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БОСЫМБАЕВ Даурен Абдикаримович, 

«Балдәурен» РОСО филиал директоры. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

«Білім күні!» құтты 

болсын 
Міне, жадырап жаз өтіп, алтын күз де өз бастауын алды. 

Табиғаттың осы бір жыл мезгілін әркім-ақ сыңғырлаған жез қоңырау 

үнімен, мектептегі мұғалімдер мен оқушылардың қарбаласа, сағыныса 

табысқан қуанышты сәттерімен елестетеді. 1 қыркүйек – әр адамның 

жүрегінде жақсы естелік қалдыратын , жарық та, жылы сезімдерге толы 

ерекше күн. Әр адам үшін 1 қыркүйек жаңа білім, жаңа табыс, жаңа 

жетістіктерге жету бастамасы. 

Уақыт бізден үнемі білім алып, кәсіби деңгейімізді дамытып 

отыруды талап етеді. Білім – экономиканың басты ресурсы. Оның 

табысты дамуы – тұлға мен мемлекеттің лайықты өмір сүруіне негіз 

болады. 

  "Былтыр білім беру форматы эпидемиологиялық жағдайға 

байланысты өзгеріп отырғаны естеріңізде шығар. Кейбір оқушы 

қашықтан оқыды, кейбірі кешенді түрде - дәстүрлі және қашықтан оқу 

форматында білім алды, ал тағы кейбірі кезекші сыныптарға барды. Биыл 

БҒМ мәліметінше, 1 қыркүйекте 3,5 миллионнан аса бала үшін 7 475 

мектеп есігін ашады. Сондай-ақ, барлық мектепке сақтық шарасында 

дезинфекциялық заттар қойылады.  

 Біздің орталығымызға келіп демалушы жас шәкірттеріміздің 

қауіпсіздігіне басты назар аударылуда. Болып жатқан эпидемиологиялық 

жағдайға қарамастан орталығымыз өз жұмысын үздіксіз атқарып келеді. 

Жыл сайын 16 ауысым бойы еліміздің 8 облысынан дарынды, өнерлі, үздік 

оқушыларымыз өз демалыстарын сәтті өткізуде. 

Сіздерді Білім күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен 

құттықтаймын! Еліміздің ертеңі болар ұрпақтарымыз аман болсын! 
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Нурмуханов Қуат Каирович, 

«Балдәурен» РОСО филиал  

директорының оқу мен тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

 

Білімдіден шыққан сөз, талаптыға 

болсын кез! 
Білім беруді дамыту мәселесі қоғам мен мемлекетті өркендету 

саясаты болып табылады. Әлемдік өркениетке бет алған бүгінгі қазақ 

елінің болашағы білім мен тәрбие алауын жаққан мектеппен тікелей 

байланысты. Шуақты қыркүйек айының алғашқы күні барша оқушы 

қауым алтын ұя мектебіне қайта оралып, мектеп табалдырығын алғаш 

аттаған балдырғандармен бірге сыңғырлаған қоңырау үнімен табысады. 

Біздің орталықта да жаңа оқу жылының 12-ауысымы да басталды. Бұл 

ауысым оқушылардың ой-өрісін кеңейту, ұлтаралық қарым-қатынас 

мәдениетін,  толеранттылық пен планетарлық ойларды 

қалыптастыруға ықпал ету, тілге деген қызығушылықтарды арттыру 

мақсатында «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте!» лингвистикалық 

турнирі деп аталды. Орталығымызға балаларды қабылдап, оқушылардың 

шат күлкісінің тағы да куәсі болудамыз! 

Құрметті ұстаздар және оқушылар қауымы! 

Баршаңызды жаңа оқу жылының басталуымен және де білім 

күнімен шын жүректен құттықтаймын! «Адам баласы адам баласынан 

ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады» - деп қазақтың ұлы ақыны 

А.Құнанбаев айтқандай білімді, ар-намысы биік, отансүйгіш 

азаматтарымыз көп болсын! Жаңа оқу жылындағы жаңа 

бастамаларыңызға сәттілік тілеймін! 
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ЕРНАЗАРОВА Айнұр Шүкірқызы, 

 «Балдәурен» РОСО филиалының пресс-секретары. 

Түркістан облысы Төлеби ауданы 

Ең құрметті, абыройлы маман иелері кімдер десе – мұғалімдер дер едім. 

