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СƏЛЕМ, БАЛАЛАР!!!

Құрметті ұстаздар!!! Қымбатты оқушылар жəне ата-аналар!!!

«WUNDERKIND» журналы балалардың өздері жазған тырнақалды 

туындыларын, оқушылардың шығармашылығын насихаттайды, дарынды 

жəне талантты балалардың жан-жақты көрінуіне де қолдау көрсетеді.

Осы журналда көптеген қызықты айдарлармен таныса аласыздар. 

Еліміздің түпкір-түпкірінен жиналған оқушылар мен олардың ұстаздары 

туралы баян етіледі. 

Журналда мақалалар, əңгімелер, оқиғалар, т.б. қарапайым тілде 

ұсынылады. Сондықтан, балалар, көпшіліктерің бұл журналды өздерің оқи 

аласыңдар. Балалар үшін де, ересектер үшін де қызықты нəрселердің 

көп екендігін көресіздер.

«WUNDERKIND» дарынды жəне таланттыларға арналған журнал, №0008

Журнал Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар 

министрлігінде тіркеліп, Ақпарат коммитеті, Мерзімді баспасөз басылымын, 

ақпарат агенттігін жəне желілік басылымды есепке қою, қайта есепке қою 

туралы №17551-Ж куəлігі берілген, Астана қаласы, 20.02.2019 ж.
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Балам ақылды боп өссін десеңіз...

Баласының ақылды боп өскенін қаламайтын ата-ана жоқ шығар. Сəбиім бала-бақшада 
тəрбиелі, мектепте өзге балалардан алғыр болса, университетті үздік бітірсе, жұмысқа оңай 

орналасса деген армандар кей ананың жүрегіне нəрестесін дүниеге əкелген сəттен ұялап 
жатады. Ал енді біреулер балам 4 жасында фортепианода ойнауды толық меңгеріп, 5 жасында 

өзінің музыкалық шығармаларын жаза бастаған Моцарт секілді даңқты музыкант болса 
екен десе, тағы бір ата-аналар балам сөйлеуден бұрын сурет салуды меңгерген, 12 жасында 
қалыптасқан суретші атана бастаған Пабло Пикассо секілді əлемді таңғалдырса дейді. Ең 

қызығы, біреулер ондай дарынды балаларды тума талант десе, енді біреулер олар сол 
дəрежеге ата-анасының, айналасының тəрбиесінің арқасында жеткен деседі. Бұл талас күні 
бүгінге дейін толастамай келеді. Дегенмен, көптеген ғалымдар, бала тəрбиесінің мамандары 
баланы гений етіп тəрбиелеуге болатынын дəлелдеп үлгерді. Əрине ол үшін тəрбие өте ерте, 

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) айтқандай сəби ана құрсағына біткен сəттен басталуы 
керек. Түркі халқының ойшылы Жүсіп Баласағұнның «Құрсақта біткен қылық, қара жерге 

бірге кіреді» деген сөзі де тегін болмаса керек. Оны бабамыз сонау орта ғасырда айтса, 
ғалымдарымыз ақиқат екенін ғылыми түрде бүгін дəлелдеп берді. Жапон дарынды 

балаларын тəрбиелеуші, «Sony» корпорациясының негізін қалаушы Масару Ибука да өзінің 
«Үштен кейін кеш» («Kindergarten Is Too Late» by Masaru Ibuka) кітабында баланың негізінен 
үш жасқа дейін қалыптасып болатынын айтады. Дəл осы үш жасқа дейін баланың мінезі де, 

болмыса да, алғыр немесе əлжуаз болатындығы да анықталады екен. Сондықтан ата-ана 
балаға негізгі тəрбиені үш жасына дейін беруі керек. Ал одан кейін балаға тек бағыт-бағдар 

беруші ғана болып қалады.

Ислам əлемі үшін де «вундеркинд бала» таңсық дүние емес. Өйткені, дінімізде Құранды ең 
ертесі 3-4 жасында жатқа білген балалар болған. Имам Шафиғи секілді ғалымдардың бала 

кезіндегі алғырлығы сондай, кітапты бір оқып жаттап алған деседі. Ендеше, баланың 
ақылды болып қалыптасуы өз қолымызда, өз тəрбиемізге байланысты екен. Оған бір ғана 

мысал ретінде классикалық музыка шебері Моцарттың бала кезін алуға болады. Моцарт ана 
құрсағында жатқан сəттен музыкант əкесі ойнаған небір шығармаларды тыңдады. Дүниеге 

келгеннен кейін де күнұзақ əке жанында болып, əпкесі үйренген нəрселерді бұл да үйрене 
берді. Нəтижесінде, үш жасында ата-анасын, бес жасында əлемді таңғалдырды.

