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Кіріспе 

 

Көп уақыт бойы адам табиғат байлықтарын таусылмайтын пайда көзі 

деп түсініп келді. Алайда адам қимылының табиғатқа кері әсері байқалып, 

кейбір пайдалы заттар таусыла бастаған соң, енді оны тиімді пайдалану 

қажеттілігі туды. 

Жиырмасыншы ғасырға дейін табиғатты қорғау мәселелері әңгіме 

болғанмен оған жете мән берілмеді. Қазіргі заманда табиғатты қорғау 

әлеуметтік және экономикалық проблемаға айналды. Адам тіршілігінің 

қауіпсіздігі осы проблемалардың дұрыс шешілуіне байланысты. Күн сайын 

табиғи байлықтың  азаюы, ауа райының ластануы адамның пайдасына 

шешілуін шиеленістіре түсті. Қазіргі ғылым мен техниканың күшті дамыған 

кезінде адамдардың табиғатта жүріп жатқан процестерге ықпалы арта түсті. 

Сөйтіп қоршаған ортаны қорғау адам баласының алдында тұрған үлкен 

проблемаға айналып отыр. Енді бұл проблеманы шешу жер шарындағы 

барлық халықтың жаппай ат салысуын талап ететін жағдайға жетті. 

Табиғатты қорғау тек әлеуметтік және экономикалық емес, саяси проблемаға 

да айналып отыр. 

Экологиялық білім беру – уақыт талабы. Қоршаған отаны қорғау 

проблемасының тәрбиелік те сипаты зор. Табиғат қорғау проблемасын іс 

жүзінде шешудің негізгі бір мақсаты – жастарды туған жерге, табиғатқа 

деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу.  

Экологиялық білім беруге деген қажеттілік адамның өміріне қажет 

қолайлы ортаны қамтамсыз етумен байланысты. . Экологиялық білім берудің 

негізгі мақсаты – табиғатқа деген жауапкершілік қатынасты қамтамасыз ету. 

Экологиялық білім беру дегенде әрбір адамның жалпы экологиялық 

мәдениеттілігін қалыптастыруға бағытталған үздіксіз білім, тәрбие беру 

процесстерін түсінеміз.. Экологиялық сауатсыздықпен және экологиялық 

мәдениеттілікке тәрбиелеуге немқұрайлылықпен қарауды болдырмау керек. 

Егер бұны ерте жастан бастамасақ, егер экология мектептегі пәндердің 

ішінде негізгі курс ретінде қаралмаса онда дұрыс экологиялық сана да 

қалыптаспайды. 

Экологиялық білім болмаса оқушы да табиғатқа тек тұтыну көзі 

ретіндегі көзқараспен қарайды. Біз ол үшін құқықтық база жеткіліксіз 

екендігі туралы көп айтамыз. Алайда есімізге сала кетейік: «Қоршаған 

ортаны қорғау» туралы заңда «Экологиялық мәдениетті қалыптастыру және 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы мамандарды кәсіби дайындау 

мақсатында мектепке дейінгі және жалпы білім беру, орта, кәсіптік және 

жоғарғы және жоғарғы кәсіптік білім беру, жоғарғы білімнен кейінгі, 

мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін көтеру, сонымен қатар 
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экологиялық білімді бұқаралық ақпарат құралдары, мұражайларды, 

кітапхана, мәдениет мекемелерін қоса алып  жалпы және кешенді 

экологиялық білім беру жүйесі белгіленді делінген.  

Оқушыларға экологиялық білім беруде қосымша білім беру 

мекемелерінің алатын орны үлкен. 

Қосымша білім берудің негізгі принципі – еріктілік! 

         Жоспарлаудың қолайлы жүйесі барлық жаңа кіріспелерге айқын әсер 

етеді. Мұнда қызметтің мазмұнын еркін жоспарлаудың өзі жеткілікті, 

топтық, жалпы және жеке жұмыс түрлерін оңай үйлестіруге болады. Осы 

жерде қосымша білім беру – алғашқы кәсіптік дайындауда ең қажеттісі.  Бұл 

практикамен және уақытпен дәлелденіп отыр.  

Қосымша білім беру қазіргі замандағы білім берудің қажетті  

компоненті(сыңары) болып табылады. ҚР-ның Президенті жеткіншек жас 

ұрпаққа білім беру мен тәрбиені дамытудың  басым бағыттарын  жүзеге 

асырудағы  оның ролін,қоғамдағы  нәтиже маңыздылығын белгіледі.                             

