тағам. Ашыған айранды сабаға құйып, бірнеше күн іркіт жасайды. Сабада 

пісілген іркітті майы алынғаннан кейін үлкен қазанға құйып қайнатады. Іркіт баяу қайнап, жел 

көбігі таралғаннан кейін қоюланады. Суыған соң таза қапшыққа құйып, суын сорғыту үшін іліп 

қояды. Сарысуы ағып 5-6 күн бойы әбден құрғаған соң, ұсақтап бөліп, сығып, өреге жайып 

кептіреді. 1-2 аптадан соң өредегі құртты қапқа салып , күн көзіне кептіреді. Құртты 2-3 жылға 

дейін сақтауға болады. Құрт- күшті ас, ол әр түрлі тамаққа қосылады. Құрттың сарысуын сүт 

қосып қайнатып ірімшік жасайды. Құрт өкпе ауруына, суық тиіп ауырған кезде ыстықтай 

ішкізіледі. Ұзақ сапарларда құрт- әрі сусын, әрі қорек. Сарысуын ауырған малға ішкізеді, шаш 

жууға болады, тері илеу үшін пайдаланған. 

2.4. «Алтын, күміс тас екен, арпа, бидай ас екен» 

Тары, күріш, арпа, бидайдың тағамдық қасиеті  жоғары және жұғымды калориялы 

болады. Олар балалар мен ауруға шалдыққан адамдарды тамақтандыру үшін ерекше қажет. 

Бұлар көмірсу мен өсімдік ақуыздарының негізі болып табылады.   

Ақуыз – қозғалысты қамтамасыз етеді, яғни бұлшық еттердің жиырылуы мен жазылуы. 

Өкпеден сіңіріп алған оттегін бүкіл денеге таратады. Ақуыз мал мен өсімдіктен алынатын 

өнімдерде кездеседі. Олардан алынатын ақуызды дұрыс ұштастыру арқылы ақуызы жеткілікті 

тағам әзірлеуге болады.  

Көмірсу – бұлшық еттің, жүйке жүйесінің, жүректің, бауырдың қызметі үшін ағзаның 

майды қалыпты сіңіруі үшін өте қажет. Тамақ құрамында көмірсу болмаған жағдайда 

тамақтағы май толық сіңбейді де денсаулыққа зиян келтіреді. Аз мөлшерде дәрумендер мен 

калий, кальций, магний, фосфор, темір тұздары болады.   

Ұлттық тағамдардың жұғымдыларының бірі саналып, біраз ас түрлерінің дәмін 

келтіретіні – тары. Тары өте құнарлы дақыл. Тарының құрамы: ақуыздың - 10-15, көмірсудың - 

59, майдың – 38 пайызы бар. 

2.5. Колледж студенттері арасындағы зерттеу жұмыстары. 

Сондықтан біздің колледж студенттерінің Наурыз мерекесіне деген көзқарастарын 

анықтау мақсатында зерттеу жұмыстары жүргізілді. Ол үшін сауалнама және интервью әдістері 

қолданылды. Сауалнама сұрақтары:  [диаграмма №1] 

1.Наурыз мерекесінің шығу тарихы туралы білесің бе? 

2.Тойлау салт-дәстүрлерін айтып беріндер. 

3.Наурыз мерекесінің ұлттық тағамы наурызкөже туралы  білесің бе? 



4.Наурыз мерекесін ұнатасың ба? 

1.Салт-дәстүрлер туралы білімдері қоғамдағы келісім мен достық қарым-қатынастарын 

нығайтуға әсер ете ме? [диаграмма №2] 

2. Салт-дәстүрлер туралы білімдері оқушының ой-өрісін дамуына әсерін тигізе ме? 

[диаграмма №3] 
Наурыз мерекесінің қалай тойланғаны жайында өз өмірлік тәжірибесімен бөлісуге 

Больше Чураков ауылының тұрғыны Монғолия елінен қоныс аударып келген оралман 

қандасымыз Түркістан ақсақалдан интервью алынды.   

Қорытынды бөлімінде мектеп қабырғасында оқытылатын және кейбір ескерілмейтін 

наурыздағы салт-дәстүрлерге тоқталуды дұрыс деп шештік.   

Наурызнама – шат - шадыманды ойын-сауық, той.  «Ол күнде  Наурыз деген  бір 

жазғытұрым   мейрамы  болып, наурызнама қыламыз деп   той - тамаша қылады   екен» (Абай). 

