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ЖАС ДОСТАР! 

 

Ӛзін-ӛзі тану сабақтарынан рухани-адамгершілік білім аласыңдар. Ӛз 

бойларыңдағы жалпыадамзаттық құндылықтар мен адамгершілік қасиеттерді 

аша түсесіңдер.  

Оқулықтағы даналық сӛздердің мәнін ұғынып, ӛнегелі аңыз-әңгімелерді 

оқып-білу арқылы ӛздеріңді және басқа адамдарды, ӛмірді тануға мүмкіндік 

алып, оның мәнін ұғатын боласыңдар.  

Адам үшін ең қажетті дүниелерді білесіңдер. Ӛзіңнің кім екендігіңді 

тануға, ӛмірлік мақсатыңды айқындауға талпынасыңдар.  

Адамдарға, айнала қоршаған ортаға, бүкіл әлемге ізгілікті қарым-қатынас 

жасау туралы түсініктеріңді кеңейтесіңдер.  

Сендер адалдық, кішіпейілділік, әдептілік, мейірімділік, қайырымдылық, 

қамқорлық, батылдық, еңбексүйгіштік, сенімділік, ұстамдылық сияқты 

адамгершілік асыл қасиеттердің мәнін ұғатын боласыңдар.  

Адам мен табиғаттың үйлесімді байланысын, даналықтың мәнін 

түсінесіңдер. 

Сабақтардан алған білімдеріңді іс жүзінде кӛрсету мақсатында, ӛз 

бойларыңдағы құндылықтар мен қасиеттерді жарыққа шығарып, 

қайырымдылық істермен айналысатын боласыңдар. Ол үшін «Жақсылық 

менен басталады» атты жобалық іс-әрекеттерді орындайсыңдар. Оқу жылы 

бойына «Жақсылық менен басталады» атты ұранмен жоба орындайтын 

боласыңдар. Оқулық тарауларындағы оқу материалдарын оқып-меңгеру 

сендерге адам үшін аса маңызды «Мен кіммін? Мен қандаймын?»  деген 

сұрақтарға жауап табуға кӛмектеседі.  

Сондықтан ӛзіңді тану, ӛзіңді тануға ұмтылу ӛте маңызды. Ӛзіңді танысаң, 

ӛзгелерді де тани аласың. Айналаңдағы адамдарды түсінетін боласың, әлемді 

танып-білуге ұмтыласың. Ӛзіңді жағымды ойлау, жақсы сӛйлеу, қайырымды іс 

атқару арқылы тануға болады. Ойы, сӛзі, ісі бірлікте болған адамды нағыз 

адам дейміз.  

Жоба жұмысымен айналысу сендердің адамгершілік қасиеттеріңді аша 

түседі. Айналаңдағы адамдарға ізгі қарым-қатынас жасауға үйретеді. 

Достарыңмен жақындастырады. Бойыңдағы шығармашылық қабілеттерің мен 

бейімділіктеріңді шыңдайды.  

Жоба жұмысының әрбір қадамы сайын ӛсе түсесіңдер, тәжірибе 

жинайсыңдар. 

Адамдарға қуаныш, бақыт сыйлаудың мәнін түсінесіңдер. 
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1-ТАРАУ 

 

Әрбір адамды оның келешегі қызықтыратыны сӛзсіз. Ал келешегіңнің 

жарқын, ашық болуы тек ӛзіңе байланысты. Сондықтан жобадағы алғашқы 

қадамың – «Мен қандай адам болғым келеді?» деген сұраққа жауап іздеу. 

Мұны түсіну үшін ӛзіңе сұрақтар қойғаның жӛн.  

 Менің қалауым не? 

 Мен нені жақсы кӛремін? 

 Мені не қызықтырады? 

 Менің қандай қабілеттерім бар? 

 Мен достаса аламын ба? 

 Мен достарыммен бірге не істегенді ұнатамын? 

 Маған адамдарға кӛмектескен ұнай ма? 

 Мен ата-анамнан нені үйрендім? 

Жоба күнделігіндегі бос парақтарға «Келешекке үңіліп қара» деп аталатын 

ӛз балақай-кітапшаңды жаса. Кітапшаңда суреттер, фотосуреттер, коллаждар, 

жапсырма суреттер, ӛзің туралы әңгіме, армандарың мен мақсаттарың туралы 

ӛлеңдер, дәйексӛздер, ұлы адамдардың ой-пікірлері болуы мүмкін. Ӛз 

қалауыңды, жағымды ойларыңды, ұшқыр қиялыңды, асқақ арманыңды жүзеге 

асыра аласың.  

Саған жобаның бірінші бӛлімін орындауға оқулықтың бірінші 

тарауындағы аңыздар, әңгімелер, ӛлеңдер, тапсырмалар кӛмектесетін болады. 

Сұрақтарға жауаптарыңды, бақылауларыңды, ойларыңды дәптерде 

берілген жоба күнделігіне жазып толтыр. 

 

2-ТАРАУ 

 

«Ағаш – жемісінен, ал адам ісінен білінеді» деген халық нақылы бекер 

айтылмаған.  Жобаңның екінші қадамы – «Мен не істей аламын?» деген 

сұраққа жауап іздеу. Не істей алатыныңды ойланып ал. Ойлана келе, 

қиялыңды, білігіңді пайдалана отырып, кез келген қол жетімді 

материалдардан (қатырма қағаз, мата, пластик ыдыстар, полиэтилен пакеттер 

және басқалар) шығармашылық жұмыстар орында. Шығармашылық 

жұмыстарыңның кӛрмесін жаса.  

Басқалардың игілігі үшін ӛз қабілетіңді қалайша қолдануға болатынын 

талқыла. Жобаны орындау үшін сыныптастарыңмен бір топқа біріккенің 

дұрыс. Жұмысыңды сұрақтарға жауап беруден баста. 

 Жоба тақырыбы: жобамызды қалай атасақ болады? 

 Жоба нысаны: кімге және қалай кӛмек бергіміз келеді? 

 Жоба пәні: не істегім келеді? 

 Жоба мақсаты: мұны не үшін істегім келеді? 
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 Жоба жоспары: жоба мақсатына жету үшін қандай қадамдар жасауым 

қажет?  

 «Жақсылық менен басталады» деген ұранға біздің жоба несімен сәйкес 

келеді? 

 Жобадағы іс-әрекеттерім мен үшін неліктен маңызды? 

Жоба жоспарын және жобаның дайындық барысын дәптердегі жоба 

күнделігінде кӛрсет.  

 

3-ТАРАУ 

 

Ӛз жобаңды іске асыр. Жобаның дайындық барысын дәптердегі жоба 

күнделігінде сипаттап жаз. Сұрақтарға жауап бер: 

 Жоба орындау кезінде топта қандай қарым-қатынас орнады? 

 Жобадағы топпен жұмыс жасау барысында қандай қасиеттеріңді дамыта 

алдың? 

 Ӛз жобаларыңның кӛмегімен басқаларға қандай жақсылықтар  жасай 

алдың? 

 Жобаны орындау барысында ӛз бойыңнан қандай ӛзгерістерді байқадың? 

 Жоба барысында қандай біліктер мен дағдыларды игердің? 

 Жоба нәтижесінде болашаққа қандай мақсаттар қойдың?  

 

4-ТАРАУ 

 

«Жақсылық менен басталады» атты ұранмен жоба презентациясын 

дайында. Жоба презентациясы еркін түрде беріледі (электронды түрдегі 

презентация, сӛз сӛйлеу, сахналық кӛріністер және басқалар). 

Жобаны қорытындылай келе, сұрақтарға жауап бер. 

  «Ӛзін-ӛзі тану» пәнін оқи отырып, осы оқу жылында не істей алдым? 

 Ӛз жобамды орындау арқылы қандай нәтижеге қол жеткіздім? 

 Жобамен жұмыс кезінде қандай әсерге бӛлендім? 

 Нені білдім? Не түсіндім? Нені үйрендім? 

 Қандай адам болғым келетінін түсінуге жоба кӛмектесе алды ма? 

 Ӛзімді-ӛзім жетілдіруге жоба жұмыстарының қандай ықпалы болды? 

 

Жоба қорытындыларын дәптердегі жоба күнделігінде кӛрсет. 

 

СӘТТІЛІК ТІЛЕЙМІЗ! 
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ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР 
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– Жаңаны білеміз 

  

– Назар аударыңдар! 

 

 

– Жҥректен жҥрекке 
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1-2 
 

 

МЕН ӚЗІМДІ ТАНИМЫН 

 

 

Ӛзіңді ӛзің танысаң – істің басы. 

Шәкәрім Құдайбердіұлы 

 

 

 Дәйексӛздің мағынасын түсініп алыңдар. 

 

 

 

Отын оқиғасы 

(Аңыз) 

 

Бекет ата жас кезінде Пақыржан қажыдан жеті жылдай дәріс 

алады. Ұстазы Бекеттей зейінді әрі ықыласты шәкіртіне айырықша құрмет 

кӛрсеткен. 

Кезекті жыл аяғы да жетіп, келесі оқу жылына қажетті ас-су, ағаш жинап 

алу керек болады. Ұстаз барлық шәкіртіне балта мен ара беріп, орманнан отын 

алып келуге жұмсайды. Шәкірттердің бәрі шама-шарқынша ағаш кесіп, 

арқалағанша кӛтеріп келеді. Тек Бекет қана тезек құрлы салмағы жоқ, қурап 

қалған қу түбіртектерді теріп әкеледі. Мұны кӛрген шәкірттер Бекетті келеке 

ете бастайды. Тіпті біреулері Ұстазға шағым айтады.  