Мұғалім болу бәрінің қолынан келеді, ал ұлағатты ұстаз болудың жөні бір 

бөлек. Бұл қызметте балалармен жұмыс істеудегі сүйіспеншілік, өз ісіне деген 

тиянақтылық пен үлкен жауапкершіліктің болғаны маңызды. Балаларға 

білім нәрімен сусындату, оларды ізгілікке баулу, тәлім-тәрбие беру, білгеніңді 

үйрету – оңай іс емес.  

Қазақтан шыққан қоғам қайраткері, ағартушы-ғалым Ахмет 

Байтұрсынов «мұғалім – мектептің жаны» - деп бағалаған. Ұстаз берген 

тәрбие әрбір жанның өміріне жол сілтер шамшырақ секілді. Сондықтан 

ұлағатты ұстаздарға бүкіл адам баласы құрметпен бас иеді. Ұстаз болу – жүрек 

жылуын, мейірім шуағын, адамгершілік ұлылығын баланың бойына дарыту. 

Ұстаз — білгенін үйретуші ғана емес, тұла бойы тұнған өнеге, ақ тілеулі ана 

тәрізді барлық адамның бойынан жақсылық іздейтін ізгі ниет иесі. Әрине, 

ұстаз жүгі – ауыр жүк. Ұстаздардың әсерлі үнмен, асықпай мәнерлеп сөйлеген 

сөзінен әрбір оқушыға деген қамқорлықтың, аналық, әкелік сезімнің дана 

ойдың ыстық лебі есіп тұрғандай. Иә, адамның жан дүниесін түсініп, 

ренжітпей, қателігін сездіре білу – бұл нағыз шеберлік емес пе?! Осы ұстаздар 

жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы "Ұстаздық - ұлы 

құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын да, 

данасын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз өсіреді... 

Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін 

ұстаздарды да сондай ардақтауға міндеттіміз” - деген. 

 Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл-ой, адамгершілік, әдептілік, ар-

ұят, ұлттық сана-сезімді сіңіруші адам – Мұғалім. Шәкірті өзінен озған ұстаз – 

еңбегі ақталған ұстаз. Өйткені, өмірдің заңы даму, ілгерілеу, озу. Өзінен озған 

шәкірт тәрбиелейтін шебер ұстаз үздіксіз ізденісте болып, қоғам сұранысына  
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сай білімді, шығармашыл, өзін – өзі дамытып, жетілдіре алатын болуы қажет 

деп ойлаймын. 

 

ХХІ ғасыр мұғаліміне қойылатын талаптар көп. Мұғалім – өзіндік жеке 

көзқарасы бар, соны қорғай білетін жігерлі тұлға, білімді де білікті, көп 

оқитын, көп білетін, білімін күнделікті ісіне шебер қолдана алатын, 

зерттеушілік, ойшылдық қасиеті бар маман, оқушының өз бетінше білім 

алуына үйрете алатын болуы керек. Ұйымдастырушылық, бейімділік, 

сараптамалық сияқты қабілеттер ұстаздарда міндетті түрде болуы керек. 

Ұстаз ұлттық құндылықтарды, яғни этнопедагогика, этнопсихология 

негіздерін меңгерген, ғаламдасуға байланысты Интернет жүйесін меңгерген, 

әлемдік білімге сай, мәдениеті жоғары жеке тұлға тәрбиелей алатын шебер 

бола білуі керек.  

 

Халқымыздың тарихында алғашқы ұстаз атымен көпшілікке есімі 

мәлім, қазақ балаларына білім берген, білім беру ісінде көп еңбек сіңірген, 

педагог Ыбырай Алтынсарин да өзінің ұстазын құрмет тұтқан. Бұл ұстаз 

мәртебесінің биік екендігін аңғартса керек. «Балдәурен» республикалық 

оқу сауықтыру орталығы балаларға білім беруде өркениеттен қалыс 

қалмай бар білгенін бала бойына дарытуда. Еліміздің әл-ауқаты артып, 

әлемдік деңгейдегі білімге ұмтылудамыз. Қазақстанның ертеңгі 

болашағы – бүгінгі білімді ұрпақты тәрбиелеуде мұғалімнің атқарар рөлі 

зор. Қоғамға керек бұл мамандық иелерін қалай құрметтесекте аздық 

етеді. Ұлағатты ұстаздарымыздың мәртебесі биік болсын! Ұстаздар күні 

құтты болсын! 
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«Сәлем Балдәурен!» бекет бойынша 

ойыны 
Сәлем, сәлем! Арман 

аралы, бақыттың ордасы 

болған  - Балдәуренге 

келгеніме өте 

қуаныштымын! Сіздермен 

орталықтағы алғашқы 

күннің қызығымен 

бөліскім келеді. «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. Ойын өте көңілді, әрі мен үшін құнды 

ақпараттарға толы болды. Балдәурен саған мың алғыс! Бауырыңа 

келген әр баланы шексіз қуанышқа бөлейсің! 

