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 «Болашақ ұрпақтары» 
тəрбие құндылықтары акциясы



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 

БОСЫМБАЕВ Даурен Абдикаримович, 

«Балдәурен» РОСО филиал директоры. 

Түркістан облысы  Төлеби ауданы 

Бақытты мекен- «Балдәурен!» 

 

 

"Балдәурен" республикалық оқу-сауықтыру орталығының Түркістан 

облыстық филиалы білім саласында өз жұмысын 2018 жылдың 15 тамызынан 

бастап келеді. Ашылған сәттен бастап балалардың армандары орындалып, 

мақсаттарына жол ашты. Орталық баланың білімі мен тәрбиесін бағыттай 

отырып, болашақты құруда маңызды рөл атқарады. Бүгінгі "Балдәурен-

Түркістан" республикалық оқу-сауықтыру орталығы балалардың  өмірін 

қызықты етіп, рахаттана алатын жаңа орталықтардың бірі десек қателеспейміз. 

Орталықтың негізгі жұмыс міндетерінің бірі - уақытша құрылған 

балалар бірлестіктері жағдайында – жағымды жағдайлар және психологиялық 

ахуал, шығармашылық атмосфера туғызу, қоғамдық өмір құндылықтары: 

мейрімділікке, адамгершілікке тәрбиелеу және қоғамдағы әр баланың 

тұлғалық өсіп жетілуіне әсер ету. Әр жыл сайын ауысым тақырыптары 

өзгертіліп отырады, бірақ оның мағынасы, негізгі бағыттары бір: өз тарихын 

тану, дәстүрін, салтын, тілін, мәдениетін білу және тұлғаның өзіне тән қадыр-

қасиеттерін қалыптастыру. 

Мектептен тыс жұмыстардың негізгі түрлері пәндік апталар болып 

табылады, оның аясында ашық сабақтар, зияткерлік ойындар, ток-шоу, әдеби-

музыкалық кештер, дөңгелек үстелдер, дебаттар және де өнер, мәдениет, 

спорт, ғылым саласының еңбек сіңірген қайраткерлерімен кездесулер өтеді. Іс-

шараларды өткізудің әртүрлі формалары оқушылардың үлкен 

қызығушылығын тудырады. Бұл олардың зияткерлік және шығармашылық 

әлеуетін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Әрбір орталық қызметкерінің 

адалдығы болашақ ұрпақ үшін патриотизм , жомарттық, шығармашылық, 

ақыл-ой сезімін береді деп сенемін.  

Қазіргі уақытта біздің орталық жаңа  бастамалармен белсенді жұмыс 

істеуде. Біздің мақсатымыз орталығымызға келген оқушылар үшін қызықты 

іс-шаралар мен кештерді қызықты өткізе отырып, білімге деген алтын 

таланттарын дамыту. Осылайша, біз мемлекет басшысының мықты, сындарлы 

және теңдестірілген саясатын қолдай отырып, ел игілігі үшін барлық күш-

жігеріміз бен білімімізді жұмсай береміз. Болашақта арман аралының табысы  

табысты және жемісті болады деп сенемін. 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 
ЕСЕБАЕВ Нұржан Аралбекұлы, 

«Балдәурен» РОСО филиалы директорының  

оқу- тәрбие ісі жөніндегі орынбасары. 

Түркістан облысы Төлеби ауданы  
 

Ұлттық тәрбие-ұлт 

болашағы 

 
Бүгінгі таңда ғасырлар қойнауында қалыптасқан ұлттық тәрбиені, озық 

та өнегелі дәстүрді, асыл қасиеттерді жастар бойына қалыптастыруда, оны 

ұтымды пайдалану-аса маңызды міндеттердің біріне айналып отырғаны 

даусыз. Сондықтан ұлттық мәдениеттің, әдебиеттің, тілдің, халықтық 

педагогиканың тарихы мен болашағы да мектептегі жас ұрпақ тәрбиесіне 

байланысты. Әр ұлттың қай кезеңде болмасын алдында тұратын ұлы 

міндеттерінің ең бастысы- өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, 

