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 «Таза əлем балалары!» жас еріктілер мен 
экологтардың республикалық слеты



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 

БОСЫМБАЕВ Даурен Абдикаримович, 

«Балдәурен» РОСО филиал директоры. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

Бізді жақсы 

болашақ күтіп тұр 
 

 

«Маған халқымның ертең емес, бүгін жақсы өмір сүргені керек», «Маған 

басы артық биліктің қажеті жоқ», «Менде өз халқым мен еліме адал қызмет 

етуден өзге мүдде жоқ» деген Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы айтқандарынан 

Мемлекет басшысының туған елі мен халқының мүддесін бәрінен жоғары 

қойып отырғаны сөзсіз байқалады. Қаңтар оқиғасы кезінде өз өміріне төнген 

қатерге қарамастан, Қазақстанның тәуелсіздігін сақтап қалған 

Президентіміздің тәуелсіздік мүддесіне адал екендігіне еш күмән болмауы 

керек. 

 Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев конституциялық референ-

думға бару арқылы Қазақ елін жаңа бағытпен, жаңа мақсатпен, жаңа ой-

ниетпен, адалдық пен әділдік жолымен дамытуға бет алғаны анық. 

Референдумға отбасымызбен ерте барып, дауыс бердік. Орталығымыздың кез-

келген қызметкері бүкіл халықтық референдумға қатысып, елімізде жүзеге 

асатын жақсы өзгерістерді қолдайтындарын жеткізді. Референдумға 

қатысқан қазақстандықтардың басым бөлігінің конституциялық 

реформаны қолдағаны қуантып отыр. Мұның өзі қазақстандықтардың 

Президент бастамаларына сөзсіз сенетіндігін айқындай түссе керек. 

  Референдум қорытындысы бойынша халыққа жолдаған үндеуінде м 

ңкуе15млекет басшысы: «Ата Заңға өзгерістер енгізу реформаларымыздың 

соңғы сатысын емес, енді басталғанын білдіреді. 1 Біз елімізді жан-жақты 

жаңғыртуды жалғастырамыз. Жаңартылған Конституция негізінде 

биліктің барлық институты қызметінің мейлінше тиімді моделін 

қалыптастырамыз. Олардың арасындағы үйлесім мен тепе-теңдік 

механизмін нығайтамыз», деді. 

«Ақырын жүріп, анық бас, 

Еңбегің кетпес далаға», 

деп ұлы Абай айтқандай, Президентіміздің саяси реформаларды дәйекті 

жүзеге асыратынына сеніміміз зор. Мемлекеттік биліктің қайнар көзі болып 

саналатын халықтың қолдауы – еліміздегі батыл өзгерістердің сенімді негізі 

болатыны кәміл. 

Иә, бізді жақсы болашақ күтіп тұр! Өз басым соған сенемін! 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 

 
 

ЕРНАЗАРОВА Айнұр Шүкірқызы, 

«Балдәурен» РОСО филиалының 

 ұйымдастырушы-ұстазы. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 
 

Жанары жаздай жайнаған, 

«Балдәурен» бақыт 

айналаң! 
 

Алақай,  оқу жылы да аяқталып, оқушылар түгелімен жазғы 

демалысқа аттанды. Орталық толықтай жазғы ауысым балаларын 

қабылдауға әзір. 2022 жылдың «Таза әлем балалары!» жас еріктілер мен 

экологтардың республикалық слеты атты 7 ауысымы да өз бастауын 

алды. Орталығымыз өзінің сүйікті балаларын қабылдап, толық 

медициналық тексеруден өткізіп, топ-топтарға бөлді. 

15 күнге арналған жұмыс кестесі дайындалып, әр күнге өзінің 

ерекшелігімен көрінетін түрлі іс-шаралармен көңілді кештер, 

танымдық ойындар, түрлі қызығушылық үйірмелері ұйымдастырылуда. 

Балаларға ұлтына, еліне, жеріне, тіліне, Отанына деген 

махаббаттарын сіңдіріп, құрмет көрсетуді үйретуде орталықтың кез-

келген қызметкері аянбай еңбек етуде.  

Балалар жылы аясында орталығымызда Қазақстан білім беру 

және спорттық робототехника Федерациясымен бірлескен Түркістан 

облысындағы жас робототехниктер бас қосып, өзара сынға түсті.  