Америкалық докторлар Майкл Ройзен мен Мехмед Оз «Сіз бала тəрбиелеп отырсыз» атті 
кітабында баланың жылдам дамуы үшін əр ата-ана қолдануы тиіс мынандай 8 факторды 

атап көрсетеді:

1. Ойынға қызығушылығын арттыру
Кішкентай бала уақытының көбін ойынмен өткізуі керек. Осы ойын арқылы ғана сəбидің 

əлемді тануға деген қызығушылығы оянады. Ал жан-жағындағы дүниелерді тануға 
қызығушылығы оянған сəттен ол ертең білім алғаннан лəззат алатын деңгейге жетеді.
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2. Көп кітап оқып беру
Кіп-кішкентай болғанына қарамастан балаға мүмкіндігінше көп оқып беру керек. Бала 

ештеңе түсінбегендей, тіпті естімей отырғандай көрінуі мүмкін. Бірақ олай емес, баланың 
миы сырттан келген барлық ақпаратты қабылдап жатады. Баланың сөздік қоры естіген 

сөздерінен тұрады. Оған қаншалықты көп оқып берген сайын, баланың білетін сөздері ұлғая 
береді, тілдік мүмкіндіктері жоғарылайды.

3. Сөзге көп тарту
Жауап бере алмайды ғой деп, онымен сөйлеспей қоятын ата-аналар қатты қателеседі. 

Керісінше, баланы жиі сөзге тартып, оның жауап бере алмайтынын білсең де, сұрақтар қойып 
отыру керек. Мысалы: «Мысықтың қарны ашқан сияқты, тамақтандырамыз ба?» деп 

сұраған дұрыс та, «Мысықтың қарны ашыпты, тамақтандырайық» деген дұрыс емес. Бала 
өзіне ата-анасының көңіл бөліп жатқанын қатты сезеді. Сол арқылы сөйлеуге талпынысы 

ерте оянады.

4. Өзге дыбыстардың болуына жол бермеу
Баламен əңгімелесу, сөйлесу барысында теледидар қосып қою немесе музыка тыңдау секілді 
қосымша əрекеттерге бармаған жөн. Ол баланың қабылдауы тиіс ақпараттарына кедергісін 
келтіреді. Бала бөлмесінде теледидардың болмағаны жақсы. Зерттеу жұмыстары бөлмесінде 

теледидары бар балалардың сабаққа қабілеті төмен, толықтыққа бейім екенін дəлелдеді.

5. Шығармашылықпен айналысу
Кез келген шығармашылық іс баланың ойлау жүйесін дамытады. Сурет салу, сызу, 

ермексазбен мүсіндер жасау секілді қызықты істерге баланы үйретіп, қанша айналысса да 
шектемеу керек.

6. Көрсету, түсіндіру
Үйде де, далада да баланы қоршаған əлеммен таныстырып отыру қажет. Кей ерекше 

заттарды көрсетіп, олардың мəн-мағынасын түсіндірген дұрыс. Сəбидің назарын əсіресе, 
өзгеріп жатқан дүниелерге аударған жақсы. Мысалы, жапырақтардың қалай сарғайғанын, 

құстардың неге сайрағанын, ағаштардың қалай бүршік жарғанын бақылату баланың дамуы 
үшін өте пайдалы.

7. Дұрыс тамақтану мен құнарлы тағам таңдауға көңіл бөлу
Мысалы, балық майы мидың жақсы жұмыс істеуіне өте пайдалы. Мұны зерттеулер де 

дəлелдеген. 

8. Сабырлық таныту əрі үлгі бола білу
Баланы өте жылдам дамытуға асықпау керек. Əсіресе сəби бір жасқа келгенге дейін онымен 

баяу сөйлесіп, əр сөзді қайта-қайта қайталап, түсіндіріп отыру қажет. Əрине, бала ата-
анасының істегенін қайталайды. Сондықтан балам жақсы болсын десеңіз, өзіңіз жақсы 

болуға тиіссіз. Қазіргі күннің тағы бір үлкен мəселесі кей аналардың балалары үшке келіп 
үлгерместен жұмысқа шығып кетуі болып саналады. Ондай жағдайда сəбилеріне тəрбиеші 

жалдайды немесе балабақшаға жібереді. Міне, осы сəттен ата-ананың балаға жеткілікті көңіл 
бөлмеуі басталады да, ол өз бетімен өсе бастайды. Əрине, балаға тəрбиені ананың өзі бергені 

жақсы, дегенмен өмірдегі түрлі жағдайларға байланысты тəрбиешінің көмегіне жүгінуге тура 
келсе, оны дұрыстап таңдаған жөн. Ақшаны аз талап етеді деп, өмірлік көзқарасы əлі толық 
қалыптасып болмаған оқушы немесе студент қыздарға баланы сеніп тапсыруға болмайды. 

