
Балалар мен жасөспірімдер журналы

  №9 4-ауысым 15 сəуір  2022 жыл (ауысым сайын)

 «Ақмаңдайлым!» 
Роза Бағланованың 100 жылдығына 

арналған республикалык жас əншілер байқауы



 

БАЛДӘУРЕН-  
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БОСЫМБАЕВ Даурен Абдикаримович, 

«Балдәурен» РОСО филиал директоры. 

Түркістан облысы  Төлеби ауданы 

 

Қазақтың "ән перизаты"  
 

 

 

Халық қаһарманы, Қазақстанның Халық әртісі, әнші Роза Бағланованың 

туғанына 100 жыл! Халқы аялап "ән перизаты" атанған Роза Тәжібайқызы – 

бір дәуірдің мәдени келбетін қалыптастыра білген, ел мәдениетінің дамуына 

зор үлес қосқан сахна саңлағы. Роза Тәжібайқызының өнегелі өмір жолы мен 

шығармашылығын насихаттау мақсатында орталығымызда «Ақмаңдайлым!» 

Роза Бағланованың 100 жылдығына арналған республикалық жас әншілер 

байқауы атты 4-ауысым ұйымдастырылды. Осы орайда, қазақ ән өнерінің 

тұтас бір дәуірін қалыптастырған ән перизаты – Роза Тәжібайқызының 100 

жылдық мерейтойына арналған «Ақмаңдайлымды әуелеткен Роза Бағланова» 

әдеби-сазды ән кеші өткізілді. 
Артына өлшеусіз мұра, өшпес із қалдырған, тұтастай бір әншілік өнер 

мектебін қалыптастырған әнші 1922 жылы қаңтардың 1-і күні Қызылорда 

облысы, Қазалы қаласында дүниеге келген. Өнер жолын 

Ташкент филармониясының ән-би ансамблінде бастаған. Сол ансамбльмен ІІ 

дүниежүзілік соғыс жылдары майдан даласында өнер көрсеткен. Роза 

Бағланова майдан шебінде қойған концерттерінің құрметіне "Жауынгерлік 

ерлігі үшін" медалімен екі мәрте марапатталған. Марапатты атақты әскери 

қолбасшылар  К.К. Рокоссовский мен И.С. Коневтердің өздері табыстаған.  

Роза Бағланова 1945 жылы 9-мамырда Берлиндегі жеңіс концертіне қатысады. 

1947-1949 жылдары Қазақ опера және балет театрының, 1949-1960 жылдары 

Қазақ филармониясының, 1960 жылдан  Қазақконцерттің әншісі болып, 

ұлттық ән өнерін дамытуға үлкен үлес қосты, ерекше сазды әншілік мектептің 

қалыптасуына ықпал жасады.        

Роза Бағланова қазақтың халық әндерін, замандас композиторлар 

әндерін, шет ел халықтарының (венгр, өзбек, қырғыз, тәжік, украин, грузин, 

Әзірбайжан, корей, қытай, моңғол, орыс, үнді, чех, швед, т.б.) әндерін 

нақышына келтіре орындады. 1946 жылы  Мәскеуде өткен Бүкілодақтық 

эстрада әншілері байқауының дипломаты, 1949 жылы Бухаресте 

өткен   Жастар мен студенттердің ІІ Бүкіл дүниежүзілік фестивалінің лауреаты 

атанды. Ленин, Еңбек Қызыл Ту, "Халықтар достығы" ордендерімен, 

"Шапағат" медалімен және көптеген мемлекеттік марапаттардың иегері 

аталған. 1996 жылы Қазақстанның Халық Қаһарманы атанды.  
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ЕРМЕКБАЙ Бекжан Ерғалиұлы, 