       Білім берудің жекелеген кезеңдерінде бірқатар оқушылар үшін 

қосымша білім беру бөлімі тек қажет болуымен қатар оның басты компененті 

болады. 

      Оқушылардың білімділігінің деңгейі оның жеке потенциялына сәйкес 

келуі үшін олардың танымдық мүмкіндіктерінің дамуын қамтамасыз ететін 

жағдайлар керек. Оған не жатады: маңызды мәселелер шеңберінкеңейту, 

білім беру аясын мектептен тыс ақпараттар арқылы толықтыру, танымдылық 

базасын "пән" және пән аралық білім арқылы толықтыру, оқу-танымдық 

қызметте ғана емес, сонымен қатар сарамандық және теориялық жағынан 

универсалды әдістерді меңгеру. 

       Облыстық экологиялық – биологиялық орталығының бағдарламасы 

оқушылар мен тәрбиеленушілерге патриоттық, азаматтық, моральдық тәрбие 

беруге және жан-жақты қызығушылықтарын дамытуға бағытталған. ОЭБО-

ның міндеттерінің бірі оқушылардың экологияға, табиғатқа деген 

қызығушылықтарын ояту, қабілеттерін  көрсету және оларды дамытуға 

жағдай жасау. 

Сондай білім беру мекемелерінің бірі  облыстық экологиялық-

биологиялық орталығы 1958 жылдан бері жұмыс жасайды.  

Қоршаған ортаны көгалдандырудағы кенжелеуді жоюдың ұтымды 

жолының бірі – жас ұрпақты туған табиғатты аялап, күтіп баптауға, 

көбейтуге, қайтадан алпына келтіруге үйрету. Ол жұмыс алдымен балабақша     

мен мектептен, әр үйдің ауласын гүлдендіруден басталады. 
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  Көгалдандыру– қала, ауыл, тағы басқа елді мекендерде ауаны 

тазарту, көлеңкелеу үшін ағаш, бұта, гүл, көгал өсіру. Құрылыс аяқталғаннан 

кейін жүргізілетін Көгалдандыру жұмыстары мекенжайларға әсем көрініс 

береді, шудан, күннен, шаңнан, тағы басқа қорғайды, санитарлық-гигиеналық 

рөл атқарады. 

Білім мекемесі ауласын көгалдандыру және абаттындыру кезінде 

коммуникациялық трубалар, жарықтар, жер асты электор сымдары т.б. 

кездесетін жәйттарды ескеру қажет.  

 

Көгалдандыру жұмыстарын жүргізгенде төмендегі мәселелерді ескеру 

керек:  

     1. жергілікті жердің табиғи климат жағдайы; 

     2. жердің географиялық орны; 

     3. топырақ құнарлығы; 

     4. өсімдіктердің биологиялық ерекшеліктері; 

     5. өсімдіктердің экологиялық ерекшеліктері; 

     6. өсімдіктердің үйлесімділігі; 

     7. жергілікті жердің экологиялық жағдайы; 

     8. көгалдандырудың  эстетикалық  жағдайы.  

       Декоративтік  өсімдіктерді  көгалдандыруда пайдалануда  алға  

қойылып отырған мақсаттар, ең  алдымен  ландышафтық  дизайынның  

жаңаша  бір  түрін  қолға алу, яғни  көкөністерді, емдік шөптерді, 

декоративтік  өсімдіктерді  пайдалана отырып,  жаңа заманауи  

композицияларды  жасау. Екіншіден,  балалардың  шығармашылық  жұмыс  

жасауына  ықпал жасау, бағыт бағдар беру. 

       Үшіншіден  күнделікті  өмірде, адам ағзасына  өте пайдалы  

декоративтік өсімдіктерді тамақ ретінде  пайдалануды  дағдыға  айналдыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D1%82%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D2%AF%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D0%B3%D0%B0%D0%BB_%D3%A9%D1%81%D1%96%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
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1.Декоративтік бақшаның шығу тарихы 

 

    Саябақтармен  бақшаларды көкөністермен безендіру  тәсілі өте  ерте 

кезден белгілі.  Батыс   Европада  рельефтік безендіруді пайдаланған, яғни 

отырғызылған клумбаның шетін (бордюр) жасыл бұташалармен безендіріп, 

үнемі қырқып отырған, бұл тәсіл ағылшын тілінде  (кнот немесе шнур деп 

аталады). Әрбір клумбаның ішіне  гүлді өсімдіктермен бірге емдік шөптер, 

көкөністер отырғызылған. 

