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БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 

 

 

 

БОСЫМБАЕВ Даурен Абдикаримович, 

«Балдәурен» РОСО филиал директоры. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

Жұмақ мекен – 

Балдәурен! 
 

«Балдаурен-Түркістан» РОСО филиалы Ордақонған тауының 

етегінде Тоғыс өзенінің бойында орналасқан керемет орталықтың 

бірі. 2018 жылдың қазан айынан бастап өз бауырына бүлдіршіндерді 

қабылдап, бүгін міне үш жасқа толып отыр. «Балдәурен – Түркістан» 

Республикалық оқу-сауықтыру орталығы 2018 жылдың 15 

тамызынан бастап өз жұмысын мүлтіксіз атқарып келеді. Қазіргі 

таңда жаңа бастамалар мен игі жұмыстар атқарылып отыр. 

Ұрпағымыздың тәрбиесі мен білімінің ұштасуына бағыт беріп, 

болашақтың іргесін бірге қалаудамыз. 

Біздің орталық қызметкерлері нағыз жалындаған жастар, білім 

мен өнерге тұла бойы тұнып тұрған шығармашыл, заманауи, өнерлі 

де өнегелі ұстаздар. Ұлтымыздың болашағын тәрбиелеуде үлкен 

жауапкершілікті сезіне білетін, өздерін үздіксіз дамыта алатын, 

елдің тарихын, тілі мен әдебиетін терең меңгеріп, балалардың 

бойына патриоттық сезімін сіңдіре білетін орталықтың 

қызметкерлеріне айтар алғысымыз шексіз.       Балдәуренге келген әр 

баланың әрбір сәтін ерекше етіп өткізулеріне аянбай еңбек етіп, 

түрлі іс-шаралар, танымдық-зияткелік ойындар,  қызығушылық 

үйірмелер, спорттық сауықтыру маршруты, сапалы білім мен саналы 

тәрбие, оқушылардың толықтай қауіпсіздігі қамтамасыз етіліп, 20 

күндік демалыстың ұтымды өтуіне барлық жағдай жасалынған.  

Осы үш жылдың ішінде республика көлеміндегі жүзден жүйрік, 

мыңнан тұлпар, үздік болған оқушыларымызды қабылдап, балалық 

шақтарының естен кетпес естеліктеріне айналды.  

Балалардың «Арман аралына» айналған «Балдәурен» - бақытты 

балалаық шақ мекені туған күніңмен, алдағы күндеріміз жемісті әрі 

жеңіске толы боларына сенемін!  

Жасай бер, жайнай бер, 

Жұмақ мекен – Балдәурен! 
 
 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 

 
 
 

ЕРНАЗАРОВА Айнұр Шүкірқызы, 

«Балдәурен» РОСО филиалының 

 ұйымдастырушы-ұстазы. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

«Жастар» 

педагогикалық тобы 
 

 

Орталықтағы балалардың бас тәлімгерлері – ұйымдастырушы-

ұстаздар. Тәлімгер – оқушыны қызықты және танылмаған ғажайып 

әлемге жетелеп апаратын бастаушы. Ұйымдастырушы-ұстаз ол мәртебе 

емес, ол жаныңның жақсы күйі. Ол күнімен балалармен көптеген 

міндеттерді орындайды, өзінің білімі мен біліктілігін 

қамқарлығындағыларға беріп, сарқылмайтын күш-қуатымен үнемі күліп 

жүретін ерекше жан. «Жастар» педагогикалық тобы жаңа бастамалар мен 

идеяларды ойлап тауып, жүзеге асырушы.  

Орталықта 16 ұйымдастырушы-ұстаз жұмыс жасайды, әрбір 

ұйымдастырушы-ұстаз өзінше ерекше, креативті болуға тырысады. 

Себебі: жан-жақтан келетін баланың тілін табу, оларға жарқын көңіл-күй 

сыйлау – басты мақсат. «Жастар» педагогикалық тобы - орталығымыздың 

жүрегі. Уақытша құрылған балалар бірлестігімен тығыз байланыста 

болып, оқушыларға психологиялық ахуал мен жағымды жағдай жасап, 

олардың шығармашылық қабілетін дамытып, өмірдің негізгі 

құндылықтарын: адамгершілік, мейірімділік, жауапкершілік, патриоттық 

сезімдерін нығайтып, жеке тұлға болып қалыптасуларына жағдай 

жасауда. Әр күн сайын өздерінің нағыз тәлімгер екенін дәлелдеп келеді. 