«Балдәурен» РОСО филиалының қазақ тілі мен 

әдебиеті пәні мұғалімі. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

Шығармашылықпен жұмыс істейтін 

мұғалімдердің 

 демалыс конференциясы 

Мұғалім еңбегі басқа қызметтермен салыстырғанда өзіндік ерекшілігі 

мол шығармашылықты сүйеді. Өйткені жеткіншек ұрпақты өмірге, еңбек пен 

әлеуметтік іс-әрекетке дайындау, мұғалімдерді көп ізденіп, ойландыратын 

жұмыстың ең басты түрі. Олай болса әрбір мұғалім педагогтік білім алумен 

қанағаттанып қоймай тәрбие мен оқытудың тиімді жолдарын үнемі іздестіріп 

отыруы тиіс. Сонда ғана мұғалім өз 

жұмысында жаңашыл, оқушыларға 

тәрбие және білім берудің теориясы 

мен практикасын дамытудың 

қозғаушы күші, әрі шебері бола алады. 

Білімді түрлендіруде, білім беру 

процесін реформалауда зерттеуші 

мұғалім мен көшбасшы мұғалім, 

шығармашыл мұғалім ретінде дамушы 

тұлға болып табылады. Шығармашыл 

мұғалімдердің тәжірибесін арттыру 

мақсатында Қазақстанның 

педагогикалық академия ұстаздары 

және «Балдәурен» РОСО филиалының ұйымдастыруымен 

«Шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімдердің демалыс 

конференциясы» ұйымдастырылды. Атаулы конференция үш күнге созылды. 

Конфренцияның бірінші күні «Жаңа формация мұғалімі - шығармашыл тұлға: 

бүгіні мен келешегі» атты тақырыпта конференцияның ашылуы болып өтіп, 

ҚПА қорының президенті және келген қонақтар сөз сөйледі. Конференцияға 

қалалардан, аудандардан келген семинар қатысушылары арасында өзара 

танысу кеші ұйымдастырылды. Семинардың екінші күні таным-тренингтеріне 

арналған бағыттар бойынша талқылаулар болып өтті. Сонымен қатар 

аудиториялық секцияларда заманауи педагогикалық  әдістемелер (іс-

тәжірбиелер додасы), педагогтердің жаңашыл қызметі - кәсіби дамуға 

бастайтын жол, әдістемелік идеялар аукционы сабақта қолдануға тиімді әдіс-

тәсілдер, іскерлік ойын, мәселелер мен мүмкіндіктер, бүгінгі мұғалім «нені 
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біледі?» және ол тағы «нені білуі қажет?» деген тәжірибелер алаңы 

ұйымдастырылды. «Заманауи білім беру жүйесінде қандай әдіс-тәсілдер 

қолданыста болу керек?» деген сұраққа  озық идеялар айтылып, тәжірибелер 

жүргізілді. Тәжірибе алаңында «Балдәурен» РОСО филиалы мектеп кешені 

ұстаздары қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі Ермекбай Бекжан Ерғалиұлы 

және тарих пәні мұғалімдері Умирзахов Есқали Қалдыбекұлы, Абуов Жалғас 

Абайұлы сабақта қолданатын үздік әдіс-тәсілдерін ортаға салды. 

Мұғалімдерді бағалаудағы жаңа бағыттар турасында ой-толғаныстар семинар  

қатысушыларының  назарынан тыс қалмады. Семинар барысында денсаулық 

сағаттары ұйымдастырылып, түрлі тренинг ойындары ойнатылды. Үш күнге 

созылған семинар конференцияға қатысқан барлық ұстаздарға Алғыс хаттар 

мен арнайы сертификаттар берілді. Шығармашылықпен жұмыс істейтін 

мұғалімдердің демалыс-конференциясын ұйымдастырған Қазақстанның 

педагогикалық академия ұстаздарына сонымен қатар Тамара Махалқызына 

ерекше алғыс білдіремін! 
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ЕРНАЗАРОВА Айнұр Шүкірқызы, 

«Балдәурен» РОСО филиалының 

 ұйымдастырушы-ұстазы. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

Балдәурен 

 

 

Жағасында Тоғыстың жайқаласың сен, 

Таңқалдырдың талайды тайталасыңмен. 

