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БАЛДӘУРЕН-  
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БОСЫМБАЕВ Даурен Абдикаримович, 

«Балдәурен» РОСО филиал директоры.  

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

Арысы қазақ хандығынан бастап берісі егеменді елдің іргесіне дейінгі 

көшті жалғастырып келе жатқан, атадан тараған ұрпақтың парызы осы 

аманатты сақтау. Жәнібек пен Керейдің керген керегесін кілем үсті көтеріп, 

Отанды қастерлеп өту әрбір ұрпақтың міндеті. Қазақта «Отансыз адам 

ормансыз бұлбұл» деген сөз бар. Орманы жоқ құстың ұясы да, қонар бұтағы да 

жоқ. Дәл сол секілді тірлік кешу ортасы жоқ ұлттың өмір сүруі мүмкін 

емес. Тәуелсіздік ащы термен келген тәтті жеңіс. Төгілген қанның, өлмеген 

жігердің отымен келген ұлы күн.  

Еліміз тәуелсіздіктің бесігінде тербелгелі 30 жыл. Отыз жыл ішінде 

Қазақстан етек-жеңін жиып, шекарасын бекітіп, өз алдына дербес зайырлы ел 

болды. Бұл атадан келе жатқан ұлы жеңістің жемісі. 1991 жылы 16 

желтоқсанда егемендігін алған еліміздің өз президенті, ұлты мен ұлысы, салты 

мен дәстүрі, мәдениеті мен экономикасы болды. Желтоқсанның желі мен 

ызғарына қарсы тұрған жастардың жалынды рухы мен ерліктерінің арқасында 

шаңырағы биік, керегесі кең мемлекет болып қалыптастық.  

Ал іргесі қаланған жаңа республиканың әрі қарай өмір сүруі үшін ерен 

еңбек керек. Ол оның ішкі және сыртқы әлемі, экономикасы, ақшасы деген 

секілді көптеген құндылықтарға келіп тіреледі. Аталған құндылықтарды отыз 

жыл ішінде үлкен мақсатқа айналдырған еліміз астанасын да бекітті. Тіпті 

бүгінде Астана арман қалаға айналды. Апортына бүкіл ел сүйсінген Алматының 

өзін мәдениет пен әдебиеттің қаласына айналдырды. Өзінің ішкі туризмі, 

теңгесі, ұзын сонар қара жолдары тарамдалып жатты. 

Біз, жас өскелең жастар, тәуелсіз Қазақстанның болашағымыз. Ата-

бабаларымыздың аңсаған арманы – тәуелсіздіктің бесігінде тербеліп, еркін 

өмір сүріп жатқан біздер шынайы бақытты жандармыз. Ендігі мақсат, осы 

еркіндікті баянды ету біздің басты парызымыз. 

   Жаңашылдық дәуренде тәуелсіздігінің 30 жылдығына қол жеткізіп 

отырған Қазақ елі, Тәуелсіздіктің 30 жылдығы құтты болсын! Ынтымағымыз 

бен бірлігіміз ажырамай, амандықта, саулықта өмір сүрейік! Еліміз бен 

жеріміздің айбыны асқақ, тәуелсіздігіміз тұғырлы, Қазақ елі, Қазақстан мәңгі, 

ғұмырлы болсын! 

 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 

 

 

ЕСЕБАЕВ Нұржан Аралбекұлы, 

«Балдәурен» РОСО филиалы директорының  

оқу мен тәрбие ісі жөніндегі орынбасары. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 
 

Ел аңсаған тәуелсіздік 
Тәуелсіздік – кез келген адамның, ұлттың, халықтың, елдің еркіндігі. 

Өз алдында дербестігі. Тәуелсіздік – сіздің тыныстап отырған, еркін әрі 

бақытты күн кешіп жатқан Отаныңыз. Әлемде екі жүзге тарта тәуелсіз 

мемлекет бар. Олардың өз тілі, діні, ділі, салты мен дәстүрі, ғұрпы, 

мәдениеті бар. Оған қоса ішкі және сыртқы экономикасы да қалыптасқан. 

