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БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 

 

БОСЫМБАЕВ Даурен Абдикаримович, 

«Балдәурен» РОСО филиал директоры. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

 

Арман аралы -«Балдәурен»! 
«Балдәурен-Шымкент» бұл көңілге тек қуаныш, жүрекке жұбаныш 

сыйлайтын, балалардың демалысының жақсы өтуіне бар мүмкіндік 

жасалынған, жаңаша жасақталған орталық. Мұндағы әрбір орталық 

қызметкерлерінің адал қызметі, еліміздің ертеңі жас ұрпаққа саналы білім 

беріп, салауатты өмір салтын насихаттап, ұлт болашағын тәрбиелеуде зор 

ықпалын тигізуде.  

Орталықтың басқару құрылымын: «Әкімшілік басқарма бөлімі», «Білім 

кешені», «Тәрбие кешені», «Медицина бөлімі», «Асхана бөлімі», «Өндірістік 

шаруашылық бөлімі», және «Қауіпсіздік бөлімі» құрайды. Әр бөлімнің өзіндік 

орны ерекше.  

- Тәрбие кешені – балалар үшін ауысым жоспарын жасап, демалыстың 

жақсы өтуін қамтамасыз ететін орталықтың негізгі құрылымдық 

кешенінің бірі; 

- Білім кешені – оқушылардың білімі мен біліктілігін арттыратын, 

дұрыс бағыт-бағдар беретін, барша адамзат дамуының шамшырағы. 

- Асхана кешені – балаларды күнделікті 5 мезгіл дәмді аспен қамтамасыз 

етіп, күні бойына жақсы көңіл-күйде болуына септігін тигізеді. 

- Медицина кешені – «Кемелді келешектің көркеюі – салауатты өмір 

салтын сақтаудан басталады» дегендей балалардың денсаулығының 

мықты болуы үшін аянбай еңбек етіп, ем-шараларын жүргізуде. 

- Шаруашылық бөлімі – арман аралының тазалық жаршылары. Екі 

мезгіл бөлме тазалығымен бірге балалардың киімдерін жуып отырады. 

- Қауіпсіздік бөлімі – балалар мен орталық қызметкерлерінің 

қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, тәулік бойына мүлтіксіз қызмет 

атқарып келеді. 

   Қазіргі таңда орталығымыз жаңа игі бастамалармен жұмыс жасап, 

күннен-күнге гүлденіп келеді.  



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Welcome to Baldauren» оқушыларды 

қабылдау 
Міне, баршамыз асыға күткен 

«Жаратылыстану пәндер 

патшалығының» ауысымы, «Формула 

кеңістігі» жаратылыстану 

ғылымдарының шеруі 14 ауысым да өз 

бастауын алып отыр. Ауысым 17 қазан 

мен 5 қараша аралығында 20 күн бойы 

жалғасын табады. Орталығымызға 

ауысым қатысушыларын қуана қарсы 

алып, барлық қауіпсіздік 

шараларды ұстана отырып тіркеп 

алдық. Көңілді, кереметтей 

жоспар-кестесі жасалынып, 

балалардың демалыстары 

барынша қызықты боларына 

сеніміміз мол. Ауысым кураторы 

Қанаева Салтанат Мелдебековна. 

Ауысым қатысушыларына 

сәттілік тілейміз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Дос болайық бәріміз» танысу кеші 
Орталыққа енді ғана келген, әлі оң-

солын білмейтін оқушылар үшін бұл кеш 

ең өзекті кештердің бірі. Оқушылар өз жас 

ерекшеліктеріне қарай топтарға бөлініп, 

20 күн бойы қамқоршы болатын 

ұйымдастырушы-ұстаздарымен танысқан 

болатын. Жан-жақтан келген оқушыларды 

достастыру мақсатында әр ауысым 

басында танысу кеші болып өтеді. Кеш 

барысында орталықтың қатаң қағидалары 

мен өзгермес заңдары айтылып, 

оқушыларға орталықты толығымен 

таныстырады. Бір топқа бөлінген 

балалар бір үйдің баласы сияқты 

болуы үшін ұйымдастырушы-ұстазы 

аянбай еңбек етеді.  

«Дос болайық бәріміз!» танысу 

кешіміз қызықты болып өтті. 