27-қараша «Жастар» педагогикалық тобының туылған күні. Осы атаулы 

мерекемен жалпы орталық жастарын құттықтаймыз.  

Құрметті «Жастар» педагогикалық тобы! 

Ел ертеңі болар жас ұрпақты тәрбиелеуде қанаттарыңыз 

талмай, аянбай еңбек ете беріңіздер. Жаңа жетістіктер мен сенімді 

достық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Ата-аналарыңыздың 

абыройлы перзенті, еліміздің нағыз азаматы болыңыздар. Алар 

асуларыңыз бен, жетер жетістіктеріңіз көп болсын!  



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Сәлем, Балдәурен!» бекет 

бойынша ойыны 
 

 «Сәлем Балдәурен!» бекет 

бойынша ойыны. Орталыққа 

келген балаларды ішкі 

тәртіппен, өзінің өзгермес 

заңдарымен, қатаң 

қағидаларымен таныстыру 

мақсатында ойын түрінде 

ұйымдастырылады. 

Ұйымдастырушы-ұстаздар 

түрлі бекеттерге бөлініп, әр 

топты кезек-кезегімен қарсы 

алып, өзінің қызықты 

тапсырмаларын қойып, өз бекетінің қағидаларымен таныстырады. 

 

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Кел, танысайық!» танысу кеші 
 

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.  

«Балдәурен аралы» танысу 

кешіміз қызықты болып өтті. 

Оқушылар мен ұйымдастырушы-

ұстаздар арасында ойындар 

ұйымдастырылды. Ерекше 

жанрда ұйымдастырылған танысу кеші бәріне бірдей ұнады деген 

ойдамыз. 

 
 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Сенім» ұйымының 

үміткерлерімен танысу 
 

Бүгін орталығымызда 

«Сенім» ұйымына 

үміткерлермен танысу болып 

өтті. Топ тәрбиешілерімен бірге 

ауысымның сәтті және қызықты 

өтуіне көмектесетін уақытша 

құрылған ортадағы алғыр, жан-

жақты үміткерлерді 

Балдәурендіктерге таңдау 

қиынға түсті. Себебі, бұл 

орынға барлық 

қатысушыларымыз әбден 

лайықты. Сонда да сайыстың 

аты – сайыс. 15-ауысымның 

«Өзін-өзі басқару ұйымында» 

президент кім болғанын ауысымның ашылу салтанатында білетін 

боламыз. 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Leaders Time» топ 

визиткасын қорғау кеші 

Орталыққа келген балалардың топ болып ең алғаш өткізетін, 

топтың атын шығаратын, ең маңызды іс-шарасының бірі – топ 

визиткасын қорғау кеші. 8 топ ауысым тақырыбына сай ерекше киім 

үлгілерін таңдап, қызықты топтың атын, ұранын, санамағын айтып өзара 

сынға түсті. Барлық топтар барынша зор дайындықпен келген. Әділ-қазы 

алқаларының шешімімен 2022 жылдың 15-ауысымының визитка қорғау 

кешінің жеңімпазы - біркелкі үлгіде таңдалған киім үлгісі, топтың аты, 

ұраны, санамағы мен әні ерекше болып таңдалған, топтың ұйымшылдығы 

мен татулығын көрсеткен  4-8-топтар «Ең үздік топ» номинациясын жеңіп 

алды. 

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Кел, балалар, оқылық» мектеп 

презентациясы 
Бүгін орталығымызда 

15-ауысымының мектеп 

презентациясы болып өтті. 

Оқушылар ұстаздармен 

таныстырылып, сыныптарға 

бөлінді.  

Осы ауысым барысында 

көптеген іс-шаралар өткізіп, 

қызықты сабақтар,  әртүрлі 

зияткерлік ойындар, керемет 

әдеби-сазды кештер өткізіледі. 

Бұл іс-шараларда балалар өздерінің 

жақсы қырларымен көрсете алады. 

Оқушылардың білімі мен біліктілігін 

арттыратын, дұрыс бағыт-бағдар беретін 

ұтымды ауысым тілейміз!    

Балдәурен - балалық шақтың мекені, 

Балдәурен - қызықты өмірдің кешені. 

Балдәурен - достықтың ордасы, 

Балдәурен - бақыттың ортасы, - арман 

аралына қош келдің жас достар! 