Барша елдің еңсесі бұлқынып биік, 

Өз сөзіңді әлемге айталасың сен. 

 

Алатаудың бөктерінен самал ескен, 

Балдәурендік атпенен мақтанамын мен. 

«Балдәурен» бақыт мекені, оны бәрі біледі, 

Осы жұмақ мекенде, мәңгі болғым келеді. 

 

«Балдәурен» өзің арманым едің, 

Жасасын мәңгі, жайнасын мәңгі, 

Көркіңе сенің көз тіккен әлем, 

Арман аралы - «Балдәурен» сәлем! 

 

Балдәуренім балдай тәтті ертегім, 

Жүрегімде сақталатын мекенім. 

Әрбір сәттен ләззәт алып жүремін, 

Естен шықпас жарқыраған күндерім. 

 

Бір дегенім «Балдәуренім – Бурабай», 

Бастау алған суық жерде жаурамай. 

Екі дегенім «Балдәуренім – Қапшағай», 

Алтын құмның жағасында, сауық-сайран салғаны-ай. 

 

Үш дегенім «Балдәуренім – Түркістан», 

Тәй-тәй басқан артымызда ал жас, 

Құшақ жайар «Балдәуренім – Балқаш». 

Қанекей алға, бас, бас! 

 

Басын қосқан кіл жүйрікті, мықтыны, 

Міне осы төрт орталық сыйлайды, 

Бар қуаныш, шаттық пенен бақытты, 

Кел Балдәуренге, жет арманыңа. 
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ТУКТЫБАЕВА Ақмарал Ермаханбетқызы, 

ПИЯЗБЕКОВА Дина Расулқызы, 

«Балдәурен» РОСО филиалының қосымша білім беру ұстаздары. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

«Туған жер табиғатын – кеңістікке бейнелеу» және 

«Оюлар сыр шертеді» көркем еңбек іс-әрекеттегі 

зерттеу» семинар-тренинг 

Орталығымызда «Қазақстанның 

педагогикалық академиясы» КҚ, 

Республикалық ғылыми-әдістемелік, 

педагогикалық «Мектеп» журналы мен 

жастар саясатымен бірге «Туған жер 

табиғатын – кеңістікке бейнелеу» және 

«Оюлар сыр шертеді» көркем еңбек іс-

әрекеттегі зерттеу» семинар-тренинг 

болып өтті. Көрменің негізгі мақсаты: 

Балалар жылына байланысты 

мемлекетімізде болып жатқан мәдени іс-шараларды қолдау, республика 

өңіріндегі шығармашылықпен айналысатын мұғалімдердің басын қосып, іс-

тәжірибе алмасу. 

Орталығымыздың «Домбыра» үйірмесінің жетекшісі Бегимова Самат 

Ерғазықызы орталық демалушыларымен бірге семинар қатысушыларына 

кереметтей көңілді концерт ұйымдастырды. Қазақтың қасиетті домбырасымен 

бірнеше күй орындап, әуелеген әннің құдіретін сездірді. Қонақтарымызға 

көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. 

Семинар барысында Шымкент қаласының М. Жұмабаев атындағы №39 

жалпы орта білім беретін 

мекемесінің көркем еңбек пәні 

мұғалімі Тастемирова Мейраш 

Мырзабекқызы «Туған жер 

табиғатын – кеңістікке бейнелеу» 

тақырыбында семинар 

қатысушылары мен балаларға 

түсіндірме жүргізіп, суреттер 

салынды. Үздік сурет салған 

оқушыға өзі салған суретті 

сыйлыққа берді.  



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Қазақстанның педагогикалық академиясы» КҚ, Республикалық 

ғылыми-әдістемелік бөлімінің әдіскері, Ы. Алтынсарин төс белгісінің иегері, 

ҚР ББ ісінің құрметті қызметкері Тамара Махалқызы «Іс-әрекетті зерттеу 

педагогикалық мәселелерді шешудің құралы: Тәжірибе мен ұсыныстар» 

тақырыбында дөңгелек үстел өткізді.  