Оқушылар мен ұйымдастырушы-

ұстаздар арасында ойындар 

ұйымдастырылды. Ерекше жанрда ұйымдастырылған танысу кеші бәріне 

бірдей ұнады деген ойдамыз.  

 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Балдәуренге саяхат» бекет ойыны 
 «Балдәурен» жүрекке жұбаныш, көңілге қуаныш сыйлайтын, 

балалардың жұмақ мекені. Оқушылар орталыққа келген алғаш күннен бастап 

ұйымдастырылатын негізгі ісшара. Енді ғана бір топ болып топтасқан 

оқушыларымыз өз 

тобымен орталық 

кешендері дайындаған 

бекеттерге барып түрлі 

қызықты сұрақтарға 

жауап беріп, құнды 

мәліметтермен таныс 

болады. Әр бекет өзінің 

қандай қызмет 

атқаратынын 

оқушыларымызға 

таныстырады. 

Сонымен қатар орталығымыздың өзгермес заңдарымен, қатаң қағидаларымен 

оқушыларымыз мұқияттық танытып танысады. Ұшқыр ойлы оқушыларымыз 

өз тобының ынтымағын, бірлігін көрсетуге атсалысады. Әрі ойын ойнап, әрі 

түрлі ақпараттарға қанық болады.  

 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Сегіз қырлы – бір сырлы» 

қызығушылық үйірмелер презентациясы 

Үйірмелер баланың жан-жақты дамуына көмектеседі. Оқушылар үйірме 

барысында қызықты мағлұматтарға ие болады. Әр топтан үйірмеге 2-3 оқушыдан 

қатыса алады. Үйірме қорытындысы ретінде сертификатпен марапатталып, гала-

концертте өздерінің үйренгендерін сахнаға алып шығады. Үйірме балалардың 

демалысының тиімді өткізуіне септігін тигізеді. 

                                                                           

№ Үйірме атауы Жетекшілер Өтілетін орны Қатысушылар  

 

1 «Қол өнер» Түктібаева А.Е 5-корпус 2 этаж  

2 «Домбыра» Бегимова С.Е АКТ зал   

3 «Үстел үсті ойындары» Абуов Т.М 

 

Амфитеатр жаны 5 

корпус  

 

4 «Үстел үсті теннисі»  Қалықбаев С.А. Жұлдыздар аллеясы  

5 «Озық ойлы оқырман»  Айтмурзаева Ж Кітапхана   

6 «Жас психолог»  Сарсенбаева Д.К 6-корпус   

7 «Волейбол»   Жолдасбек Е.Ж.  Спорт зал  

8 «Спорттық фитнес» Кадырова Л.Е Жаттығу залы  

9 «Жас инструктор» Ш. Ергалиевна Мед.кеш  

10 «Футбол» Байғон Б Стадион   

11 «Шебер қолдар» Жексенбиева М 5 корпус 2 этаж  

12 «Фенишки» Жастар D корпусы 2 этаж  

13 «Жайдарман» Жастар D корпусы  1 этаж  



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Сенім» ұйымына 

үміткерлермен 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. Десекте, сайыстың аты сайыс. 

Жалпы үміткерлеріміз өздерін таныстырып, атқарылатын жұмыстарын ортаға 

салып болғасын сайлауда басталып кетті. Әр топ өзінің үміткерін сайлай 

алмайды. 14-ауысымның «Сенім» ұйымының президентін ауысымның ашылу 

салтанатында білетін боламыз. Үміткерлерге сәттілік тілейміз! 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Формула кеңістігі» топ 

визиткасын қорғау кеші 
 

Визитка қорғау кеші – ең қызықты, 

топтың ұйымшылдығы мен татулығын 

көрсететін негізгі іс-шараның бірі. 2021 

жылдың 14-ауысымының топ визиткасын 

қорғау кеші 19-қазан күні болып өтті. Бұл кеште 

әр топтың бір-бірінен ерекшелейтін аты, ұраны, 

санамағы болады. Визитка кеші топтар 

арасында достықты нығайту мақсатында 

ұйымдастырылады. Өнерлері бойынан тамып 

тұрған 8 топ өздерінің топ аралық бірлестігін 

сахнада дәлелдеді. Топтар бір-біріне мүлдем 

ұқсамайды. Әр топ бірі-бірінен өткен мықты, 

өзгеше үлгідегі киімдерімен өнер көрсетті. 