Пушкиннің тəрбиешісі Арина Родионовна естеріңізде болар? Пушкин ол айтқан ертегілермен 
ер жетті, “ақын болуыма себепкер” деп сол ғажап тəрбиешісіне мəңгілік қарыздар болып өтті, 

қаншама өлеңін арнады. Немесе Лев Толстойдың балаларының ағылшын тілін меңгеріп, 
ертегілерді түпнұсқадан оқуы үшін сонау Англиядан ағылшын қызы Ханнаны тəрбиеші етіп 
алуын айтыңыз. Мұның бəрі тегін емес. Тұлғаның жақсы болып қалыптасуында тəрбиешінің 

рөлі өте үлкен. Ол адам балаға ізгіліктің дəнін себетіндей дана болуы тиіс. Сол сияқты 
балабақшаны да дұрыстап таңдауға көңіл бөлу қажет.

Алла біздердің салиқалы, ақылды, ғалым перзенттердің ата-анасы болуымызды нəсіп етсін!

Марфуға ШАПИЯН
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Нұржан Мерей Ерланқызы 
Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, № 32 жалпы білім беретін мектептің  1 «А» сынып 

оқушысы. Алғашқы ұстазы Имашева Анар Ануарбекқызы.  Мерей кішкентай  күннен 

бастап өзінің ерекше сурет салуға деген қызығушылығын көрсетіп келеді. Сонымен 

қатар Мерейдің  сабаққа деген ынтысы мен талабы зор. Оқуда белсенділердің бірі. 

Болашақта мектептің, сыныбының абыройын асқақтататын шəкірттердің бірі 

болатыны анық.  Сурет салу- ойлауды, сөйлеуді, көруді жəне мидың екі жарты 

шарларын, яғни екі мидың бөлігін дамытады. Бала сурет салған сайын мидағы 

шығармашылық, өнерпаздық нейрондар бір-бірімен байланысады. Болашақта бала 

сурет салу процесінде нақты нəтиже алады. Бала алдына мақсат қоюды, сол қойған 

мақсатқа қадам арқылы жетуге үйренеді. Жəне баланы тыныштыққа үйретеді.                                                                                                                              

Анасы Мерейдің бойынан сурет салуға деген қызығушылықты байқап, қосымша сурет 

үйірмелеріне қатыстырған. Суреттен өткен бірнеше онлайн жарыстардың жеңімпазы. 

Сол кезден бастап Мерейдің сурет салуға деген қызығушылығы да, талабы да арта 

түскен. Талабыңа нұр жаусын, Мерей! 
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 Алматы қаласы           , Жетісу ауданы        , 
№177 жалпы білім         беретін мектептің            4 «Б» сынып оқушысы         :

Таңат  Нұрасыл  Тұрсынұлы.
                                                                                      

   Мінездеме
     Таңат Нұрасыл Тұрсынұлы 2010 жылы 25 қыркүйекте туылған. Ұлты қазақ. 2017 жылы 1 

қыркүйекте осы аталған мектепке 1-сыныпқа қабылданды. Нұрасыл толық отбасынан шыққан, 
əлеуметтік жағдайы жақсы,көп балалы отбасында тəрбиеленіп келеді. Ата-анасы бала тəрбиесімен 

айналысып жүрген мемлекеттік қызметкерлер.Денсаулық жағдайы жақсы. Бейімділігі мен 
белсенділігі жоғары.  Математика,əдебиет, сурет сабақтарын ұнатады, əдеби шығармалар оқығанды 

жақсы көреді. Үй жұмысын жүйелі түрде орындап отырады. Көптеген қашықтық 
олимпиадаларға,байқауларға  қатысып, бас жүлде ,I,II дəрежелі орындарға ие болған. Оқу үлгерімі 

бойынша үздік оқушылар қатарында. Сабақтарын дамыту мақсатында мұғалімдерден қосымша 
тапсырма алып ,орындағанды ұнатады. Тəртібі  өте жақсы. Сабақтан себепсіз қалмайды. Өзіне 