Не үшін бұлай еткенін сұраған Ұстазға Бекет: 

– Жаңа ӛскен жас тал біткен зар илеп, «Бәріміз де асқақ болсақ, 

бәйтеректей биік болып ӛссек» деп едік, «қиянат жасама, адамзат баласы»! – 

деп жылап тұрған соң ешқайсысын қор етуге қолым бармады. Ӛмірді қиюдан 

ӛткен ӛлшеусіз күнә бар ма, ұлы Ұстаз?! – деп жауап береді. 

Мұқият тыңдап болған соң мұндай кең ойлылық пен кемелдікке кӛңілі 

толған кӛреген Ұстаз: 

– Адам баласына алдымен керегі – аяушылық пен мейірім. Бекеттен 

басқаларың отынды орманға апарып тастаңдар! – деп бұйырған екен. 
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 Бекеттің іс-әрекетінен нені түсінуге болады? 

 Ұстаздың айтқанынан не түйдіңдер? 

 Ӛмірдегі басты нәрсе не деп ойлайсыңдар? 

 Сенің мақсатың қандай? 

 

 

 

1-тапсырма  

Берілген сұрақтар бойынша ой-толғау жазыңдар.  

 

• Мен кіммін? 

• Менің мақсатым қандай? 

• Менің арманым не? 

 

2-тапсырма 

Дәптердегі суреттерді бояңдар. Ондағы балалардың іс-әрекеттеріне 

сәйкес адамгершілік қасиеттері туралы әңгімелеп айтыңдар. 

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 
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Ой мен бой 

(Әңгіме) 

Серік Үсенұлы 

 

– Жүр, – деді атасы Ермекке ертеңгілік шайдан кейін. 

Ермек үндемеді. Ас қайырылып болса да, ол әлі үстел басында отырған-

ды. 

Сыртқа шығып бір сәт күткен атасы есіктен қайта кӛрінді. 

– Әй, не болды? Тұрам ба мен осылай? 

Ермектің енді қозғалмасқа шарасы қалмады. 

– Сабақ қарайын деп едім… – деді міңгірлеп. Артынша орнынан сүйретіле 

кӛтеріліп, сыртқа қарай беттеді. 

– Бүгін жексенбі ғой, демал. Түстен кейін отырсаң да жетеді, – деді атасы 

кері бұрылып кетіп бара жатып. 

Екеуі қақпадан шығып, ауыл сыртына қарай жүрді. Бұл атасының 

күнделікті әдеті еді. Аз жүрген соң алдарынан бір шоқ алма ағашы кӛрінді. Жол 

сол ағаштардың арасынан ӛтетін. Күзгі жеміс әбден пісіп, самсап тұр. Таяп 

барғанда жұпар иісі аңқып қоя берді. Енжар келе жатқан Ермектің кӛзі жайнап 

кетті. Кешелі бергі ӛкпесін де ұмытты: 

– Ата, алма жейікші! – деді жақындай түсіп. 

Атасы естімеген болып жүре берді. 

– Ата деймін… – деді Ермек енді шыдамсыздана тықыршып. – Алма 

жейікші… 

– А-а?.. – деді атасы сонда барып мойнын бұрып. 

– Алма жейікші деймін… 

– Е, жей бер. 

– Ешкім ұрыспай ма? 

– Кім ұрсады? Далада ӛсіп тұрған жеміс қой… 

«Рас па» дегендей  Ермек іле жолдан шығып, тақау тұрған алма ағашқа 

қарай жүрді. Жол бойы болғандықтан, ары-бері ӛткендер қоймаған ба, тӛменгі 

бұтақтардан ештеңе кӛрінбеді. Ерінбей бір айналып шықты, жоқ… қол жетер 

жерде дым да жоқ. Бәрі самсап жоғарғы жақта тұр. «Саты болар ма» еді деп 

ойлады Ермек. Бірақ ол қайда? Алыста, үйде қалды ғой. Шарасы болмаған соң 

ақыры айналып атасына келді. 

– Ата, мұнда алма жоқ қой… – деді Ермек ренжіп. 

– Қайдағы… тұр ғой әне. 

– Кәне?.. 

– Әне. 
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– Ой, ол биікте тұр ғой… қол жетпейді. 

– Е, қолың жетпесе, жеткіз… мен қайтем? 

– Жоқ, ата, сіздің қолыңыз жетеді ғой. 

– Жоқ… жетпейді. Мені әурелеме. 

Ермек ағашты тағы бір айналып шығып, қайтып келді. 

– Ата, сіздің қолыңыз жетеді… – деді бір кӛзін сығырайта қарап. 

– Сенің ше? 

– Менің қолым жетпейді. 

– Неге? 

– Мен кішкентаймын ғой… 

– … 

Атасы үндемей Ермектің қасына келді. Жалпақ алақанымен басынан 

сипады. 

– Дұрыс, сенің ақылың бар екен, – деді сосын сәл еңкейіп. – Сен адамның 

кішкене кезінде бойының аласа болатынын біледі екенсің. Жақсы. Ӛте жақсы. 

Дегенмен, сен, соған қоса, мынаны да білуің керек: кішкене кезінде адамның  

қолы биіктегіге жетпейтіні секілді кей нәрсеге ақылы да жетпейді… толық 

түсіне алмайды. Оған үлкендердің кӛмегі қажет… 

Осы тұста Ермектің жүзі қып-қызыл боп кетті. Оның есіне кеше атасының 

айтқанына кӛнбей қойған бір әбес қылығы түскен еді. 

– Ата… – деді сәлден кейін ол күмілжіп. – Мен… 

– Жә, – деді атасы сол сәт артына қарай бұрыла беріп.  

– Жаңағы алма қайда тұр еді… 

 

 Ӛз бойыңдағы адами қасиеттерді қалайша дамытар едің? 

 Ақылды болу дегенді қалай түсінесіңдер? 

 

 

Ӛзіңді ӛзің тану ізгілікке, жақсылыққа талпынуды білдіреді. 

Адам бұл ӛмірге жақсылық жасау үшін келеді. Ӛз бойындағы 

адамгершілік қасиеттеріңді ашуға ұмтылыс адамды жақсарта 

түседі.  Ӛзін-ӛзі таныған адамның ниеті түзу, ойы таза, сӛзіне 

берік болады. 

Ӛзіңді ӛзің танысаң, ӛмірді танисың.    
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Сенiң ӛзiң 

Василий Сухомлинский 

 

Ӛзiңе ӛзiң ие бол. Ӛзiңе ӛзiң қызмет етудi кiшкентайыңнан 

үйрен. Мойның жар бермейтiн, бiрақ iстеуге керектi нәрсенi атқаруға ӛзiңдi 

ӛзiң үйрете бiл. 

Адамдарға жамандық ойлама, адамдарды ренжiтпе, адамдардың жанын 

ауыртпа, мазасын алма, тыныштығын кетiрме. 

Кiшкентайыңнан қанағатшыл болуға үйрен. 

Бар жаныңды сала оқу – сенiң тал бойыңа жарасқан. Ой жалқаулығын жек 

кӛр. 

Ойсыз, кiтап оқусыз, ақыл-ой еңбегiнсiз ӛткен күн бұл босқа ӛткен күн. 

Бiлiмнiң қайнар бұлағы, сенiң рухани байлығыңның қайнар кӛзi кiтап 

болып табылады. Ӛз кiтапханаңды жасақтап ал. Кiтапты оқып қана қойма, 

сонымен бiрге оны қайталап оқы. 

 

● Ӛзіңе ӛзің қызмет ету дегенді қалай түсінесіңдер? 

● Қанағатшыл болуға үйренудің маңызы қандай?  

● Жақсы қасиеттерді шыңдаудың қандай пайдасы бар? 

● Ӛзің күнделікті немен шұғылданасың? 

 

 

1-тапсырма 

«Ӛзімді жақсарту үшін не істей аламын?» деген сұраққа 

жауаптарыңды жоспар түрінде жазыңдар. 

 

2-тапсырма 

«Жақсы болу – парызым» тақырыбына эссе жазыңдар. 

 

 3-тапсырма 

  Мәтінді оқыңдар. 
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Қиын тапсырма 

(Әңгіме) 

Толымбек Әбдірайым  

 

Мақсұт есімді қараторы баланың жасы бесте болғанымен, қатарластарына 

қарағанда әлдеқайда бойшаң. Сорайған түріне қарап, мектеп оқушысы деп 

ойлайды кӛрген кісі. Ӛзі керемет қиялшыл. Ойлап таппайтын заты, 

армандамайтын нәрсесі жоқ. Әттең, ауылда тұрады. Үлкен қалада болса неше 

түрлі үйірмелерге қатысып, дарын-қабілетін ашар ма еді. 

Баланың әкесі «Таң» шаруа қожалығының бесаспап механизаторы. Алып 

«К-700» тракторын ұршықша үйіреді. Күзгі егін орағы кезінде комбайн 

штурвалына отырады. Керек жағдайда жүк машинасын да жүргізеді. Аманғали 

аға Мақсұтты таудай тракторына отырғызып, неше мәрте қыдыртқан. Қырық 

шақырым жердегі аудан орталығы – Баршатас селосына да барып қайтқан. 

Содан ба, қараторы бала техникаға бір табан жақын. 

Үлкен қалада тұратын Әсем әпкесі – дәрігер. Сол әпкесі бір жолы інісіне 

әп-әдемі кӛк түсті ойыншық трактор сатып әкелді. Мақсұт керемет қуанды. 

Әпкесін жақсы кӛріп, сыйлығына алғыс айтты. Қолына ұстап, алай-бұлай 

тексеріп қарады да, есіне әлдене түскендей: 

– Тіркемесі қайда? –  деді. 