Ауысым тақырыбынан ауытқымай бірлесе өнер көрсетті. Бір топ сахнаға шыққанда 

қалған топтар қолдап, қошеметтеп отырды. Қызыққа толы ерекше көңілді кеш 

болды. 8 топ өнер көрсетіп болғасын «Жастар педагогикалық тобы» сахна төріне 

шығып нағыз топтың қандай болуы керек екендігін көрсетті. Нағыз өз ісінің 

майталман мамандары екенін дәлелдеді. Кешімізді қорытындылай келе «Формула 

кеңістігі» топ визиткасын қорғау кешінің «Үздік топ» номинасиясын  6-топ жеңіп 

алды. Алғашқы Жеңіс құтты болсын!  



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Білім – қымбат» мектеп 

презентациясы 
 

"Білім-қымбат" мектеп презентациясы оқу жылы барысында 

өткізілетін дәстүрлі, негізгі іс-шараның бірі – мектеп презентациясы. 

Балаларын қабыл-дап, сынып-сыныптарға бөлу, пән мұғалімдерін 

таныстыру мақсатында мектеп презентациясы ұйымдастырылады. 

Жалпы ауысым бойынша 7-8-9 сыныптарда балалар білім алып, өз 

білімдерін түрлі зияткерлік-танымдық сайыстарда сынайтын болады. 

Оқушыларға пән мұғалімдері мен сынып жетекшілері таныстырылды. Әр 

бала өз сынып жетекшісімен өз сыныбына барып, сынып сағатына 

қатысты. 14-ауысымда демалушыларымызды көптеген қызықтар күтуде. 

Ауысым барысында «Білім кешені» ұйымдастырған жаратылыстану 

пәндері бойынша түрлі қызықты іс-шаралар мен танымдық-зияткерлік 

сайыстарға оқушыларымыз қатыса алады. Оқушыларымыз өз 

белсенділіктерін көрсетеді деген ойдамыз. 

 

 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2021 жылдың 14 ауысымының 

ашылу салтанаты 
Ашылу салтанаты орталықтың ең негізгі 

іс-шарасы. Ауысым «Формула кеңістігі» 

жаратылыстану ғылымдарының шеруі деп 

аталынды. 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. Кешегі өткен «Сенім» 

ұйымының президентін анықтауға 

«Балдәурен» РОСО филиалы директорының 

оқу мен тәрбие ісі жөніндегі  орынбасары 

Нурмуханов Қуат Каирович 

шығып, конвертті ашып, 14-

ауысымның президентін 

анықтады. 14-ауысымның 

«Сенім» ұйымының 

президенті болып 

Амангелдиева Алтынай 8-

топ демалушысы 48,7 % 

жинап ауысым президенті 

атанды. Осылайша нағыз «Балдәурендіктер» атанды. 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Өнерлінің өрісі кең» шығармашылық 

байқау 
Ауысым сайын орталықта түрлі 

шығармашылық байқаулар өтеді. 14-

ауысымның шығармашылық байқауы 

«Өнерлінің өрісі кең» тақырыбында өтті. 

Балалар өздерінің ерекше қабілеттеріне 

байланысты түрлі шығармашылық 

жарыстарға «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 диско-фиестасында 

марапаттайтын болады. 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Жастар» педагогикалық тобымен 

танысу кеші 
Ең керемет, көңілді, 

барша ұйымдастырушы-

ұстаздардың бірігіп өнер 

көрсететін орталықтың 

дәстүрлі кештерінің бірі 

«New Zhastar» 

педагогикалық тобымен 

танысу кеші. Сахнаның 

көрінісі өте ерекше 

сәнделген. Алтын күздің 

белгісі айқын байқалады. 

Ерке сылқым қыздарымыздың биімен бастау алған кешіміз қызыққа толы 

болды. «Балдәурен» атты қойылым қойылып, балалардың көңіл-күйін көтерді. 

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 дегіміз келеді. 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Tur star» жаяу туризм 
Туризм - бұл қоғамның 

белгілі бір санатының өмір 

салты, тұлғаның рухани және 

физикалық дамуының тиімді 

құралы, отанға деген 

сүйіспеншілікті және 

табиғатқа деген нәзік қарым-

қатынас тәрбиесі, халықтар 

мен ұлттар арасындағы өзара 

сыйластық пен түсіністік 

болып табылады.  