№26 Жамбыл атындағы мектеп-гимназиясының көркем еңбек пәнінің 

мұғалімі Байбосынова Салтанат Ертайқызы «Оюлар сыр шертеді» көркем 

еңбек іс-әрекеттегі зерттеу» тақырыбында мастер-класс өткізді. Семинарға 

қатысушылар матадан тігілген 

сөмкеге (шоппер) сурет салды. 

Әр қатысушы өзі салған 

суреттерін қорғап шықты. 

Семинар қорытындысы 

ретінде орталығымыздың Алғыс 

хатымен Сертефикаттармен 

марапатталды. Жалпы семинар 

өте жоғары деңгейде өтті. 
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 «Мен. Сен. Бәріміз!» 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.  Оқушылар мен 

ұйымдастырушы-ұстаздар арасында 

ойындар ұйымдастырылды. Ерекше 

жанрда ұйымдастырылған танысу 

кеші бәріне бірдей ұнады деген 

ойдамыз.   
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«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. 
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«Сенім» ұйымының үміткерлерімен танысу 

Орталықта дәстүрге айналған 

негізгі іс-шараның бірі – «Өзін өзі 

басқару» «Сенім» ұйымының 

үміткерлерімен танысу кеші. Жалпы 

топтар арасынан ең үздік, ең білімді, 

ұйымдастырушылық қабілеті жоғары 

оқушыларымыз іріктеліп, топ болып 

жарысқа түседі. Осы ауысым 

барысындағы тематикалық күннің 

қызықты өткізудің тиімді 

жолдарын ұсынып, өзінің 

ұйымдастырушы-ұстаздарының 

көмекшісі бола алатын оқушыларымыз 

әділ-қазы алқаларына өз кандидаттығын 

ұсынды. Жалпы 8 топтан төмендегі 

оқушыларымыз қатысты. 2022 жылдың 

4-ауысымының «Сенім» ұйымының 

президенті болып кімнің сайланғанын 

ауысымның ашылу салтанатында білетін 

боламыз. 

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Біз бағындырған белестер» топ визиткасын 

қорғау кеші 

Орталыққа келген 

балалардың топ болып ең 

алғаш өткізілетін, 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 визитка қорғау 

кешіне қатысқан топтардың барынша 

зор дайындықпен келгені көрініп тұр. 

Әділ-қазы алқаларының шешімімен 

2022 жылдың 4-ауысымының 

визитка қорғау кешінің жеңімпазы - 

біркелкі үлгіде таңдалған киім үлгісі, 

топтың аты, ұраны, санамағы мен әні 

ерекше болып таңдалған топтың 

ұйымшылдығы мен татулығын 

көрсеткен  8-топ «Ең үздік топ» 

номинациясын жеңіп алды. 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Білімді ұрпақ – ел ертеңі» мектеп 

презентациясы 

Бүгін орталығымызда 

2021-2022 оқу жылының соңғы 

тоқсаны 4-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!  Арман аралына қош келдің, жас достар! 

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2022 жылдың 4-ауысымының ашылу 

салтанаты 

  «Ақмаңдайлым!» Роза 

Бағланованың 100 жылдығына 

арналған республикалық жас әншілер 

байқауы атты 4-ауысымның ашылу 

салтанаты жоғары деңгейде болып 

өтті.  

Ауысымның мақсаты: оқушылардың 

болашақта дұрыс мамандық таңдай 

білуіне бағыт бағдар беріп, ұлттық 

мәдениетімізді дамыту, ұлтжанды, 

елін, жерін сүюге тәрбиелеу. 

Жан-жақтан келген жас  

бүлдіршіндеріміз орталықты енді 

ғана танып, өз ортасына бейімделіп, 

топпен жұмыс жүргізуді үйренуде. 