Қазақстан – өз ән ұраны, елтаңбасы, көк байрағы мен ұстанымы бар 

зайырлы мемлекет. ТМД елдері арасында тәуелсіздігін 1991 жылы 16 

желтоқсанда жариялаған күннен бастап бұл елдің өз халқы, өзіне тән 

ұлты мен тілі бар. 

Біздің «Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру орталығында жыл 

сайын көптеген патриоттық іс-шаралар атап айтсақ «Әнім сенсің туған 

жер» патриоттық әндер байқауы, «Тәуелсіздік таңының жұлдыздары» 

интеллектуалдық шоу, «Ел аңсаған тәуелсіздік» тәрбие сағаттары, 

«Отаншылдық - жарқын болашақ кепілі», «Тәуелсіз елім – кең байтақ 

жерім» атты мерекелік кештер  өткізіліп, тәуелсіздіктің қадір-қасиеті 

оқушыларға кеңінен түсіндіріледі. Әр ауысым сайын демалысқа келген 

оқушылардың ішінен «Ел жанды патриот» жас патриоттар 

академиясына оқушыларымызды қабылдаймыз. 

  Биыл тәуелсіздігіміздің 30  жылдық мерекесіне орай орталығымызда 

Жас патриоттар академиясының мүшелерімен бірігіп «Тәуелсіздік» 

тақырыбында үлкен кездесу болып өтті. Іс-шараның негізгі мақсаты 

патриоттыққа тәрбиелеу. 

Еліміздің Мәңгілік Ел болып қалыптасуы үшін әрбіріміз күш жігерімізді 

салып, тіліміз бен дінімізді, елтаңбамыз мен туымызды, ән ұранымыз бен 

бостандығымызды сақтап қалуымыз қажет. Ел тәуелсіздігінің 30 

жылдық мерейтойы құтты болсын! Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын!  

  



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

   

  

ӘЛІП Егемберді Турсынбекұлы, 

«Балдәурен» РОСО филиалының тәрбие 

кешенінің меңгерушісі, қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі. 

 Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

Біз балғынбыз-балдаймыз, 

«Балдәуренді» таңдаймыз! 

 

 
«Балдәурен» - балалардың арманы, 

«Балдәурен» - білімділер салған әні. 

«Балдәурен» - бізді алып құшағына, 

Бәрімізді достық жолға апарады. 

«Балдәурен-Түркістан» - Төлеби ауданы, Нысанбек елді мекенінің 

Тоғыс өзенінің бойында, Алатаудың бөктерінде орналасқан. 2018 жылдың 15-

тамызынан бастап өз жұмысын мүлтіксіз атқаруда. 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 ұйымдастыруда. Жоспарланған іс-шаралар ұлттық 

құндылықтарымызды насихаттап, балалардың патриоттық сезімдерінің 

нығаюына үлкен септігін 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 тақырыптық ауысым жоспарын жасайт 

жылдық мерекесіне орйын және өткізілуін қамтамасыз ететін орталықтың ең 

негізгі құрылымдық бөлімдерінің бірі – тәрбие кешені. Тәрбие кешенінің 

құрылымына келесі бөлімдер кіреді: қосымша білім беру бөлімі мен «Жастар» 

педагогикалық тобы, және шығармашылық топ. 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Балдәурен» РОСО филиалының тәрбие кешені жұмысының жүйесі – 

бұл тәрбиенің адамгершілік қағидаларына сәйкес педагогикалық мақсаты мен 

міндеттерін белгілеп, жасөспірімдердің қоғамдық маңызды шығармашылық 

іс-әрекеттерін, балалардың өзін-өзі басқаруын қамтамасыз ету және олардың 

талаптарына сай ұйымдастырып басқару. 

Тәрбие кешенінің негізгі жұмыс міндеттерінің бірі – уақытша құрылған 

балалар бірлестігі жағдайында – жағымды жағдайлар мен психологиялық 

ахуал, шығармашылық атмосфера тудыру, қоғамдық өмір құндылықтары: 

мейрімділікке, адамгершілікке тәрбиелеу және қоғамдағы әр баланың 

тұлғалық өсіп жетілуіне әсер ету. 

Орталықтағы балалардың бас тәлімгерлері – ұйымдастырушы-ұстаздар 

болып табылады. 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 қамқорлығындағыларға беріп, 

сарқылмайтын күш-қуатымен үнемі күліп жүретін жан. Ол жаңа бастамалар 

мен идеяларды ойлап тауып, жүзеге асырушы.  