берілген тапсырманы бұлжытпай өз уақытында  орындап отырады. Қоғамдық бағыттағы пəндерге, 
əсіресе  математика,  ағылшын тілі, орыс тілі   пəндеріне қызығушылығы жоғары.    Өзіне ұнаған 
сабақтарына қызығушылығы болса өз бетімен тапсырманы орындағанды ұнатады. Үйге берілген 

тапсырмаларды  уақытылы орындап келеді.
     Нұрасыл оқу бағдарламасын толықтай меңгеріп келеді. Мектепте өткізілген мерекелік іс-

шаралар, ашық сабақтар, сыныптан тыс іс шаралардан қалмай қатысып, өзін көрсетіп 
жүр.Қоғамдық жұмыстарға белсене араласады. Кез келген іске жауапкершілікпен, ұқыптылықпен 

қарайды.  Сабақ үстінде де , сыныптан тыс жұмыстарда да өзін байсалды, жинақы, салмақты 
ұстайды. Нұрасыл мұғалімдермен, сыныптағы басқа оқушылармен жақсы қарым қатынаста.Мінезі 

салмақты, биязы, сабырлы, адамдармен тез тіл табыса алады, үлкенді құрметтеп, кішіні сыйлай 
алады. Ақкөңіл, адамгершілігі мол. Өз жұмысына ынталы. Қиын жағдайда əрдайым достарына 

көмектесіп, қол ұшын береді. Достарының арасында сыйлы жəне олардың зор ықыласына бөленген. 
Айтылған сындарға ренішпен қарамай, өз қателіктерін жөндеуге тырысады. Бос уақытта кітап 

оқуды ұнатады, ата-анасына, бауырларына көмектеседі. Шығармашылық қиялы дамыған.
      Біз, Нұрасылдың ұстаздары, оның болашақта білімді де саналы азамат  болатынына сенім 

білдіреміз.

                                                                                                                Сынып жетекшісі: М.Б.Кутжанова.
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Мен Бірлестік Нүрия  №32 жалпы білім беретін мектептің 

1 «А» сынып оқушысымын. 

Мені  жала жүзімен қарсы алып, білім нəрімен сусындатып жүрген Имашева Анар 

Ануарбековна. Ұстазымның əр сабағын ықыласпен тыңдап отырамын.   Мен əн 

сабағын жақсы көремін. Əкем мені домбыра үйірмесіне апарды. Қазігі таңда омбыра 

үйірмесіне қатысып жүрмін.  Себебі əкем былай деді: - Домбыра — қазақ халқының 

ең кең тараған музыкалық аспабы. Ол – қазақтар өмірінде маңызды орын алатын, 

өзіндік музыкалық сипаты бар аспап. Нағыз қазақ қазақ емес, Нағыз қазақ домбыра.- 

деді. Содан бері домбырамен күй тартқанды үйреніп келемін. Домбыра үйірмесінен 

басқа да сайыстарға, онлайн сайыстарға  қатысып жүрмін. Қатысқан сайыстарымнан  

алғыс хаттар, мақтау қағаздарына ие  болдым. Алда да өнерімді шыңдай түсу үшін 

көптеген сайыстарға қатысамын. 
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Мен Нұржан Айбол  Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, №32 жалпы білім 

беретін мектептің 1 «А» сынып оқушысымын. Алғашқы ұстазым Имашева Анар 

Ануарбекқызы. Ұстазымның айтқан əр сөзін санама құйып, мұқият тыңдаймын. Мен 

кішкентай кезімнен табиғатта серуендеуді жəне өлең оқығанды ұнатамын. Өлең 

оқысам жаным жай тауып, керемет бір сезімге бөленемін.  Өлең – шағын көлемді 

поэзиялық шығарма. Ырғағы мен ұйқасы қалыпқа түскен, шумағы мен бунағы белгілі 

тəртіпке бағынған нақысты сөздер тізбегі. Өлеңнің түрлері мен жанрлары əр алуан 

болып келеді. Бірақ мен балаларға арналған өлеңдерді жатқа оқығанды ұнатамын.  