Жас жеткіншектеріміздің өнеріне еріксіз тамсанып, 

талаптарына қарап қызығасың. Елдің ертеңі болар бүлдіршіндеріміздің 

жасаған жұмыстары болашақта қолдау тауып, Қазақстанның 

өндірісінде, көлігінде, елдікті танытатын рәміздерімізде осы жігіттер 

құрады деген сеніміміз мол. 

«Балдәурен» өзіне келген әр баланың өмірінің бір бөлшегі іспеттес. 

Оның айғағы әр ауысым соңындағы балалардың арман аралымен 

қимастықпен қоштасқанда білесің. Балалардың бақыт ордасына 

айналған - «Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру орталығының 

ғұмыры ұзақ, алар асуы әлі алда деген ойдамын.  

Жанары жаздай жайнаған,  

«Балдәурен» бақыт айналаң!  

Демалыстың қызықты өтуін қаласаң,  

«Балдәуренге» кел әрқашан! 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

Облыстық «КазРобоСпорт-22» 

робототехника жарысы 
 

Балалар жылы аясында орталығымызда Түркістан облысы адами әлеуетті 

дамыту басқармасының «Облыстық қосымша білім беруді дамыту орталығы», 

«ҚазРоботикс» федерациясымен біріккен мектеп оқушылары арасында 

облыстық «КазРобоСпорт-22» робототехника жарысы болып өтті. 

І. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕРі: 
1. Осы ереже «KazRoboSport-2022» облыстық мектеп оқушылары арасында 

өтетін робототехника жарысының мақсат – міндеттерін және өткізу тәртібі 

мен шарттарын айқындайды.  

ІІ.  ЖАРЫСТЫҢ МАҚСАТТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ: 
1. Робототехниканың цифрлық технология саласын оқушылар арасында 

насихаттау;  

2. Цифрлық технологияны меңгерген, еліне елеулі қызмет ететін болашақ 

мамандарды дайындау. 

3. Цифрлық технология IT саласы мен мектеп оқушыларының арасында 

көпір орнату, ақпарат алмасу. 

4. Жас жеткіншектеріміздің өнеріне еріксіз тамсанып, талаптарына 

қарап қызығасың. Елдің ертеңі болар бүлдіршіндеріміздің жасаған 

жұмыстары болашақта қолдау тауып, Қазақстанның өндірісінде, 

көлігінде, елдікті танытатын рәміздерімізде осы жігіттер құрады деген 

сеніміміз мол. 

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

7-ауысым демалушыларының төтенше 

жағдайлар қызметкерлерімен кездесуі 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Балдәурен әлемінде» 

бекет бойынша ойыны 
 

Орталыққа енді ғана 

келген оқушыларымыз-

дың кң алғаш топ болып 

өткізетін іс-шарасы – 

«Балдәурен әлемінде» 

бекет бойынша ойыны. 

Әр ауысым сайын 

дәстүрге айналған іс-

шарамыздың негізгі 

мақсаты – оқушыларды 

өз тобына бейімдеуге, 

топтық жұмыстар 

барысында татулыққа, 

топтың жеңісі үшін бірлікке үйрету. Бекет бойынша ойынымыз 

ұйымдастырушы-ұстаздарымыздың дайындаған түрлі 

бекеттерінде өткізілді. Оқушылар топ-тобымен бекеттерге барып, 

әр бекетпен жеке танысып, қызықты тапсырмалар орындады. 

Ойын қызыққа толы болды. 
 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Дос болайық бәріміз!» 

танысу кеші 
 

Бүгін оқушыларымызға 

«Оң қол» заңы, «Сол қол» 

заңы, «Асхана ережесі», 

«Twix» заңы және т.б орталық 

ережелерімен таныстыру 

мақсатында «Дос болайық 

бәріміз!» танысу кеші болып 

өтті. Ойындар ойнатылып, 

балалардың өздерін ортада 

еркін ұстауларына көмектесті. 

2022 жылдың 7-ауысымның 

оқушылары он саусағынан 

өнер тамған, өнерлі оқушылар 

екендерін көрсетті.  

 

 
 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Сенім» ұйымына 

үміткерлермен танысу 
 

Орталықта дәстүрге 

айналған негізгі іс-шараның 

бірі – «Өзін өзі басқару», 

«Сенім» ұйымының 

үміткерлерімен танысу кеші. 