Сапар Зарина 8-топ 
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«Hello my friend» 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 «Hello my friend» 

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. 12-ауысымның оқушылары он 

саусағынан өнер тамған өнерлі оқушылар екендерін көрсетті.  
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«Сенім» ұйымының үміткерлерімен танысу 

Орталықта дәстүрге айналған 

негізгі іс-шараның бірі – «Өзін өзі 

басқару» «Сенім» ұйымының 

үміткерлерімен танысу кеші. Жалпы 

үлкен 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. 8-

топтан Бектай Ұлықбек, Сапар 

Зарина, Батыр Илияс, 7-топтан 

Балмағанбет Мерей, Абуталип 

Аида, Қалдарбек Дариға, 

Қаработаева Аяулым, 6-тоатан 

Төребек Бақдәулет, Төлегенова 

Бибігүл.  

 

 
Әр оқушының жеке дара 

өзіндік қабілеті бар. 

Таныстырылымнан кейін 

орталық демалушыларына бір 

күн уақыт берілді. Ауысымның 

президентін таңдауға, бірақ әр 

топ өзінің кандидатын таңдай 

алмайды. 2021 жылдың 12-

ауысымының «Сенім» 

ұйымының президенті болып 

кімнің сайланғанын 

ауысымның ашылу 

салтанатында білетін боламыз. 
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«Шебер қолдар» үйірмелер презентациясы 

Бүгін орталыққа келген балаларды үйірмелермен таныстыру 

мақсатында «Шебер қолдар үйірмелер презентациясы болды. Әр үйірме 

жетекшілері өз үйірмесінің мақсатымен таныстырып, Балдәурендік жас 

достарымызды өз үйірмелеріне шақырды. Жалпы 12-ауысым барысында 

бірнеше қызықты үйірмелер жұмыс атқарады. Орталыққа келген бала өз 

бойындағы қабілетіне байланысты өзі қатысатын үйірмесін өзі 

таңдауына құқылы.  

 

 

 

 

 

Үйірмелер 11:00 мен 12:00 аралығында өтеді. «Шебер қолдар», 

«Қолөнер», «Домбыра», «Гобелен», «Сиқырлы қалам», «Жайдарман», 

«Үстел үсті ойындары», «Инструктор», «Гимнастика», «Футбол» және т.б 

үйірмелер. Аталмыш үйірмелер барысында балаларға қызықты әрі 

құнды мағлұматтар беріліп, жан-жақты дамуына көмектеседі. Үйірмелер 

баланың демалысының жемісті өтуінің бір бөлшегі. Әр бала өзі қатысқан 

үйірмелерінің қорытынды сабағында сертификаттармен марапатталады. 

 

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

«Өзге тілдің бәрін біл» 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 облыстан 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 12-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-топ «Ең үздік топ» 

номинациясын жеңіп алды. 
 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

«Кел, балалар, оқылық» мектеп презентациясы 

«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте!» лингвистикалық 

турнирі 12-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 

өлкетанушылар! 

 

 

 

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

2021 жылдың 12 ауысымының 

салтанатты түрде ашылуы 

«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді 

құрметте!» лингвистикалық турнирі 

12-ауысымының салтанатты түрде 

ашылуы болып өтті. 

Ауысымның мақсаты: 

оқушылардың ой-өрісін кеңейту, 

ұлтаралық қарым - қатынас 

мәдениетін,  толеранттылық пен 

планетарлық ойларды 

қалыптастыруға ықпал ету, тілге 

деген қызығушылықтарды арттыру. 

Ауысымның міндеті:  

- Оқушылардың ана тілімен қатар мектепте оқылатын өзгеде тілдер 

жайлы білімдерін тереңдету, тіл туралы ұғымдарын кеңейту; 

- Көп тілде сөйлей алатын, тілдік құзіреттілігін арттыру; 

- Мемлекеттік тілді сүюге, өзге тілді құрметтеуге үйрету. 

12 ауысымның ашылу салтанаты басқалардан өзгеше сценарида өтті. 

Оқу жылының басталуы, мектеп табалдырығын қайта басқан 

оқушыларымыздың жүзінде ерекше қуаныш сезіледі. 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 8-топ демалушысы Бектай Ұлықбек 48 % 

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 

 

Жас қырандар – балапан, 

Жайып қанат ұмтылған. 