Болашақта еліме қызмет көрсету үшін қазақтың атақты ақын- жазушыларының 

өлеңдерін оқып, бойыма сіңіремін. 
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         Мен Мейрамбай Еңлік Ілиясқызы Алматы қаласында 

тұрамын. Жасым 3-те. Отбасымда əкем, анам, əпкем жəне інім бар. Мен үйдің 

ортаншысымын. Мен өте зерек, ақылдымын.  Кішкентай кезімнен бастап əр түрлі 

кейіпте суретке түскенді ұнатамын. Мен мультфильм көргенді жəне сурет салып, əн 

айтып сəн үлгісін көрсеткенді ұнатамын. Мен əртүрлі сайыстарға қатысып жүлделі 

орындарға ие болып келемін. Ең алғашқы конкурс «Miss Sirius - 2020», 

«Malyshka.rapunsel», «Organization_ritmika» бұл конкурстан жеңіп «Мисс Модница» 

атағына ие болдым.  Сонымен қатар «Photomodel Sirius 2020» конкурсына қатысып 

сертификат алдым.  «Premium Models KZ» конкурсына қатысып жүлделі орынға ие 

болып «Fashion   kids» журналына жариялануға жолдама ұтып алдым. Қазіргі таңда 

«Қазақстанның ең əдемі қызы» конкурсына қатысып жатырмын.  Алда да əлі талай 

белестерді бағындырамын деп сенемін. 
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Мен Өтебай Назым Есболатқызы,

 №32 жалпы білім беретін мектептің 1 «А» сынып оқушысымын. 

Алғашқы ұстазым Имашева Анар Ануарбековна. Қазіргі таңда 

ұстазымыздан  қашықтықтан білім алып жатырмыз. Сабақты бар зейінімізді қойып, 

ықыласпен тыңдап аламыз. Мен өз ұстазымды жақсы көремін.                                                                                                                            

Мен кішкентайымнан өте зерек болғандықтан анам мені биге, фортепианоға жəне вокал 

үйірмелеріне қатыстырды.  Музыка адам сезімін, ойын, оның ерік-күшін дыбыстық 

формада суреттейтін қатынас құралы ретінде қызмет етеді. Адамның жан дүниесін, 

көңіл-күйін, сезімін бейнелеуде музыка оның сөйлеу тіліне, дəлірек айтқанда, өзін 

қоршаған ортаға эмоциялық қатынасын білдіретін сөйлеу интонациясына өте жақын 

келеді. Мен де өз көңіл- күйімді кейде музыка арқылы көрсетемін. Маған фортепианода 

ойнаған қатты ұнайды. Ол адамның дене бітіміне, саусақтарына тигізер пайдасы көп. 

Биге деген сүйіспеншілігімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Би адамның дене 

бітіміне, қимылдарына тигізер пайдасы өте зор. Мен өскенде атақты биші болғым 

келеді.  
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Мен Бижан Іңкəр Ерболқызы. 
Қаңтардың 18-ші жұлдызында Алматы қаласында дүниеге келдім.  

Алматы қаласы, Түрксіб ауданы  №32 жалпы білім беретін  мектептің  4 "Ж" сыныптың 
үздік  оқушысымын. Ұстазым Уаисова Гулаим Жанболатқызы. 

Сонымен қатар музыкалық мектепте  фортепианоның 4- 
сыныбында оқимын . Өзіме фортепианода ойнаған ұнайды. Би үйірмелеріне қатысамын. 

Мəнерлеп өлең оқуды сонымен қатар шығарма жазғандыда ұнатамын. Бос уақытымда 
көп кітаптар оқимын, сурет саламын жəне ермексаздан мүсіндер жасаймын. Осы уақыт 

аралығында алған жетістіктерім: 
Республикалық «QALAMGER.KZ» əдеби  танымдық порталы ұйымдастырған 

байқауына қатыстым. 
Республикалық «Сұңқар» интеллектуалды білім порталының  «Оқушының ғылыми 

жұмысы» конкурсында  I дəрежелі дипломмен марапатталдым.   
 «Ардақты менің ұстазым» күніне орай республикалық «Зияткер» ғылыми-əдістемелік 

ұйымдастыруымен өткен  мəнерлеп оқу аталымы бойынша   II дəрежелі дипломды 
иелендім 

«Ана тілім - ардағым» республикалық «Зияткер» ғылыми-əдістемелік ұйымдастыруымен 
өткен 1-4 сыныптар аралығындағы  мəнерлеп оқу аталымы бойынша II дəрежелі диплом. 

Мадақтама 3-орын  школьным конкурсе юных пианистов «Весеннее настроение». 
Мен өзіме сенемін. Бағындырар шыңдарым биік!!!!
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Менің есімім Əліп Асанəлі.
Мен Алматы қаласы, Түрксіб ауданында №32 жалпы білім беретін мектептің 

1"ғ" сынып оқушысымын. Ұстазым Исабекова Асия Серғазықызы. 

Мен сурет салғанды ұнатамын.Болашақта атақты суретші болғым келеді.
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Мен Қанабек Айзере, Алматы қаласы, 

Түрксіб ауданы №32жалпы білім беретін мектептің 1"ғ"сынып оқушысымын. 