260 баланың ішінен өзінің ұйымдастырушылық қабілеті бойынша озып шыққан 

Қызылорда облысынан келген 8-топ демалушысы Жүгініс Гулфайрус 48 % дауыс 

жинап, ауысым президенті болып тағайындалды. 20 күн бойы оқушылардың 

демалыстарының қызықты өтуіне топ тәрбиешілері мен бірге жұмыла атсалысарына 

сеніміміз мол. Барлық балдәурендіктерді нағыз балдәурендіктер болғанымен 

құттықтаймыз! 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Жастарменен қуанамыз!» «New Zhastar» 

педагогикалық тобымен танысу кеші 

Орталықтың тағы бір дәстүрге 

айналған көңілді кешінің бірі – 

«Жастар» педагогикалық тобымен 

танысу кеші. Кеш әр баланың өз 

ұйымдастырушы-ұстаздарының жаңа 

бір қырынан тануына көмектеседі. 

Мен сенемiн жастарға. 

Алаш атын аспанға 

Шығарар олар бiр таңда, 

Мен жастарға сенемiн!  - деп Мағжан 

Жұмабаев атамыз жырлағандай 

жастардың шабытына шабыт қосып, 

шығармашылық дамуына жол ашатын «Жастар» педагогикалық тобымен 

танысу кеші өте жоғары деңгейде болып өтті.№ю 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  



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Dream high» шығармашылық байқауы 

Өнер өздігінен шарықтап, 

дамымайтыны белгілі. Енді ғана 

қалыптасып келе жатқан баланың 

бойындағы талантын, 

шығармашылығын аша білу де оңай 

емес. Оған қашан да қолдау көрсету 

керек. Баланың мінез-құлқына сай оның 

әртүрлі қабілеті де болады. Дұрыс 

бағыт-бағдар беріп, баланың шабытына-

шабыт қосу - ұстаздың еңбегі. Бүгінгі 

байқау кешіміз әр баланың жеке 

қабілетін анықтауға, өздеріне деген 

сенімділіктерінің күшеюіне арналады.  

Балалар өз қабілетіне байланысты 

топтарға бөлініп, түрлі 

шығармашылықтар бойынша сынға 

түсті. 

  

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Әгугай» халық әндері байқауы 

Балаларды сахна мәдениетіне үйрету, ұмыт болып бара жатқан қазақ 

халық әндерін насихаттау, балалардың бойындағы қабілеттерін көрсету 

арқылы отаншылдық рухын оятып, отансүйгіштік сезімін жетілдіру 

мақсатында «Әгугай» халық әндері байқауы болып өтті. 

 1-топ «Көк шоллақ» әні, 2-топ «Балқадиша» әнімен, 3-топ «Дударарй-ай» әні, 

4 топ «Сәулемай» әнімен, 5-топ «Молдабайдың әні», 6-топ «Туған жер» әні, 7-

топ «Халық әні папури» атты әні, 8-топ «Беу-айдай» әнін топпен шырқаса, 

"Жастар" педагогикалық тобы "Қырманға кел қалқатай" халық әнін айтып 

сахнаның сәнін кіргізді. Байқау қорытындысы бойынша 1-топ жеңіске жетті. 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

Book crossing «Жақсы кітап–жан aзығы» 

Орталығымызда Book crossing «Жақсы кітап–жан aзығы» атты ісшара 

өткізілді. Кітап – өмір ұстазы. Кітап – рухани құндылық. Кітап біздің досымыз 

ғана емес, мәңгілік тұрақты серігіміз. Кітап ел мен жерді сүйуге, талапты 

кішіпейіл болуға, төзімділікке баулиды. 

 

Қабат – қабат қапталған, 

Асыл сөзбен апталған. 

Парағы бар сөйлейтін 

Ол қазына өлмейтін. 

 

 

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Миллион кімге бұйырады?» зияткерлік шоу 

 

Сәуір айының 4-

жұлдызы күні орталығымызда 

«Миллион кімге бұйырады?» 

интеллектуалдық шоу болып 

өтті. Жалпы сайысымыз бес 

кезеңнен тұрды. Барлық 

көрермендерге ұялы телефон 

беріліп, ортақ сұрақ қойылды. 