– Кӛріп тұрсың, бір ӛзі. 

– Ендеше ойнамаймын. 

– Неге, жарығым-ау?! 

– Менің достарымда мұндай ойыншық трактор кӛп. Бірақ бәрінің тіркемесі 

бар. Айтшы ӛзің, жалғыз трактормен не істеймін сонда? 

– Сонда, бірнешеуін әкелуім керек пе еді? 

    – Үп-үлкен болып, соны да білмейсің бе?!. 

Мақсұт ӛкпелеп қалды. Әпкесі жалынып-жалпайып уатып әлек. 

Бұлардың әңгімелерін тыңдап отырған Аманғали аға кішкентай ұлының 

қасына келіп: 

– Әпкеңнің меселін қайтарма, балам. Тіркемені ӛзім жасап беремін, – деді. 

– Рақмет, кӛке!  

Мақсұт тракторын ойыншықтарының қатарына апарып қосты. Қолы 

епсекті әкесі келесі күні-ақ ойыншық тіркеме жасауға шұғыл кірісті. Жұмыстан 

келе сала күнде кешке сонымен айналысады. Бастапқы күндері Мақсұт әкесінің 

қасында тапжылмай қызықтап отыратын. Жалықты ма екен, қарамайды қазір. 

Он шақты күнде тіркеме дайын болды. 
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Үйелменде үш-тӛрт сиыр, отыз шақты қой-ешкі бар. Алты ай қыс бойына 

малдың жем-шӛбін салатын, қарайтын анасы. Жас тезегін тазалауға күші 

жетпей ме, әлде уақыты аз ба, кӛбінесе бір шетке ысырып, үйе салады. Ӛйткені 

балабақшадағы жұмысына асығады. 

Әкесі кішігірім тӛбедей үйіліп қалған малдың тезегін аптасына бір-ақ рет 

шығарады. Оның да қолы тие бермейді. Таңертеңнен жұмысқа кетіп, қас 

қарайғанда бір-ақ оралады. 

Түс ауған мезгіл еді. Ақ телефон безілдеп қоя берді. Әжесі кұлағын кӛтере 

бере: 

– Сенсің бе, Әсем? Жарығым, қалай, амансың ба? Жұмысың орынша ма?- 

деп әдеттегідей сауалдың астына алып барып, ӛзі сӛйлеп жӛнелді: 

– Қасқа сиыр бұзаулаған. Қоңыр құнажын да желіндеп тұр. Несін айтасың, 

уызға қарқ болып жатырмыз… Қойлардың да қоздайтын мезгілі жақын. Әлгі 

кӛрші Құралай кемпір бар емес пе? Сол байғұс тападай-тал түсте есік 

табалдырығында тайып жығылып, аяғын сындырып алды. Байқамай ма, жазған-

ау?! Атаң марқұм түсіме жиі кіріп жүр. Алдағы жұмада молда шақырып, құран-

хатым түсіртем… Әкең бе, әкеңнің қолы жұмыстан бір босамайды. Малдың 

жапа-тезегі тау-теңіз. Ӛзім шығарып тастайын десем, белі құрғыр жарамайды. 

Біз базардан қайтқан адамбыз. Кәрілік қой, кәрілік… 

Шынында кей кездері әжесі білегін сыбанып, малдың жиылып қалған 

тезегін шығаруға кірісіп кететіні бар. Бірақ бір қайырымға келмей, алқынып-

шаршап, белін ұстап отыра кетеді. 

Жуықта Әсем әпкесі тағы да телефон шалды. Үйде жалғыз отырған Мақсұт 

телефон тұтқасын кӛтерді. Қысқа-қысқа амандық-саулық сұрасқан соң 

кішкентай ұл кӛптен ойында жүрген ӛтініш-тілегін жеткізді. 

– Әпке, әпке деймін?! Үйге қашан келесіз? Жақында ма?! Жақсы болды 

ғой? Онда маған трактор сатып әкеліңізші. Трактор болғанда, мал қораны 

тазалайтын, ӛзі жүретін трактор. 

Әпкесі ондай ойыншық трактордың болмайтынын, сатылмайтынын айтып, 

ақталып жатыр. 

– Әкелмесең, ауылға келме?!- деп қойып қалды інісі. 

Содан бері Мақсұт әпкесін асыға күтіп жүр. Қаладан қатынайтын автобус 

тоқтайтын аялдама жаққа жиі қарағыштайды. Ӛз қиялында малдың тезегін 

шығаратын тіркемесі бар тракторға «отырып», мал қораны тап-тұйнақтай етіп 

«тазалап» қойған. Енді анасы да, әжесі де отағасына «шығарып бер» деп 

жалынбайды. 

 Мақсұтты неліктен қиялшыл, арманшыл бала дейміз? 

 Ӛзің нелерді қиялдап, армандап жүрсің? 
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Жоба тапсырмасы 

 

Әрбір адамды оның келешегі қызықтыратыны сӛзсіз. Ал келешегіңнің 

жарқын, ашық болуы тек ӛзіңе байланысты. Сондықтан жобадағы алғашқы 

қадамың – «Мен қандай адам болғым келеді?» деген сұраққа жауап іздеу. 

Мұны түсіну үшін ӛзіңе сұрақтар қойғаның жӛн.  

 Менің қалауым не? 

 Мен нені жақсы кӛремін? 

 Мені не қызықтырады? 

Саған жобаның бірінші бӛлімін орындауға оқулықтың бірінші 

тарауындағы аңыздар, әңгімелер, ӛлеңдер, тапсырмалар кӛмектесетін болады. 

Сұрақтарға жауаптарыңды, бақылауларыңды, ойларыңды дәптерде 

берілген жоба күнделігіне жазып толтыр. 

 

 

Қара сӛздер 

Абай Құнанбаев 

Он сегізінші сӛз 

Тегінде, адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген 

нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де – 

ақымақтық. 

 

Біз ӛмірдің гҥліміз 

 

Ӛлеңін жазған Әнуарбек Дүйсенбиев 

Әнін жазған  Бекен Ғизатов 

 

Зеңгір кӛктен, 

Нұрын тӛккен, 

Ортақ біздің күніміз. 

Жайдары ӛскен, 

Жайнап ӛскен, 

Біз ӛмірдің гүліміз. 

Бал достыққа, 

Жолдастыққа 

Шақырады әніміз, 

Тыныштықта, 

Нұр құштық та, 

Бақыттымыз бәріміз! 
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3–4 
 

 

МЕНІҢ ТАЛПЫНЫСТАРЫМ 

 

Ізденген жетер – мҧратқа. 

Халық нақылы 

 

 Дәйексӛздің мағынасын түсініп алыңдар. 

 

 

Ағаштағы ҧлу 

(Аңыз) 

 

Кӛктем тым кеш шықты. Желдеткен суық күннің бірінде ұлу шие ағашына 

ӛрмелей бастады. Кӛрші ағаш басында отырған торғайлар мұны кӛріп, шиық-

шиық күле берді. Сосын бір торғай ұшып келіп, ұлудан сұрады: 

– Оуу, ұлу батыр, кӛрмейсің бе, бұл ағашта шие жоқ қой? 

Ӛрмелеуін тоқтатпастан ұлу былай деп жауап берді: 

– Мен ӛрмелеп шыққанша болады! 

 

 Ағашқа ӛрмелеген ұлудың кӛздегені не деп ойлайсыңдар? 

 Мақсатқа қол жеткізу оңай ма? Неліктен? 

 Мақсатшыл адамның бойында қандай қасиеттер болады? 

 Ӛзің алдыңа қандай мақсат қойдың? 

 

 

1-тапсырма 

Берілген сӛздерді оқыңдар. Ӛзіңнің не үшін талпыныс 
жасайтыныңды, не нәрсеге ұмтылатыныңды таңдап жаз.  
 

● мейірімді болу үшін, 
● әділ болу үшін, 
● тәтті тамақ жеу үшін, 
● жылтырақ киімдер кию үшін,  
● терең білім алу үшін, 
● адал еңбек ету үшін, 
● ӛзімді ӛзім тану үшін, 
● кӛбірек ойнау үшін. 
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2-тапсырма 

«Менің арманым» тақырыбында сахналық кӛрініс кӛрсетіңдер. 

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 

Патшаның даналығы 

(Аңыз) 

 

Бір дана патша ӛмір сүріпті. Оған оның ұлы бір күні: – Әке сені елдің бәрі 

дана, кӛрегені кӛп, ақылды деп сыйлайды, сен осы сол даналықты қайдан оқып 

білдің, қандай кітаптар оқыдың,сені қандай мұғалімдер оқытты,-деп сұрақ 

қояды. 

Сонда әкесі: 

–  Ұлым мен ел оқыған, сен де оқып жүрген кітапты оқыдым. Менің де 

ұстаздарым сен білім алып жүрген ұстаздар болды. Бірақ ел айтып жүрген 

парасаттылық, ақылдылықты тек олардан ғана емес ӛмірден, табиғаттан да 

алдым. 

Құмырсқаларды байқап жүріп, олардың еңбекқорлығына, 

шыдамдылығына, қайтсе де алдыға қойған мақсатқа жетудегі талпыныстарына 

қызықтым. Бүркітке қарап байқағыштыққа, тез шешім қабылдай алушылыққа 

үйрендім. Барыстан - ептілік пен шыдамдылықты. Бӛдене құсқа қарап 

сүйіспеншілікті үйрендім. Қоршаған адамдарға қамқорлық жасап, 

сүйіспеншілікпен еңбектеніп жүрмін,- дейді. Нағыз даналық пен ақылдылық әр 

кезде біздің қасымызда жүреді. Тек адамның кӛзі, құлағы, жүрегінің есігі оған 

ашық болуы керек,- дейді. 

