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                                                                               «Менің  Республикам - Қазақстан» 

Мерекелік  іс-шараның мақсаты:   

Отанын,туған тілін сүйіп,құрметтеуге,елін,жерін қастерлеуге  тәрбиелеу.Отанға  деген  сүйіспеншілігін  арттыру.Туған  
жеріміздің  тарихын  білуге  үйрету.  Қазақстанда тұратын халықтың арасындағы   ұлтаралық келісім мен татулыққа 
тірбиелеу. 

Көрнекіліктер: интерактивтік  тақта, өлең  фонограммалары,мақал-мәтелдер,презентациялар,газеттер.   Мерекенің  
өтілетін  жері әсемделініп,Отан,халық туралы мақал-мәтелдер  ілінеді. Безендіруге  шарлар  ілініп,гүлдер  қойылады. 

1-ші  жүргізуші: 

Республикам - Қазақстан даласы, 

Ғашықпын саған бабалар жатқан мекенім. 

Мәңгілік жасар сүйкімді менің қаламсың, 

Атыңды жайып, әлемге жыр қып өтемін! 

Тұрағым - Қазақстан елді мекен,  

Сүйгем жоқ, сүйе алмаймын жерді бөтен. 

Танытқан бар әлемге қазақ атын, 

Туымды асқақта желбіретем. 



 

Қайырлы күн, қымбатты достар! Қош келдіңіздер, қадірменді қонақтар! 

Біз сіздерді «Тіл байлығы-ел мақтанышы» үйірмесінің  қортынды   сабағы ретінде,өтіліп жатқан «Менің Республикам 
Қазақстан»  викторинасына   келіп  отырғандарыңызға  өте қуаныштымыз! 

Әр адам үшін дүниедегі ең қасиетті де киелі ұғым - Отан. Отан дегеніміз - әр адамның туып-өскен жері, елі, туған - 
туыстарымен, жақындарымен бірге тұратын атамекені. Қазақ елінде тұратын барлық адамдардың Отаны - Қазақстан 
тәуелсіз Республикасы болып жарияланды. 1992 жылы Қазақстан Республикасының нышандары бекітілді. Қазақстан 
бүгінгі күні тек қана полиэтникалық мемлекеттердің бірі ғана емес, ең бастысы - тағдыры қазақ халқы тарихымен тығыз 
байланысқан басқа ұлт өкілдері үшін туған Отанына айналды. Ендеше осындай жағдайда қазіргі күні бірыңғай 
қазақстандық азаматтық қоғам қалыптастыру мәселесінің туындауы заңды деп айтуға болады. Өйткені көпұлтты 
республика тұрғындары өздерін Қазақстан азаматы деп қабылдауы аса қажет, өйткені бұл мемлекеттің тәуелсіздігін 
баянды етудің басты кепілі. Қазақстандағы этникалық үйлесімділік бүгінгі күні әлемге танылған, жетекші дамыған 
мемлекеттермен жоғары бағаланып, мойындалған және тәжірбие аларлықтай үлгіге айналды. Қазақстанның Президенті 
Н. Ә. Назарбаевтың мына бір сөзіне құлақ салайық: «Береке басы – бірлік», дейді қазақ. Ал береке-бірлігі жарасқан елдің 
туы биік, болашағы жарқын болатынын тарихтың өзі дәлелдеп отыр. Сондықтан, ең қастерлі қазынамызды - 
тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтап, мемлекеттігімізді нығайта беру үшін бізге ең әуелі бірлік қажет!»,-деп ел 
бірлігі мен ынтымақтастығын барынша  нығайта түсуді  мемлекеттік саясаттың негізгі басымдығы ретінде атап өткен 
болатын. 

 

 

 



 

2-ведущий на русском языке:  

Добрый день дорогие  друзья, гости! Мы очень рады Вас приветствовать на итоговом занятий  нашего кружка , на   
викторине  ,посвященной, нашей  Республике  Казахстан! 

Я люблю Казахстан  за  прекрасные  степи, 
За высокие  горы и шумные  реки 
За орла, что парит  в  высоте  надо  мной, 
И за солнце  люблю, и  за  небо  покой. 
За богатство  народа  люблю, 
За его  доброту,чистоту. 
За единство  и  дружбу  людей, 
За  их  честость  и  мудрость  идей 
За  батыров,погибших  в  бою! 
 
Я горжусь,когда  вижу  наш  флаг, 
Когда  гимн  со  слезами  поют. 
Мы должны  уважать  и  любить, 
Все прекрасное  сохранить! 
Молодежь! Все у  нас  впереди, 
Наши  силы  и   знания  нужны. 
Будь уверен  в  нас,Казахстан 
Казахстане единой семьей живет 17 млн. человек, представителей более ста национальностей и народностей. На 
казахском, русском, уйгурском, немецком, корейском, татарском языках издаются книги и газеты, работают 



национальные программы радио и телевидения. Всех нас, людей всех национальностей, объединяет общее, имеющее 
одно из важнейших понятий: Мы народ Казахстана! И в этом Казахстан уникальное государство, с многообразием 
культур и религий. 