Алғашқы мұғалімім Исабекова Асия Серғазықызы.

Мен сіздермен өзімнің туындыларымның бір бөлігімен бөліскім келеді.
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Мен Оңалбек Ақжүрек, Алматы қаласы, 

Түрксіб ауданы №32 жалпы білім беретін мектептің 1"ғ" сынып оқушысымын.

Білім нəрімен сусындатып жүрген ұстазым Исабекова Асия Серғазықызы. 

Мен кішкентайымнан өнерге жақын болып өстім.

2019жылы "IQ Star 2019" байқауында I -дəрежелі дипломмен марапатталдым.
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Мен Ералы Алина, Алматы қаласы, 

Түрксіб ауданында №32 жалпы білім беретін мектептің 1"ғ"сыныбында оқимын. 

Менің алғашқы ұстазым Исабекова Асия Серғазықызы. 

Маған бейнелеу өнері қатты ұнайды.

Мен көбіне өз елімнің рəміздерін,табиғатын саламын.

Болашақта бейнелеу өнеріне бір үлесімді қосатын боламын.
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Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Миялы ауылы, Миялы бөбекжай тəрбиеленушісі:

Алтынбек Асылым Əлиханқызы. 
Тəрбиешісі: Беркімбаева Алия Балтабайқызы.
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Ақтөбе облысы, Байғанин ауданы, Миялы ауылы, Миялы бөбекжай тəрбиеленушісі:

Зейнолла Қаракөзайым Саттарқызы. 
Тəрбиешісі: Беркімбаева Алия Балтабайқызы.

         
  Ана

1.Ана-менің жүрегім
Ана-менің тірегім

«Ана»- деп əн салам
Аналарға тамсанам

2.Ана-менен сіз биіксіз
Көп нəрсені көңілімізге түйіпсіз

Мен сізді жақсы көремін 
Сіздің тəрбиеңізбен өсіп өнемін.

Ақын балақай
1.Алақай қыс келді

Айнала аппақ күйші енді
Қыста бəріміз ойнаймыз
Ойынға бір тоймаймыз
2.Қандай əсем дала қар

Сұлу ғой ақша қар
Қыс мезгілі тамаша

Үлкендерде қуанады балаша
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Ибадат Арай Нұржанқызы 
01.01.2014 жылы Алматы облысы, Кербұлақ ауданы,

Шанханай ауылында дүниеге келген. Отбасында екінші қыз. Арай 2020-2021 

оқу жылында  Ш.Уалиханов атындағы орта мектебіне 1 сыныпқа 

қабылданды. Сыныптағы үздік оқушы. Арайдың оқу техникасымен қатар, жазу 

каллиграфиясы да жақсы. Кітап оқумен қатар сурет салумен айналысқанды ұнатады

Жетекшісі: Молдабалаева Алия Осанқызы.
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Жақсылық Санжар Жайықұлы 

Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, Кенгір селосы ЖОББМ -2мектеп. 6"Б"сынып 

оқушысы. Санжар əн айтуды,көркем сөз оқуды,бокспен айналысқанды жақсы көреді. 

Ол мектебінің мақтанышы, үздік оқушы. Алматы қаласы "Нұрлы Жастар-болашаққа 

жол бастар"-əн байқауынан бірінші орын, Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Жайрем, Жанарқа, 

Жезқазған, Сатпаев қалаларынан бокстан чемпион, Майра Ілиясова откизген "Жас 

толқын" балалар байқауынан бас жүлде, көркем сөз номинациясы бойынша бас жүлде 

иегері. Абая атамыздың Алматы қаласында өткен 175-жылдығына арналган көркем 

сөзден бас жүлде, жəне де "Дарынды бала" төс белгісімен марапатталған. Айта берсек 

жүлделі орындар, диплом, медальдар, мақтау қағаздары көп. Жарқын болашақ иегері.
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Мен Темірханова Еркежан Амирғалиқызы 2011жылы   

қаңтар айында дүниеге келдім.  Алматы қаласы, Түрксіб ауданы  №32 жалпы білім 

беретін  мектептің  4 "Ж" сыныптың үздік  оқушысымын.  Мен сурет салғанды 

ұнатамын.  Мəнерлеп өлең оқуды сонымен қатар шығарма жазғандыда ұнатамын.  