 Жан-жануарлардан, құстардан қандай үлгі-ӛнеге алуға болады? 

 Сүйіспеншілікпен еңбектену дегенді қалай түсінесіңдер? 

 

 

 

Адам алдына нақты мақсат қоя білуі керек. Мақсаты айқын 

адам оған қол жеткізуге талпынады. Мақсатқа жетуге талпыныс – 

адамды сенімді, жігерлі, күшті  етеді.  
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Ӛмірдегі басты нәрсе не? 

 

Василий Сухомлинский 

 

 

Ӛмірдегі ең басты нәрсе не? 

Шахтер айтады:  

– Ең бастысы – кӛмір. Егер кӛмір болмаса, 

машиналар тоқтап қалар еді, металл болмас еді, 

адамдар тоңып қалар еді... 

Металлург айтады:  

– Ең бастысы – металл. Металсыз машина 

да, кӛмір де, нан да, киім де болмас еді...  

Егінші айтады:  

– Ең бастысы – нан. Нан жоқ болса, шахтер 

да, металлург те, ұшқыш та, шекарашы да еңбек 

ете алмаған болар еді.  

Сонда осылардың қайсысының айтқаны 

дұрыс? Ӛмірдегі ең басты нәрсе не?  

Ең басты нәрсе – еңбек. Еңбексіз кӛмір де, 

металл да, нан да болмаған болар еді.  

 

 

 Адамның ӛмірдегі басты мақсаты не деп ойлайсыңдар? 

 Ӛз ісіңе адал болу дегенді қалай түсінесіңдер? 

 Адам бақытқа қол жеткізу үшін не істеуі керек? 

 Сен үшін басты нәрсе не? 

 

 

1-тапсырма 

«Менің талпыныстарым» тақырыбында эссе жазыңдер. 

 

Эссе жазу кезінде мынандай мәселелерді ескеріңдер: 

 басты мақсатың, 

 ӛз талпыныстарыңның тізбесі, 

 ӛз бойыңдағы жақсы қасиеттер, 

 қол жеткізген жетістіктерің, 
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 ӛзіңе қоятын талаптар. 

2-тапсырма 

Кӛп нүктенің орнына қажетті сӛздерді қойып ӛлеңді оқыңдар. 

 

Адам болғым келеді 

Сәрсенбі Дәуітов 

Ойы терең мұхиттай     ...  болғым келеді, 

Кӛңілі аппақ сүттен де  ...  болғым келеді. 

Адалдықты сүйетін жүрегімен, жанымен, 

Бал бұлақтай мӛп-мӛлдір  ...  болғым келеді. 

 

Отты, ойлы жыры бар  ...  болғым келеді, 

Қиындықтан қайтпайтын  ...  болғым келеді, 

Адамдардың бәрінен  ...  болғым келеді, 

Ең бастысы ӛмірде –  ...  болғым келеді. 

 

Қажетті сӛздер: таза, дана, бала, кіші, асыл, ақын, кісі. 

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 

 

Бҥркіттің досы сҧңқар 

(Ертегі) 
 

Бір күні бүркіт ӛзіне сенімді дос іздеп, әлемге хабар беріпті. Құстар 

жиналып, бүркіттің алдына келіпті. Сонда бүркіт: 

– Кімнің қандай қасиеті бар? – деп сұрапты. 

Бірінші болып қаз сӛйлеген екен: 

 – Мен суда да жүземін, жерде де жүремін, ұша да білемін, – депті. 

Жапалақ ортаға шығып: 

– Менен басқа құстар түнде ұшып кӛрген емес, – деп мақтаныпты. 

Құстардың кӛбі ӛзін-ӛзі мақтаған екен. 

Сонда бүркіт алыстау тұрған сұңқардан: 

 – Сен неге үндемейсің? Сенің қандай қасиетің бар? – деп сұрапты. 

Сұңқар: 

 –  Менің үндемей тұрған себебім, ӛзімде түрлі қасиет те жоқ, бір ғана 

қасиетім бар. Ол ӛзіңіз сияқты шаршамай ұшу, – депті.  

Бүркіт: 
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 – Бір басыңа осы қасиет те жетеді. Маған сен ғана дос бола аласың. 

Асырмай, тек шындықты айттың ғой, – депті. 

Содан бері биікте бүркіт пен сұңқар ғана самғайтын болыпты. 

 

 Құстарға ерекше қасиеттері қалай кӛмектеседі? 

 Жақсы адам болу үшін қандай қасиеттеріңді дамытар едің? 

 

 

Жоба тапсырмасы 

 

Сұрақтарға жауаптарыңды, бақылауларыңды, ойларыңды дәптерде 

берілген жоба күнделігіне жазып толтыр. 

 

 Менің қандай қабілеттерім бар? 

 Мен достаса аламын ба? 

 Мен достарыммен бірге не істегенді ұнатамын? 

 

 

Конфуций 

Ұстаз айтты: 

– Жас бүлдіршіндер үйде ата-аналарын құрметтеуі, түзде 

үлкендерді сыйлауы тиіс, іс-әрекетте сақ болуы, сӛзінде әділ болуы, 

адамдарды шексіз сүюі абзал-ақ. 
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Айгӛлек 
 

Ӛлеңін жазған Нығмет Баймұхамедов 

Әнін жазған Бақытжан Байқадамов 

 

Кӛлдей шалқып жас ӛмір, 

Тасып жатқан шағыңда, 

Кемерінен шалықтап, 

Асып жатқан шағында. 

Ойын ойнап, ән салмай, 

Ӛсер бала болар ма? 

Күміс күлкі кӛрмей ол, 

Кемеліне толар ма! 

 

Қайырмасы: 

Айгӛлек-ау, айгӛлек, 

Айдың жүзі дӛңгелек. 

Айгӛлек деп ән шырқа, 

Ел бӛбегі, кел бӛбек. 

 

Асыл сӛздің ұстазы  

Ақын болар ұрпақпыз. 

Ӛнер, білім, еңбекке 

Жақын болар ұрпақпыз. 

Он саусағы майысқан,  

Шебер болар ұрпақпыз. 

Тұла бойы толған бір, 

Ӛнер болар ұрпақпыз. 

 

Қайырмасы: 

Айгӛлек-ау, айгӛлек, 

Айдың жүзі дӛңгелек. 

Айдай толған кезімде, 

Би билеймін дӛңгелеп. 
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5–6 
 

 

ТАНЫМҒА БАСТАР ЖОЛ 

 

 

Жақсыдан ҥйрен, 

Жаманнан жирен. 

Халық нақылы 

 

 Дәйексӛздің мағынасын түсініп алыңдар. 

 

 

Қожа Ахмет Йассауи 

(Аңыз) 

 

Ахметті жас кезінде ата-анасы Сайрамда 

тұратын Ақ Ата деген молдаға оқуға беріпті. 

Ол кісінің шашы да, қасы да аппақ екен. Соған 

орай ел оны «Ақ Ата» деп атайды екен. 

Бір күні Ақ Ата сабақтан соң балаларға: 

– Үйге барған соң ешкімге кӛрсетпей бір-

бір тауық немесе бір-бір қораз сойып, ертең 

ӛздеріңмен бірге сабаққа алып келіңдер, – деп 

тапсырма беріпті. 

Ертеңіне балалардың бәрі сойып әкелген 

тауық, қораздарын  беріп жатады. Тек Ахмет 

қана ұстазына тірі қораз ұсынады. Мұны 

кӛрген Ақ Ата: 

– Ахмет-ау, мұның қалай, мен саған 

қоразды ешкімге кӛрсетпей сойып әкел деп 

едім ғой, - дейді. Сонда Ахмет саспастан: 

– Ұстаз, мені кешіріңіз. Мен қоразды соя алмадым. Мен оны адамнан 

тығылып сойғаныммен, ар-ұжданым бәрін кӛріп тұрған жоқ па, - деп жауап 

береді. 
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– Бәрекелді, Ахметім! Мен сені сынап кӛру үшін барлық балаларға да осы 

тапсырманы берген едім. Сен сынақтан ӛттің, -деп Ақ Ата Ахметтің арқасынан 

қағыпты. 

 

 

 Ахметтің жақсы білім алуына кімдер ықпал етті? 

 Ахметтің іс-әрекетінен нені ұғуға болады? 

 «Ар-ұжданым бәрін кӛріп тұр» дегенді қалай түсінесіңдер? 

 Адам ар-ұждан даусын қалай ести алады? 

 Ӛзің ар-ұжданыңа сай іс-әрекет жасап жүрсің бе? Айтып бер. 

 

 

 

1-тапсырма 

Адамгершілік қасиеттер туралы ӛз түсініктеріңді жазып, кестені 

толтырыңдар. 

 

Адамгершiлiк 

ҧғымдар 

Адамгершiлiк ҧғымдар туралы тҥсінік 

Жауапкершiлiк  Адамның белгiлi бiр iстi, ӛзiне тапсырылған мiндеттi 

қалтқысыз орындауы. Адамның мақсатына жетуi, iсiнiң 

сәттi болуы, кӛбiнесе, оның жауапкершiлiктi сезiнуiне 

тiкелей байланысты болады. 

Адалдық  

Әдептiлiк  

Қамқорлық  

Кешірімділік  

Татулық  

 

2-тапсырма 

Жағдаят бойынша сұрақтарға жауап жазыңдар. 

Сенің арманың әлемді шарлайтын жиһанкез болу.  

 

  Ол үшін алдыңа қандай мақсат қоясың? 