 Спорттық-сауықтыру 

туризмі - дара және 

әлеуметтік бағыты бар сала, қоғамның белгілі бір бөлігінің өмір 

салты; тұлғаның рухани және физикалық дамуындағы, табиғатқа 

деген  нәзік сезіміндегі,   халықтар мен ұлттар арасындағы өзара 

түсіністік пен сыйластықтың тиімді құралы.   

Туризмнің белсенді түрлеріне жаяу, шаңғы, тау, су, велосипед және 

бағыттың бойында құрамдасқан туристік саяхаттардың басқада түрлері 

жатады. Орталығымызда ұйымдастырылған «TurStar» жаяу туризм өтте 

жоғары деңгейде өтті. Туризмнің мақсаты оқушылар тауға шыққанда шатыр 

тігуді, от жағуды, арқан байлауды, шәй қайнатуды, от жағуды және т.б қажетті 

заттарды үйренді. 

 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Әуенді тап» танымдық ойын 
Музыка – адам 

баласының жан-

дүниесін жай тапқызып, 

көңіл-күйін көтеріп, 

қиял-ғажайып әлеміне 

жетелейді. Әннің бағын 

ашатын әнші болса, 

әншінің бағын ашатын 

өз дауысына сай келетін 

ән екені баршамызға 

белгілі. Кез-келген 

әннің өз тыңдарманы бар.   

Оқушыларымыздың әнге деген қызығушылығын арттырып, тыңдау мен 

есту қабілеттерін дамыту мақсатында «Әуенді тап» музыкалық танымдық 

ойын ұйымдастырылды. Ойынымызға 8 топтан бір-бір оқушыдан және 

«Сенім» ұйымынан бір оқушы қатысты. Үш топқа бөлініп, «Ретро», 

«Заманауи», «Реп», «Мульти-пульти», «Қазақша эстрадалық әндер» және т.б 

әндер бойынша жарысқа түсті. Сайыс қорытындысы бойынша 3 топ 

демалушысы Тұрлыбек Әли жеңіске жетті. 

 
 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Математика патшалығы» 

зияткерлік сайыс 
Математика пәніне деген оқушылардың қызығушылықтарын арттыру, 

логикалық ойлау қабілеттерін шыңдау, шығармашылыққа және пәннің 

маңызын түсінуге жетелеу мақсатында «Математика патшалығы» зияткерлік 

сайысы ұйымдастырылды. Сайысымызға 8-9 сыныптардан құралған 4 топ 

қатысты. 

1 топ. «Конус» тобы 

2 топ. «Пирамида» тобы 

3 топ. «Цилиндр» тобы 

4 топ. «Шар» тобы 

Ойынымыз 1-кезең «Ойлан, 

тап» 2-кезең «Ой шеңбері» 3-кезең 

«Математика патшалығы», 4-кезең 

«Адасқан сандар» өтті. 

Түрлі танымдық сұрақтар қойылып 

ұтымды жауаптар алынды. 

Оқушыларымыздың жылдамдығы мен дұрыс жауап бергендерін ескере 

отырып сайысымыздың жеңімпазы «Цилиндр» тобы болды.  

Қазіргі жаһандау заманында білім саласында оң өзгерістер болуда. 

Ықылым заманнан бері қазақ атамыз «Білекті бірді, білімді мыңды жығады» - 

деген сөз қалдырған. «Бұл заман білекке емес, білімге сенетін заман.» - деп 

тұңғыш Елбасымыз айтқандай ел бірлігі мен білімді бәрінен де биік санап, 

әрдайым алға басар оқушыларымыз көп болсын. 

 

 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Бір шаңырақ астында» тәуелсіздіктің 

30 жылдығына орай этнос ұлт 

өкілдерімен бас қосу 
«Біз қазақ деген мал баққан елміз,  

Ешкімге соқтықпай Жәй жатқан елміз.  

Елімізден құт-береке қашпасын деп,  

Жеріміздің шетін жау баспасын деп,  

Найзаға үкі таққан елміз,  

Ешбір дұшпан басынбаған елміз, 

Басымыыздан сөз асырмаған елміз.  

Досымызды сақтай білген елміз,  

Дәм-тұзды ақтай білген елміз.  