Іріктелген он оқушыға Кахут 

бағдарламасы бойынша тест 

сұрағы беріледі. Сұраққа тез 

әрі дұрыс жауап берген оқушы 

негізгі ойынға қатысуға жолдама алды. Зияткерлік ойынымыздың негізгі 

мақсаты – оқушыларды жылдамдыққа, ептілікке, алғырлыққа тәрбиелеу. 

Барлық оқушылардың білімдері сыналатын кереметтей шоу болып өтті.  

 

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Тарихы терең – Түркістан» 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. 

Түркістан тәуелсіздікке дейін де 

біздің рухани астанамыз деп 

аталып келді. Түркі әлемінің 

талбесігі, тірегі болатындай міндет 

арқалаған Түркістан өз халінше 

дамыды, мәдени, сауда 

орталығына айналып, өсті, 

халқының саны да артты.  



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Дарындылар додасы» зияткерлік 

сайысы 
Бәйгеге түсіп жарыспай 

Жүйріктің бағы жанар ма?  

Білім мен өнер жарысып, 

Тәрбие, тәлім табар мән. 

Бұл бәйге ойдың бәйгесі 

Кім жүйрік ойға, сол алда. 

Оқушылардың ойлау қабілетін, ой-

ұшқырлығын арттыра отырып, 

ұйымшылдыққа, жауапкершілікке, 

жинақы болуға, және білім алуға 

деген құштарлықтарын ашып, 

өзгенің ойын тыңдап, сыйлау 

дағдыларын қалыптастыру үшін 

«Дарындылар додасы» зияткерлік 

сайысы таптырмас ойын түрі. 

Ойын тартысқа толы болды. Әр 

топ өзінің ұйымшылдығын, 

тапқырлығын көрсете білді. 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Birthday party» туған күн кеші 
Туған күн – кез-келген 

адам баласының өмірінде 

ерекше орын алатын, естен 

кетпес 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 - туған күн иелеріне 

арналған кеш. Барлық бала үшін кереметтей қойылым көрсетіліп, ойындар 

ойнатылды. Аспазшы апайларымыздың дайындаған дәмді торты ортаға 

әкелініп, туған күн иелеріне табысталды. Орталық басшысының құттықтау 

грамотасымен мараппатталып, сыйлықтар табысталды. Кеш қызыққа толы 

болды.  4-ауысым барысында өз туған күнін Балдәуренмен бірге тойлап 

отырған демалушыларымызды туған күндерімен құттықтаймыз! Сіздерге 

және туыстарыңызға денсаулық пен қуаныш, амандық пен бақыт тілейміз. 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

"Логикалық бағдаршам" 

танымдық ойыны 

Орталығымызда ауысым сайын 

оқушылардың ынтасын, ақыл-ойын 

кеңейтіп, шапшаңдыққа, ептілікке 

бағыттайтын түрлі танымдық-

зияткерлік ойындар ұйымдастырылады. 

Ойын арқылы баланың топпен жұмыс 

жасауы, бірін-бірі тыңдап, пікіріне 

құрметпен қарауды үйренеді. Сол 

ойындарымыздың бірі "Логикалық 

бағдаршам" танымдық ойыны. 

Ойы жүйрік, шапшаң жауап 

берген жеңімпаз тобымыз 

анықталып, марапатталды. 

 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Champion» 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! 

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Әнге Like» музыкалық шоу 
Қай кез болмасын, әр әннің өз 

тыңдарманы болған. Жүректен шыққан 

ән жүректерге жетіп, тыңдаушысын 

елітіп, ынтықтырған. Әннің бағын 

ашатын әнші болса, әншінің бағын 

ашатын, өз даусына сай келетін ән 

екенін баршамызға анық. Бүгін 

орталығымыз да оқушылардың әнге 

деген қызығушылығын арттырып, 

ұмыт болып баражатқан әуендер мен  

халық әндерінің, және де аспаптардың 

қасиетін ұғындыра  отырып, өнерді  

құрметтеуге тәрбиелеу мақсатында 

«Әнге Like» музыкалық шоу болып өтті. 