  Мақсатыңа жету үшін қандай қадамдар жасайсың? 
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3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 

 

Мҧны қалай тҥсінеміз? 

(Әңгіме) 

Әлдихан Қалдыбаев 

 

Мектептің  бірінші  қабатына бар ғой, осы  терезені бекер орнатты. Тегі бір 

сықиып қалған біреу  болмаса, бала біткеннің бәрі – терезенің жауы. 

 Балалар, әрине, терезеге әдейілеп тиіспейді, абайламай сыныдырып 

алады. Футбол теп, волейбол ойна, доп терезеге қарай  ұшады, қолыңа тас, 

немесе жентектеп қар ал, сілтегенің  терезенің кӛзін табады. Бітті, әрі қарай сені 

бір машақат күтіп тұр. 

Бауыржан мен Талғат та осындай бір шатаққа аяқ астынан ұрынды. 

Анықтап айтсақ, Бауыржан тепкен доп Талғаттың  қолынан сырғып шығып 

барып, мектеп терезесінің бір кӛзін қиратты да кетті. 

Кінәлі кім? Бір- біріне үрейлене, әрі жазғыра қараған екеуінің жүзінде де 

осы сұрақ тұрды. «Кінәлі – мен» деп мойындар кейіп екеуінде де болмады.  

Қайта Талғат:  

– Терезеге қарай неге сонша қатты тептің? – деп шап ете қалды.  

– Қолың қайда? Ұстасаң етті. 

– Менің қолымды  қайтесің, ӛзіңнің аяғыңа ие бол. Терезені қираттың, 

жауап бер. 

– Ал, сен ше? 

–  Мен бе, мен ...  Сен сындырдың дедім бе, сен ... 

Талғат сӛзін аяқтамай теріс айналып, жүгіре жӛнелді. Бауыржан  

аң- таң  тұрып қалды. Сабақтан соң Рахима апайға айтуға бекінді. 

Рахима апай  қатар отырған  екі  шәкіртінің бір нәрсеге келіспей қалғанын 

бірден аңғарған. Сыныптағы отыз баланың әрқайсысының мінез- құлқы ӛзіне 

әбден  мәлім. Бауыржан мен Талғат бір- бірімен тату еді, не болған? Сұраса ма 

екен, сұрамаса ма екен? Сабақ соңында кӛрер.  

Сабақ бітуге жақындағанда әңгіме  адалдық жӛніне ойысты.  

– Апай, адал адам қандай болады? -  деді Қаламқас. 

– Иә, бәсе, ӛздерің айтыңдаршы, балалар, адал адам қандай болады? -деді 

апай. 

Балалар шулап қоя берді. 

– Адал адам ақылды болады. 

– Адал адам ешкімді алдамайды. 
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– Адал адам – жақсы адам. 

– Дұрыс айтасыңдар, балалар. Осы айтқандарыңнан кішкене бір 

қорытындылап, ой түйейік. 

Осы сәт Талғат орнынан атып тұрды. Үстіңгі ерні дүрдиіп, кӛзі жасаурап 

кеткен. 

– Апай, біз, жоқ мен жаңа  үзілісте  бірінші  қабаттағы терезенің бір кӛзін 

сындырып алдым. Енді қайтем? 

– Міне, бұл – адалдық. Бірдеңені бүлдірген екенсің, қателігіңді мойында, 

түзе. Адал адам сӛйтеді, шындықпен, мейлі ол ащы болсын, бетпе-бет келуден 

қашпайды. Талғат, сен де сӛйтіп отырсың. 

Енді Бауыржан орнынан атып тұрды. 

– Апай, Талғат – адал емес, ӛтірікші. 

Барлық сынып Бауыржанға қарап қалған. Талғат бұға түсті. 

– Бауыржан, не дедің? Қайталап айтшы. 

– Талғат – ӛтірікші. Терезені біз екеуміз сындырдық. Бұл жаңа қашып 

кетіп еді, енді келіп адал бола қалыпты. 

– Солай ма? Рас па, Талғат? 

Талғат үн қата алмады. 

– Ой, бұл болмаған екен! Қателігіңді мойындағаның жақсы, бірақ 

шындықты жасырмай дер кезінде айту бәрінен де артық. Қап, әттеген- ай! 

Мұны қалай түсінеміз? 

Талғат жерге кірермен болды. Бауыржан бір қалыптан айныған жоқ, жүзі 

жарқын.  

 

 «Адал адам қандай болады?» деген сұраққа қалай жауап бересің? 

 Ӛзіңнің адалдық танытқан кезің болды ма? 

 

 

Адам баласы үнемі игілікке, жақсылыққа ұмтылумен ӛмір 

сүреді. Ізгілікке құштар бол. Ізгілікке, жақсылыққа ұмтылған 

сайын жан-дүниең де ашыла береді. Ӛзіңе бақылауды, 

жауапкершілікті күшейте біл. Әрдайым ойыңның, сӛзіңнің, ісіңнің 

бірлікте болуын қадағала. 
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Қайырымдылық 

(Аңыз) 

 

 

 

Ауладан сыртқа шыққан жүкші жігіт ӛзінше толғанды. Кімнен қайырым 

күте бересің? Ӛтеген жұмысыңа қарай ақы тӛлейді. Олай болса, қайрат-күшіңді 

аямай атқарған қызметіңнің ӛзі бақыт екен ғой. Тек соның қызығын кӛресің... 

Содан осы ғұламаның жүгін тасып, ақылын тыңдайын деген ниетке бел 

байлады. Сӛйтіп жігіт Әбунасырдың базарға келуін қалт жібермей тосты. 

Бір күні базар қақпасына кіреберістен Әбунасырдың тӛбесін кӛзі 

шалғанда-ақ елпілдей қасына жүгіріп барды.  

– Ассалаумағалейкүм, ұстаз! 

– Уағалейкүм уәссалам, аманбысың жігітім? Әрекетің ӛнімді ме? 

– Шүкір, ұстаз... 

– Сұрамаппын ғой, сенің есімің кім? Осында тұрасың ба? 

– Атым Асадолла, қырдан келіп ем... 

– Маған бірдеңе айтайын деп пе едің? 

– Базардан алған заттарыңызды үйіңізге жеткізіп берейін... 

– Ә, онда соңымнан ер... 

Әбунасыр базардан керек-жарағын алды да, кӛп айналмай үйіне қайтты. 

Асадолла ұстаздың заттарын арқалап жүрді. Аулаға кірген соң, жүкті сәкінің 

үстіне қойды. Әбунасыр ақысын тӛледі. Сонда жігіт: 

– Ұстаз, ренжімесеңіз, маған қайырымдылықтың не екенін түсіндіріп 

бермес пе екенсіз?.. – деп ӛтінді. Ғұлама тұңғиық ойға шома тұрып, жігітке 

қадала қарады. 

– Ия, саған қайырымдылық керек сияқты. 

– Соның мәнісін білсем деп едім... 

– Жарайды ұғындырайын, есіңде жүрсін, – деді ғұлама жігіттің талабын 

қостағандай күлімдеп. – Қайырымдылық ағыл-тегіл су емес. Ол – адамның 

адамға бӛлінген мейір-шапағаты арқылы болатын ізгілік. Әр адам ӛзі кӛз сүзген 

мақсатына жету үшін ұмтылады. Сонда қиындыққа тап болса, бір жомарт кісі 

кӛмектесіп, жебеп жібереді. Ақ ниеттен туған сол жақсылық – қайырымдылық 

деп аталады. 

Жігіт бас иіп, алғыс айтты да, кетіп қалды. 
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  «Адамның адамға бӛлінген мейір-шапағаты» - дегенді 

қалайша түсінесіңдер? 

 Қайырымдылық жасаудың мәні неде деп ойлайсыңдар? 

 Риясыз қызмет ету дегеніміз не? 

 Ӛзің басқаларға қандай қайырымдылық жасап жүрсің? 

 

 

1-тапсырма  

«Қайырымдылық – қайырлы іс» атты қайырымдылық 

акциясын ӛткізудің жоспарын құрыңдар. 

 

2-тапсырма 

«Мейірімділік – жүректен» тақырыбында сахналық кӛрініс кӛрсетіңдер.  

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 

 

Адамнан да ақылды 

(Әңгіме) 

Бердалы Рысбеков 

 

Аула ішіндегі асхана дуалының жанында құмырсқаның илеуі бар болатын. 

Бірін бірі қуысып ойнап жүрген Азамат пен Дидар оның қасына келіп тұра 

қалды. Құмырсқалар болса ештеңемен ісі жоқ, бір-бір бидайық дәнін тістеп 

алып илеуіне тасып әлек. Кенет Дидар жерден бір қураған шыбық тауып алды 

да, құмырсқа илеуінің үстінен ары-бері сыдыртып ӛтті. Опыр-топыр болған 

құмырсқалар жан-жаққа бытырай қашты. 

– Әй, не істеп жатырсыңдар?– деген атасының дауысынан Дидар селк етті. 

Қолында қол орақ пен бір уыс шӛбі бар атасы анадайдан дауыстап келеді екен. 

– Тимеңдер оларға! Олар да Құдайдың жәндігі. Нағыз еңбекқор, ақылды 

жәндіктер. 

– Ата, олар менің аяғыма жабысты,– деді тӛрт жасар Дидар. 

– Ал сен кейін тұр. Олар ӛздігінен ешкімге тиіспейді,– деді атасы.– Міне, 

осылай кейін тұр да, олардың не істеп жатқанын қызықтай бер. 