     Тағы бір әдіс, француз  стилі ротагер деп аталады, орысша густой суп. Бұл 

жерде клумбаның пішінін төртбұрышты қылып алып, шеттерін тастармен 

әдемілеп қоршаймыз да, клумбаның ішіне гүлдер.көкөністер, емдік шөптерді 

отырғызамыз. 

     Ежелгі Ресейде  бақша өсіру тарихы  о баста жолға қойылған, көп 

адамдардың еңбектерімен аттары тарихта жазылып қалған десек  

қателеспейміз. Ескі тарихи жазбаларда  көптеген көкөністердің мысалы, үшін 

репа,орамжапырақ редька, брюква, пияз, сарымсақты тағам ретінде ғана 

пайдаланбай, көгалдандыруда да пайдаланған. 

      Бақша отырғызған кезде аса бір талғаммен, мәдениеттілікті ұштастыра 

білу, көкөністерді таңдау, оларға түрімен, түсі сәйкес келетін декоративтік  

өсімдіктерді  араластырып отырғызу, бұл да өнердің бір көрнісі. Қазіргі   

көкөністермен,гүлдерден, декоративтік  өсімдіктерден тұратын  заманауи 

композициялардың бастамасы әріде жатқанының  білдіреді. 

       Көкөністерден жасалған заманауи композициялар дизайнерлік өнердің 

бір бөлігі, сонымен қатар ескіні жаңарту, жаңғырту. 

 

 

2.Декоративтік  бақша  -  ландшафтық   дизайнның  бір бөлігі 

 

      Ландшафтық  дизайнның  элементтерін  көгалдандыруда  пайдалануды 

соңғы кезде көптеп қолға алып жүрміз. Ландшафтық дизайнның  басты 

элементтері, яғни өсімдіктердің түлері, оларды араластырып отырғызу, 

түстерін сәйкестендіру,жиектеуге (бордюр) пайдаланатын  өсімдіктердің 

ерекшеліктеріне  тоқталу.Осы жерде бордюр, қазақ тіліне аударғанда  

жиектеу, көмкеру  деген мағынаны білдіреді. Бордюрға  аласа  өсімдіктерді 

пайдаланады, олар гүлді өсімдіктер болуы мүмкін, аласа  бұталарды, тіпті  

тастарды да пайдалануға болады, сонымен қатар декоративтік  өсімдіктермен 

жиектеуге болады, мысалы үшін салат жапырақтарымен, шпинатпен де 

көмкеруге болады. 

     Декоративтік  бақшаның дизайнына тоқталатын болсақ, сіздерге 

қарапайым  үш түрін ұсынамын. Біріншісі  «Француз»  бақшасы, ең алдымен 

бөлінген үлескенің топырағын әзірлеп алыңыз, топырақты органикалық 

немесе минералдық тыңайытқыштармен  құнарландырып алған дұрыс,содан 

кейін, үлескені төртбұрыш қылып сызып аласыз. Енді керекті  тіреуіштерді 

пайдалана отырып, дәл ортасын анықтап алыңыз, сөйтіп ені 80-90см 
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дөңгелек әзірлейсіз, осы жерден бастап  үлескені тең сегіз бөлікке бөлесіз. 

Бөлген жерлеріңізге шағын плиткалар төсеп жол жасаңыз. Келесі кезекте 

отырғызатын  өсімдіктеріңізді әзірлеп алыңыз, ең ортасына  биік  гүл 

цинияны отырғыздым, айналасына қызылша жапырақтарының тұқымын 

шашып тастадым. Бөлінген бөліктерге әуелі қызыл, жасыл түсті салат 

жапырақтарын отырғызып, сонымен қатар аласа барқытгүлін, одан кейін  

төртбұрышты  айналдыра  түрлі түсті орамжапырақты отырғыздым.        

Жолға төселген плиткалардың арасына  цинрария  жапырақшалары өсіп тұр. 

Ең басты, ескеретін жай  отырғызылатын өсімдіктердің  биіктігі, түстерінің  

сәйкес келуі. 

        Келесі  «Күн»  деп аталады, аты айтып тұрғандай  үлескенің ортасын 

француз бақшасындай  дөңгелек күн тәрізді қылып аласызда, қалған 

бөліктерді он екіге бөлесіз, дәл ортасына  сары түсті гүлді  өсімдікті, жан 

жағына өз қалауыңыз бойынша  көкөністермен дәрілік өсімдіктерді 

араластыруыңызға болады. 