саналы ұрпақ тәрбиелеу. Болашақ қоғам иелерін жан-жақты жетілген, ақыл 

парасаты мол, мәдени, ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу- аға буынның қоғам 

алдындағы зор борышы. Ал жастарды жан-жақты қабілетті азамат етіп өсіруде 

халықтық салт дәстүрлердің тәлім - тәрбиелік білім, танымдық ролі зор. Қазақ 

халқы - рухани зор байлықтың мұрагері. Ежелгі ата-бабаларымыздың 

күмбірлеген күміс күйі, сыбызғы сырнайының үні, асқақтата салған әсем әні, 

ғашықтық жырлары, шешендік сөз, айтыс өлеңдерінің сан ғасыр бойы өз 

ұрпағын сегіз қырлы, бір сырлы, өнегелі де өнерлі адамгершілік ар-ожданы 

жоғары намысқой азамат етіп тәрбиелеп келгені тарихи шындық. Қазақ халқы 

бала тәрбиесіне өте көп көңіл бөлген.  

Қорыта айтқанда бүгінгі күнде жастарды әдепті де саналы етіп 

тәрбиелеу үшін ең алдымен тәрбие ережелеріне сүйене отырып, ұлттық 

дәстүрімізді, әдет-ғұрыптарымызды, дінімізді, ата-бабаларымыздан қалған 

насихат мұраларын жастардың санасына сіңіре білу басты міндетіміз болуы 

қажет. Жас ұрпақты Отанын, туған жерін сүйіп, оны қорғай білуге үйрету, 

оқушы бойында патриоттық сезім мен адамгершілік сананы қалыптастыру-

егеменді мемлекетіміздің, әр отбасы мен азаматтарының міндеті. Елдің ертеңгі 

ұрпағы, киелі жердің иесі-жастар. Тәрбиенің көзі-ата бабамыздан қалған дана 

сөздер десек, біз сол насихаттың үгітшісіміз. Бұл мәселеге қоғам алдындағы 

үлкен міндет ретінде қараған жөн. Себебі, ұлттық тәрбие - ұлттың  болашағы! 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Hello my Friend» танысу кеші 
 

Бүгін орталықта дәстүрге 

айналған танысу кеші болып өтті. 

Кеш барысында орталықтың 

ережелерімен, айнымас 

заңдарымен, қатаң қағидаларымен 

оқушыларды таныстырды. «Оң 

қол» заңы, «Сол қол» заңы, 

«Асхана ережесі», «Twix» заңы, 

және т.б орталық ережелерімен 

таныстырып, сол заңдарға бағынып, ішкі 

тәртіпті ұстануды талап етті. Кереметтей 

кеште түрлі ойындар ойнатылып, 

ұйымдастырушы-ұстаздармен бірге ән 

шырқап, би биленді. Осылайша 2022 

жылдың бірінші ауысымының танысу 

кеші оқушылармен қызыққа толы болды. 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 

«Сенім» ұйымының үміткерлерімен танысу 

Уақытша құрылған 

ортада ең білімді, ең алғыр, 

ең ізденімпаз, ең жүйрік 

оқушылардың болары да 

сөзсіз. Сол оқушылар 

арасынан «Өзін-өзі басқару» 

ұйымының президенті мен 

министрлерін анықтау 

мақсатында үміткерлермен танысу болып өтті. Әр топтан жан-жақты дамыған, 

мықты оқушыларымыз қатысты. Әр оқушы өзінің ауысым президенті 

болғанда атқаратын негізгі жұмыстарын айтып, ортаға салды. Бірі 

тематикалық күндерді қызықты өткізуге өз үлесін қосамын десе, енді бірі 

көңілді танымдық кештерді көптеп ұйымдастыратындығын жеткізді. Әрине, 

кілең жүйріктердің ішінен біреуін таңдау әділ-қазы алқаларына қиынға түсті. 

Десек те, сайыстың аты- сайыс. Жалпы үміткерлеріміз өздерін таныстырып, 

атқарылатын жұмыстарын ортаға салып болған соң, сайлау да басталып кетті. 