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2022 жылдың 15-ауысымының 

ашылу салтанаты 
 

 «Top Leaders» республикалық 

белсенділердің жиыны атты 15 

ауысымның ашылу салтанаты 

жоғары деңгейде болып өтті.  

Ауысымның мақсаты: 

республика көлеміндегі лидер 

оқушыларды топтастыру, 

оқушыларды ұлтжанды, елін, 

жерін суюге тәрбиелеу. 

Жан-жақтан келген жас  

бүлдіршіндеріміз орталықты 

енді ғана танып, өз ортасына 

биімделіп, топпен жұмыс 

жүргізуді үйренуде. 260 баланың 

ішінен өзінің 

ұйымдастырушылық қабілеті 

бойынша озып шыққан 7-топ демалушысы Алимжанова Гүлназ   48,5 % 

дауыс жинап, ауысым президенті болып тағайындалды. 20 күн бойы 

оқушылардың демалыстарының қызықты өтуіне топ тәрбиешілері мен 

бірге жұмыла ат салысарына сеніміміз мол. Барлық Балдәурендіктерді 

нағыз – «Балдәурендіктер» болғанымен құттықтаймыз!  

 

 
 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«New Zhastar» педагогикалық 

тобымен танысу кеші 

 

 «Жастар» педагогикалық тобымен танысу кеші әр ауысым сайын 

өте жоғары деңгейде ұйымдастырылады. Кешіміздің негізгі мақсаты – 

орталыққа келген оқушыларымыздың өз ұйымдастырушы-ұстаздарын 

жаңа қырынан тани білу. Кеш барысында ұйымдастырушы-ұстаздарымыз 

әсем ән айтып, ырғақты би билеп, кереметтей кештің сәнін кіргізетін 

қойылым көрсетеді. 15-ауысымның «Жастар» педагогикалық тобымен 

танысу кеші өте көңілді, жоғары деңгейде болып өтті. «Жастар» 

педагогикалық тобының 20 жылдығына орай өзінің жан-жақты 

ұйымдастырушылық қабілетімен көзге түскен Мұқаш ағай, Арман ағай, 

Нұргүл апай өзінің «Көк сары» галустугін шешіп «Сары» галустук алды. 

Осыдан бірнеше жыл алдын осы «Жастар» тобынан шыққан апай-

ағайларымыз жеке өздері құрметтеп тағып берді. Нағыз жалынды 

жастардың өнерлеріне тәнті болдық. «Жастар» педагогикалық тобына тек 

сәттілік тілейміз. 
 

 
 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 

«Сегіз қырлы, бір сырлы» 

шығармашылық байқауы 
 

Баланың мінез-құлқына сай 

оның әртүрлі қабілеті де болады. 

Дұрыс бағыт-бағдар беріп, 

баланың шабытына-шабыт қосу 

ұстаздың еңбегі. Бүгінгі байқау 

кешіміз де әр баланың жеке 

қабілетін анықтауға, өздеріне деген 

сенімділіктерінің күшеюіне арналады.  

Балалар өз қабілетіне 

байланысты топтарға топтастырылып, 

түрлі шығармашылықтар бойынша 

сынға түсті. Суретші болып - сурет 

салды, Ақын болып - өлең оқыды. Биші 

болып - би билеп, күйші болып - күй 

шертті. Кеш өте қызықты, көңілді 

болып өтті.  

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Бәрі келді» ойын-сауық интеллект шоу 
 

Бүгін орталығымызда «Bari keldi» 

атты ойын-сауық интеллектуалды шоу 

болып өтті. Шоуымыздың мақсаты – 

балалардың ойлау қабілетін дамыта 

отырып, шапшаңдыққа және топтасып 

жұмыс жасауға баулу. 

Балдәурендіктерге бүгінгі іс-шара 

ерекше көңіл-күй сыйлай алды. 

Сонымен қатар қатысушылар өздерін 

жан-жақты сынап көрді. Ойын 

барысында шапшаңдық пен ептілік 

танытқан қатысушыларымыз жеңімпаз атанды.  



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Чемпион» СМ ойындары 
 

Спорттық ойындар адамның ептілігі мен жылдамдығын, төзімділігі 

мен шапшаңдығын арттырады. Салауатты өмір салтын насихаттайды. 

Орталықтың дәстүрге айналған негізгі іс-шараларының бірі «Champion» 

СМ ойындары. Балалар жас ерекшеліктеріне қарай топтарға бөлініп өзара 

жекелей және топтық біріншіліктер бойынша жарысқа түседі.   