Осы уақыт аралығында алған жетістіктерім: 

Республикалық «Зияткер» ғылыми-əдістемелік ұйымдастыруымен өткен «Алтын күз»  

атты шығармашылық байқауға қатысып   күз мезгіліне  орай «Үздік сурет» аталымы 

бойынша  I дəрежелі диплом  2018ж. № 131

Республикалық «QALAMGER.KZ» əдеби  танымдық порталы ұйымдастырған 

байқауына қатыстым.

Республикалық «Өнеге»  интелектуалды білім порталынан  «Көркем жазу» байқауына 

қатысып   II дəрежелі  диплом     07.12.2018жж.  Диплом I-орын  Республикалық «Жас 

Дарын» дарынды балалар орталығы ұйымдастырған «Самға Самрұқ VII байқауында 

«Шығарма» аталымы бойынша   2018ж .

"СУРЕТТЕР ƏЛЕМІ" тақырыбында сурет салып  II дəрежелі болдым, «МҰРАГЕР» 

интелектуалды байқауында  «АППАҚ ҚАРҒА БӨЛЕНГЕН ҚЫС !» тақырыбында 

сурет салып III дəрежелі диплом алдым. 

«Bilgen Bala TIME» Республикалық  интелектуалды онлайн олимпиадада «БІЛІМДІ» 

дəрежесімен II орын иелендім.  

Қолыма қалам ұстатып, əріп үйреткен  алғашқы ұстазым Гулаим Жанболатқызына 

алғысым шексіз. Ұстазымның арқасы осындай жетістіктерге жеткенім, əлі де алар 

асуларым, бағындырар белестерім  алда.  Сол белестерге жету  үшін  көп оқып, 

ізденіп, білімімді дамытатын боламын. 
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Менің аты жөнім Ғалым Мөлдір Берікқызы. Жасым 6–да. 

Мен Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, № 32 жалпы білім беретін мектептің 

0 «Ə» сыныбында оқимын. Мені білім нəрімен сусындатып, тəрбие беріп жатқан 

ұстазым- Роза Аралбайқызы. Отбасымда əкем, анам, сіңілім бар. 

Мен үйдің үлкенімін. Бос уақытымда анаммен бірге сурет салғанды ұнатамын. 

Болашақта Қастеев атамыздай атақты суретші болғым келеді. 



4

Алматы қаласы, Жетысу ауданы, 
Сүйінбай атындағы №143 мектеп-лицейдің 7 сынып оқушысы:

 Абуканов Есенали.
Жетекшісі: Сейдахметова Раушан Суитбековна.
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Файзулла Əлима 
Жəнібекқызы
Файзулла Əлима Жəнібекқызы, жақында 3-ке толамын. Мен балабақшаға барамын. 

Сурет салғанды, бояғанды жақсы көремін. Демалыста ата-əжеме барып қуантып 

қайтамын, ағаларыммен серуендегенді, ойнағанды ұнатамын. 

Жетекшісі:  Сабралиева Тахмена Үсенқызы.
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Қайролда Айсана Дамирқызы 
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Қайролда Айсана Дамирқызы 
2 жастамын. 

Мен билегенді, акварельмен сурет салғанды ұнатамын.
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Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Екпін ауылы,

Ы.Кабеков атындағы орта мектеп КММ-нің  4 «А» сынып оқушысы: 

Найманғазы Жəнібек Айбекұлы.
Сынып жетекшісі: Демеубаева Тенилик Казбековна.     

Мен  бойымда сурет салуға деген өнер кішкентай кезімде басталған. Мен сурет 

салғанды жақсы көремін. Қала жəне көліктерді салғанды ұнатамын. Сурет салу үшін 

қарындаш  жəне түрлі түсті қарандаштар т.б сурет салатын заттар қажет. 

Мен Əбілхан Қастеев сияқты əдемі суреттер салғым келеді. Əсем табиғатты бейнелей 

отырып, қиялмен сурет саламын.
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Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Екпін ауылы,

Ы.Кабеков атындағы орта мектеп КММ-нің  4 «А» сынып оқушысы: 

Маулытхан Зере Мейіржанқызы.
Сынып жетекшісі: Демеубаева Тенилик Казбековна.     

Ақын болу арманым.Абай Құнанбаев, Мұқағали Мақатаев, Фариза апамыздың 

өлеңдерін сүйіп оқып, жаттап жүремін. Абай атамыздың 130 ға жуық өлеңдерін жатқа 

айтып, жүлделі орынға ие болдым. Табиғатқа шығып, серуен құрып, өлең шумақтарын

құрап, ұйқас өлең құрастырып жазып жүремін.
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                   Анашым                                      
                  Ауылдағы əжемнен,            

                   Білім алып жатырмын.         
                   Ардақты менің анашым,       

                  Мəпелеп мені өсірген.           
                   Тілеуімді тілеп, қол бұлғап,

                 Білімді болам əрқашан 
                 Анашыма сөз берем.