        Декоративтік бақшаның үшінші күрделі түрі, «Лабиринт». Ол үшін    

әуелі үлескені төртбұрышқа бөлесіз де, қалған жерін он екі,он төрт бөлікке  

бөліңіз.Лабиринт бақшасы   көкөністерге лайықты, жиектеуге біржылдық 

гүлді өсімдіктердіпайдаланыңыз.Дәл ортасына артишок өсімдігін     

отырғызып, жан жағына салат жапырақтарын, базилик, брокколи, әшкөк  т.б 

өсімдіктерді  лайықтап орналастыруға болады. 

 

 

     
 

  
«Француз»  бақшасының сызбасы 
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3.Декоративтік  өсімдіктердің  биологиялық ерекшеліктері 

 

Декоративтік  өсімдіктердің  биологиялық   ерекшелігіне тоқталатын  

болсақ,  ең бастысы  бұл жасыл өсімдіктер, шапшаң піседі, үлескеде көп 

орын алмайды, сонымен қатар гүлді өсімдіктермен, көкөністермен  көршілес 

болып, үйлесімділігін табады.Атап айтқанда, көгалдандыруға  төмендегі  

декоративтік өсімдіктерді  пайдалануға болады, саумалдық, қыша,   базилик, 

әшкөк, ақжелкен, кориандр, майрон,тмин,эстрагон, салаттың түрлері (бокал, 

Ералаш, Каньон, Забава)  сонымен қатар, үлескеңізге ерекше бір сән беріп 

тұратын түрлі түсті орамжапырақ түрлері (Руский  круг, Кружевная  мозайка) 

тағы бір пайдалы өсімдік  Мангольд  қызылшасы. Бұл  өсімдіктердің 

барлығында тамаққа пайдалануға болады. 

Атап айтсақ, Мангольд қызылшасы немесе қызылша жапырақшасы, екі 

жылдық шөптесін өсімдік, тамаққа ірі жапырақтарын 

пайдаланады.Монгольдтің сабақтары мен жапырақтары саумалдыққа ұқсас 

болып келеді.Жапырақтары ірі, етті,  жаңа шыққан кезінде салатққа 

пайдаланады, ет тағамдарына гарнир ретінде ұсынуға болады.Қызылша 

жапырақтарында көптеген құнды элементтер бар, өсіруге өте тиімді. 

Земляничный саумалдығы, өсімдіктің биіктігі  50 см-ге  дейін жетеді. Гүл 

шоғыры биікте, мықты болып келген, сабақтарына орналасқан, жемісі  

таңқурайдың жемісіне ұқсас, ал жапырақтарының дәмі шпинаттың  дәмін 

еске түсіреді. Жапырақтарынан түрлі салаттар жасап, сорпаға дәмдеуіштер 

ретінде қосуға болады.Жемісінен өте дәмді тұнбалар,шырындар әзірлеуге 

болады. 

Базилик   өте ерте пісетін  декоративтік  өсімдіктердің бірі, исі қатты, 

жапырақтары ірі толқынды, дәмі қалампырдың  дәміне ұқсас. Жаңа піскен 

күйінде салатқа, сорпаға  қосады. Көшет арқылы өсірген дұрыс. Тұқымын  

«Лабиринт»  бақшасының сызбасы «Күн»  бақшасының сызбасы 
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науырыз айының аяғында, сәуір айының басында  топыраққа  отырғызу 

керек. Ашық топыраққа  көшеттерді  мамырдың аяғына таман  

отырғызамыз.Өсімдіктің  биіктігі 25-30 см. 

       Эстрагон   көп жылдық  татымдық (пряное) өсімдік  көкөністерді 

консервілегенде, ет тағамдарына  қосуға болады. 

Ұйқы қашқан кезде, бас және тіс ауруларына қарсы  емдік шөп ретінде 

қолданады. Сонымен қатар, тәбет ашатын қасиеті бар. Ас қорытуды 

жақсартады. Биіктігі 1м – дейін жетеді, жапырақтары ірі, күлгін сары гүлдері 

бар. Әшкөк  ерекше хош иісті, нәзік, дәмдеуіш ретінде тамаққа пайдаланады. 

Өте жәй гүлдейді, жапырақтары ірі,  қолшатыры да ірі болып келеді. Құрамы 

эфирмына өте бай келеді. Тұқымын  ашық топыраққа сәуір айынан бастап, 

қыркүйек айына дейін отырғызуға болады. Емдік қасиеттері де баршылық. 

Декоративті  түрлі-түсті орамжапырақ (Кружевная  мозайка) биіктігі  

60 см –ге дейін жететін  екі жылдық  өсімдік, жапырақтарының шеттері   

жиектеліп  жинақталып тұрады, түстері  алуан түрлі  жасыл, қызыл, сары, 

фиолетовый болып келеді, нағыз піскен уақыты жаздың аяғы, күздің 

басы.Күн көзін  өте жақсы көреді, суыққа  төзімді  - 8, -12  дейін аязға 

шыдайды. Тұқым арқылы көбейеді, көшет  4- 5 күннен  пайда бола бастайды. 