Қатысушылар белсенді және жігерлі болды. Топпен бірге арқан тартып, 

ләңгі теуіп, дойбы, тоғызқұмалақ ойнады. Спорттық және ашық ойындар 

белсенді демалыстың жақсы құралы болып табылады. Екі күнге созылған 

«Champion» СМ ойындары барысында жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар 

атанғандар марапатталды. Жеңіс құтты болсын, Балдәурендіктер!   
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тынысы 

«Дәлме-дәл» пародия байқауы 
 

Орталықта ұйымдастырылған 

ең керемет, қызыққа толы, ерекше 

шабыттандыратын көңілді кеш – 

«Дәлме-дәл» пародия байқауы. 

Барлық оқушылар өз топтарымен 

бірге кино-индустриядағы жарқын 

бейнелерге пародия салады. Дәл сол 

қалпында айнытпай көшірмесін 

салған топ жеңіске жетеді. Әр топ 

ерекше дайындықпен келді. Балалардың 

өнерлеріне тәнті болдық. Бірі-бірінен 

өнерлі, нағыз талантты оқушылар 

екендігін көрсете білді. Әділ-қазы 

алқаларына жеңімпаз топты таңдау 

қиынға түсті. Себебі, бұл - жүлделі орынға 

кез-келген топтың оқушылары әбден 

лайықты еді. Әйтседе, сайыстың аты 

сайыс. Жеңбек бар жерде, жеңілмек те 

бар. Сайыс қорытындысы бойынша 6-топ жеңіске жетті.  
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Интеллектуальная игра «Сто к одному» 
 

Цели: 

1. Расширить кругозор учащихся, 

развивать творческие способности , 

память, мышление, речь, внимание, 

умение работать в команде. 

2. Поднять престиж знаний, 

способствовать интеллектуальному 

развитию личности. 

3. Воспитывать личность через 

развитие интереса к знаниям и 

разнообразные интеллектуальные 

игры. Коллективная форма 

воспитания формирует чувство 

ответственности, внедряет 

демократические принципы. 

4. Воспитывать познавательный интерес к русскому языку и русской 

литературе.  

Задачи: 

1. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, аналогия). 

2. Развитие образного и логического мышления. 

3. Развитие вариативности мышления, творческих способностей, 

воображения и конструктивных умений. 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

4. Развитие речи (умение 

обосновывать свои 

убеждения, строить 

простейшие умозаключения). 

5. Формирование умений 

обдумывать и планировать 

действия, осуществлять 

решения, догадываться о 

результатах и проверять их 

строго подчиняющимся 

заданным правилам и 

алгоритмам. 

 

»В игре “Сто к одному” 

соревновались две команды, 

каждая из которых состояла из 

шести человек. Весь игровой 

процесс состоял из четырех игр — простой, двойной, тройной, игра 

капитанов. 

Важную роль в игре 

выполняло табло, на котором 

отображались шесть самых 

популярных вариантов ответов 

на вопросы (изначально 

скрытых) и 

шесть индикаторов промаха 

(по три на команду). В 

большой игре табло содержало 

пять строк.  

Перечислите классиков 

русской литературы, чьи  

фамилии здесь скрыты; 

Двойная игра. «Литература в кино» 

Тройная игра  «Стоп кадр» 

Мозголомка   «Замени букву» 

Один за всех   «Игра капитанов» 
В этой игре победу одержала команда «Лидеры» и эта команда была 

награждена грамотами. 
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«HAPPY DAY» туған күн иелеріне 

арналған кеш 
 

Туған күн - әр 

баланың асыға күтетін ең 

ерекше мерекесінің бірі. 

Жылына бір келетін бұл 

күнді бала асыға күтеді. 

Түрлі сыйлықтар, ерекше 

құттықтаулар бәрі-бәрі 

осынау төл мереке 

иелеріне арналады.   

 Құрметті осы 

ауысым барысындағы 

туған күн иелері. Сендер 

сондай бақытты 

жансыңдар. Себебі, туған 

күндеріңді 260 бала мен осы орталықта тойлағалы отырсыңдар. Барлық 

туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Оқуда озат болып, елдің 

бетке тұтар азаматы болыңдар дегіміз келеді. 