Әр топ өзінің үміткерін сайлай алмайды. 1- ауысымның «Сенім» ұйымының 

президентін ауысымның ашылу салтанатында білетін боламыз. Үміткерлерге 

сәттілік тілейміз! 

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Болашақ ұрпақтары» топ визиткасын қорғау кеші 

Орталыққа келгелі балалардың 

ең алғашқы болып топтың 

ынтымағын, татулығын, 

ұйымшылдығы мен өнерін көрсететін 

ең керемет дәстүрлі іс-шара – топ 

визиткасын қорғау кеші. Балалар жас 

ерекшеліктеріне қарай топтарға 

топтастырылады. Әр топ өзінің 

ерекше қойылған атымен, санамағы, 

әнұраны мен әнін айтып өзара 

жарысқа түседі. Барынша ауысым 

тақырыбынан ауытқып кетпеулері 

қадағаланады. Бір топ сахна төріне 

шыққанда келесі топтар қолдау 

көрсетіп, қошеметтеп отырады. Топ 

визиткасын қорғау кешінің тағы бір 

ерекшелігі – бұл жарысқа барлық топ 

мүшелері қатысады. Топ болып 

өзінің татулығын, бірлігін, 

ұйымшылдығын көрсетеді. Ең 

керемет визитка қорғау кеші дәл осы 1 -ауысымда болып өтті. Бірі-бірінен озып 

тұрған топтарымыз кештің көңілді өтуіне аянбай ат салысты. 1- ауысымның 

«Болашақ ұрпақтары» атты 8-топ  кештің «Ең үздік топ» номинациясын жеңіп 

алды. Жеңістерің құтты болсын! Алдағы топтық іс-шараларда бақтарың жана берсін 

дегіміз келеді. 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2022 жылдың 1 ауысымының ашылу салтанаты 

Алақай, міне нағыз «Балдәурендіктер» 

атанған күн! Сәлем, досым! Балдәурендегі 

қызықты кештерді сағындың ба? Сүйікті 

Балдәурендерің сендерді қашанда ыстық 

ұясында күтеді. 

Ашылу-салтанаты 

орталықтың ең негізгі іс-

шарасы. Ауысым тақырыбына 

сай сахналық қойылым қойылып, әсем ән 

шырқалды. Сұлу қыздарымыз мың бұралып 

би билеп сахнаның көркін келтірді. 

Орталықтың директоры Босымбаев Дәурен 

Әбдікәрімұлы бізге тілек айтып, ауысымға 

сәттілік тіледі. «Сенім» ұйымының 

президентін анықтау мәртебесі «Балдәурен» 

РОСО филиалы директорының оқу тәрбие ісі 

жөніндегі  орынбасары Есебаев Нұржан 

Аралбекұлына берілді. 1 - ауысымдағы  

«Сенім» ұйымының президенті болып 5-топ 

демалушысы Жазықбаев Көбейсін 36,7 % жинап  «Ауысым президенті» 

атанды. 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Күш-білімде, білім-кітапта» мектеп 

презентациясы 
Оқу жылы барысында 

өткізілетін дәстүрлі, негізгі іс-

шараның бірі – мектеп презентациясы. 

Оқушыларды қабылдап, сынып-

сыныптарға бөлу, пән мұғалімдерін 

таныстыру мақсатында мектеп 

презентациясы әр ауысым сайын 

ұйымдастырылады. Жалпы ауысым 

бойынша 7-8-9 сыныптарда балалар 

білім алып, өз білімдерін түрлі 

зияткерлік-танымдық сайыстарда 

сынайтын болады. Оқушылар пән 

мұғалімдерімен, сынып жетекшілерімен танысты. Әр бала өз сынып 

жетекшісімен өз сыныбына барып, сынып сағатына қатысты. 1- ауысымда 

демалушыларымызды көптеген қызықты ойындар, танымдық-зияткерлік 

кештер күтуде. Оқушыларымыз өз белсенділіктерін көрсетіп, әр сайысқа 

белсене қатысады деген ойдамыз. Ел ертеңі болар білімді ұрпақтарымыз көп 

болсын! Ұрпақ тәрбиесі – ұлт болашағы!   