Ауысым бойы өтілетін іс-шаралардың сценарийлерін «Жастар» 

педагогикалық тобы өздері құрастырып отырады. Орталықтағы дәстүрлі іс-

шаралар «топ визиткасын қорғау» кеші, «ауысымның ашылуы мен жабылуы», 

салтанатты кештері, «Олимпиада» ойындары, «Патриоттық әндер» байқауы 

т.б іс-шаралар «Жастар» педагогикалық тобының іскерлігі мен қабілетін 

шыңдай түсуде. Әр оқу жылында ауысым бағыттары сақталады, тек ауысым 

атаулары ғана жаңарып отырады.  
«Балдәурен-Түркістан» 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. 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Мен. Сен. Бәріміз!» танысу кеші 
Енді ғана орталыққа келген 

балаларға орталықтың жалпы ішкі 

ережелерімен, қатаң қағидаларымен 

таныстырып, бір-бірімен алдағы 20 

күндік демалыста дос болып, тату-

тәтті қарым-қатынаста болу 

мақсатында «Мен.Сен.Бәріміз!» 

танысу кеші болып өтті. Балалар 

өздерінің сүйікті ұйымдастырушы-

ұстаздарымен танысып, топтарға 

бөлінді. «Твыкс заңы», «Оң қол 

заңы», «Сол қол заңы», «Клем заңы», 

«Тук-тук заңы», «Асхана ережесі», 

және т.б өзгермес орталықтың ережелерімен таныстырды. Көңілді кеш 

ұйымдастырылып, балаларға кереметтей көңіл-күй сыйланды. Қызықты 

сұрақтар қойылып, ұтымды жауаптар алынды. Ойындар ойнатылып, 

балалардың өздерін ортада еркін ұстауларына көмектесті. 16-ауысымның 

оқушылары он саусағынан өнер тамған өнерлі оқушылар екендерін көрсетті. 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Білімді ұрпақ – ел ертеңі» мектеп 

презентациясы 
Сәлем, сәлем! Балғында таудай 

Балдәурендіктер! Әне-міне дегенше 

оқу жылының екінші тоқсаныда 

аяқталғалы тұр. Бүгін желтоқсан 

айының 3-жұлдызында 16-

ауысымның мектеп презентациясы 

болып өтті. Оқушыларды орталықтың 

пән мұғалімдерімен таныстырылды. 

Оқушылар сыныптарға бөлініп, 

өзінің сыныптастары және 

сынып жетекшісімен таныс 

болды. Сыныптастарымен өз 

сыныптарына барып, сыныптың 

тізімі толтырылып, сынып 

белсенділері сайланды. 

 

 

 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

Уақытша құрылған ортада 

«Өзін-өзі басқару» ұйымының болары 

сөзсіз. Әр ауысым сайын дәстүрге 

айналған бұл іс-шара барысында әр 

топтың ішінен суырылып озып 

шыққан оқушыларымыз өзара 

президенттікке үміткер болып сынға 

түседі. Білімі мен қатар 

көшбасшылығы, алғырлығы мен 

тапқырлығы үйлескен оқушыларымыз 

өздерінің 20 күндік демалыстарының 

қызықты өтуі үшін атқарылатын 

жұмыстарымен бөлісті. «Сенім» 

ұйымының үміткерлерінің ішінен президентті таңдау қиынға түсті. Әрине бұл 

орынға үміткер болған оқушыларымыздың бәрі әбден лайықты. 

Үміткерлермен танысып болғасын дауыс беру де басталып кетті. Әр топ өзінің 

тобынан шыққан үміткерге дауыс бере алмайды. Дауыс беру екі күнге 

жалғасты. 16-ауысымның ашылу салтанатында «Сенім» ұйымының 

президенті мен министрлері анықталатын болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Жап-жаңа ғажайып» топ визиткасын 

қорғау кеші 
Орталыққа келген 

балалардың топ болып ең алғаш 

өткізілетін, топтың атын 

шығаратын ең маңызды іс-

шарасының бірі – топ 

визиткасын қорғау кеші. Әр 

қайсысы әр ауданнан келген 

оқушылар үшін бұл іс-шара 

жауапкершілігі мол қызықты 

кеш. 8 топ ауысым тақырыбына 

сай ерекше киім үлгілерін 

таңдап, қызықты топтың атын, 

ұранын, санамағын айтып өзара 

сынға түсті. Әділ-қазы алқаларының басты міндеті – топтың ұйымшылдығы мен 

бірегейлігіне мән беру болатын. Сахнаның сәнін келтіре білген 8 топтың ішінен 

жеңімпазды анықтау қиынға түскені сөзсіз. Десекте, сайыстың аты сайыс. 