Дәстүрге айналған бұл іс-шара ерекше көңіл-күйге толы болды. Ән 

айтылып, би биленді. Ұйымдастырушы –ұстаздарымыз керемет қойылым 

қойып балаларды қуантты. Туған күн иелерімен бірге ойындар ойналып, 

сыйлықтар сыйланды. Тәтті торт дайындалып, туған күн иелеріне 

ұсынылды.   
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 «Өнегелі оқушы» танымдық 

сайысы  
Өскелең ұрпаққа 

туған халқының замандар 

бойы қалыптасқан тіршілік 

қағидасынан қол үзіп 

қалмауын, тарих 

қойнауында жатқан 

мағлұматтарды зерделеу, 

оны болашақ игілігіне 

жаратып, жөргегінен 

ұлттық мәйекпен 

жарытып, ұлттың өзіндік 

мінез, өзіндік сана, өзіндік 

даналық қалыбын 

қалыптастыратын салт - дәстүрге ден қоюға бағытталған ойын 

түрі. Сайысқа қатысушылар саны 10 оқушы. Жалпы сайыс 5 бөлімнен 

тұрады. Бес бөлім бойынша балалар өздерінің шын жүйрік, білімді, 

озат оқушылар екендіктерін көрсете білді. 
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«Алтын күз» байқауы 
 

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.  
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«Happy birthday New Zhastar» 

мерекелік концерт   
 

Ерекше көңілді кеш, 

ерекше безенген сахна, 

өзгеше қойылған көрініс, 

бәрі - бәрі бүгінгі кештің 

қызығы. "Сенім" ұйымының 

концерттік бағдарламасы 

өте қызықты болып өтті. 15 

ауысыммен тұспа-тұс 

келген "Жастар" 

педагогикалық тобының 

туылған күніне орай 

оқушыларымыз өз 

ұйымдастырушы-ұстазына 

ерекше сыйлық жасап, бар өнерлерін көрсетті.  

Құрметті «Жастар» педагогикалық тобы! 

«Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру орталығындағы 

өлшеусіз еңбектеріңіз үшін алғыс білдіремін!  Ел ертеңі болар жас 

ұрпақты тәрбиелеуде қанаттарыңыз талмай, аянбай еңбек ете 

беріңіздер. Жаңа жетістіктер мен сенімді достық, отбасыларыңызға 

амандық тілеймін. Ата-аналарыңыздың абыройлы перзенті, еліміздің 

нағыз азаматы болыңыздар. Алар асуларыңыз бен, жетер 

жетістіктеріңіз көп болсын! 20 жылдық мерей тойларыңыз құтты 

болсын! 
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2022 жылдың 15-ауысымының 

жабылу салтанаты 
 

Кез-келген істің 

бастауы болғандай оның 

аяқталуы да болады. Міне, 20 

күн бойы жалғасын тапқан 

демалысымыз сәтті аяқталды. 

Көңілді кештер, түрлі 

танымдық, зияткерлік 

ойындар ұйымдастырылды. 

Ауысым тақырыбына сай іс-

шаралар ұйымдастырылды. 

Ауысым барысында өзін 

жақсы көрсеткішпен көрсете 

білген оқушыларымыз 

анықталып, марапатталды.  

          Құрметті Балдәурендік атанған оқушылар! Әрине өздеріңдей өнерлі 

балалармен қимастықпен қоштасамыз. Сіздер үшін арман аралына 

айналған – Балдәуреннің есігі әрдайым ашық. Балдәуреннің төрінде 

сіздерді қашанда күтеміз. Оқушыларға тек қана сәттілік тілейміз! Алар 

асулары мен жетер жетістіктері көп болсын!  
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«Dream island is Baldauren!» гала-

концерті 
 

Ауысым барысындағы 

қызыққа толы сәттер, көңілді 

диско-фиеста, түрлі іс-

шаралар мен тартысқа толы 

жарыстар бәрі-бәрі- соңына 

таяды. Қайта келмес күндер 

ай десеңші. Қоштасу сәті 

өмірдегі ең қиын сәттердің 

бірі. Орталыққа келген әр 

баланың жүрегінде отбасына 

деген сағыныш тұрса, қимас 

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!  

Қоштасып кетеміз біз әр тарапқа,  

Мүмкін бұл соңғы жүздесу болмақ па?  

Алайда бұл күндерді біз ұмытпаймыз,  

        Өзіңде өткен естеліктерді жүректе мәңгі құлыптаймыз. 
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