Асқақтаған жау болса, 

Ордасын таптай білген елміз.» - деп 

Қазыбек би бабамыз жырлағандай бүгінгі таңда Қазақстан көпұлтты, кең-

байтақ жері бар, Жерінің асты-үсті толған байлаққа ие. Осындай алып та, 

алуан түрлі ұлт-өкілдерінің басын бір шаңырақ астында біріктіріп, оларды 

келешекке нық сеніммен бастай білген дана да дара тұлға Елбасы басқарған 

кең байтақ даламызды бүгін де егемендіктің көк байрағы желбіреп тұр. 

Еркіндіктің самал желімен тыныстаған қазақ халқы міне бақытты. 

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына орай орталығымызда «Бір 

шаңырақ астында» тақырыбында этнос ұлт өкілдерімен бас қосу болып өтті. 

Іс-шара барысында оқушыларымызға Қазақстанда өмір сүретін ұлттардың 

татулығы кеңінен баяндалды. Келген қонақтарымыз оқушыларымызға көңілді 

концерттік бағдарламасын тарту етті. Орталық әкімшілігінің «Алғыс 

хатымен» марапатталды. Тәуелсіздігіміздің тұғыры қашанда биік болсын! 

Елін, жерін сүйетін ұлтжанды азаматтарымыз көп болсын!   



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Super Dance» би марафоны 
Біз балдырған баламыз, 

Бізде билей аламыз. 

«Балдәуреннің» төрінде, 

Жұлдыз болып жанамыз. 

«» би марафоны ең керемет 

іс-шара, ерекше сахна, 

көңілді балалар, бәрі-бәрі 

осы кештің қызығында. 8 

топтың ынтымағын, 

сахналық қойылымның 

ерекшелігін, киген-киімнің 

бірізділігін осы би марафонынан көруге болады. Бір-біріне мүлдем 

ұқсамайтын топтарымыз ортаға шығып, өздері дайындаған ерекше биін 

көрермендерге тарту етті. Іс-шараның негізгі мақсатын аша білген 

оқушыларымыз көңілді кеш сыйлады. Ырғақты әуенге көңілді би биленді. Бір 

топ ортаға шыққанда келесі топ  қошеметтеп, қолдап отрды. Естен кетпес, 

көтеріңкі көңіл-күй сыйлады.  

 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Жаратылыс жұлдыздары» 

зияткерлік ойыны 
Үздік оқушылардан құралған кереметтей 4 топтың қатысуымен 

өткен «Жаратылыс-жұлдыздары» зияткерлік ойыны. Ойын арқылы 

оқушылардың шығармашылық қабілетін арттырып, білуге деген 

түйсігін кеңейту. 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Түркістанды ұлықта, батырыңды 

ұмытпа!» салтанатты жиын 
Балаларға туған жерінің тарихын тереңнен түсіндіріп,  

өскелең ұрпақтың санасына сіңдіру мақсатында өлкемен танысу 

кеші болып өтті. Облыс орталығына айналған Түркістан қаласы 

жайлы көптеген құнды мағлұматтар беріліп, оқушылардың таным 

түсінігі артты. Сахналық қойылым көрсетілді. Іс -шара барысында 

облысымыздың кереметтей киелі жерлерімен балалар танысып, 

олардың тарихына көз жүзіртті.  

Ұлы Отан соғысында Рейхстагқа ту тіккен қазақ батыры 

Рахымжан Қошқарбаевтің ерлігімен жас достарымыз танысты. 

Рахымжанның тіккен туының көшірмесі орталығымызға мамыр 

айында алып келінген болатын. Ауысым сайын сол туды 

таныстырып, оқушылардың бойына ерлік, ұлтжандылық, елін, 

жерін сүюді насихаттап келеміз. Әр бала өзінің тарихын білуге 

міндетті. Ұлтжанды патриот ұрпақты тәрбиелеу, жерді, отанды 

сүюге ынталандыру баршамызға міндет.  

 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Жүзден – жүйрік» зияткерлік ойыны 
Оқушылардың химия, биология 

пәндері бойынша білімдерін сарапқа 

салу, өздігінен ізденуге, топпен жұмыс 

жасауға, пән ерекшелігіне сәйкес 

сауатты сөйлеуге дағдыландыру, 

танымдық қабілетін арттыру 

мақсатында «Жүзден-жүйрік» 

зияткерлік сайысы болып өтті. Сайысқа 

7,8,9 сынып оқушыларынан құралған      

1 топ-«Ақылдылар», 2 топ-

«Білгірлер»,    3 топ-«Тапқырлар», 4 
топ-«Алғырлар» топтар қатысты. 