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Жастар» педагогикалық тобымен танысу кеші 

Жайна, жаса «New Zhastar», 

Сендерге елің сенеді. 

Бола білген орталықтың жүрегі,  

Мұны келген балалардың бәрі біледі. 

Ең керемет, көңілді, барша 

ұйымдастырушы-ұстаздардың бірігіп 

өнер көрсететін кештерінің бірі - «New 

Zhastar» педагогикалық тобымен 

танысу кеші. Сахнаның көрінісі өте 

ерекше сәнделген. Демалушыларға 

көтеріңкі көңіл-күй сыйлайды. 

Ұйымдастырушы-ұстаздарымыз топ 

болып билеп, ән айтты. Және де 

Балдәурендік жас достарға нағыз 

топтың қандай тату, ұйымшыл болу 

керектігін көрсетті. Орталыққа келген 

әр бала өз ұйымдастырушы-ұстазына 

қарап бой түзейді, үлгі тұтады. 

Бақыттың ордасы- Балдәуренге келген 

балалардың жүрегінен ерекше орын алған «Жастар» педагогикалық тобына тек 

қана жаңа жетістік, жаңа игі бастамалар тілейміз. Алар асулары мен жетер 

жетістіктері көп болсын!    

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Шабыт» шығармашылық байқауы 
 

Ауысым сайын орталықта 

түрлі шығармашылық байқаулар 

өтеді. 1 - ауысымның 

шығармашылық байқауы 25 

қаңтар күні болып өтті. Балалар 

өздерінің ерекше қабілеттеріне 

байланысты түрлі 

шығармашылық сайыстарға, 

«Шебер қолдар», «Қол өнер», 

«Домбыра», «Мәнерлеп оқу», 

«Жазушылар», «Жайдарман», 

«Дәстүрлі ән», «Хореография», 

«Доппен трюк», «Ертегілер 

әлемі», «Вокал», «Конференсы» және т.б қатысып, өз бақтарын сынады. 

Жалпы ереже бойынша 50 мин уақыт беріледі. Сол уақыт аралығында 

балалардың шығармашылық қабілетін анықтап, жүлделі 1-2-3-орындар 

белгіленеді. Жеңімпаздарымызды «Ерекше кеш» кейіпкерлер диско-

фиестасында марапаттайтын болады.  

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Миллион кімге бұйырады?» зияткерлік шоу 

Бүгін орталығымызда 

«Миллион кімге бұйырады?» 

интеллектуалдық шоу болып өтті. 

Жалпы сайысымыз бес кезеңнен 

тұрды. Іріктелген он оқушыға 

«Кахут» бағдарламасы бойынша 

тест сұрағы беріледі. Сұраққа тез 

әрі дұрыс жауап берген оқушы 

негізгі ойынға қатысуға жолдама 

алды.  

Негізгі ойынның ережесі: Әр түрлі 

деңгейдегі 12 сұрақ беріледі. Ойын үш 

деңгейден тұрады. Әр деңгей төрт 

сұрақтан оқылады. Бірінші деңгейдің төрт 

сұрағына жауап берген оқушы бес жүз 

теңге алатын болады. Төрт сұрақтан 

кейінгі қойылатын сұрақтарға жауап бере 

алмаған жағдайда алынған сома күймейді. 

Барлық деңгейден өткен оқушы 1500 

теңге иеленеді. Негізгі ойында 

қатысушыға жеңілдіктер қарастырылған. 

Бірінші жеңілдік «50 де 50». Екінші жеңілдік «Досыңа қоңырау шалу». 

Үшінші жеңілдік «Залдың көмегі». 

 Оқушыларға дайындалған сұрақтар Қазақстанның тәуелсіздік алғалы 

орын алған айтулы оқиғалар мен жеткен жетістіктері жайында болды. 

Оқушыларымыз ойынға қатысу арқылы тарихымызға бір шолу жасады. 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Kazakh songs» әндер байқауы 
Демалушылардың әнге 

деген қызығушылығын 

арттыру, әншілік қабілетін 

дамыту, өнерлі оқушылардың 

өнерін ұштау мақсатынды 

«Kazakh songs» әндер байқауы 

ұйымдастырылды. Әр топтың 

ерекше киімдері мен аттары 

болды. Көңілді эстрадалық 

әндерден өзара жарысқа түсті.  