Көздегенi көк аспан. 

Мен жастарға сенемiн! 

 - деп қазақтың дара 

ақыны Мағжан Жұмабаев 

жырлағандай «Еркін елде 

өскен ұрпақтың рухы әрдайым 

биік болуы тиіс. Жастары 

жалын жүректі, өршіл 

намысты, биік рухты болса – ол 

елдің еңсесі де биік болады. 

Өршіл, намысшыл жас отаншыл, патриот келеді, халқына, өз ұлтына адал 

қызмет етуге ұмтылады». Болашақтың кілті, елдің ертеңі - білімді жастар. 

Мемлекеттің дамуы, өсіп-өркендеуі тікелей жастарға байланысты.  

 «Жастар» педагогикалық тобы - орталығымыздың жүрегі деуге де 

болады. Уақытша құрылған балалар бірлестігімен тығыз байланыста болып, 

оқушыларға психологиялық ахуал мен жағымды жағдай жасап, олардың 

шығармашылық қабілетін дамытып, өмірдің негізгі құндылықтарын: 

адамгершілік, мейрімділік, жауапкершілік, патриоттық сезімдерін нығайтып, 

жеке тұлға болып қалыптасуларына жағдай жасауда. Балалардың сабақтан 

тыс бос уақыттарын тиімді пайдалануға жұмсайды. Өзінің бойындағы бар 

өнерін баланың бойына сіңдіруге барынша аянбай еңбек етеді. Біздің жастар 

2019 жылы өткен "Үздік педагогикалық Жастар тобы-2019" 2 Республикалық 

байқауының Гран при иегерлері.  

Орталығымыздың дәстүрге айналған салтанатты кештерінің бірі 

 «New Zhastar» педагогикалық тобымен танысу кеші.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

«Өнерлі өрге жүзер» шығармашылық байқауы 

Сәлем достар, сіздермен бірге мен 8-топ демалушысы Сапар Зарина. 

Мен бұл мақаламда «Өз жұлдызыңды жақ» шығармашылық байқауы 

бойынша жазбақшымын. Байқаудың мақсаты: Балдәурендегі өнерлі 

жастардың өнерін ортаға салу еді. Жастардың өнерге деген қызығушылығын 

оятып, жан-жақты қабілетті, шығармашыл жастарды тәрбиелеу. 

Шығармашылық байқауға балалар бар күш жігерін салып, өздерінің өнерлі 

екендіктерін көрсете алды. Байқау әртүрлі жанрларда өтті.  

1. Жазушылар;  

2. Ақындар; 

3. Бишілер; 

4. Дебат;  

5. Мәнерлеп оқу; 

6. Аспазшылық; 

7. Қолөнер; 

8. Жайдарман; 

9. Вокаль; 

10. Болашақ жобасы; 

11. Конференция 

Осы аталған жанрлар бойынша балаларға тек екі жанрды таңдауға 

мүмкіндік берілді. Байқау шарты бойынша тек 45 минут берілді. Берілген 

жұмыс уақытылы аяқталмаса қабылданбайды. Балалар әр түрлі жанрлар 

бойынша жарыстарға қатысып, өздерінің жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар 

екендіктерін көрсете алды.  Арман аралы «Балдәурен» менің шабытыма шабыт 

қосып, қанаттандырады. Жазушылар бойынша жүлделі орынға ие болдым. 

Балдәурендегі әр күнім қызыққа толы. Мен бақытты баламын. 

Ұйымдастырушы-ұстаздарыма алғысым шексіз!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

«Түркістаным тірегім!» өлкемен танысу кеші 

Түркістан – түркі халықтары-

ның, одан да кеңірек айтсақ, Шығыс 

халықтарының ақ ордасы, астанасы 

болғанын аңғарамыз. Тарихи 

құжаттар Түркістандағы Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесінің сол тұста-

ақ әлемге белгілі болғанын 

растайды. Түркістан тәуелсіздікке 

дейін де біздің рухани астанамыз деп 

аталып келді. Түркі әлемінің 

талбесігі, тірегі болатындай міндет 

арқалаған Түркістан өз халінше дамыды, мәдени, сауда орта -

лығына айналып, өсті, халқының саны да артты. Ендігі жерде 

оның рухани, экономикалық әлеуетін одан әрі өрістету үшін өз 

алдына облыс орталығы етіп құрылып жатқаны өте батыл әрі 

маңызды қадам. 