Сайыс 4 кезеңнен тұрды: 

1. “Кім жүйрік” 

2. «Ізден,ойлан» 

3. «Сиқырлы ой» 

4. «Мықты болсаң, озып көр!»  
 Әр кезеңде қызықты тапсырмалар мен ойландырар сұрақтар болды. 

Сайыс қорытындысы бойынша «Білгірлер» тобы жеңіске жетті. Жеңімпаз 

топты жеңісімен құттықтаймыз! Білім атты кемеде қанаттары талмай, 

көптеген жетістікке жетулеріне тілектеспіз!  

 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Туған күніңмен» туған күн 

иелеріне арналған кеш 
Туған күн – ғажайып 

армандар мен жарқын 

үміттерге толы өмірдің жаңа 

бастамасы. Бұл күн 

күнтізбеде қызылмен 

белгіленбеген туған күн 

иелеріне ғана ортақ мейрам 

болса да, әлемде осы күнге 

жетер тамаша күн жоқ. Себебі 

дәл осы күн – біздің әлем 

сендермен толыққан күн. Ал 

бүгін міне 260 баламен бірге 

өз туған күніңді атап өткелі 

тұрсың. Бұның өзі бір бақыт. 

14-ауысым барысында өз туған күнін Балдәуренмен бірге тойлап отырған 

барша туған күн иелерін туған күндерімен құттықтаймыз. Таудай талап, 

мызғымас сабырлық, қайтпас жігер, таусылмас талант, тамаша табыс, керемет 

кішіпейілділік, жайдары көңіл, ұзақ өмір тілейміз! Жадырап-жайнап, күліп-

ойнап, бақытты сәтті күнде тойлап жүргейсіңдер! 

 

https://baribar.kz/kuttybolsyn/225/ata-tughan-kun-quttyqtau-tilek/


 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Champion» СМ ойындарының 

ашылуы мен жабылу салтанаты 
Дені саудың – жаны сау 

демекші орталықтың тағы бір 

дәстүрге айналған іс-шараның 

бірі «Champion» СМ 

ойындарының ашылу 

салтанаты мен жабылу 

салтанаты. Салауатты өмір 

салтын қашанда берік ұстауды 

насихаттап, балалардың дұрыс 

дамуы мен жетілуіне басты 

назар аударылады. 

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 

«Кім мықты?» зияткерлік ойыны 
Оқушыларымыздың спортқа деген 

қызығушылығын арттырып, салауатты 

өмір салтын ұстанып, дені сау болып 

жетілдіру, спорт тарихын тереңінен 

зерттеу мақсатында ұйымдастырылған 

«Кім мықты» 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 қойылды, 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 

«Ең, ең, ең!» рекорттар сайысы 
Бірінші байлық денсаулық,  

Спорттың күші он саулық,  

Шынықшы досым спортпен,  

Дененің күші он саулық, - 

демекші, спортпен шұғылдану 

салауатты өмір салтының 

кепілі. Екі күнге созылған 

спорттық жарыстарымыздың ең 

қызығы рекорттар сайысы. 

Оқушылардың арасынан «Ең 

жылдам», «Ең епті», «Ең 

шапшаң», «Ең мерген» оқушыларымызды анықтау мақсатында әр топтан 1 

оқушыдан қатысып, өзара бақтарын сынады. Ұзындыққа секіріп, 

жылдамдыққа жүгіріп, ептілікпен доп атып, мергендікпен нысананы дәлдей 

білген оқушыларымыз анықталып, марапатталды.  

 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Golden Bell» күзгі бал 
Күзгі бал – жұптар сайысы. Сыр-сымбаты 

келіскен, өнерлі балалар өз топтарының атынан 

шығып, өзара бақ сынасатын сәт. Орталықтағы ең 

керемет кештердің бірі. Жалпы кешіміз 3-кезеңнен 

тұрды. 