Көшетті  отырғызбас бұрын топырақты жақсылап суарып алған дұрыс, ал 

көшеттің өзін  әбден  бекігеннен кейін суарады, оған дейін  тек  сумен  бүркіп 

тұру керек. Түрлі - түсті орамжапырақ  қара күзге дейін  үлескеңізде гүлдеп 

тұра алады, содан кейін  арнайы  ыдыстарға отырғызып  ішке кіргізіп қоюға 

болады. Үлескеде жалғыз  өзін отырғызуға  болады, сонымен қатар  

көкөністермен, гүлді өсімдіктермен  араласып  үлескенің  сәнін келтіреді. 

Гүлді  өсімдіктермен араластырып, емдік шөптерді де, отырғызуға 

болады.  Мысалы, жалған қызылбояу (мята  перечная), құрамында эфир майы 

бар, ірі бұтақты, емдік шөп. Сабағының биіктігі  45 см,  жапырақтары  

орташа, маусым  айынан бастап қырқүйек  айына дейін гүлдеп тұрады. 

Құнарлы  топырақта, ылғалды жерде жақсы өседі, тамақ  ретінде,  тәбет 

ашуға  пайдалануға болады. Құрамындағы  эфир майынан  түрлі тұнбалар, 

тамшылар жасап, тыныс органдары ауырғанда, асқазан, бауыр  ауруларына 

қарсы пайдаланады. Жүректің  жұмысын жақсартады, қан қысымы 

көтерілгенде ішуге болады. 

       Кулинарияда  пайдалануға  болады, түрлі шырындар жасағанда  

қосады, көкөністерді  тұздағанда, түрлі салаттар жасағанда  дәмдеуіштер 

ретінде  пайдаланады. 

       Жалғанқызыл бояуды  үлескеге көшеттер арқылы отырғызады. 

      Кикоты (душица)  ерінгүлділер тұқымдасына жататын  көпжылдық  

шөптесін  өсімдік,  биіктігі 30- 60 см. Емдік  қасиеттері  бар, орталық  жүйке  

жүйелерін  тыныштандыру  мақсатында, асқазан  ішек  жолдарын емдеуге 

пайдаланады. 

      Анис  биіктігі   60 см  дейін жететін  біржылдық өсімдік,  жапырақтары 

жаңа піскен кезде хош иісті болып келеді, құрамында С витамині көп 

мөлшерде кездеседі, каротинге өте бай. Анистің жапырақтарын ет 
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тағамдарына, салаттарға қосуға болады, тұқымының өзіндік  хош исі, 

қышқыл дәмі бар,сонымен қатар  емдік мақсатта да қолданады. 

      Кервель  Ажурный   біржылдық суыққа төзімді,хош иісті емдік шөп. 

Құрамында минеральды тұздар, аскорбин қышқылы, каротин, рутин бар. 

Кервельді  хош иісіне байланысты кулинарияда кеңінен пайдаланады. 

Жапырақтарын  ет тағамдарына, сорпаларға, салаттарға дәмдеуіш ретінде 

қосады. 

      Халық медицинасында  асқазан, ішек жолдары ауруларына, бауыр, 

қуық, бөтеке  ауруларына қарсы қолданады. 

Кервель көлеңке жерде көктемнен қара күзге дейін жақсы өседі. 

Тұқымын 1-2 см тереңдікте топыраққа салады да, 10-15 күннен кейін 

алғашқы өнім пайда болады, жас жапырақтарын жеті, сегіз жұмадан кейін 

пайдалануға болады.  

 Артишок чертополох  деген өсімдікті еске түсіреді. Артишоктың ірі 

көгілдір жапырақтары болады, күрделігүлділер тұқымдасына жатады, 

құрамында В, С дәрумендері, каротин, ароматтық  заттар кездеседі. Тамаққа 

жас күлтешелері пайдаланылады. Артишокты гүлді өсімдіктермен бірге 

ұштастырып отырғызуға болады. 

      Жалпы, декоративтік өсімдіктердің  барлығының құрамында да  адам 

ағзасына  қажетті құнды заттар жетерліктей. 

 

4. Мектеп үлескесінде  декоративтік   бақша  ұйымдастыру 

 

                 а)   үлескенің  сызбасын  жасау. 

                 ә)   үлескені  таңдау,  жоспарлау. 