                             Қыс келбеті
                              Даламыз ақ ұлпаға оранды,
                              Терезеге аяз өрнек салады.

                          Басқан жерде сықырлап,
                             Аппақ қарда  із қалды.

   

Əжетайым                                              

Асыл əжем, əжетайым,                   

Бесігімді тербеткен.                        

Ару бол деп ақылды,                      

Бар білгенін үйреткен.                           

                                                          

Əкеме
Əкем менің қорғаным, мəртебелім, 

Отбасының тірегі ,бəйтерегі.
Баласына беретін  бар керегін,
Əкелердің қадірін білсін бəрі.                     
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Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Екпін ауылы,

Ы.Кабеков атындағы орта мектеп КММ-нің  4 «А» сынып оқушысы: 

Ерғалиева Каусар Саматқызы. 
Сынып жетекшісі:Демеубаева Тенилик Казбековна.     

Менің арманым ақын болу. Ұлы ақын Абай атамыздың қанатты өлең жолдары мен 

қайратты қара сөздерін үлгі тұтамын. Əдебиеттік оқу пəнін де қызыға оқимын.

Ақын жазушылардың өлеңдерін мəнерлеп, түсініп оқимын. Үнемі қағаз, қалам алып 

ойға шомып өлең шумақтарын жазып жүремін.
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        Қыс
        Қыс мезгілі керемет,          

        Далаға шығып ойнаймыз.         
        Аққала жасап , қардан біз,       

        Жылтырап жатыр айдын мұз     
        Шаңғыны аяққа байлап ап,

        Тоқтамаймыз  зуылдап.

             Ана
             Мейірімін төгіп бізге,
             Күлімдейді жана ана.
             Айналаға нұр шашып,
             Жайнай берші күн ана.

                                     

Дос                                        
Əрқашан дос біргеміз,              

Ажырамас іргеміз.                    
Татулықпен жүреміз,                
Жеңістерге жетеміз.  

             

               
Мойнақ                                  

Менің итім-Мойнақ,                 
Жүремін ылғи ойнап.

Сүйек іздеп, шапқылап, 
Ойнағаны қызық-ақ.
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Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Екпін ауылы,

«Ы.Кабеков атындағы орта мектеп КММ-нің  4 «А» сынып оқушысы: 

Аманкелді Алдияр Даниярұлы.
 Сынып жетекшісі: Демеубаева Тенилик Казбековна.  

Кердауыл
      Жылқы мінсе көлік, жесе ет, ішсе сусын болады.Жылқы еті де, сүті де, терісі де, 
қаны да дəрі екенін білеміз. Біздің халқымыз жылқы десе ішкен асын жерге қояды.  
Қазақ баласы жылқы түлігін төресіндей көретіні сондай, қазақ жылқы мінезді деп, 

өзінің мінез-құлқын, болмысын, жан дүниесінің айқындаушысы деп білген. Жылқы 
жануарына қатысты айтылған мақал-мəтелдер  «Ер қанаты ат» демекші ат жалын 

тартып мінген ұлдардың бірімін. Жылқы - өзінің əу бастағы қайталанбас қалпын күні 
бүгінге дейін жоғалтпай  келе жатқан аңыздарға арқау болған, ертегілердің ең сүйікті 

кейіпкері болған.
      Менде тайымды жаратып болашақта жарыстарға қоссам ба деп армандап жүрмін. 

Ол үшін қазірден бастап соған дайындық жасап жатырмын. Мен тайымның атын 
«Кердауыл» деп қойдым. Оны əкем маған арнайы Марқакөл деген жерден сатып əкеп 
берді. Ол бəйгенің алдын бермейтін мықты жылқының ұрпағы екен. Менің ойымша  

жылқы тегіне тартады. 
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Шығыс Қазақстан облысы, Тарбағатай ауданы, Екпін ауылы,

Ы.Кабеков атындағы орта мектеп КММ-нің  4 «А» сынып оқушысы:

 Ақанғалиева Ақерке Мақсатқызы.
Сынып жетекшісі: Демеубаева Тенилик Казбековна.     
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Менің өнерім
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Жамбыл облысы, Меркі ауданы, Тұрлыбай батыр ауылы, 
№34 Жалпы білім беретін мектептің 9-сынып оқушысы:

 Исырайыл Ақжүніс Арманқызы.
Жетекшісі: Жакипова Нұргүл Карипбаевна.
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