Кей   жерлерде наурыз тойы деп те аталады. Бұл күні үлкен болсын, кіші болсын осы мейрамға 

келіп, көңілді  ойын-сауықтар жасалады. «Наурызнамада қыз-жігіттер жиналып, бас қосып 

ұйқыашар әзірлейді. Ол ет, уыз сияқты дәмді тағамдардан жасалады. Қыздар өздерін ұнатқан 

жігіттеріне «Ұйқыашардан» дәм таттыратын болған. Мұның мәнісі оларды «ұлыстың ұлы күні» 

ұйықтап қалмасын деген ескі ұғымнан туған. 

Жігіттер қыз-келіншектерге  сақина, сырға, айна, тарақ   сияқты сыйлықтар 

береді.Оны  селт еткізер  деп атайды. Бұл дәстүрлі сыйлықтағы айна - пәктік пен жастықтың, 

тарақ - әдемілік пен сұлулықтың, иіссу - бүршігін жаңа жарған жауқазындай құлпырудың, 

жайнай түсудің белгісі. Бүл күні қарттар да естен шықпайды. Оларға арнап жылы-жұмсақ 

тағамдардан бел көтерер деп аталатын дәм дайындалы, таратылады. Наурыз-тілек. Достық 

көңіл мен  тілектестіктің, адамгершіліктің белгісі, әрі тойдың жарасты салтының бірі ретінде 

айтылған. Наурыз төл. Наурыз айында мал төлдей бастайды. Олар наурыз төлі деп аталып, төл 

басы ретінде бағаланып, малжанды қазақ баласы оны ерекше күтіп бағады. Төл басы 

сатылмайды, оны ешкімге сыйға бермейді. Наурызкөк - наурыз айында ұшып келетін  көктем 

құсы. Қарасы шағын ғана, осы құсты шығыс елі күтіп жүреді. Оны алғаш көргендер «Наурыз 

келдің бе?» деп шақырып, жем шашады. Наурызкөкті ешкім қумайды, үркітпейді. 

Наурызшешек. Наурыз айында өсетін жапырақты, түрлі-түрлі гүлді, қауашақты әсем өсімдікті 

(шөп). Оны үйде де өсіреді ...Майының дәрілік қасиеті бар. Қазақстанның  таулы аймақтарында 

оның бірнеше түрі өседі.  Наурызшешек  «Қызыл кітапқа» енген сирек кездесетін бағалы 

өсімдік қатарына жатады. Наурызша. Наурыз айында  жұп-жұқа, қиықша қырбық қар түседі. 

Оны халық «наурызша» деп атайды. Наурыз есімі. Наурыз күнінде немесе айында туғандарды 

халық бақытты санаған. Сондай себеппен оларға Наурыз есімін беретін болған. Мысалы: қазақ 

халқында Наурызбай Құтпанбайұлы (1706-1781),  Наурызбай Қасымұлы (1822-1847) атты әйгілі 



батырлар болған.  Алтын Ордада Наурыз есімді хан (1359-1360) болғаны тарихтан белгілі. 

Наурызгүл, Наурызбек, Наурызәлі деген адам аттары да жиі кездеседі. Наурыз жыры. Наурыз 

мерекесінде айтылатын халық ауыз әдебиетінің түрлерінің бір саласы. Жыр-өлең осы күнге 

лайықталып, мадақтау, тілек, бата, әзіл түрлерінде айтылады. Наурыз бата. Мұнда наурызнама 

өткізгендерге, осы күнге арнап «Наурыз көжеге» шақырғандарға, тойда өнер көрсеткен ақын, 

әнші, палуандарға тағы да басқа өнерпаздарға, жас талапкерлерге ақсақалдар мен әжелер, ел 

ағалары бата береді. Наурыз жұмбақ. Табиғатқа аспан әлеміне, ауа райына, күн мен түнге 

байланысты айтылатын жұмбақтар осындай атпен аталған. Онда ақындар, қыз-жігіттер осы 

тақырыптарға ғана тән құбылыстарды жұмбақтап, өлеңдетіп айтыстатын болған.  

Пайдаланылған әдебиеттер 

1. ҚР президенті Н.Ә.Назарбаевтың халқына Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан » 

2007,  ақпан 

2.  Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы. 2007, наурыз 

3.  С.Кенжеахметұлы «Қазақ халқының салт – дәстүрлері» Алматы, 2004  

4. «12 жылдық білім» Республикалық ғылыми - әдістемелік және ақпараттық – 

сараптамалық журнал 2006, № 4 

5.  К.Хикмет «Даналық сүрлеуі» «Қасиет» баспасы , Алматы, 2006  

6.  А.Жүнісов «Фәниден бақиға дейін» «Қайнар» баспасы, Алматы 1994  