                 б) декоративтік өсімдіктердің  түрлерін таңдау, түстерінің 

сәйкестігін, биіктігін  ескеру. 

Мектеп үлескесінде декоративтік бақша  ұйымдастыру үшін, ең 

алдымен  үлескенің сызбасын жасауыңыз керек, ол үшін, жоғарыда айтып 

кеткен, «француз бақшасы»,  «күн»,  «лабиринттің»  біреуін таңдайсыз 

немесе өз таңдауыңыз бойынша сызба жасайсыз Үлескені таңдаған кезде, 

күннің  көзі жақсы түсетін, топырағы  құнарлы, суаруға ыңғайлы жерді 

таңдап алғаныңыз жөн, сонымен қатар үлескенің  пішіні мен өлшемі  мектеп 

үлескесінің  жалпы композициясының жоспарын бұзбауға тиіс.Тағы бір 

ескеретін жай  отырғызылған өнімдерді күтіп баптауға ыңғайлы қылып жол 

қалдырғаныңыз жөн.Енді әзірленген сызба бойынша , декортивтік бақша 

ұйымдастыра отырып, қай жерге қай өсімдікті отырғызу керектігін 

жоспарлайсыз. 

       Жұмысқа кіріспес бұрын, көршілес бола алатын  және түрлі 

себептермен бола алмайтын өсімдіктердің тізімін жасаңыз, ескеретін 

жайттар, топырақтың құрамы, судың мөлшері. өсімдіктердің биіктігі, 

түстерінің сәйкес келуі көп роль атқарады, мысалы көгілдір, ақ түсті 

орамжапырақты жасыл түсті брокклиді, қызыл жапырақты Монгольд 
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қызылшасын отырғызсаңыз, қызыл салатты, жасыл саумалдақпен, 

ақжелкенмен  сәйкестендіруге болады. 

      Ашық түсті гүлдермен (циния, бархотка, флокс) қымыздықты, әшкөкті 

отырғызсаңыз, көздің жауын алатын, ерекше бір композиция пайда  

болады.Жоғарыда атап өткендей, өсімдіктердің биіктігін ескеру керек, 

мысалы үшін, емдік өсімдіктер эстрагон, мелисса, горчицаны, гүлдерден 

цинияны шетке отырғызуға болмайды, өйткені олардың биіктігі  1 метрге 

дейін барады, сондықтан оларды бақшаңыздың ортасына отырғызғаныңыз 

жөн. 

      Сонымен қатар,   біржылдық  және  көпжылдық өсімдіктерді  айыра 

білуіңіз керек, кейбір өсімдіктерді көшеттер арқылы, кейбіреулерінің  

тұқымын бірден топыраққа  салуға болады. 

Біржылдық өсімдіктерден  базилик, кресс салат,әшкөкті,ақжелкенді, 

анис,қышаны,  кикотыны, түрлі түсті орамжапырақты мангольд қызылшасы. 

      Көпжылдық өсімдіктерден мелисса, размарин, тмин, эстрагон  т.б. 

алуға болады. 

      Дұрыс  таңдалып отырғызылған өсімдіктер, декоративтік бақшаның  

сәнін келтіріп қана қоймайды, сонымен қатар көршілес бақшалардың 

зиянкестерімен, түрлі аурулардан қорғайды. 

               

5. Декоративтік өсімдіктердің  түрлерін таңдау  

(союзниктермен, антоганистер) 

 

      Жоғарыда айтып кеткендей  декоративтік бақшаға  отырғызатын 

өсімдіктерді таңдаған кезде, көршілес бола алатын алатын өсімдіктерді, 

түсіне, көлеміне, агротехникасына қарай топтастырып алған жөн. Осы 

жайттарды ескере отырып отырғызылған, өсімдіктерден ерекше, әсем 

композицияға қол жеткізуге болады. Өсімдіктердің түстерінің 

сәйкестіктеріне тоқталатын болсақ, кәдімгі орамжапырақты немесе жасыл 

түсті брокколиді,  қанық қызыл түсті монголдь қызылшасымен, редисканы 

түрлі салат жапырақтарымен немесе  саумалдықпен, ақжелкенмен  бірге 

отырғызуға болады. Ал ашық түсті гүлдерді, жасыл қымыздықпен, әшкөкпен 

(ірі бұтақты) ұштастыруға болады. Түрлі түсті орамжапырақты  биік болып 

өсетін циния гүлімен және қызылт түсті  манголдь қызылшасымен  

бірлестірсеңіз  тамаша композицияға қол жеткізесіз. 