Жүйріктің жүйрігін анықтау міндетіміз. Барлық визитка қорғау кешіне қатысқан 

топтардың барынша зор дайындықпен келгені көрініп тұр. Әділ-қазы алқаларының 

шешімімен 2021 жылдың 16-ауысымының визитка қорғау кешінің жеңімпазы - 

біркелкі үлгіде таңдалған киім үлгісі, топтың аты, ұраны, санамағы мен әні ерекше 

болып таңдалған топтың ұйымшылдығы мен татулығын көрсеткен 1-топ «Ең үздік 

топ» номинациясын жеңіп алды. 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2021 жылдың 16 ауысымының ашылуы 

Міне, нағыз «Балдәурендік» 

атанатын күн. Орталыққа келіп оң-

солын енді ғана тани білген 

оқушыларымыздың қуанышқа 

толы сәті – 2021 жылдың 16-

ауысымының ашылу салтанаты да 

болып өтті. 16-ауысымның 

ерекшелігі – оқушыларымыз 

балалар мен жасөспірімдер 

ұйымының мүшелері,жас 

патриоттар, облыстық, халалық 

фестивальдар мен өнер 

сайыстарының лаурияттары мен 

дипломаттары, жас әншілер мен 

бишілер, оқу озаттары мен 

белсенділерінен жинақталған. Жылдың 16 ауысымы Тәуелсіздігіміздің 30 

жылдығына орай «Отан тарихындағы 30 жыл» жас патриоттардың кездесуі деп 

аталынды. Ерекше сахналық қойылым қойылып, әнұранымыз шырқалды. 

Орталығымыздың директоры Дәурен Әбдікәрімұлы оқушыларды Балдәурендік 

атанғандарымен құттықтап, ауысымға сәттілік тіледі. 2021 жылдың 16-

ауысымының «Сенім» ұйымының президенті болып 48,3 % көрсеткішпен 6-топ 

демалушысы Жанат Айгерім сайланды. Алдағы қызықтарға толы кештердің бірге 

күәсі болайық.  

 

 

 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Жастарменен қуанамыз» «Жастар» 

педагогикалық тобымен танысу кеші 
Қырандай ұшып қалықтар, 

Педагогикалық топ «New Zhastar». 

Сәлем, балғын да таудай 

Балдәурендіктер! Барша оқушы-

ларымызды нағыз Балдәурендіктер 

атанғанымен құттықтаймын. «Жастар» 

педагогикалық тобымен танысу кеші – 

оқушылардың өз ұйымдастырушы-

ұстаздарын жаңа бір қырынан танып, 

нағыз топтың, нағыз жалынды 

жастардың қандай боларын дәлелдейтін 

көңілді кеш. 16-ауысымның «Жастар» 

педагогикалық тобымен танысу кеші – 

«Шрек» ертегісі желісімен сахналанған қойылыммен ерекшеленеді. Балаларымыз 

қызыққа, күлкіге қарық болды. «Жастар» педагогикалық тобының әсем әні 

орындалып, сахнаға барлық ұйымдастырушы-ұстаздарымыз шығып би биледі. 

Жастармен танысу кеші осылайша қызықты өтті. 

 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Baldauren Got Talent» мега-жобасы 
Бала дүниеге шыр етіп келген сәттен 

оның неге икемді, неге қызығатыны көп 

ұзамай ақ белгілі болады. Қазақта жақсы сөз 

бар «Тума талант иесі» - деген. Осы сөзден 

талант баланың бойына ата-анасының генінен 

берілетінін байқалады. Орталыққа келген 

балалардың бәрінің дерлік өзіндік ерекше 

таланттары, қоғамдық өмірге белсене 

араласатын өнерлі, табиғатынан дарынды, 

сұлу, сымбатты, шығармашыл болады. 