1-ші жүргізуші: Құрметті қонақтар  бүгін  біздің  викторинаға   екі команда қатысып отыр. Олар  Қазақстан тарихы 
туралы,  өз  білімдерін,өз  өнерлерін сіздердің  алдарыңызға  салады. Ойынды бастамақ  бұрын   біздің әділқазыларымен 
танысайық ! Олар:    Директордың  оқу-тәрбие  жөніндегі   орынбасары     Сонарбаева Умитжан Ирдусовна 

                                     Тарих  пәндерінің  оқытушысы     Овчинникова  Флорида  Борисовна  

                                     Арнайы  пәндерінің  оқытушысы  Маканова Гульнар Есеновна 

                                     Шетел  тілдерінің оқытушысы    Жаккупаева Бибигуль Байкановна. 

2-ведущий:  Сегодня в нашей викторине   учавствуют   2 команды, из групп1ХП-5, 1ТП-6  которые покажут  свои  
знания об историй нашей Родины,раскроют  свои  творческие способности.Но для начало  позвольте представить наше 
уважаемое жюри!  

Заместитель директора   по УВР  Сонарбаева   Умитжан  Ирдусовна 

Преподаватель  истории  Овчинникова  Флорида  Борисовна  

Преподаватель  спец.дисциплин    Маканова Гульнар Есеновна   

Преподаватель  инностранных  языков  Жакуппаева Бибигуль  Байкановна 

  1-ші жүргізуші: Бірінші конкурс  «Танысу» . Әр команда өздерімен таныстырады. Әр команда өздерінің  
эмблемаларымен,ұрандарымен таныстырады. Ойынды бастамас бұрын  сіздерге  10 сұрақтан қоямыз,  кім  қойылған  
сұрақтарға   дұрыс жауап береді ,сол ойынды бірінші бастайды!  



2-ведущий: Первый  конкурс  нашей викторины   «Визитка » .Каждая команда представляет свою визитную карточку, в 
которой отражается название команды, эмблема и девиз команды. 

Но прежде мы сделаем небольшую разминку ,будут заданы  10 вопросов чья команда  правильно ответит  на наибольшее 
количество вопросов,та команда и начнет игру! Вопросы будут звучат на казахском языке. 

1-ші жүргізуші: 

1. Ытымақ сөзінің синонимін тап? Бірлік 

2. Айлы кеште ойнайтын ұлттық  ойын  Ақ  сүйек 

3.Тіл білімінің атасы? А. Байтұрсынов 

4.100 жасаған  ақын ?  Жамбыл  

5. Наурыз сөзі қай тілден шыққан? Парсы  

6. Қазақстандағы қасиетті жер? Түркістан 

7. Қазақ тіліне тән  неше дыбыс  бар?   9 дыбыс 

8. Үш би   Төле би, Қазбек би, Әйтеке би 

9. 1986  жылғы  желтоқсан  құрбандарын  ата?    Қайрат Рысұлбеков, Ербол Сыпатаев  және т.б. 

10. Үміт  сөзінің  синонимін  тап?            Арман , қиял  

1-жургізуші: Әділ-қазылар өз бағаларын қоя береді. Екінші конкурстан   кейін  1-2  конкурстардың  бағаларын 
айтасыздар. 



2-ведущий: Уважаемое жюри выставляйте оценки  за первый конкурс после проведения второго конкурса мы вас 
попросим озвучить полученные результаты первых двух конкурсов 

Жургізуші:  2-ші  конкурс    Қазақстан дейтін  менің отаным 

                                                 Жатыр алып  жарты дүние әлемін! 

                                                 Бұл даланы  анам  жаспен  суарған, 

                                                 Бұл  далада  атам  қолға  ту алған, 

                                                 Бұл  далада жылап  келіп,уанғам, 

                                                 Бұл далада  өскен  жанда  жоқ  арман! 

Деп  екінші  конкурсты  бастаймыз  Отан туралы ,Қазақстан жері туралы  мәнерлеп оқу,әр команда өздері дайындаған 
өлеңдерін сыңға қояды. Газеттерін қорғайды. 

Әр командаға  үй  тапсырмасы  берілген. Бірінші тапсырма :  Қазақстан туралы өлең ,тақпақ айту сонымен  қатар 
өздері  өлең  шығаратын таланттар болса, шығармаларын,тақпақтарын  қазақ ,орыс,ағылшын,татар,украин, түрікше  т.б. 
тілінде   мәнерлеп айту. Екінші тапсырма : газет шығару, қорғау. 

Командалар бір-бірімен сайысқа түседі. 