       Декоративтік өсімдіктермен  гүлдерді, көкөністерді біріктіріп 

композиция  жасаған кезде, тағы бір ескеретін жай, дұрыс жиектеу яғни  

бордюр жасай білу. Жиектеуге  түрлі табиғи тастарды, сондайақ  

декоративтік асқабақтарды, түрлі гүлді өсімдіктерді пайдалануға болады. 

       Декоративтік бақшаны ұйымдастырған кезде, ең бастысы, өсімдіктерді 

піскен кезде жинап алып, орынына басқа өсімдіктерді отырғызу керек. 

Ерте өсетін өсімдіктермен, жәй өсетін өсімдіктерді бірге отырғызуға 

болмайды, себебі ерте піскен өсімдіктерді жинап аласыз да, жәй пісетіндері 

босаған жерлерді басып қалады да, бақшаңыздың сәнін кетіреді. 
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       Декоративті өсімдіктерден жирек қолданылатыны, көбірек сұранысқа 

ие болғандары, хош иісті, дәмдеуіш, ароматты  өсімдіктер, мысалы үшін, 

мята, кервель, анис,әшкөк, ақжелкен т.б. 

       Бұл өсімдіктердің бәрінде  тұқымдарын топыраққа шашу арқылы 

немесе бөлек горшоктарға отырғызып өнім алуға болады. Бөлек горшоктарға  

біржылдық  өсімдіктерден базиликті, салаттардың түрлерін, әшкөк, 

горчицаны отырғызуға болады, ал көпжылдық өсімдіктерден мелисса, 

розмарин, тимин, эстрагон. 

        Биология пәнінің мұғалімі осы кітапшаны  пайдалана отырып, білімі 

мен тәжірибесін  ұштастырып, көптеген сұрақтарға жауап ала алады. 

Оқушылар  табиғаттың тамаша көрністерін өз көздерімен көріп, өз 

қолдарымен көрнекі құралдар жасайды, мұның өзі үлкен жетістік. 

         Құнарлы топырақты қажет ететін  өсімдікте: 

Орамжапырақтың  барлық түрлері, қызанақ, тәтті бұрыш, кәді,истіжелкен. 

Топырағы  әлсіз сілтілік  рН =  7,0 – 7,5. 

Тыңайтқыштар  органикалық және минералдық тыңайытқыштарды  аз 

мөлшерде ғана салуға болады. 

Топырақтың құнарлылығын аса қажет етпейтін өсімдіктер;  

         Көкөністерден – қияр, асқабақ, пияздың түрлері, спаржа т.б. 

        Топырағы   бейтарап  рН = 6,0  -7,0.                    

Тыңайытқыштар  органикалық тыңайытқыштарды көбірек қажет етеді,  аз 

мөлшерде  извест және минеральдық   тыңайытқыштар. . 

Топырақтың құнарлылығын мүлдем қажет етпейтін  өсімдіктер; 

           Көкөністерден сәбіз, қызылша ақжелкен, қымыздық, манголдь, 

салаттар, әшкөк, саумалдық, истіжелкен. 

       Топырағы  рН = 5,6- 6,0.   

 Тыңайытқыштар  минеральдық  тығайытқыштарды жақсы қабылдайды, 

органикалық  тыңайытқыштарды қажет етпейді. 

         Көршілес  бола алатын  өсімдіктерді топтау:  

        Орамжапырақ - әшкөкпен, манголдь, истіжелкен (сельдерей), мята, 

иссоп. 

       Бұршақтұқымдастар     - қияр, базилик, жұпаргүл (душица). 

       Пияз       - сәбіз, қызылша, қияр, таңқурай. 

       Бұршақ   -   сәбіз, қияр, ақжелкен, салат. 

      Таңқурай - бұршақ, қымыздық ақжелкен (петрушка), салат, сәлбен 

(шалфей). 

Көршілес бола алмайтын  өсімдіктер (антагонистер): 

       Орамжапырақ - сарымсақ (чеснок). 

Бұршақ     - пияз, барқытгүл, жусан  (полынь). 

Пияз  - үрмебұршақ, бұршақ, сәлбен (шалфей). 

Бұршақ  - пияз,  қызанақ. 

Таңқурай - орамжапырақ. 
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6. Декоративтік өсімдіктерді  отырғызу,   күтіп- баптау 

 

       Декоративтік өсімдіктерді негізінен  ашық топыраққа  тұқымын  шашу 

арқылы отырғызады, ал кейбіреулерін  мысалы үшін, түрлі түсті 

орамжапырақты  көшеттер арқылы  көбейтеміз. 