Оқушылардың шағармашылығын дамытып, 

талантты балаларды анықтау мақсатында 

«Baldauren Got Talent» мега-жобасы 3 кезең 

бойынша өткізілді. Балалар өздерінің жеке 

талантына байланысты түрлі шығармашылық 

байқауларға қатысты. 1 кезең бойынша 

оқушылар іріктеуден өтті. 2 кезең жүйріктер 

анықталды. 3 кезең бойынша жүзден-жүйрік 

болғандар анықталып, жүлделі І-ІІ-ІІІ 

орындарға ие болды.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Түркістаным-жүрегім, Рахымжаным-

тірегім!» өлкемен танысу кеші 

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 

«Ғажайып туған күн!» туған күн кеші 
Туған күн – кез-келген адам 

баласының өмірінде ерекше орын 

алатын естенкетпес мерекенің бірі. 

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. 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.   

16-ауысым барысында өз туған күнін Балдәуренмен бірге тойлап 

отырған демалушыларымызды туған күндерімен құттықтаймыз! Сіздерге 

және туыстарыңызға денсаулық пен қуаныш, амандық пен бақыт тілейміз. 

Жылдарыңыз жемісті,   

Айларыңыз арайлы, 

Күндеріңіз көңілді, 

Сағаттарыңыз сәтті, 

Минуттарыңыз мәнді болсын!  

Жекеменшік мерекелеріңізбен! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Тапқыр достар» танымдық 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 «Тапқыр достар» 

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 

«Ел аңсаған тәуелсіздік» тәрбие сағаты 
Тұтас дәуірлердің куәсі болған халқымыз сан ғасырлық бұралаң әрі 

қиын жолмен жүріп өтті. Адам баласы сияқты, мемлекет те өмірінде екі 

ғұмырлық босағаны аттайды. Біріншісі – жарық дүниенің есігін ашу, екіншісі 

– ересек өмірдің табалдырығын басу. Екеуі де – қайталанбас, қастерлі 

мезеттер. Бұл – Әбу Насыр әл-Фарабидің айтып кеткен орамды сөзі, өнегелі 

өсиеті. 

Тәуелсіздік – бабалар 

аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен 

киелі кезең. Тәуелсіздік – 

таңбасы таста, қаны қара 

жердің тамырында жатқан 

құдіретті сөз. Еліміз 

тәуелсіздіктің бесігінде 

тербелгелі 30 жыл. 30 жыл 

ішінде Қазақстан етек-жеңін 

жиып, шекарасын бекітіп, өз алдына дербес зайырлы ел болды. Бұл атадан келе 

жатқан ұлы жеңістің жемісі. 1991 жылы 16 желтоқсанда егемендігін алған 

еліміздің өз президенті, ұлты мен ұлысы, салты мен дәстүрі, мәдениеті мен 

экономикасы болды. Желтоқсанның желі мен ызғарына қарсы тұрған 

жастардың жалынды рухы мен ерліктерінің арқасында шаңырағы биік, 

керегесі кең мемлекет болып қалыптастық. 

Орталығымызда оқушыларға еліміздің тәуелсіздік алғалы 30 жыл 

ішіндегі жеткен жетістіктерімізбен таныстыру, білімдерін кеңейту, Отанды 

сүюге, ел байлығын қорғауға, болашақ Отанымыз Қазақстанды өркендетуге 

білімді адамдар керек екенін ұғындыру, бүгінгі тәуелсіздікке қалай қол 

жеткенін зерделеу, оқушыларды Отаны үшін отқа түсетін ел жанды, ел 

Азаматы етіп тәрбиелеу мақсатында «Ел аңсаған тәуелсіздік» тәрбие сағаты 

болып өтті.  
 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Сен өз құқығыңды білесің бе!» 