«Орны барлар» атты бірінші топ 

«Ағаларым!» әні, «Zhas Town» атты  

екінші топ «Ақ сәулем» әні, «033-

Комета» атты үшінші топ «Армандастар 

әні, «Балдик бол» атты 4 топ «Тақия» әні, 

«Тойға шашу» әнімен «Super Жүрек» 

атты 5 топ, «Тишина» атты 6 топ 

«Отыздан асып барамын» әні, 

«Қазақстанның патриоттары және де 

ел жанды болашағы»  атты 7 топ  

«Жақсы адамдарым» атты әні, «Точка» 

атты 8 топ «Qar» әнімен ортаға шағып ән шырқады! Сайыс қорытындысы 

бойынша 7-топ жеңіске жетті.  

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Түркістаным жүрегім, Рақымжаным 

тірегім!» өлкемен танысу кеші 

Өлкемен танысу мақсатында әр 

ауысым сайын «Түркістаным жүрегім, 

Рақымжаным тірегім» атты іс-шара 

өткізіледі. Іс-шара барысында облыс 

орталығына айналған Түркістан қаласы 

жайлы көптеген құнды мағлұматтар 

беріліп, оқушылардың таным түсінігі 

артты. Сахналық қойылым көрсетілді. 

Облысымыздың кереметтей киелі 

жерлерімен балалар танысып, 

олардың тарихына көз жүгіртті. Әр 

бала өзінің тарихын білуге 

міндетті. Ұлтжанды патриот 

ұрпақты тәрбиелеу, жерді, отанды 

сүюге ынталандыру баршамызға 

міндет. 

 

 

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Sport time» спорттық-зияткерлік ойыны                                                                                       

 

Оқушыларымыздың спортқа 

деген қызығушылығын арттырып, 

салауатты өмір салтын ұстанып, 

дені сау болып жетілдіру, спорт 

тарихын тереңінен зерттеу 

мақсатында ұйымдастырылған 

«Sport time» спорттық-зияткерлік 

сайысы өте жоғары деңгейде болып 

өтті. Сайысымызға әр топтан бір-

бір спортқа жақын оқушыларымыз 

қатысты. Ойын 3 кезеңнен тұрды. 1 

кезең «Ширату», 2 кезең «Биатлон», 3 кезең «Супер ойын». Әр кезеңде спортқа 

байланысты сұрақтар қойылып отырды. Дұрыс жауап берген оқушыға 10 балл 

берілді, жауап бере алмай қалған оқушы әр кезеңде ойыннан шектетіліп 

отырды. Екі кезең қорытындысы бойынша ең жоғары балл жинаған 3 оқушы 

«Супер ойынға» қатысты. Ойын жеңімпазы анықталды. 

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Champion» СМ ойындары 
Спорт біздің досымыз 

Күш қайраты сыналған. 

Спорт біздің досымыз, 

Бала кезден шыңдалған. 

Қазақ  жерінде спорттың алғашқы белгілері VII ғасырда пайда бола 

бастады. Көне заманнан бастап, халқымыз садақ тарту, бәйге, күрес, сайыс 

сияқты көптеген спорт түрлерімен айналысып, өздерінің рухани байлықтарын 

толықтырып отырған. Ата-бабаларымыз әрдайым ұлттық спорт түрлерін, дене 

жаттығуларын жетілдіріп, оларды кейінгі ұрпаққа насихаттаған. Әр рудың, 

жүз бен болыстың өз батыры, балуаны мен аты шыққан мықты  мергені 

болатын. Олар өз руының намысын қорғап, қарсыласын жеңу үшін барлық 

күштерін аямаған. 

Салауатты өмір салтын қашанда берік ұстауды насихаттап, балалардың 

дұрыс дамуы мен жетілуіне басты назар аударылатын «Champion» СМ 

ойындары болып өтті. Жарысымыз екі күн бойы жалғасын тауып әр түрлі 

спорттық ойындар бойынша оқушылар жекелей және топтық біріншіліктер 

бойынша сайысқа түседі. Үздіктерден үздік шыққан оқушыларымыз 

анықталып, марапатталды. Салауатты өмір салтын Балдәурендіктермен бірге 

ұстанайық! 