Әнге деген қызығушылығы жоғар 8 

оқушы өзара сынға түсті. Сайыс қызықты 

да, тартысқа толы болды. Музыкалық 

шоуымыздың жеңімпазы ------ болды. 

Әуелеген ән әлемінде алар асуы мен 

жетер жетістігі көп болсын! 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Ақмаңдайлымды әуелеткен Роза 

Бағланова» әдеби-сазды кеш 

 

Бүгін орталығымызда 

Халық қаһарманы, 

Қазақстанның Халық әртісі, 

халқы аялап "ән перизаты" 

атанған әнші Роза 

Бағланованың 100 жылдық 

мерейтойына арналған 

«Ақмаңдайлымды әуелеткен 

Роза Бағланова» атты әдеби-

сазды кеш болып өтті. Кеш 

барысында әншінің 

орындауындағы бірнеше 

әндер орындалып, ән 

падишасының өмір жолына шолу жасалынды.   

 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2022 жылдың 4-ауысымының жабылу 

салтанаты 

Міне, 20 күнге созылған 4-

ауысым да өз мәресіне жетті. 

Қызыққа толы 20 күн де өте шықты. 

Ауысым барысында көптеген көңілді 

кештер, танымдық-зияткерлік 

сайыстар, кереметтей ойындар 

ұйымдастырылды. «Балдәурен» 

балаларға көптеген мүмкіндіктер 

берді. Жаңа достар тауып, өзін жаңа 

бір қырынан танылуына себепкер 

бола білді. Осы 20 күнге созылған демалыстың бүгін жабылу салтанаты болып 

өтті. Қазақ ән өнерінің дамуына 

өлшеусіз үлес қосқан Роза 

Бағланованың 100 жылдық 

мерейтойына арналған 4-ауысым 

балалардың көңілінен шықты 

деген ойдамыз. Арман аралы – 

«Балдәурен» өзінің жас 

достарына сәт-сапар тілейді. 

Жолың болсын, балапан! 



 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«I love Baldauren» гала-концерті 
20 күннің қорытынды кеші – гала-концерт. 

Ауысым барысында өткен қызықтарға бір шолу 

жасап, өзінің тәртібі мен білімі, ұйымшылдығымен 

көзге түскен оқушыларымыз орталықтың Алғыс 

хатымен марапатталды. Кереметтей көңілді кеш 

ұйымдастырылды. Оқушыларға алдағы күнге тек 

қана бақыт тілеп, ашық аспанның астында бейбіт 

елдің ұландары болып, «Балдәуренді» мәңгі 

жүректерінде сақтайды деген сеніміміз мол. 

Балдәуреннің қоштасу әнін айтып, ақ жол тіледі. 

«Ұйым» - деп жанын берген жандармен,  

Бақытта бірге атты таңдармен. 

Шаттыққа бөлеген әрбір сәтті, 

Алғысым шексіз саған, «Балдәурен»!  



 

БАЛДӘУРЕН-  
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Нысанның үшөлшемді модельдері 

Орталығымызда информатика 

пәнінің мұғалімі Давидов 

Искандер Усанұлы 

«Нысанның үшөлшемді 

модельдері» тақырыбында 7 

«Б» сыныбына ашық сабақ 

өткізілді. Ашық сабақтың 

мақсаты: Үшөлшемді модель 

ұғымын біле отырып 3D  

редакторында жұмыс жасай білу, объектілер мен оқиғалардың 

модельдерін 3D  редакторда құру.  

Оқушылар 2D және 3D 

модельдерінің айрмашылы-ғын 

айыра білді. Оқушылар сабақ 

барысында 20 тест сұрақтарын 

орындап,  ZipGrade қосымшасы 

арқылы бағаланады. Практикалық 

жұмыс барысында оқушылар үйдің 

үшөлшемді моделін SketchUp 

программасының құралдарын 

пайдаланып моделін құрастырады. 

Сабақ өте қызықты, жоғары 

деңгейде өтті.  
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