2-ведущий: 

Приветствуем  тебя, 

Наш солнечный  

Наш гордый Казахстан! 



Моя любовь, Моя Отчизна, 

Мой край, мой светлый дух земной! 

Мой  Казахстан-свободный ,чистый, 

Цвети под солнцем  и  луной! 

Начинаем  второй  конкурс  «домашнее задание» :  выразительное чтение , выразительное чтение собственного  
произведения , защита газет. 

 Каждой команде было дано домашнее  задание выразительное чтение стихотворение,а также собственное сочинение на 
казахском, русском, татарском, украинском, турецком  языках о нашей Родине Казахстан, а также выполнение газет.  

Мы приглашаем команду ........Встречайте!  Выступление команд выразительное стихотворение, защита газет. 

1-ші   жургізуші:   Әділқазыларға сөз берейік!  Біздің  таланттарға  баға  беріңіздер!  

2- ведущий:  Слово  нашему уважаемому жюри!  Оценки за 1-2 конкурсы ,а также за выполнение газеты..  

Жюри.... 

1-ші   жургізуші:  

Біз  қазақ  деген  мал  баққан  елміз 

Ешкімге  соқтықпай  жай  жатқан  елміз 

Елімізден  құт-береке  қашпасын  деп, 

Жеріміздің  шетін  жау баспасын деп, 



Найзаға үкі таққан  елміз. 

Жау  аяғына  басылмаған  елміз. 

Басымыздан  намысты  асырмаған  елміз 

Адалдықты әрқашан  жасырмаған  елміз. 

Еркіндікті  ежелден  аңсаған  елміз.  

 үшінші  конкурсты   бастаймыз  « Қаражорға би» 

2-ведущий : 

 Казахстан  это ветер степной, 

Шевелящий  страницы  тетради, 

Это песня летит надо мной, 

Над равниной безкрайнею  гладью. 

Плод истории в наших устах. 

Каждым  подвигом жизни  овеян. 

Это мой Казахстан! 

Мой великий аул и живой современник! 

Начинаем 3 конкурс танца  «Қаражорға» 



Встречайте  команд! 

1-ші   жургізуші: 4 конкурс  Келесі  конкурсымыз « Кімнің сұрағы жақсы?» деп  аталады  .  Әр команда бір-біріне  3 
сұрақтан қояды. Біздің әділқазыларымыз  қай команданың сұрағы жақсы болғаның айтып көрсетеді. 

2- ведущий: 4 конкурс  «Чей вопрос лучше ?»  так  назвали   4  конкурс .   Каждая команда задает по три вопроса друг 
другу,  наше уважаемое жюри оценивают  вопросы команд  и   выбирают лучшие   вопросы.  

1-ші   жургізуші: Әділқазыларға сөз береміз : 3-4 конкурсқа  қойылған бағаларын айту 

 2- ведущий: Предоставляется слово нашему уважаемому жюри оценки за 3-4 конкурсы 

1-ші   жургізуші: 5 – конкурс  « блиц-турнир » бұл конкурста   әр командаға 15 сұрақтан қойылады сендердің 
мақсаттарын тез ,нақты жауабын беру,ойлануға уақыт берілмейді.  

2-ведущий: Следующий  конкурс  « блиц-турнир » , где каждой команде задаются 15 вопросов,отвечаем быстро,четко на 
раздумывания времени нет. Каждый правильный ответ будет оцениваться по баллу. 

                                                             1-ші   жургізуші: 

                      Бірінші командаға сұрақтар: 

1. Тудың авторы?                   Шакен Ниязбеков 
2. Алтын адам қай жерде табылған?   Иссыккүлде 
3. Алғашқы мектепті кім ашты? Ы. Алтынсарин 
4. Түрк деген сөз нені білдіреді? Мықты, күшті 
5. Қазақтың ұлттық  киімдерін  қандай матадан  тігеді? Бархат,плюш 
6. Бала туғанда қандай той жасайды? Шілдехана 
7. Қазақстанда неше қала бар 80-нен астам 



8. «Здание» сөзінің қазақша аудармасы?  Ғимарат 
9. Аптаның қай күні  қазақтар  жолға шықпайды, мал соймайды,үлкен іске кіріспейді? Сейсенбі күні 
10. Жеті атаны ата? Әке,бала,немере,шөбере,шөпшек,немене,туажат 
11.  Қазақ  хандығы қай ғасырда құрылды? 15 ғасыр 
12. Ақ сүйектерге кім жатады? Төрелер,хандар 
13. Тұрмысқа шыққан қызға не береді? Жасау 
14. ҚР бірінші ғарышкері? Т. Әубакиров 
15. Ақтабан шұбырынды  қай жылдары болды? Годы Великого бедствия   1723-1727 