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

Арқан тартыс 
Ұлттық ойындарын жүргізу, арқан тартыс ойыны арқылы оқушыларға 

қазақтың салт- дәстүрін, әдет- ғұрпын, туған елге, жерге, өз отанына деген 

сүйіспеншілік сезімдерін арттыру мақсатында ұйымдастырылады. 

«Арқан тарту» ойыны ертеден белгілі халық арасында кең тараған 

ойынның бірі. Қара күшке бейімі болғандықтан көбіне ерлер ойыны болып 

есептелінеді. Әрқилы мерекелерде күндіз ойналады. Ойынның екі түрі 

кездеседі. Бірі – ер адамдардың жекпе-жегі, екіншісі топ болып ойнау. Ойын 

өтетін жер тегіс, шағын алаң болуы керек. 

Бүгін спорт күнінің екінші күніне сәйкес келген арқан тартыс ойынында 

оқушыларымыз топ болып өзара сайысқа түсті. Ойын барысында оқушылар 

өздерінің ұйымшылдығын, татулығын көрсете білді. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

Үстел үсті ойындары 
Оқушыларға үстел үстіндегі ойындарының негізгі шарттарын түсіндіру 

арқылы логикалық ойлау қабілетін, ой-өрісін толық дамытып, ұқыптылыққа, 

жылдамдыққа үйрету. Оқушылардың ойлау қабілетінің дұрыс қалыптасуын 

жетілдіру мақсатында әр ауысым сайын ұйымдастырылады. 

Дойбы – бір жағынан ежелгі, екіншіден жас ойын. Ежелгі болатын 

себебі, ойынға арналған құралдар, сонау ерте заманда қазба жұмыстары 

кезінде табылған. Жас болатын себебі, ойын тәртібі уақыт ағысымен өзгеріске 

ұшырап, толықтырылады. 

Тоғызқұмалақ - ойыны арнайы тақтада екі адам арасында ойналады. 

Ойын тақтасы – 2 қазан, 18 отау, 162 құмалақтан тұрады. Ойын басында әр 

ойыншыға бір қазан, тоғыз отауға тоғыз-тоғыздан салынған сексен бір 

құмалақ тиесілі. Алғашқы жүріс жасаған ойыншыны – бастаушы, қарымта 

жүріс жасаған ойыншыны – қостаушы деп атайды.  

Үстел теннисі -  белгілі ғимарат ішінде, арнайы ойын үстелінде 

арнайы ракеткамен ойналатын, шапшаңдыққа бағытталған спорт түрі.  

Үстел үстіндегі ойын – бұл күрес, ақыл-ой күресі. Егер сен жеңбесең, ол 

сені жеңеді. Үстел үстіндегі ойындарды ойнау арқылы алдымен жеңіле білуді, 

сонан соң жеңе білуді үйрену керек. ол үшін шыдамдылық қажет. 

 

 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1


 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Алтын қақпа» зияткерлік сайысы 
 Ойын – бұл бала 

үшін ой иелігінен өткен 

құбылыс, бала өз еркімен 

ойынға қатысып, жаңа 

тәжірибе алмасып, одан 

алған білімі оның жеке 

байлығы болады, 

сондықтан оны басқа 

жағдайларда қолдана 

алады. Алған тәжірибесі 

балаға өз ойында 

қолдануға мүмкіншілік 

беріп, оның 

шығармашылық ұсынысын дамытады. Зияткерлік, танымдық, интелектуалдық 

ойындарды ұйымдастыру арқылы балалардың білімдерін одан әрі 

толықтырып, дұрыс бағыт бағдар беріледі. Орталықта көптеген танымдық, 

зияткерлік ойындар ұйымдастырылып отырады.   
Ауысымның орта беліне келе патриоттық пен елжандылыққа елітер 

ауысым тақырыбына сай негізгі іс-шаралардың бірі «Алтын қақпа» зияткерлік 

сайысы болып өтті. Бала бойына ел мен жерге деген махаббат пен 

жанашырлықты дәріптей отырып, жылдамдыққа, мектеп қабырғасында жүріп 

алған білімдерін таныта келе жеңіске деген құштарлығын, табандылығын тағы 

да сынға салды. Сайысты қорытындылай келе, ең алғыр, ең білімді балалар 

марапатталды.  