Ұйымдастырушылық қабілеті 

жоғары, білімді, топтар 

арасынан ең үздік, өнерлі 

оқушыларымыз іріктеліп, 

өзара сынға түсті. 15 күн бойы 

ұйымдастырушы-

ұстаздарының көмекшісі 

болатын оқушыларымыз әділ-

қазы алқаларына өз 

кандидаттығын ұсынды. Әр оқушының жеке дара қабілеті бар. 

Таныстырылымнан кейін орталық демалушыларына бір күн уақыт беріледі. 

Ескеретін жайт, әр топ өзінің кандидатын таңдай алмайды. 2022 жылдың 7-

ауысымының президенті болып кімнің сайланғанын ашылу салтанатында 

білетін боламыз. 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Біздің әлем» топ 

визиткасын қорғау кеші 
 

Визитка – топтың ынтымағын, татулығын, ұйымшылдығын 

көрсететін алғашқы іс-шара. Ауысым тақырыбынан ауытқымай 2022 

жылдың визитка қорғау кеші «Ұшқыр ой алаңы» деп аталды. Кеште әр 

топтың бір-бірінен ерекшелейтін аты, ұраны, санамағы болады. Визитка 

топтар арасында достықты нығайту мақсатында ұйымдастырылады. 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. Топ визиткасын қорғау кешінің 

«Үздік топ» номинасиясын 8-топ жеңіп алды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2022 жылдың 7 ауысымының 

ашылуы салтанатты 
 

Бүгін «Таза әлем 

балалары!» жас еріктілер мен 

экологтардың республикалық 

слеты атты 7 ауысымның ашылу 

салтанаты жоғары деңгейде 

болып өтті.  

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 7-топ 

демалушысы Әдіс Шерхан 

41,2 % дауыс жинап, ауысым 

президенті болып 

тағайындалды. 15 күн бойы 

оқушылардың демалыстарының қызықты өтуіне топ тәрбиешілерімен бірге 

жұмыла ат салысарына сеніміміз мол. Барлық балдәурендіктерді нағыз  

«Балдәурендіктер» болғанымен құттықтаймыз!  

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Шығармашылық шыңы» 

шығармашылық байқауы 
 

Оқушылардың өзіндік 

қабілетін, талантын анықтау 

мақсатында әр ауысым сайын 

орталығымызда 

шығармашылық байқау 

ұйымдастырылады. Бұл байқау 

баланың қабілеті мен ерекше 

дарынына негізделген 

шығармашылық байқау. 

Оқушылар түрлі жанрлар 

бойынша өз бақтарын сынады. 

Байқау шарттары бойынша 

оқушылар қалаған жанрдағы 

байқауға қатыса алады. Байқау барысында ашылмай тұрған талантты 

жастарымыз қаншама екеніне көз жеткіздік. Аталған байқаулар бойынша 

үздік болған үштік анықталып, өзіндік марапаттау қағаздарымен 

марапатталды. 
 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«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 

септігін тигізеді. Жастар 

қызықты қойылым қойып, 

балаларға ерекше көңіл-күй 

сыйлайды. Балалармен бірге ән 

айтып, би билеп, өздерінің бар 

өнерлерін ортаға салады. 

Ұйымдастырушы-ұстаз болуың үшін қолынан бәрі келетін, әмбебап тұлға 

болуың қажет. Тобындағы әр бала өз тәрбиешісіне қарап бой түзейді. 

Орталыққа келген әр балаға үлгі бола білу керек.  



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«Бізбен бірге» музыкалық 

ойындар байқауы 
 

Ең керемет, көңілді, 

барша бала бірігіп 

орындайтын, кез-келген іс-

шара алдында оқушыларға 

көтеріңкі көңіл-күй 

сыйлайтын бұл музыкалық 

ойындар. Орталықтың 

музыкалық ойындарына жаңа 

әуен, жаңа қимылдар қосу 

мақсатында топаралық 

«Бізбен бірге» музыкалық 

ойындар байқауы болып өтті. 

Әр топ ерекеше дайындықпен 

келіп, көңілді музыкалық 

ойындарын ортаға салды. 

Әділ-қазыларымыздың 

таңдауы бойынша 8-топ 

жеңіске жетті. 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«ТойLike» туылған  күн 

иелеріне арналған кеші 
 

Туған күнім – бақ күнім,  

Туған күнім – шат күнім. 