зияткерлік сайысы 
Өз құқығыңды білгенің – дұрыс өмір 

сүргенің демекші адамның шыр етіп жерге 

түскен минутынан бастап оның өмірін, 

денсаулығын, тыныштығын қорғап отырған 

заң бар. Адам құқығына үлкен үлестерін 

қосқан Ш.Монтескье, И.Кант, Т.Джеф-

ферсон сияқты ойшылдар  адам 

құқықтарының негізгі ереже-лерін алғаш рет 

анықтап белгілеген. Өзіміздің ойшыл-

дарымыз Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би 

және Абай Құнанбаев адам құқықтары мен 

бостандықтарын қорғаған. Құқық 

бұзушылық - қоғамға зиян келтіретін және заң бойынша жазаланатын қоғамға 

қарсы әрекет. Азаматтың міндеті — заң талаптарын бұзбау, екінші жағынан 

өзіне жүктелген міндетін орындау. 

Адам заң үшін тумайды, заң адам үшін жасақталады, – дегендей 

оқушылардың құқық жайлы түсінік-терін кеңейту мақса-тында 

ұйымдастырылған танымдық ойын. Ойын барысында оқушылар ата заңымыз 

жайлы, өз құқықтары мен бостан-дықтары жайлы көптеген құнды 

мағлұматтар алды. Ойын тартысқа толы, қызықты өтті. Өз құқығын білмеген, 

өзгенің болар жемтігі, сол себепті кез-келген азамат өз құқығын білуге тиіс. 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Champion» СМ ойындары 
Баскетбол, фудбол, күрес, 

дойбы, шахмат, пионербол, 

көңілді старт – бұл сөз 

тіркестерін есіткенде жалпы 

спорт түсінігі ойға келеді. 

Орталыққа келіп оң-солын 

таныған балалар үшін 

ұйымдастырылған қысқы спорт 

ойындарымен қатар «Үстел үсті 

спорт түрлері», «Арқан тартыс», 

«Sport time» спорттық-

танымдық ойыны, «Жастар» мен 

«Балдәурендіктер» командасы арасындағы жолдастық кездесулер бәрі-бәрі екі 

күндік өз жалғасын тапты. Оқушыларымыз жекелей және топтық біріншіліктер 

бойынша өзара сынға түсіп, озық болғандарымыз марапатталды. Оқушылар мен 

«Жастар» арасында салауатты өмір салтын насихаттап, кез-келген уақытта болсын 

спорттың бірнеше оңтайлы түрімен айналысуға боларын спорт нұсқаушыларымыз 

тағы да дәлелдеді. Екі күнге созылған жарысымыз өз мәресіне жетіп, оқушылар өз 

жүлделі орындарын қанжығаларына байлады.   

 

 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Әнім сенсің туған жер» патриоттық 

әндер сайысы 
Музыка өнерінің анағұрлым 

кең тараған түрі ән болып 

табылады. Ол - ел тарихының ғана 

емес, белгілі бір тұлғалардың өмір 

тарихының да куәгері әрі 

қатысушысы. Ән халықтың жаны 

ғана емес, оның өмірінің шындық 

айнасына айналған ақиқат. Бүгінгі 

күні де патриоттық әндердің ролі 

бұрынғыдай, өз маңыздылығын 

жоғалтқан жоқ. Патриоттық әндер 

үлкен күшке ие. Ол адамның рухын оятып, ерлікке жетелейді, жүрегіне 

елжандылық сезімін - Отанға деген сүйіспеншілік сезімін құяды.  

  Патриоттық әндер кеші жастарға өздерінің кіші отанының тарихына 

үңілуге, мәдениеті мен дәстүрлерін тануға көмектесті. Жас жеткіншектер 

Отанға қызмет етуге дайын екендерін танытты. Ұйымдастырушы-ұстаздар 

балалармен бірге іс-шараға мұқият дайындалды: әннің мәтінін жаттады, 

атрибуттарды, киім формасын өз қолдарымен жасады, сахнаға соны тәсілмен 

шығуды үйренді. Кеш бойына мерекелік көңіл-күй сезіліп тұрды. Залда 

отырған ересектер мен балалар да орындаушыларға қосылып шырқады. Әр ән 

орындалған, әр отряд өнер көрсеткен сайын ду қол шапалақтап, көрермендер 

ризашылық сезімдерін білдіріп жатты! 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Тәуелсіздік таңының жұлдызы» 

интеллектуалдық шоу 
Бүгін орталығымызда 

«Тәуелсіздік таңының жұлдызы» 

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 

өткен айтулы оқиғалар мен жеткен жетістіктері жайында болды. 

