
«Тілім менің «Тілім менің ––
ғасырлардан ғасырлардан 

аманат»аманат»
Білімділік-танымдық сайыс

Құрма ауылы Құрма ауылы 
кітапханасының жұмыс кітапханасының жұмыс 

тәжірибесінентәжірибесінен



Мақсаты: Мақсаты: 
• ана тіліміздің қадір-қасиетін ұғындыру, 

туған тілдің тұғырының мықты болуына 
негіз қалаған бабаларымыздың 
айтқандарын оқып үйрену, тіліміздің 
мәртебесін көтеру, оқырмандардың ой-
өрісін кеңейту, еркін сөйлеуге үйрету, өрісін кеңейту, еркін сөйлеуге үйрету, 
сөздік қорын молайту.

• Әдіс-тәсілі: мақал-мәтел, мәнерлеп оқу.
• Түрі: білімділік-танымдық сайыс.



Көрнекілігі: Көрнекілігі: «Қазақ тілі «Қазақ тілі ––рухани байлығмыз қайнар рухани байлығмыз қайнар 
бұлағы» атты көрме, бұлағы» атты көрме, CDCD--дисктердің көрмесі, қанатты дисктердің көрмесі, қанатты 
сөздер, суреттер.сөздер, суреттер.
Қатысқандар: Қатысқандар: 6 сынып оқушылары6 сынып оқушылары

• Ана тілін білмейтін адам қолы жоқ шолақ сияқты.                                                                              

(Ғабиден Мұстафин)

• Өз ана тіліңді қадір тұтпай тұрып ел-жұртыңды сүйе 
алмайсың.                                                                                             

(К. Паустовский)(К. Паустовский)

• Қазақ тілі – бай тіл, оралымды, ырғақты теңеу-
бейнелеулері ерте туған тіл. Поэзияда Абай, Ілияс 
сияқты, прозада Мұхтар сияқты алыптар туған тіл. 
Мен осындай тілімізді таза ұстайық деймін.                                                                                   

(Ғабит Мүсірепов)







Құрметті оқырмандар, ұстаздар, оқушылар!Құрметті оқырмандар, ұстаздар, оқушылар!

• «Қазақ тілі – рухани байлығымыздың қайнар 
бұлағы» деп бекер айтылмаған. Қазақ елінде, қазақ 
жерінде қазақ тілі өркендеуі тиіс. Өған қазақ 
халқының ұрпағы ғана емес, Қазақстанда мекендеп 
жатқан барлық халық улес қосуы тиіс. Ол үшін ана 
тіліміздің қадір-қасиетін білуіміз тиіс. Президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаев өз жолдауында «Ұлттық тіл –Нұрсұлтан Назарбаев өз жолдауында «Ұлттық тіл –
қазақ ұлтының рухани, мәдени байлығын ұрпақтан 
ұрпаққа жеткізуші қасиетті құрал» деп баса 
көрсеткен болатын. Бұл қазынаны жоғалтуға 
болмайды. «Тіл – құрал» деп Ахмет Байтұрсынұлы 
айтқан. Тіл арқылы біз бір-бірімізбен сөйлесеміз, 
арақатынасқа түсеміз, араласамыз. Ең ащы да тіл, 
ең тәтті де тіл емес пе?!





1-жүргізуші: (Насып)
Ана тілі – бәрін айтар 

шежірем,
Тілсіз нені білдіре алам, не 

білем?
Тілім барда ғана мынау 

ғаламның
Кілтін табар саналысы 

сезінем.
О, адамдар, қадіріне 

жетіңдер,жетіңдер,
Ана тілің – анаң, сыйлап  

өтіңдер!

• Ана тілі – халықтың өткен ұрпағын, қазіргі және келешек 
ұрпағын біріктіретін ең сенімді құрал. 22-қыркүйек –
Қазақстан Республикасы халықтарының тілдер мерекесі. 
Ана тілі - әрбір ұлттың мақтанышы, көзінің қарашығындай 
көретін қазынасы, асыл мұрасы, ел егемендігінің көрінісі.

• Тіл – ұлттық мұра, дүниетаным құралы.



• 2-жүргізуші: (Шолпан) Халықтың тарихта 
қалуы тіліне байланысты. Тіл – халықтың жаны, 
сәні, тұтастай кескен –келбеті, болмысы. Қазақ 
тілі – дүние жүзіндегі ең бай, беделді де бейнелі 
тілдердің бірі.

«Өткірдің жүзі,

Кестенің бізіКестенің бізі

Өрнегін сендей 

сала алмас» 

деп Абай таңырқап 
тағзым еткен де осы 
қасиетті тіліміз.



• 1-жүргізуші: Балалар, құтты болсын тілің бүгін,
Ашатын жан сарайын білімдінің.
Кешегі атаң айтқан, бабаң айтқан
Тіліне зер салыңдар бұрынғының.

• 2-жүргізуші:  Ана тілі – қазағымның қаймағы,
Тілің сенің - өміріңнің айғағы.
Бүгін міне тіл туралы сайысқа
6-сынып оқушылары шығады.