Ал Дидарға қарағанда сәл ересек Азамат ойға қалды. «Құдайдың жәндігі 

дейді?..» 
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Кеше де осылай болған. Азамат мал қора дуалы мен оған жақын тұрған 

ӛрік бұтағының арасына ӛрілген үлкен ӛрмекші торын кӛріп тоқтай қалған. 

Кішкене сары ӛрмекші зыр жүгіріп тор тоқып жатыр екен. Азамат жақын 

тұрған талдан бір шыбық сындырып алып, ӛрмекші торын енді түрткілей 

бастаған еді. 

– Тоқта, балам! – деді мұны байқап қалған атасы. – Тиме оған. Ол да 

Құдайдың жаратқан бір жәндігі. Ол бұл торды еріккенінен тоқып жатқан жоқ. 

Білесің бе ол торды не үшін тоқып жатқанын? 

– Жоқ, білмеймін,– деген Азамат. 

– Білмесең, біліп ал, ол торды шыбын-шіркейді ұстау үшін тоқып жатыр. 

Ӛрмекші соларды қорек етеді. Ал сен одан да оның торды қалай тоқып 

жатқанын қызықта. Олар титімдей болса да, торды ерінбей, жалықпай сағаттап 

тоқиды. Және қандай шеберлікпен тоқиды десеңші! Сондағысы азық үшін. Ал 

сен болсаң оны бір сәтте бұзып тастамақсың. Мұның жарамайды, балам. Қайта 

осы жәндіктерге қарап еңбек етуді, ӛмірді үйренулерің керек,– деген болатын. 

Бүгін, міне, құмырсқаға да тиме дейді. Азамат атасына таңырқай қарады. 

– Сендер бұларды қанша сағат жұмыс істейді деп ойлайсыңдар?– деді 

атасы тағы да. 

– Бес сағат,– деді Азамат ойланбастан. 

– Бес сағат емес,– деді атасы күліп.– Таңның атысы, күннің батысы, бұл 

байғұстар бір тынбайды. Сонда неге дейсіңдер ғой? Бұларда да қартайған әке-

шеше бар, мына сендерге ұқсаған топ-томпақ ботақан балалары бар. Соларға 

азық тасиды. Сондықтан да жұрт бұларды ең ақылды жәндік дейді. 

– Сонда бұлар бізден де ақылды ма, ата? 

– Ӛзің ойла, – деді атасы. – Түріне қарасаң, бұлар сенің тырнағыңа да 

татымайтын тіршілік иесі. Сӛйте тұра бір кісідей бірігіп тірлік жасайды. 

Ұрыспайды, таласпайды. Қыс азығын жазда жинайды. Адам екеш адам да кейде 

дәл осылардай бола алмайды. Енді ӛзің айтшы, бұлар ақылды ма, жоқ ақылды 

емес пе? 

– Ақылды,– деді Азамат. 

– Міне, мұның енді дұрыс,– деді атасы.– Сондықтан бұл жәндіктерге 

беталды тиіспеңдер. Бұларды да Құдай жаратқан. Бұлардың да мына біз сияқты 

ӛмір сүргісі келеді. Мына жарық дүниенің қызығын кӛргісі келеді… 

Түсіндіңдер ме? 

– Түсіндік!– деді Азамат. 

Ал Дидар: 

– Ата, мен құмырсқаға тимеймін,–  деді.– Мен де құмырсқаға ұқсаған 

ақылды болам. 
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– О, менің ботақаным қандай ақылды, құмырсқадан да ақылды,– деген 

атасы қарқ-қарқ күліп немересін құшағына ап сүйе берді. 

 

 Қоршаған ортаға неліктен мұқият зер салу керек деп ойлайсыңдар? 

 «Табиғат – таным кӛзі» дегенді қалай түсінесіңдер?  

 

 

Жоба тапсырмасы 

 

Сұрақтарға жауаптарыңды, бақылауларыңды, ойларыңды дәптерде 

берілген жоба күнделігіне жазып толтыр. 

 Маған адамдарға кӛмектескен ұнай ма? 

 Мен ата-анамнан нені үйрендім? 

 

 

Ей, перзентім, қай кезде болмасын, жақсылық істеуді 

жадыңнан шығарма. Жақсылықты жалпы халыққа жаса, 

жамандықтан аулақ бол, керісінше сӛйлеме, теріс оймен ойлама. 

Бидайды кӛрсетіп, арпа сатпа. Әр істе әділетті бол. Әділ жанға 

бидің де, қазының да қажеті жоқ. 

Кабуснамадан 

 

Балдырғандар жыры 

 

Ӛлеңін жазған Әбдірахман Асылбеков 

Әнін жазған Мұрат Ыбыраев 

 

Күлімдеп кӛкте күніміз, 

Құлпырып қырда гүліміз. 

Бойды кернеп, 

Ойды кернеп 

Шарықтаған шалқып шаттық жырымыз. 

 

Ей, бақытты баламыз, 

Білім қуып, кӛкке қанат қағамыз. 

 

Табиғат сырын ашамыз, 

Ӛмірге ӛнер шашамыз. 
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Оқуда да,  

Еңбекте де 

Салтанатпен үнемі алға басамыз. 

 

Ей, бақытты баламыз, 

Болашаққа батыл аттап басамыз. 

 

Бақыттың қайнар бұлағы, 

Ӛмірдің ӛшпес шырағы. 

Ӛркен ӛмір, 

Кӛркем кӛңіл 

Әділетті әр адамның ұраны. 

 

Ей, бақытты баламыз, 

Болашаққа батыл аттап басамыз. 
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7–8 
 

 

 

    МЕН – АДАММЫН! 

  

Адам деген ардақты ат 

Халық нақылы 

 

 Дәйексӛздің мағынасын түсініп алыңдар. 

 

 

 

Аяз би 

(Аңыз) 

 

Аяз би хан болған соң бұрынғы қой бағып жалшылықта жүрген кезде 

киген қырық жамау шекпені мен дода-додасы шыққан түлкі тымағын ӛз 

сарайының босағасына іліп қойған екен. Кей кезде билігі мен байлығына асып-

тасып, басына «Дүниені түгел бағындырсам» деген ой түсе қалса, дереу жаңағы 

ескі киімдеріне қарап, ӛткен күнде кім болғанын есіне түсіріп, дереу райынан 

қайтады екен. Сӛйтіп ӛзіне-ӛзі:  

– Аяз әліңді біл,  

Құмырсқа жолыңды біл,  

Ханмын деп таспа,  

Баймын деп аспа, – деп тоқтау салып отырады екен. 

 

 

 Билік пен байлық адамды ӛзгертпес үшін не істеу керек деп 

ойлайсыңдар? 

 Адам ӛзін-ӛзі қалайша тәрбиелегені дұрыс деп санайсыңдар? 

 Адам үшін ӛмірдегі басты нәрсе не деп есептейсіңдер? 

 Ӛзіңді ӛзің басқара аласың ба? Қалайша? 
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1-тапсырма 

«Ӛзімді танумен ӛсіп келемін» тақырыбында шағын 

шығарма жазыңдар. 

 

2-тапсырма 

Дәптердегі қамқорлықты кӛрсететін суреттерді бояңдар, мазмұнын айтып 

беріңдер. 

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 

 

Сабыр тҥбі – сары алтын 

(Ертегі) 

 

Бір патшаның ғажайып бағы болыпты. Бақта небір әдемі гүлдер мен ғажап 

ағаштар ӛсіпті. Бай ғажайып бақты баптау үшін бағбандарды алдырыпты. 

Бағбандарға: “Егер кімде-кім ең әдемі гүл ӛсіретін болса, соған теңдесі жоқ 

сыйлық берем”- депті. Сӛйтіп әрбір бағбанға үлеске бӛліп беріпті. Осылайша 

бағбандар іске кірісіпті.  

Бірінші бағбан райхангүлдің гүлдегенін кӛре сала қуаныштан жүрегі 

жарыла жаздапты. Ол райхангүл тезірек ашылсын деген оймен гүл күлтелерін 

қолымен ашып тастапты. Бағбанның асыққаны соншалық райхангүлі жұлынып-

жұлмаланып, солып қалыпты. Бағбан басқа гүлдерге де осындай әрекет 

жасапты. Ақырында асығыстықтың салдарынан барлық райхангүлі ӛспестен 

солып қалыпты. Сонда барып бағбаншы ӛз ісіне әбден ӛкініпті. 

Екінші бағбан гүлдерін шыны құтыда ӛсірмекші болыпты. Ол  гүлдерді аса 

ұқыптылықпен күтіп баптады: біресе, құтыдағы суды ысытады, біресе, 

суытады. Күні бойы құтының қақпағын бір сәтке ғана ашады. Біраз күндер 

ӛткенде гүл бүрін жарады. Гүлдің ӛскеніне кӛзі жеткен бағбан құтының 

қақпағын ашады. Әдемі гүлді дірілдеген нәзік сабағы әрең ұстап тұрады. Гүл 

сабағының нәзіктігі соншалық сәл ғана соққан желге шыдай алмай, үзіліп түсіп 

қалады. 

Үшінші бағбан гүлдің бүр жара бастағанын кӛре сала шыдай алмай, оны 

үзіп алып, “Қараңдаршы, мен ең әдемі гүл ӛсірдім!- деп айқайлап, патша 

сарайына қарай жүгіре жӛнеледі. Сарайға жеткенше гүлі солып қалады. 

Гүл ӛсіру үшін ең бастысы –  уақыт және жылылық қажет екенін білген  

бір ғана бағбан ешқайда асықпады. Сондықтан ол гүл ӛскіндерін аялап бақты: 

суғарды, желден қорғады және оның гүлдеуін шыдамдылықпен күтті.  
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Осылайша бағбан аңқыған хош иісті, әсем гүл бағын  ӛсірді.     