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«King & Queen of Baldauren» байқауы 
 

Пір тұтқан жақсылықты,адалдықты, 

Көркімен таң қалдырған  талай жұртты . 

Қыздардың қылығымен өмір қызық, 

Ұлдардың ғұмырымен заман тәтті, - деп бүгін «King & Queen of Baldauren» 

атты байқау болып өтті. Байқауымыздың қатысушылары: 

1. Қазыбекұлы Саят, Айтымбет Жұлдызай 1-топ 

2. Бимұратов Нұрдәулет , Аманбек Айнара 2-топ 

3. Есенбаева Ұлдана, Досымбетов Жанболат  3-топ 

4. Талғатбек Саламат, Кенжебай Аяулы   4-топ 

5. Зинченко Владислав, Сарыбай Сабина  5-топ                                                                      

6.  Шермаханов Нұрлыбек, Расул Амина 6-топ 

7.  Көки Бекжан, Игамбердиева Дильноза 7-топ 

8. Қырғызбай Бауыржан, Базарбай Меруерт 8-топ 

 

Сайыс үш кезеңнен тұрды: 

1.  Таныстыру 

2.  Өз өнері 

3.  Дефиле  

Үш кезең бойынша озық шыққан өнерлі ұл-қызымыз анықталып, «King 

& Queen of Baldauren» байқау жеңімпазы 5 топ демалушылары Зинченко 

Владислав пен Сарыбай Сабина болды. 

 

 

 

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Салт-дәстүр – ұлттық тәрбие негізі» 

презентация қорғау 
Қазақ халқы – салт-дәстүрге өте бай ел. Бұл – оның мәдениетті әрі 

тәрбиелі ел екендігінің айғағы. Белгілі қоғам қайраткері, заңгер Н.Шайкенов: 

«Ұлт дәстүрі – заңнан биік», - деген. Демек, салт-дәстүрлі ел – мықты әрі 

тұғыры берік ел. Біздің халқымыз өз ұрпақтарына ғасырдан ғасырға ұлт 

қасиетін салт-дәстүрмен, өнегені  әдет-ғұрыппен, үлгіні жөн-жосықпен, әдепті 

ырым, тыйыммен тәрбиелеп, ұлағатты ұл, инабатты қыз өсірген.  

Уақыт өтіп, заман мен адам өзгерген сәтте, бабалардан қалған осы «Дала 

заңдарын» біреу білсе, біреу біле бермейді. Жалпы халқымыз ұрпақ тәрбиесіне 

ерекше мән береді. «Бала бауыр ет», «балалы үй базар» халқымыз салт-дәстүр, 

әдет-ғұрыптарын ұрпағына «бесік жыры» арқылы сіңдіріп отырған. Ұмыт 

болып бара жатқан салт-дәстүрімізді жаңғырту мақсатында сынып аралық 

ұйымдастырылған көріністер байқауы болып өтті. «Қыз ұзату», «Бесік салар», 

«Сыңсу», «Беташар», «Тұсау кесер», «Сабан той», «Енші беру», «Түйе 

мұрындық», «Ұйқыашар» және т.б салт-дәстүрлерімізден үзінділер қойылып, 

оқушылардың ұлттық қазынамыз жайлы түсініктерінің кеңеюіне септігін 

тигізді. Бұл байқауға әркім өз білгенінше дайындықпен келген. Әр сынып 

өзінің презентациясын ортаға ұсынып, барынша қорғап шықты. Ата 

салтымызды ұмытпай, қашанда жаңғыртып жүру әрбіріміздің міндетіміз.  