11--жүргізуші (Насып): «Атаның сөзі жүргізуші (Насып): «Атаның сөзі –– ақылдың ақылдың 
көзі» көзі» деген  (мақалдеген  (мақал--мәтелдің жалғасын айту):мәтелдің жалғасын айту):

• Тіл тәтті, .......(бауыр қатты)
• Тіл тас жарады, .........(тас жармаса бас жарады)
• Шебердің қолы ортақ, .......(шешеннің тілі ортақ)
• Бал тамған тілден ......(у да тамар)
• Бас кеспек болса да .....(тіл кеспек жоқ)
• Тұз ......(астың дәмін келтірер), мақал ....(сөздің мәнін 

келтірер)
• Ана сүті бой өсіреді, ......(ана тілі ой өсіреді)• Ана сүті бой өсіреді, ......(ана тілі ой өсіреді)
• Қол шешпегенді .....(тіл шешеді)
• Жақсы байқап сөйлейді, ......(жаман шайқап сөйлейді)
• Ең тәтті, ең ащы, ең жұмсақ .......(тіл)
• Піл көтермегенді .......(тіл көтереді)
• Тілде.........(сүйек жоқ), таста ........(тамыр жоқ)
• Аңдамай сөйлеген .........(ауырмай өледі)
• Тіліңмен жүгірме, .......(біліммен жүгір)

(Жауап берген балаларға жетон берілді).





22--жүргізуші (Шолпан): «Тілім барда білмеймін мен жүргізуші (Шолпан): «Тілім барда білмеймін мен 
қайғыны» қайғыны» деген сайысымыздың келесі бөлімі деген сайысымыздың келесі бөлімі 
(оқушылар тіл туралы өлеңдерін мәнерлеп оқыды, (оқушылар тіл туралы өлеңдерін мәнерлеп оқыды, 
оларға дайындалған грамоталар беріледі)оларға дайындалған грамоталар беріледі)



• Жеңімпаздар мақтау қағазы және сыйлықпен 
мараптплды.



11--жүргізуші (Насып): «Зерделі болсаң жетерсің жүргізуші (Насып): «Зерделі болсаң жетерсің 
биік шындарға» биік шындарға» (сұрақ(сұрақ--жауап) бөлімі:жауап) бөлімі:
• Тәуелсіздік күні қашан тойланады? (16 желтоқсан)
• Қазақ әліпбиінде неше әріп бар? (42)
• Білім күні қай айда? (қыркұйек)
• Жаңа үлгіде тұңғыш мектеп ашқан кім? (Жәңгір хан)
• «Ана тілі» оқулығы қай баспадан шыққан? (Алматы, «Атамұра»)
• Абай Құнанбайұлы кім? (Қазақтың ұлы ақыны)
• Тіл мерекесі қашан тойланады? (22 қыркүйек)
• Қазақстанның астанасы қай қала? (Астана)
• Рәміздерді ата. (Ту, елтаңба, әнұран)
• Бес дүшпанды ата. (өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал 

шашпақ)шашпақ)
• Біз қай мемлекетте тұрамыз? (Қазақстан Республикасы)
• «Кел, балалар, оқылық» кімнің өлеңі? (Ыбрай Алтынсарин)
• Төте жазуды кім қалыптастырды? (Ахмет Байтұрсынұлы)
• Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі? (қазақ тілі)
• Өлең жазатын адамды кім дейді? (ақын)
• Бес асыл істі ата. (талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым)
• Төрт түліктің пірі (Қамбар ата, Ойсылқара, Зеңгі баба, Шопан ата)
• Ең асыл жан (Ана)
• Қазақша жыл басы (Наурыз)
• Әнұранның авторы (сөзі Ж.Нәжімеденов, Н.Назарбаев; әні 

Ш.Қалдаяқов)



• Оқушыларға әр жауабына жетон берілді. Кімдерде 
жетондар көбірек болды, солар жеңді. Оларға 
дайыналған приздер тапсырылды.



• 2-жүргізуші (Шолпан):
Ана тілім – ақ қанатты 

тұлпарым,
Биіктерге самғап ұшар 

сұңқарым.
Ана тілім – маббатым, 

құштарым,
Ана тілім - әнге қосар 

ардағым.
Ана тілім бірге жнар 

• 1-жүргізуші (Насып):
Қастерле қазақтың ана 

тілін,
Қайнаған қаныменен баба 

тілін.
Бірлікке, татулыққа ұран 

болған,
Бұрынғы тектілердің дана 

тілін.
«Өз тіліңді оқы» дейді Ана тілім бірге жнар 

өзіммен,
Ана тілім, қадір тұтам сені 

мен.
Ана тілім, ардақтысың 

қашанда,
Орын берем жүрегімнің 

төрінен.

«Өз тіліңді оқы» дейді 
мектепте,

Селтең қағып жүрме, 
досым, бос текке.

Өзге тілге қанша құмар 
болсаң да,

Өз тіліңді шамаң келсе 
құрметте.



22--жүргізуші (Шолпан):жүргізуші (Шолпан): Ал енді загадочное Ал енді загадочное 
ассорти «Живой родник народного творчества» атты ассорти «Живой родник народного творчества» атты 
слайдслайд--презентацияға назар аударыңдар. презентацияға назар аударыңдар. 
(Халықаралық жұмбақтарды шешу)(Халықаралық жұмбақтарды шешу)



11--жүргізуші (Насып): жүргізуші (Насып): «Тілім «Тілім 
менің менің –– ғасырлардан аманат» ғасырлардан аманат» 

атты тақырыппен сынып атты тақырыппен сынып 

Оқушыларға әр жауабына жетон берілді. Кімдерде 
жетондар көбірек болды, солар жеңді. Оларға 
дайыналған приздер тапсырылды.

атты тақырыппен сынып атты тақырыппен сынып 
оқушыларының арасында оқушыларының арасында 
ұйымдастырылып отырған ұйымдастырылып отырған 

сайысымыз осымен өз мәресіне сайысымыз осымен өз мәресіне 
жетті. Қош, сау болыңыздар! жетті. Қош, сау болыңыздар! 