                                 2  командаға сұрақтар 
1. ҚР қандай  мемлекет?                         Егеменді,тәуелсіз 
2. Екі ақынның  өлең жарысы не деп аталады? Айтыс 
3. Алтыбақан ол не?                                            Ойын 
4. Қазақтың тұңғыш суретші ?                 Ә. Қастеев 
5. Аптаның жетінші күні қалай аталады?   Жексенбі 
6. Қазақтың ұлттық аспабы?                    Домбыра 
7. Бір ғасырда неше жыл бар?              100 жыл  
8. ҚР-ң рәміздері қашан қабылданды? 1992ж,4 маусымда ту,елтаңба,әнұран. 
9.  Қазақстан  Р-ң  ақшасы?                       Теңге 
10.  Шоқанның  дүниеге  келгенде  берілген  аты? Мұхамед  Канафия 
11.  Абылайханның шын аты ?               Абильмансур 
12.  Астықты өлке?                                       Қостанай 
13. Қазақ  тілі  қай тілдер  тобына жатады?  Түркі тобына  
14. Әскерлерді басқарып,  жонғарларға қарсы шыққан   батырлар? Бөгенбай,Қабанбай,Шакантай 
15. Ұстаз сөзіне синоним тап?             Мұғалім 

 



1-ші   жургізуші: Әр команданның капитандарын сахнаға шақырамыз! 

   Оларға тапсырма беріледі.  

Капитандарға  берілетін  тапсырма: шетел  досына  хат  жазу  Қазақстан  елі  туралы , жері туралы  

Конкурс  капитанов задание : написать  письмо  зарубежному  другу , письмо о  Родине 

Капитандарға уақыт береміз!  Ал қазір залмен  ойын .Сендер қазақ ,орыс,татар,украин  тілін қанша білесіздер, соны біз  
қазір тексереміз .Мен сіздерге қазақ ,орыс татар,украин тілінде сөз айтамын ,сіздер аудармасын айтыңыздар! Әр  дұрыс 
жауаптарыңыз  бал ретінде командаға беріледі.!  Ал бастаймыз! 

2-ведущий: Пока наши капитаны думают над своими заданиями,мы поиграем с болельщиками команд  и  проверим 
ваши  знания  в области   казахского , русского, татарского, украинских  языков. Каждый правильный ответ дает один 
балл вашей команде! Удачи! Начнем! 

1-ші   жургізуші: Құрметті  студенттер, қонақтар  сонымен капитан  конкурсы аяқталды, енді соңғы конкурс  
Мақал-мәтел сайысы , әр топқа сәттілік тілейміз! 

2-ведущий: Уважаемые  студенты , гости нашей игры завершился конкурс капитанов, остается последний  конкурс 
пословиц-поговорок пожелаем всем удачи! 

Конкурс пословиц-поговорок... 

1-ші   жургізуші:   әділқазылар  қортындысын жасағанша біз   Искакова Санияны  «Атамекен»  әнімен   сахнаға  
шақырамыз! 

1-ші   жургізуші:   әділқазыларға   сөз береміз 5-6-7 конкурстардың   қортындысын   айтуларыңызды  өтінеміз!  

Пока жюри совещается мы приглашаем Искакову Санию на сцену с песней  «Атамекен»  ! Встречайте! 



2-ведущий : Мы просим уважаемое  жюри озвучить  итоги нашей игры ! 

1-ші   жургізуші:  Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының  басты кепілдігі- елдегі ұлтаралық татулық пен 
қоғамдық келісім. Сондықтан қазіргі кезеңдегі республикадағы ұлтаралық қарым-қатынастар ұзақ уақыт бойы 
қалыптасқан, яғни жақын туыстық байланысымыз орнықты!  

Сонымен құрметті қауым біздің мерекеміз  аяқталды сіздерге зейін қойып қарағандарыңызға рахмет,Сіздерге 
Табыс ,денсаулық тілейміз  және Біздің еліміз Қазақстан өркендей берсің! 

2-ведущий 

 Смотрю на небо голубое,  

 Там высоко парит орёл.  

 Восходит солнце золотое  

 Над птицей, будто ореол.  

 До боли мне знакомо это  

 Видение сквозь пики гор,  

 Осталось лишь добавить сбоку  

 Национальный наш узор.  

 Герб и флаг наш гордый  

 Народу, государству дан.  



 Пусть же всегда хранит свободу  

 Наш суверенный Казахстан! 

На этом наше итоговое  мероприятие  кружка ,посвященное  нашей  Республике  Казахстан   подошло  концу,мы 
благодарим Вас за внимание Желаем Вам здоровья, успехов в учебе ,а также процветания нашей Республики  Казахстан  
и мирного неба над головой! 

                                                                                                                                                

                    Пайдаланған   әдебиеттер: 

1.  Өзін-өзі   тану     Алматы , 2011 ж ,  қыркүйек  - желтоқсан 
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