1-кезең – Күзгі вальс: 2-кезең – Экибана: 3-кезең – 

Дефиле 

              Жұптар 3-кезең бойынша өздерінің алып 

келген өнерлерін ортаға салды. Мың бұралып би 

биледі. Күзге 

байланысты 

топтарымен 

бірге дайындаған 

қолөнерлерін 

алып келіп, таныстырды. Ең қызығы 

«Дефиле» кезеңі болды. Күз 

ханшайымдары сары алтындай болып 

әсем үлгідегі киімдерімен көздің жауын 

алды. Барлық топтар арасында жоспар 

кестеге сай жүргізілді. Балдәуреннің күз 

ханшайымы мен ханзадасы анықталды. 

Күз ханзадасы - Телібай Ескендір, күз 

ханшайымы - Тұрарбек Камилла 4-топ 

демалушысы болды. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«New Zhastar» педагогикалық тобы 

концерттік бағдарлама 

 
Міне қызыққа толы 20 күн де өте шықты. Осы өткен 20 күн бойы өзі 

жетекшілік еткен тобымен, Балдәурендік достармен қоштасу мақсатында 

«Жастар» педагогикалық тобымен қоштасу кеші болып өтті. Жастарымыз 

оқушыларға кереметтеу концерттік бағдарлама тарту етті. Әдемі сәнделген 

сахна, ерекше көрсетілген қойылым бәрі-бәрі үйлесін тауып, кешіміз қызықты 

өтті. Ұйымдастырушы-ұстаздарға мың алғыс. Жайна, Жаса, Жаңа Жастар. 

 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2021 жылдың 14 ауысымының 

жабылу салтанаты 
Міне, 20 күнге 

созылған 2021 жылдың 

14-ауысымы да өз 

мәресіне жетті. Бүгін 

«Формула кеңістігі» 

атты 14-ауысымның 

жабылу салтанаты да 

келіп жетті. 

Балалардың арман 

аралы – «Балдәурен» 

бүгінде әр баланың 

өмірінен өз еншісін алып та үлгерді. Ауысым бойы түрлі танымдық-зияткерлік 

ойындар, қызыққа толы іс-шаралар, ұмытылмас кештер болып өтті. 

Ауысымның жабылу салтанатында 20 күн бойы топ ішінен белсенділігін 

көрсетіп, озат болған достарымыз марапатталды. Топ белсенділерімен қатар, 

«Балдәуреннің» алдыңғы қатарлы көшбасшылары ретінде «Сенім» ұйымы да 

жұмыс атқарған болатын, сол ұйымның мүшелері де алғыс хатпен 

марапатталды.   

 Сондай-ақ, орталығымызда 2016 жылдың ақпан айынан бастап өз 

Отанының патриоты бола білген, ел мерейін үстем қылар балаларға арналған 

«Қазақстандық жас патриоттар академиясы» жұмыс атқара бастады. Академия 

құрамына лайықты деп танылған балаларымыз атықталып, ұйым мүшесі 

болып қабылданып, марапатталды.   

 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Жасасын Балдәурен!» гала-концерті 
Гала-концерт балалардың 

асыға күтетін ең керемет кештерінің 

бірі. Ауысымды қорытындылап, 

жабылу салтанатын аяқтап, 

оқушыларға керемет көңіл-күй 

сыйлау мақсатында ұйымдастырушы-

ұстаздардың бірігуімен өз балаларына 

соңғы рет ұсынып отырған 

кереметтей көңілді кешімізде 8-топты 

ерекше есімдермен атап, 

марапаттады. «Ең ұйымшыл», 

«Ұйқышылар», «Биші топ», «Ең 

тапқыр топ», «Белсенді топ», және т.б 

ерекше атаулармен атанды. 

Жүргізуші Спанч ағай мен Батя ағай 

кештің сәнін кіргізді. Ауысым 

барысында өткен іс-шаралардан 

үзінді видеоролик қойылды. Қызығушылық үйірмелерінің қорытындысы ретінде 

көрме қойылып, оқушылар өздерінің үйренгендерін ортаға салды. Қызықты, әзілге 

толы «Жайдарман» ойнап, қазақтың ұлттық аспабы домбырамен кереметтей күй 

орындады. Концерт соңында «Жастар» педагогикалық тобы сахнаға шығып, ерекше 

қойылым қойып, ән айтып, би биледі. Осымен 14-ауысым өз мәресіне жетті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 
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