Оқушыларымыз ойынға қатысу арқылы тарихымызға бір шолу жасады. 

 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Тәуелсіздік – елімнің еркін 

жолы» эссе байқауы 
Қайран, қазақ елі... Қазақ халқы бұл дүниеде не көрмеді? Сонау 

«Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» заманынан бастап, қазақтың басына 

үйірілген қара бұлт сейілмеді. Күні кеше болғандай желтоқсан оқиғасына да, 

биыл 35 жыл толыпты. «Желтоқсан» десе, әрбір қазақтың көкірегінде небір 

көріністер: үрейлі үкімет үйі, оны қоршай толқыған ызалы қыз - жігіттердің 

жігерлі келбеттері, оларға қадалған суық көздер мен мейірімсіз пішіндер, одан 

кейін темір киімдер киіп, келтек ұстағандар мен жалаңаш қол жастардың сарт 

- сұрт айқасы, адам жегіш иттердің арсылы, шашынан сүйреген қазақ аруы, 

басынан қан шапшып, ыңырси құлаған қазақтың бозбалары елестейтіні 

белгілі. Оған қоса, «Желтоқсан желі» немесе «Қара бауыр қасқалдақ» деген 

мұңды да асқақ әуендердің сарыны алыстан талып естіледі. Себебі, бұл әндер 

әлдеқашан «Желтоқсан оқиғасының» халық арасындағы әнұранына айналып 

кетті. 

1986 жылғы желтоқсан оқиғасы қазақтың басын біріктіріп, бір жұдырыққа 

жұмылдырған бақытты да, қайғылы күні еді. Желтоқсан жаңғырығы көзден 

кеткенімен, көңілден кетер емес. Бүгін орталығымызда «Тәуелсіздік – елімнің 

еркін жолы» эссе байқауы болып өтті. Байқау барысында оқушыларымыз 

Егеменді еліміздің тарихы мен тәуелсіздіктің ата-бабамыздың ерлігімен, 

қаншама кінәсіз қазақ жастарының қанымен, жанымен келгенін өскелең 

ұрпаққа кеңіне түсіндіріліп, тәуелсіз Қазақстанның жеткен жетістігі мен 

алдағы мақсаттары жайлы баяндалды.  



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Егеменді ел еңбектері» кітап көрмесі 
Бүгін орталығымызда Қазақстан 

Республикасының 30 жылдық 

мерейтойына орай «Егеменді ел 

еңбектері» атты кітап көрмесінің 

ашылуы болып өтті. Көрмеге ел 

Тәуелсіздігінің дамуы мен мемлекет 

ретінде қалыптасуына, сондай-ақ, 

еліміздің жеткен жетістіктері мен 

толайым табыстарын, әлемдік 

деңгейі баяндайтын  кітаптар 

қойылды. Кітап көрмесі жыл бойы 

жалғасатын болады және жаңа 

мәліметтермен толықтырылады. 

Көрменің мақсаты – отыз жыл уақыт 

ішінде ордалы елге айналған Тәуелсіз 

Қазақстанның дербес мемлекет 

ретінде қалыптасу тарихына шолу жасау. Қазақстан мемлекетінің Түркі 

Қағанаттары, Алтын орда мен Ақ орданың және Қазақ хандығының құрылуынан 

бастап Халықаралық қауымдастықтың төріне шыққаны мен бүгінгі жетістіктерін 

көпшілік қауымға ұсыну. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә. 

Назарбаевтың кемел саясаты мен ерен еңбегі арқасында еліміздің жеткен 

жетістіктері мен толайым табыстарын, сондай-ақ қазақстандық қоғамдағы саяси, 

экономикалық, әлеуметтік және рухани игі өзгерістер белесін көпшілікке таныту. 

 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Тәуелсіз елім – кең байтақ жерім» 

мерекелік концерт 
Тәуелсіздік – ең алдымен Қазақ 

халқының бостандыққа ұмтылған асқақ 

армандары мен қайсар рухының жемісі. 