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. Әр бала өзінің тарихын 

білуге міндетті. Ұлтжанды патриот ұрпақты тәрбиелеу, жерді, 

отанды сүюге ынталандыру баршамызға міндет.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

«Champion» СМ ашылуы мен жабылу 

салтанаты 

 

Чемпиондар ойыны,   

Көптен күткен мереке. 

Шақырады баршаңды, 

Толсыншы құт береке.  

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 

оқушыларды ұйымшылдыққа, шыдамдылыққа тәрбиеленеді. Тартысқа 

толы өткен СМ ойындарымыздың жеңімпаздарын анықтап жабылу 

салтанатында марапаттады. Оқушыларды салауатты өмір салтын ұстануға 

шақырды. Шынықсаң шымыр боларсың. 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

 «Citius, forties, altius» спорттық ойыны 
                 Спорт, спорт, спорт  

Денсаулыққа пайдалы 

Секірткен де, жүгірткенде 

 Жаттықтырған адамды 

 «Gitius, fortius, altius» спорттық  

ойыны  топтар арасында өтеді. Әр 

сайысқа әр топтан 4 ұл, 4 қыз қатысады. 

Алдымен командалар спорттық жарысқа қатысуға дайындалып 

болған соң,  спорт нұсқаушылар қауіпсіздік ережесін түсіндіріп, 

ойынның ережесін айтып көрсеткені бойынша  тапсырмаларды 

орындауы қажет. Спорттық сайыста жеңіске жеткен және 

тапсырманы орындаған топқа әр сайысқа 1 ұпайдан беріліп отырады. 

Ойын жалпы 5 кезеңнен тұрды.                   

1)  «Кім шапшаң»  

2) «Кім жылдам?»  

3) «Секіртпемен (скакалка) секіріп жүгіру 

4)  «Кім епті» 

5) «Кім қырағы»  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

БАЛДӘУРЕН-  

тынысы 

      

 

«Happy birthday» туған күн иелеріне 

арналған кеш 
Туған күн адам баласының асыға 

күтетін ең керемет мерекесінің бірі. 

Жылына бір келетін бұл мерекеде әркім 

әртүрлі жағдайда күтіп алады. Ал біздің 

орталықта әр баланың есінде мәңгі 

сақталып, ерекше естеліктерге толы кеш 

болып өтеді. Дәмді етіп пісірілген бәліш, 

ерекше сахналық қойылым, кереметтей 

ізгі тілектер бәрі-бәрі осы кештің иелеріне 

арналады. 12-ауысым барысында өз туған 

күнін 260 баламен бірге тойлап, сыйлықтар алып, ерекше көңілді кештің 

қонағы атанады.    

Бұл ауысымның туған күн иелеріне арналған қойылымы «Рататуй» 

мултьфилмінің кейіпкерлері болып киінген ұйымдастырушы-ұстаздар 

мен оқушылардың «Торттатуй» атты көңілді сахналық көрінісімен 

басталды. Тышқан Реми ерекше аспаз. Ол өзінің сүйікті аспаздық шоуын 

көріп, дәмдеуіш немесе жаңа өнім алу үшін өз өмірін қауіпке тігуге дайын. 

Реми дәмді түсінбейтін және оның тамақ дайындауға құштарлығын 

қабылдамайтын туыстарымен тұрады. Реми кенеттен мейрамхананың ас 

үйіне кіргенде, ол өз мүмкіндігін сынап көруге шешім қабылдайды. Дәл 

осылай қойылым жалғасын тапты. Ұйымдастырушы-ұстаздарымызға 

мың алғыс, керемет кештің куәсі болдық. 
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«Өлең – сөздің патшасы» көркемсөз 

оқу шеберлерінің сайысы 
 

Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы, 

Қиыннан қиыстырар ер данасы. 

Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, 

Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы.  

 

 

 
Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы, 

Сонда да солардың бар таңдамасы. 

Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын 

Қазақтың келістірер қай баласы? 

 

 
- деп қазақтың ұлы 

ақыны Абай Құнанбаев 

жырлағандай орталығымызда 

оқушылар арасында көркем оқу 

шеберлерінің өзара сайысы болып 

өтті. Сайыс барысында оқушылар 

ақын-жазушылардың өлеңдері мен 

шығармаларынан үзінділер оқыды. 