Патша риза болып, осындай ғажайып гүл бағын ӛсірудің сыры неде екенін 

сұрайды. Сонда бағбан “сабырлылық” деп жауап береді. 

 

 Адамға сабырлық не үшін қажет? 

 Ӛзіңді сабырлымын деп санайсың ба? Неліктен? 

 

 

Сен игілік, жақсылық және жамандық та кездесетін әлемде 

ӛмір сүріп жатырсың. Алайда сенің басыңа, жүрегіңе әрдайым 

жақсылық жасау, қайырымды болу ниеті ұялағанын ұмытпа. 

Жақсыдан үлгі-ӛнеге ал, ал жаманнан сабақ ал, одан аулақ болуға 

тырыс. Әрқашан адамгершілікпен дұрыс таңдау жасауға ұмтыл. 

Ӛйткені сен адамсың. Ал адам баласы тек жақсылық, бақыт үшін 

жаралған. 

 

 

 

Қарапайым адам 

Василий Сухомлинский 

 

Ыстық, құрғақ  даладағы құдық. Құдық басында үй тұр, онда атасы мен 

немересі ӛмір сүреді. Құдықтағы ұзын арқанға шелек байланған. Ары-бері 

ӛткен адамдар құдыққа бұрылып, су ішіп, атайға 

алғыс айтады. Бірде арқан үзіліп, құдықтың түбіне 

түсіп кетті. Атайдың басқа шелегі жоқ еді. Енді су 

алып, шӛл қандыра алмайсың. Таңертең атайдың 

үйінің алдына арбамен бір адам келді. Арбадағы 

сабан астында шелегі бар. Жолаушы құдыққа бір, 

атай мен оның немересіне бір қарады да, атын 

қамшымен ұрып, әрі қарай  жүріп кетті.  

– Бұл қандай адам? – деп сұрады немересі 

атасынан. 

– Бұл адам емес, – деп жауап берді атасы. 

– Талтүсте атайдың үйінің жанынан тағы бір 

жүргінші ӛтіп бара жатты. Ол арбадағы сабан 

астына байлаған шелекті алып, арқанға байлап, су 
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алып ішті, атай мен немересіне де су берді. Суды құрғақ құмға тӛгіп, шелегін 

саба астына тығып жүре берді.  

– Бұл қандай адам? – деп сұрады немересі атасынан. 

– Бұл адам емес, – деп жауап берді атасы. 

Кешкісін атайдың үйінің алдына үшінші жүргінші келіп тоқтады. Ол 

арбасынан шелегін алып, арқанға байлап, су алып ішті. Алғыс айтып жүріп 

кетті, ал шелегін байлаулы қалпында құдықта қалдырды. 

– Ал бұл қандай адам? – деп сұрады немересі атасынан. 

– Қарапайым адам, – деп жауап берді атасы. 

 

 Адамды қалай тануға болады? 

 Жақсылық жасау үшін адамға қандай қасиеттер қажет? 

 Қарапайым адам деп кімді айтамыз? 

 Адам жақсылықты не үшін жасайды деп ойлайсыңдар? 

 Ӛзіңе басқалар жақсылық жасаған кезде қандай күйде 

боласың? 

 

1-тапсырма 

Жағдаяттарды шешіңдер.  

 

1. Асханаға тамақтануға келгеніңде еденде шашылып 

жатқан нан қалдықтарын кӛрдің. 

Сенің әрекетің? 

 

2. Мектеп дәлізінде келе жатқанда жерде жатқан қолғапты байқап қалдың. 

Сенің әрекетің? 

 

3. Сабақтан үйге қайтқан жолда ауыр сӛмкесі бар қарт адамды 

кездестірдің. 

Сенің әрекетің? 

 

4. Үйге кіреберісте кӛршілеріңмен кезігіп қалдың. 

Сенің әрекетің? 

 

2-тапсырма 

Айналаңдағы адамдардың игілікті, қайырымды істері туралы шағын жоба 

құрыңдар.  
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Жобаны мынандай жоспар бойынша құруға болады: 

 таңдаған адам туралы шағын мәлімет, 

 ол адамның адамгершілік қасиеттері, 

 оның игілікті, қайырымды істерінен мысалдар, 

 үнемі айтатын ақыл-кеңестері, 

 сенің ол адамға ризашылығың, алғысың. 

 

3-тапсырма 

Ӛлеңді оқыңдар. 

 

Нағыз  адам 

Ермек Ӛтетілеуов 

 

Бүгін титтей баламын,   

Әлі-ақ жігіт боламын.  

Сонда, мүмкін, мен ғалым,  

Әлде шофер болармын.  

Ел сыйлайтын мұғалім,  

Әлде шахтер болармын. 

 

Сонда токарь, не артист,  

Не дәрігер болармын.  

Мүмкін, ақын, журналист,  

Әлде болам космонавт. 

 

Әлде шебер, 

Әдемі 

Үй салатын он қабат, 

Таңдандырар әлемді 

Әлде болам космонавт. 

 

Әлде, әлде... 

Білсеңдер, 

Жалғыз ғана талабым: 

Ер жеткенде, ел сенер 

Нағыз адам боламын! 

 

 Ӛскенде кім болғың келеді? 

 Туған еліңе қандай жақсылықтар жасайсың? 
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Жоба тапсырмасы 

1-тарау бойынша алған білімдеріңді қорытындылау сұрақтарына 

жауаптарыңды дәптерде берілген жоба күнделігіне жазып толтыр. 

 Менің жобадан үйренгенім 

 Жобада дамытқан құндылықтарым мен қасиеттерім 

 Менің жобадан түйгенім 

 
 

Он тоғызыншы сӛз 

Абай Құнанбаев 

 

Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, кӛріп, ұстап, татып ескерсе, 

дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, кӛргені кӛп болған 

адам білімді болады. Естілердің айтқан сӛздерін ескеріп жүрген кісі ӛзі де есті 

болады. Әрбір естілік жеке ӛзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген 

жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, сонда 

адам десе болады. 

 

 

 

Адам бол, адам! 

 

Ӛлеңін жазған  Жұбан Молдағалиев 

Әнін жазған Әсет Бейсеуов 

 

Ай, жұлдыз аспан тӛсін алқалаған, 

Жер-ана әлдилеген, арқалаған. 

Нәзік гүл, алып емен, асау бұлақ – 

Бәрі де саған құштар, дарқан адам. 

 

Қайырмасы: 

Адам бол, адам! 

Адам бол, адам! 

Сұлу бол, адам! 

Жылу бол, адам! 

Биікте бол, адам! 

Сүйікті бол, адам! 

Сүйікті бол, адам! 
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Тірліктің тәттілігі, қаттылығы, 

Сағыныш, махаббат, мұң, шаттық үні. 

Ӛтеді бәрі менмен жүрегіңнен 

Секілді шеру тартқан ат дүбірі. 

 

Қайырмасы: 

Адам бол, адам! 

Адам бол, адам! 

Сұлу бол, адам! 

Жылу бол, адам! 

Биікте бол, адам! 

Сүйікті бол, адам! 

Сүйікті бол, адам! 

 

Артады асқақ міндет заман саған, 

Тыныштық, еңбек, бақыт, ән аңсаған. 

Әркімнен айналаға сәуле түссін, 

Жаралсын жақсылыққа адамша адам! 

 

Қайырмасы: 

 

Адам бол, адам! 

Адам бол, адам! 

Сұлу бол, адам! 

Жылу бол, адам! 

Биікте бол, адам! 

Сүйікті бол, адам! 

Сүйікті бол, адам! 
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ТЕСТІЛЕУ 

 

Дҧрыс жауапты тауып, белгіле. 

 

1-тест 

Мұғалім оқушыларға әңгімені іштей оқуға тапсырма берді. Сен әңгімені 

дауыстап оқып, сыныптастарыңа кедергі келтірдің. Балалар саған реніш 

білдірді. 

Сенің әрекетің? 

А) Бұл қылығыңды мойындасаң да, кешірім сұрамайсың. 

Ә) Сен бұл қылығыңа мүлдем ұялмайсың. 

Б) Сен сыныптастарыңнан кешірім сұрап, енді бұлай істемеуге уәде 

бересің. 

2-тест 

Анаңның үй шаруасынан қолы босамай, саған ініңді ойната тұруды 

тапсырды. Ал сен теледидарға қарап, тапжылмай отырдың. Інің жылап, 

анаңның мазасын алуда. 

Сенің әрекетің? 

А) Теледидар кӛріп отыра бересің. 

Ә) Теледидарды ӛшіріп, ініңді ойнатасың. 

Б) Ініңнің анаңның мазасын алғанын байқамағансып отыра бересің. 
 

3-тест 

Кеше досың екеуің ұзақ уақыт футбол ойнадыңдар. Ал досың бүгінгі 

сабаққа дайындалмай келгендіктен, тақта алдында қызарып тұр. Сенен кӛмек 

күткендей қарай береді. 

Сенің әрекетің? 

А) Байқамағансып отыра бересің. 

Ә) Алдымен сабаққа дайындалып, сосын ойнау керектігін ұйғарасың. 

Б) Кӛмектескің келеді-ақ, бірақ еш пайдасы жоғын түсінесің. 
 

4-тест 

Әкең сені алғаш рет нағашыларыңның ауылына ертіп барды. 

Нағашыларың сені кӛріп, қуанып жатыр. 

Сенің әрекетің? 

А) Нағашыларыңа қол беріп амандасасың. 

Ә) Үндеместен тұра бересің.  