Сондықтан да біз үшін Тәуелсіздік күні – 

ең қастерлі күн. Еліміз тәуелсіздігін 

жариялап, дербес мемлекет ретінде әлемге 

танылды. Осы жылдар ішінде елімізде 

қыруар істер атқарылды. Атап айтсақ 

тарихи жеріміздің шекарасы халықаралық 

шарттарға сай бекітілді. Мемлекеттік 

рәміздеріміз, Ата заңымыз, ұлттық 

валютамыз және Сарыарқаның кең жазық 

даласында барша елдің өзінің тез көркейіп 

өсуімен таң қалдырып, жаңа Астанамыз 

дүниеге келді. Әлемдік қауымдастық 

алдында «Қазақстан Республикасы» деген 

асқақ рухты елдің екенін мойындаттық. Ел 

экономикасы да жылдан-жылға нығайып, мәдени, рухани даму деңгейі 

белеске көтерілуде. Өзіне тәң барлық институттары бар, әлемдік 

қауымдастықтың ықпалды мүшесі болып табылатын тәуелсіз мемлекет 

құрылды. 

 Баршаңызды еліміздің тәуелсіздігімен шын жүректен құттықтаймыз! 

Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болсын! Тәуелсіздік таңы – мәңгілік болсын!  

 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Жаңа жылдық шытырмандар 

Балдәуренде» жаңа жылдық шырша 
Әсем безендірілген шырша, оған ілінген түрлі-түсті ойыншықтар, қызылды-

жасылды жылтырақтар мен көздің жауын алар шамдар керемет көңіл күй барлығы 

да осынау кереметтей мереке әрбір адам баласы асыға күтетін жаңа жылдан үзінді 

дерсің. Жаңа жыл – ертегілер мен таңғажайыптар кезеңі. Жаңа жыл күні әркім 

өзінің тілек-армандарының орындалғанын қалайды, сыйлықтар, Аяз Ата мен 

Ақшақарды күтеді. 

Орталықта ұйымдастырылған жаңа жылдық шырша ең жоғары деңгейде өтті. 

Барлық 260 баланың көңілінен шықты деген сенімдемін. Ұйымдастырушы-

ұстаздарымыз бар күш-жігерін салып, аса жоғары дайындықпен дайындалды. Аяз 

ата мен Ақшақардың сахна төріне шығуының өзі ерекше болды. Түрлі кейіпте 

киімдер киіп, би биленіп, ән шырқалды. Осылайша көптен күткен жаңа жылдық 

шыршамызда аяқталды. Жаңа жылдан әр адам тек жақсылық күтеді. Шырша 

маңына жиналған балалар мерекелік кештегі әрбір әсерлі сәтті жүрегімен сезінді. 

Таңғажайыпқа толы жаңа жылдық шарша балалардың есінде ұзақ уақыт сақталары 

анық. 

 

 

 



 
 
 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2021 жылдың 16 ауысымының жабылу 

салтанаты 
    Міне, 20 күнге созылған 2021 

жылдың 16-ауысымы да өз мәресіне 

жетті. Бүгін «Отан тарихындағы 30 жыл» 

атты 16-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 

«Кездескенше, Балдәурен!» ән-би кеші 
Гала-концерт – ауысымның 

ең соңғы ұйымдастырылған іс-

шарасы. Ауысымды қорытын-

дылап, оқушыларға көтеріңкі 

көңіл-күй сыйлау мақсатында 

өтіліп, 20 күн бойы қатысқан 

«Қызығушылық үйірмелерінің» 

қорытындысын, өздерінің 

үйренген өнерлерін ортаға 

салады. Ән айтылып, би-биленіп, 

қызықты ойындар ойнатылып, 

КТК қойылды. Ұйымдастырушы-

ұстаздарының жүрек-жарды тілектерімен жалғасын тауып, оқушылардың 

көңілдерін бір тебірентіп, көздің ыстық жасын домалатып алды. Оқушыларға 

алдағы күнге тек қана бақыт тіліп, ашық аспанның астында, бибіт елдің 

ұландары болып, бізді «Балдәуренді» мәңгі жүректерінде ұстайды деген сенім 

білдірді. Балдәуреннің қоштасу әнін айтып, ақ жол тіледі. Гала-концерт 

қызықты, әрі мұңды болды. 
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