      Алдын ала әзірленген  құнарлы топыраққа, сызба бойынша 

отырғызылатын декоративтік өсімдіктердің   тұқымы  шашылып, ретімен  

қалған өсімдіктер отырғызылады, сонымен қатар өз  қалауыңыз бойынша  

гүлді өсімдіктерді, дәрілік шөптерді  көністерді араластырып  

отырғызуыңызға  болады. 

      Декоративтік  өсімдіктерді  күтіп  баптаудың, басқа  өсімдіктерден  

айырмашылығы  жоқ деп айтсақ  қателеспейміз. Өсімдіктерді   күнделікті 

суару, арам шөптерін жұлу, топырақтарын  жайлап   қопсыту.  Бір ерекшелігі, 

түрлі түсті орамжапырақты отырғызғаннан кейін,  тамыры әбден бекігенше,  

су құйғышпен  бүркіп суару  қажет. 

Жоғарыда  айтып кеткендей, декоративтік өсімдіктердің, бәріде  

шапшаң  пісетін  болғандықтан,  піскен  өнімді  жинап алып, орынына   

келесі  өсімдіктерді отырғыза аласыз, сөйтіп  шағын   үлескеңізді  екі қайтара 

пайдалануға  мүмкіншілігіңіз бар. 

       Декоративтік  өсімдіктерді  шағын ыдыстарға, контейнерлерге  

отырғызып,  топыраққа  көміп тастауға да болады. Мысалы үшін,  біржылдық 

өсімдіктерден  базиликті, кресс - салатты, огуречная траваны, 

әшкөкті,ақжелкенді,  қышаны, ал  көпжылдық  өсімдіктерден  мелиссаны, 

тиминді,  эстрагонды  шағын горшоктарға немесе  контейнерлерге  

отырғызып, босаған  топыраққа  көміп тастауға  болады. 

      Дұрыс таңдалып отырғызылған, декоративтік  өсімдіктер  

бақшаңыздың  композициясына ерекше  бір сән беріп қана  қоймайды,  түрлі 

зиянкестерден, аурулардан қорғайды. 

     Жылдан жылға  декоративтік бақшаға  отырғызылатын  өсімдіктердің  

түрлері көбейіп,  арасында  көкөністермен  гүлдердің  алуан түрлері, 

өздерінің  әдемі  түстерімен, пішіндерімен   ландышафтылық  дизайнның  

тағы бір түрін  ұсынып тұрғандай. 

     Декоративтік  бақшаны  пайдалана  отырып, әрбір  ұстаз  биология  

пәніне байланысты туындаған  көптеген  сұрақтарға  жауап тауып, қажетіне 

жаратады деп  толықтай айтуға болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

Сарамандық  сабақтың   жоспары  және оны өткізу. 

Жоспар 

1. Кіріспе бөлім. 

Декоративтік  бақша үйірмесінің  мүшелерімен  жыл бойғы өткен  теориялық  

сабақты қортындылау. 

2.Сарамандық  сабаққа әзірлік,  декоративтік  өсімдіктердің  тұқымымен 

таныстыру, оларды  топыраққа шашуға  әзірлеу.  

3.Қортынды.  

 

    Сарамандық  жұмысқа  кіріспес бұрын, декоративтік  өсімдіктердің  

тұқымымен танысып, атап айтқанда  қыша, майрон, салат Бокал, тмин, 

кориандр) олардың  биологиялық ерекшеліктеріне  жеке – жеке тоқталып  

өттік.  

     Келесі  кезекте сабағымызды  ОЭБО тың жанындағы  жылыжайда 

жалғастырдық. 

     Қажетті құралдар; қопсытқыш кішкентай айыр, сызғыш,шелек, Эпин 

препараты, су құйғыш. 

     Алдын ала әзірленген жәшіктегі топыраққа  сызғыш арқылы жиектер 

жасап, тұқымды  шашамыз, содан кейін  Эпин препаратымен обработка 

жасалады, себебі, бұл препарат  тұқымның тезірек өсіп өнуіне, жақсы өнім 

алуға  үлкен септігін тигізеді. 

     Бірнеше жәшікке отырғызылған  көшеттерді сумен  суарып, үстіне  

целлофан қағаздармен  жауып тастадық, одан кейін күнделікті күтіп баптау 

басталады. 

     Қорытынды. Декоративтік  бақша үйірмесінің  мүшелері, сарамандық 

сабақта, теориялық  білімдерін  практикамен  ұшастырып, өздеріне пайдалы  

мағұлмат  алды. 

     Сарамандық  сабақ кезінде оқушылар кезектесіп, өсімдіктерді күтіп 

баптауға қатысты. 
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