Сыйлайды дос, құрбылар 

Қызыл гүлін, ақ гүлін. 
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. 7-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 ғұмыр тілейміз! Жадырап-жайнап, 

күліп-ойнап, бақытты сәтті күнде тойлап жүргейсіңдер! 

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


 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

 «Чемпион» СМ ойындары 
 

Бірінші байлық денсаулық,  

Спорттың күші он саулық,  

Шынықшы досым спортпен,  

Дененің күші он саулық.  

 - демекші, спортпен 

шұғылдану салауатты өмір 

салтының кепілі. Салауатты 

өмір салтын ұстанған 

орталығымыздың ең қызық 

та, тартысқа толы маңызды 

іс-шарасының бірі 

«Champion» СМ ойындары. 

Екі күнге созылған бұл жарыс 

барысында оқушылар 

жекелей, топтық түрлі 

сайыстарға қатысып, өз бақтарын сынайды. Бірінші болуға талпынады. Бұл 

сайыс барысында оқушылар ұйымшылдыққа, шыдамдылыққа тәрбиеленеді. 

Тартысқа толы өткен СМ ойындарымыздың жеңімпаздарын анықтап, 

жабылу салтанатында марапаттады. Оқушыларды салауатты өмір салтын 

ұстануға шақырды. Шынықсаң шымыр боларсың 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

Бассейн ССТМ ашылуы 
 

Жыл мезгілдерінің ішіндегі ең кереметі, жаныңды жадырататын – жаз 

мезгілі. Жаз – бәріміз асыға күтетін тамаша мезгіл. Жағажай, бассейн, 

саяжай жаныңызға жайлылық сыйлап, рахатқа бөлейді.  Маусым айы 

басталысымен орталық жазғы аусымды бастайды. Жазғы ауысымның 

ерекшелігі – бассейн ССТМ 

ашылуы.  

Ауысымның соңғы күндері 

болса да бүгін балалардың 

жүзінде ерекше қуаныш, 

ерекше күлкі. Себебі бүгін 

«Бассейн» ССТМ-нің 

ашылуы болды. 

Бүлдіршіндеріміз топ-

тобымен суға түсіп, ерекше 

әсерге бөленді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

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 3-топ жеңіске жетті. 



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

2022 жылдың 7 ауысымының 

жабылу салтанаты 
Кез-келген істің бастауы 

болғандай, оның аяқталуы да 

болады. Міне, 15 күн бойы 

жалғасын тапқан жаз 

мензгілінің алғашқы 

ауысымы да сәтті аяқталды. 

Көңілді кештер, түрлі 

танымдық, зияткерлік 

ойындар ұйымдастырылды. 

Ауысым барысында ерекше 

көзге түскен оқушыларымыз 

анықталып, марапатталды. 

 7-ауысым 

демалушыларына ақ жол 

тілейміз. 

          Құрметті Балдәурендік 

атанған оқушылар! Әрине өздеріңдей өнерлі балалармен қимастықпен 

қоштасамыз. Сіздер үшін арман аралына айналған –Балдәуреннің есігі 

әрдайым ашық. Балдәуреннің төрінде сіздерді қашан да күтеміз. 

Оқушыларға тек қана сәттілік тілейміз! Алар асулары мен жетер 

жетістіктері көп болсын!  



 

 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

«I love Baldauren!» гала-концерті 
 

Кеше ғана орталық 

табалдырығын аттаған, ортаға 

үйренісі алмаған балалар, бүгін 

міне, өз ортасын, тобы мен 

ұйымдастырушы-ұстазын, 

қызыққа толы демалыс орнын 

қия алмай, жанарлары жасқа 

толған. Демалыс барысында 

қатысқан үйірмелерінің 

қорытынды сертификаттарын 

алып, қорытынды кешіміз «I 

love Baldauren!» гала-

концертінде, 15 күн бойы 

үйренген ән-биімен, көңілді 

көрінісін ортаға салды. Ауысым 

барысында өзін жан-жақты көрсете білген 

оқушыларымыз алғыс хаттармен марапатталды. 

«Балдәурен» бақытты балалық шақтың мекені сіздерге сәт-сапар тілейді. 

Орталық сіздерді қашанда қуана қарсы алуға әсір. Жолдарыңыз болсын жас 

достар! 

Бас редактор: Ерназарова Айнұр Шүкірқызы 
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