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Star fest» шығармашылық кеш 
Бүгін орталығымызда сынып аралық «Star fest» шығармашылық 

байқауы болып өтті. Жеребе тастау арқылы сыныптар біріктіріліп, ортаға өз 

өнерлерін салды. Түрлі әндер шырқалып, би биленді. Кеш өте керемет жоғары 

деңгейде өтті. Жан-жақты дамыған өнерлі оқушыларымыз кереметтей кеш 

өткізді. Сайыс қорытындысы бойынша 9 «В» мен 7 «Ә»  сыныптар жеңіске 

жетті. Жеңіс құтты болсын. Өнерлі оқушыларымыз көп болсын! 

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Happy birthday» туған күн 

иелеріне арналған кеш 
Жылына бір келетін жекеменшік 

мерекені әсіресе балалар асыға күтеді. Барлық 

ізгі тілектер, бірі-бірінен әсем сыйлықтар 

бәрі-бәрі осы ерекше күн иесіне арналады. Әр 

ауысым сайын дәстүрге айналған негізгі іс-

шараның бірі осы - туған күн иелеріне 

арналған кеш. Туған күн – кез-келген адам 

баласының өмірінде ерекше орын алатын 

естенкетпес мерекенің бірі. Барлық бала үшін 

кереметтей қойылым қойылып, ойындар 

ойнатылды. Аспазшы апайларымыздың 

дайындаған дәмді торты ортаға әкелініп туған 

күн иелеріне табысталды. Орталық 

басшысының құттықтау грамотасымен мараппатталып, сыйлықтар сыйланды. 

Кеш қызыққа толы болды. 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Ұлы дала аңыздары» театрлық 

қойылым және «Fairytale» ертегілер 

байқауы 
Бүгін орталығымызда үлкен және кіші 

топтар арасында «Ұлы дала аңыздары» 

театрлық қойылым және «Fairytale» ертегілер 

байқауы болып өтті. Әр топ өзінің ерекше 

қойылымымен ортаға шығып өнер көрсетті. 8 

топ та қызу дайындықпен келгені көрініп 

тұрды. Үлкен топтар арасынан 8-топ, кіші 

топтардан 2-топ жеңіске жетті. Жеңіс құтты 

болсын! 

 

 

 

 

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2022 жылдың 1 ауысымының жабылу 

салтанаты 
Міне, 20 күнге созылған 

2022 жылдың алғашқы ауысымы 1 

ауысым «Болашақ ұрпақтары» 

тәрбие құндылықтары акциясы да 

аяқталды. Жас Балдәурендік 

достарымыздың демалыстары 

қызыққа толы, әрі есте қалардай 

өткеніне сеніміміз мол. Ауысым 

барысында өзінің 

ұйымшылдығымен, 

белсенділігімен көзге түскен 

оқушыларымыз «Қазақстанның 

жас патриоттар академиясына» 

қабылданды. 20 күн бойы 

ұйымдастырушы-ұстаздарымызға 

көмегін беріп, оқушылардың демалыстарының сапалы өтуіне атсалысқан 

«Сенім» ұйымының президенті мен министрлеріне айтар алғысымыз шексіз. 

Арман аралы «Балдәурен» қашанда сіздерді өзінің ыстық ұясында күтеді. 

Қайта кездескенше 1 ауысым демалушылары, сәт-сапар тілейміз! 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«I love Baldauren» гала-концерт 
 

Ауысым барысындағы 

қызыққа толы сәттер, көңілді 

диско-фиеста, түрлі іс-

шаралар мен тартысқа толы 

жарыстар, бәрі, бәрі де 

соңына таяды. Қайта оралмас 

күндер-ай! - десеңші. 

Қоштасу сәті - өмірдегі ең 

қиын сәттердің бірі. 

Орталыққа келген әр 

баланың жүрегінде отбасына 

деген сағыныш тұрса, жаңа  

достар мен өз ұйымдастырушы-ұстаздарына деген қимастық сезімі де қатар 

тұрады.  

Ендеше, соңғы қоштасу кешімізде бақыттың ордасы болған - 

Балдәуренге айтар алғысымыз шексіз!  

Қош бол, Балдәурен! Қайта айналып келгенше! 
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