Тыңдайтын құлақ болса, Мен 

жырлауға әзірмін! – дегендей 

оқушыларымыз бірі-бірінен 

анталап озып тұрды. Поэзия жанры 

жаныңды жадыратып сала берді. 
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«Лингвист» көңілді ринг зияткерлік 

сайысы 
15-қыркүйек күні жоғарғы топтар 

арасында «Лингвист» көңілді ринг 

зияткерлік сайысы өтті. Жалпы 

сайысқа 4 команда қатысты. Олар 

«Буревестник», «Сокол», «Жаворонок», 

«Фламинго» командалары. Ойынымыз 

3 турдан тұрды. 1 және 2 турға 

командалар екі-екі командадан 

қатысты. Әрбір дұрыс жауапқа 10 балл 

берілді. Екі тур бойынша жеңген 

командалар үшінші турда өзара 

бақ сынасты. Оқушыларға 

қойылған сұрақтар тікелей 

оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерінің дамуына, 

ойшылдылыққа, жылдамдыққа 

тәрбиелейді. Сайысымыз өте 

керемет және тартысқа толы 

болды. Ойынымыздың жеңімпазы 

«Буревестник» командасы болды.  
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 «Сіз білесіз бе?» танымдық ойыны 
  Ойын – баланың жас ерекшелігіне 

қарамайтын, адамның көңіл-күйін 

көтеретін ерекше құбылыс. Әсіресе, 

балалардың таным мүшелерін және де 

шығармашылық қабілеттерін дамыту 

мақсатында танымдық-шығармашылық 

ойындар қолданудың маңызы зор. 

Танымдық ойындар бала бойына 

төзімділікті, алғырлықты, тапқырлық 

пен ұқыптылықты, ізденімпаздық пен іскерлікті, дүниетанымының 

кеңеюіне, сондай –ақ басқада сапалы қасиеттерді сіңіріп берудегі тиімді 

әдістердің бірі. 

«Сіз білесіз бе?» 

танымдық ойыны. Балалар 

жас ерекшеліктеріне қарай 

топтастырылып, өзара 

бақтарын сынады. Түрлі 

сұрақтар, мақал-мәтелдер, 

жұмбақтар жасырылынды. 

Ойын тартысқа толы болды. 

Барлық топ өздерінің 

ұйымшылдығын, татулығын 

көрсетті.          
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Мерейлі отбасы! Төлеби аудандық 

психологтарымен кездесуі  

Бақытты әрі берік шаңырақ – еліміздің 

игілігі мен өркендеуінің кепілі.  Елбасының 

тапсырмасымен елімізде Отбасы күні бекітілді, 

ол Қазақстанда жыл сайын қыркүйектің екінші 

жексенбісінде атап өтілетін болды. Отбасы күні 

біздің қоғамымызда руханилықты, өнегелілікті 

нығайтуға, ерлі-зайыптылар жауапкершілігінің 

маңыздылығын сөзсіз мойындауға ықпал етеді. 

Орталығымызда Отбасы күніне орай «Мерейлі 

отбасы» тақырыбында балдәурендіктер мен 

психологтардың кездесуі өтті. Кездесудің мақсаты: Отанға деген 

сүйіспеншілік отбасынан басталады. Туған шаңырақтан алған тәрбие - 

бұл барша халқымыздың бақуатты да табысты болашағының кепілі. 

Отбасылық құндылықтарды, көпбалалықты насихаттау - бұл біздің 

мемлекетіміздің ең басты міндеттерінің бірі. Отбасы, махаббат және 

адалдық күні. Біз барлық оқушыларымызға мықты және мінсіз 

отбасылық қарым-қатынас тілейміз. Отбасында тек адалдық, 

сүйіспеншілік, жанашырлық пен сенімділік болсын. Баршаңызды 

Отбасы күнімен құттықтаймыз. Әр үйде бейбітшілік, жақсылық, қуаныш 

пен бақыт орнасын!  
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Жыр алыбы 
 

Қазақ поэзиясында үлкен 

қолтаңба қалдырған ақындары-  

мыздың өлеңдері мен шығарма-

ларын білмейтін қазақ жоқ шығар. 

Жыр алыптары – Абай Құнанбаев, 

Ыбырай Алтынсарин, Мұқағали 

Мақатаев, Мұқтар Шахановтардың 

өмірі, шығармашылықтарымен 

таныстыру, поэзияға деген қызы-

ғушылықтарын арттыру, өлеңдерін мәнерлеп оқуға дағдыландыру 

мақсатында «Жыр алыбы» 

тақырыбында кітапхана және 

жас тілшілер шеберханасы 

өткізілді. Оқушылар түрлі 

қызықты тапсырмаларды 

орындап, түрлі ақындары-

мыздың өлең-жырларынан 

үзінділер оқыды.   

 

Үш бақытым 

 

Ең бірінші бақытым – Халқым менің, 

Соған берем ойымның алтын кенін. 

Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, 

Қымбатырақ алтыннан нарқым менің 

 

Ал екінші бақытым – Тілім менің, 

Тас жүректі тілімммен тілімдедім. 

Кей-кейде дүниеден түңілсемде, 

Қасиетті тілімнен түңілмедім. 

 

Бақытым бар үшінші – Отан деген, 

Құдай деген кім десе, Отан дер ем! 

Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? 

Ойланбай-ақ кел дағы от ал менен 
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«TurStar» жаяу туризм 

Туризм – адамның бос 

уақытындағы саяхаты, белсенді 

демалыстың бір түрі. Туризм – 

халықтың рекреациялық 

қажеттілігін, денсаулығын жақсарту, 

күш-қуатын қалпына келтіру, т.б. 

қанағаттандырудың ең тиімді жолы. 

Өзінің физикалық күш-қуатын 

жұмсау арқылы бағыт бойынша 

саяхаттау түрлерін туризмнің белсенді 

түрлері дейміз. Туризмнің 

белсенді түрлеріне жаяу, шаңғы, 

тау, су, велосипед және бағыттың 

бойында құрамдасқан туристік 

саяхаттардың басқада түрлері 

жатады. Кейде жоспарлы түрде 

жүргізілетін туристік саяхаттар 

барысында  көлік түрлерін 

пайдаланатын туризмнің белсенді түрлеріне жатқызылады. 

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.  
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«Екі жұлдыз» сайысы 

Қазақтың қасиетті даласында, 

Балдәуренде топтардың арасында, 

Бар өнерін салуға әзер отыр, 

«Екі жұлдыз» дүлділдер додасында 

 

Бірі әнші, бірі күйші, енді бірі биші боп, 

Бар өнерін ортаға әкеп салады. 

Әр баланы бөліп жармай әділмен, 

Бағалай біл әділ- қазы алқасы. 

Қыркүйек айының 18-

жұлдызында топтар арасында 

«Екі жұлдыз» сайысы болып өтті. 

Жас достарымыз өздерінің топ 

жетекші ағай-апайларымен бірге, 

ән, ырғақты би, немесе 

қойылымнан үзінді орындауы 

шарт болды. Барынша қызу 

дайындықпен келген әр топ өзінің 

жеке орындауларын ортаға 

салды. Сайыс жеңімпазы «Опмай-

опмай» әнімен 7-топ демалушысы 

Саят пен ұйымдастырушы-ұстазы Ұлжан апай. 
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«Вместе Ярче» флешмоб конкурсы 
Мың бұралу аз екен бұл өнерге, 

Балқу керек жан-дүниеңмен әуенге. 

Бар сезімді көрерменге жеткізу, 

Мақсат екен орындалған әр биде.  

 

Бүгін бізде - ФЛЭШМОБ!  

«Флэшмоб» сөзі ағылшын тілінен 

аударғанда - "жарқын сәт, топ адам" 

деген мағынаны береді. Бір мезетте көпшілік бір орынға жиналып, бірдей 

қимыл-қозғалыс жасап, санаулы уақытта қайта тарап кету – бұл флешмобтың 

негізгі ережесі.  Біздің орталықта оқушылар арасында өз топтарымен бірге 

бірдей ырғақты би билеп, өздерінің бірегейлігін көрсететін «Вместе Ярче» 

флешмобы ауысым барысында ұйымдастырылды. Оқушылар өздерінің бар 

өнерін ортаға салып топ болып сынға түсті. Жалпы сайыс қорытындысы 

бойынша 2-4 топтар жеңіске жетті. Әсем ән, көңілді би кез-келген жанның 

жанарын жадыратып, ерекше көңіл-күй қонақтарымызға сыйланды.  
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Міне, 20 күнге созылған күз 

мезгілінің алғашқы ауысымы 12 ауысым 

«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте!» 

лингвистикалық турнирі де аяқталды. 

Жас Балдәурендік достарымыздың 

демалыстары қызыққа толы, әрі есте 

қалардай өткеніне сеніміміз мол. Ауысым 

барысында өзінің ұйымшылдығымен, 

белсенділігімен көзге түскен 

оқушыларымыз «Қазақстанның жас 

патриоттар Академиясына» қабылданды. 

20 күн бойы ұйымдастырушы-

ұстаздарымызға көмегін беріп, оқушылардың демалыстарының сапалы 

өтуіне атсалысқан «Сенім» ұйымының президенті мен министрлеріне 

айтар алғысымыз шексіз.  
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Ауысым барысындағы қызыққа 

толы сәттер, көңілді диско-фиеста, түрлі 

іс-шаралар мен тартысқа толы 

жарыстар бәрі, бәрі де 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!  
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ӘЛІП Егемберді Тұрсынбекұлы, 

«Балдәурен» РОСО филиалының тәрбие  

кешенінің меңгерушісі. 

Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

 

Ұстаз – ұлы тұлға 
 

 

«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» деп ұлы Абай айтып 

кеткендей білімді де білгір шәкірт тәрбиелеу ұстаздан басталары сөзсіз. 

Ұстаз-киелі ұғым. Осы ұлағатты сөздің астарында білімділік те, 

ақылдылық та, мейірімділік те, зерделік те бәрі-бәрі табылады. 

Болашақтың басшысын да, данасы мен ғалымын да, еңбекқор егіншісін де 

тәрбиелейтін – ол ұстаз! Ұстаз – жүрек жылуын, мейірім шуағын, 

адамгершілік қасиеттерін баланың бойына дарытуға бар саналы ғұмырын 

арнайтын жан. Мұғалім алдына келген әр үйдің бір-бір еркесін басынан 

сипап, өз аузынан шыққан сөздің олар үшін үлкен заңдылық екенін, оны 

орындау керектігіне өз шеберлігімен иландыра біледі. Менің ойымша кез-

келген мұғалім ұстаз бола алмайды. Себебі ұстаздық тағылымы үлкен 

өнер. Ал өнерлі болу кез-келген адамға қона бермейді.  Әрине, Ғафу 

Қайырбеков ағамыз айтқандай, ұстаз болу үшін жүректің батырлығы, 

сезімнің ақындығы, күн шуағындай алтын мінез керек. Сол үшін де біз 

ұстаздарымызды құрметтейміз!  

 «Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім -  

мектептің жүрегі» - деп қазақтың аса көрнекті ағартушы-педагогы, 

жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсарин 

айтқандай мектептің жүрегі бола білген ұстаздарымызға айтар 

алғысымыз шексіз. Әр бала ең алғаш мектеп табалдырығын аттаған 

күннен өзінің алғашқы мұғалімі кім екенін, қандай екенін бала көзімен 

бағалап, ең жақын адамындай жақсы көріп суреттеп айтып келеді. 

Осының өзі мұғалім үшін бір ғанибет көрініс.  

Құрметті Балдәурендік ұстаздар қауымы! 

Сіздерді қазан айының алғашқы сенбісімен тұспа-тұс келетін төл 

мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз! Еліміздің болашағы 

жас ұрпақты тәрбиелеуде аянбай еңбек ете беріңіздер. Білім атты 

теңізде қанаттарыңыз талмай, шабыттарыңызға шабыт қосылып, тек 

биік белестерден көрініңіздер. Ұстаздар күні құтты болсын! 
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Түркістан облысы, Төлеби ауданы 

Қызықты үйірмелер - 

Балдәуренде 

 

«Балдәурен» - атының өзі айтып 

тұрғандай, балалық шақтың бал дәурені. 

Жалпы жыл сайын 16 ауысымда балалар 

келіп, 20 күндік өзінің демалыстарын 

қызықты өткізеді. Біздің орталықтың басты 

ерекшелігі – орталыққа келген әр баланың 

әрбір күнін ойынға, сабаққа, үйірмелерге 

және де 

сауықтыру шараларына бөліп, өмірінің 

қайталанбас естеліктеріне айналдыру.  

Үйірме – баланың бос уақытының 

тиімді өтуінің негізі болып табылады. 

«Қол өнер», «Шебер қолдар», «Фитнес», 

«Жайдарман», «Үстел үсті ойындары», 

«Волейбол», «Футбол» және т.б қызығушылық үйірмелері жұмыс жасайды. 

Жыл мезгілдеріне қарай үйірмелер де өзгеріп отырады. Бала жаз мезгілінде 

дала ойындарына қатысса, қыста «Сырғанақ», «Шаңғы тебу» және т.б 

үйірмелерге қатысады. Балалар сабақтан бос уақыттарына өздері қалаған 

үйірмелеріне қатысып, уақыттарын тиімді өткізеді. Бір үйірмеден екінші 

үйірмеге ауысуға тыйым салынады.  Шынықсаң шымыр боларсың – демекші, 

балалар үшін спорттық үйірмелердің алар орны ерекше. 20 күн бойы жалғасын 

тапқан үйірмеден бала міндетті түрде өзіне қажеттіні үйреніп, болашақта сол 

үйренгенін ары қарай дамытады деген ойдамыз. 
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