Б) Олардың аты-жӛнін білмейтініңді ойлап, амандасуды жӛн 

санамайсың. 
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ІІ ТАРАУ  
 

АДАМ БОЛАМ ДЕСЕҢІЗ... 
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9-10 
 

 

АДАМ МІНЕЗІ 

 

Кісіге екі дҥниеде пайдалы нәрсе - 

ізгі іс немесе мінезі тҥзулік 

 

Жүсіп Баласағұни 

 

 Дәйексӛздің мағынасын қалай түсінесіңдер? 

 

 

 

Ҧстаз бен шәкірт 

(Аңыз)  

 

Бұлбұлдың ерекше әншiлiк қабiлетiн таныған ұстазы: 

– Бұлбұл, ержеткен соң кiм боласың? – деп сұрады. Шәкiрт ойланбастан: 

– Әншi болам, – дедi езуiне тәттi күлкi үйiрiлiп. 

– О-о! Әншi болу үлкен арман, әрi үлкен ӛнер. Әншi болу үшiн ұстаздың 

қатаң талабына шыдасаң, сенi үлкен жол адастырмай арманыңа жеткiзедi, – 

дедi  ұстазы. 

– Ол қандай талап? Мен бәрiне де тӛземiн, – деген Бұлбұлдың даусынан 

сенiмдiлiктi аңғару қиын емес. 

– Асықпа, оны әлi-ақ сезiнесiң, – деп, ұстазы шәкiртiн ойландырып 

тастады. 

Әншi болудан басқа ойы жоқ балауса Бұлбұл ұстаз сӛзiнен ешнәрсе түсiне 

алмады. 

Ертесiне ата-аналар жиналысы болды. Оған оқушылар да қатысты. Барлық 

ата-анамен жеке сӛйлескен ұстаз кезегi келгенде Бұлбұлдың анасына: 

– Балаңыз туралы айтыңызшы. Бала жас шыбық секiлдi. Қисық ӛскен 

бұтағын кесiп, түзеп отыру керек. Бүгiн оның мiнезi мен iс-әрекетiндегi 

кемшiлiктi жасырамын деп, ертең үлкен қателiкке ұрынып жүрмейiк, – дедi. 

Ұстаздың кӛкейiндегiсiн түсiнген  ана: 

 – Бұлбұлдың балалығы болар, – деп сӛзiн жұмсақ бастады. Онысы 

баланың кӛңiлiн ойлай сӛйлесейiк дегендi меңзегенi едi. 

http://aldiyar.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=948:2011-12-29-05-16-17&catid=86:2011-08-23-10-51-48&Itemid=131
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– Кӛп ұйықтайды, арманшыл. Үлкен мақсатына тек қиялмен жетем дей ме 

деп қорқамын. Еңбектенуi де аз. Бала ширақ болу керек емес пе?! Ата-анаға 

қазiр қолғабыс тигiзбегенде, қашан тигiзбек? Әйтпесе… 

Анасының сӛзiн естiп отырған Бұлбұл қып-қызыл боп кеттi. Жиналыс 

соңында Бұлбұл мен ұстаз оңаша қалды. Ұстаз тағы да жұмбақтап: 

– Әншi болу үшiн ұстаздың қатаң талабына шыдау керек демеп пе едiм. 

Қалай, шыдайтын түрiң бар ма? – дедi. 

Әлi де болса сӛздiң мәнiсiн толық түсiнбеген шәкiрт: 

 – Мұғалiм, ендi ерте тұратын боламын, – дедi балалық мiнез танытып. 

– Тек ерте тұру ғана емес, ата-ана алдындағы балалық парызды ақтау бар. 

Тәртiпке ӛз-ӛзiңдi кӛндiруiң керек. Келесi жиналыста анаңның саған деген 

алаңдаушылығын қуанышқа айналдырарыңа сенемiн, – дедi. Бұлбұл үнсiз 

басын изедi. 

– Шынында да ол осы оқиғадан соң, ата-анасын таң қалдырды. Ерте тұрып, 

барлық шаруаға үлгердi. Сабақты да жақсы оқыды. Сахнада  ән де салды. 

 

*** 

Ауыл сахнасынан жап-жас Бұлбұлдың әсем әнiн тыңдаған Бүркiт қария да 

қатты сүйсiндi. Бiр күнi сабақтан әндетiп келе жатқан Бұлбұлға қарсы 

жолыққан  қария:  

– Бұлбұл балам, – дей бергенi сол едi: 

– Ата, уақытымды алмаңызшы, – деп, алды-артына қарамай жүрiп кеттi. 

Атай қапа болып қала бердi. “Бала ғой, балалығы да. Үлкен ӛнер иесi 

болғалы тұр, әттең, мiнезi кедергi болмаса” деп ӛзiн-ӛзi жұбатқан болды. 

Ертесiне қария болған жайды ұстазына баяндап бердi. 

Ұстаз Бұлбұлмен оңаша сӛйлестi. 

– Кешегi күнiңнiң қалай ӛткенiн маған тәмпiштеп баяндап бершi. Бiрақ 

ештеңесi қалып қоймасын, – дедi қадалып. 

Бұлбұл бiрдеңенi сезгендей жолда тоқтатқан қарияны кiнәлай сӛйледi. 

–  Асығып бара жатсам, ерiгiп жүрген Бүркiт деген кiсi «тоқта» деп едi, 

тоқтамадым. 

– Жо-жо-жоқ! Бұлбұл, сен қатты қателестiң. Кӛргенi кӛп кiсiлердiң сӛзiн 

бiр күн емес, ӛмiр бақи тыңдасаң да артық етпейдi. Сен үлкен кiсiлерге, тiптi 

ӛзiңнен кiшiге де құрметпен қарауың керек. Адамдар сенiң ӛнерiңе ғана емес, 

ӛзiңе де сүйсiнуi тиiс. Есiңде болса ұстаздың қатаң талабына шыдасаң 

арманыңа жетесiң деп едiм ғой. Сондай талаптың бiрi жүрген жерiңде жұртқа 
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жұғымды болу, соңыңнан жақсы сӛз iлестiру. – Иә, иә, – деген Бұлбұл әуел 

бастағы ұстаз сӛзiнiң жұмбағын ендi-ендi түсiнгендей болды. 

Сол күнi Бұлбұл Бүркiт ақсақалдан кешiрiм сұрады. 

Осы оқиғадан кейiн ұстаз шәкiртiнiң кӛп ӛзгергенiн байқады. Арада 

бiрнеше күн ӛткенде ұстазы Бұлбұлды шақырып алып: 

– Бұлбұл, ендi екеумiздiң ӛнер жолындағы сабағымыз басталады, – дедi. 

– Мұғалiм, ендi басталады дегенiңiз қалай, сiз менi бұрыннан берi 

әншiлiкке баулып келе жатқан жоқсыз ба? 

– Жоқ. Мен сенiң бойыңдағы тамаша талантты танығаныммен, ӛнерге әлi 

баули қойғаным жоқ. Оған кедергi болған сенiң мiнезiңдегi кемшiлiктер. Есiңде 

болсын, ӛнер-бiлiмге ұмтылған әрбiр жеткiншек мiнезiне мiн, ӛнерiне сын 

айтылмайтындай тәрбиеленуi керек. Үйде де, түзде де мейiрбан, шыншыл, 

жақсы адамдарға жақын жүргенi абзал.  Сонда ғана елге сүйкiмдi болмақ.  

– Мұғалiм, бұл ӛсиетiңiз тек әншiлерге байланысты ма? 

– Жақсы адам болам деген жеткiншектiң бәрiне қатысты нәрсе. Сен халық 

алдында жүресiң. Ол сенiң ең бiрiншi сыншың, ақылшың, қолдаушың. Ал 

халық алдына шыққан әншiден жақсылық, iзеттiлiк, инабаттылықты кӛрiп 

барып талантын таниды. Сен осы жолда аз да болса сабақ алдың. Ендi сенi 

әншiлiкке баулу қиын емес. Ол сенiң ӛзiңде тұнып тұр. Сен менi түсiндi деп 

ойлаймын. 

– Түсiндiм мұғалiм, түсiндiм. Мен сiздi бүгiннен бастап ұстаз деп 

айтайыншы?! – деді  Бұлбұл. 

 

 Басында  Бұлбұлдың  мінезі  қандай  еді? 

 Оның  ӛзгеруіне  не себеп  болды?  

 Ұстаздың  «Оған кедергi болған сенiң мiнезiңдегi кемшiлiктер» 

деген сӛзін қалай түсінесіңдер? 

 Мінез  жақсы болу үшін  қандай  қасиеттер қажет?  

 Мінезі  жақсы адам деп  кімді айта аласың? Неліктен? 

 

1-тапсырма 

Жағдаятты  шешіңдер. 

 

Айгүл мен Айман дос. Бір күні  қоңырау кезінде Айгүл  

байқамай Айманның аяғын басып кетті. Айман  оған ашуланып бірден 

Айгүлдің де  аяғын басты. Екі дос  бір-біріне ренжіп, сол күні сӛйлеспеді... 

 Сенің әрекетің? 
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2-тапсырма 

Суреттерге қараңдар.  Саған қайсы сурет ұнайды? Неліктен?  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 

 

Тал мен терек 

(Әңгіме) 

Аманнұр Оразбайқызы 

 

Топ орманнан бӛлектеу тұрған тал мен терек осы бақшадағы ерте 

отырғызылған ағаштардың бірі болатын. Сол себепті, екеуі де басқа ағаштардан 

ұзын әрі жуан еді.  

Кӛп жыл бірге тұрғандықтан болар, кейін екеуі бір-бірімен айрылмастай 

дос болып кетті. «Екпіні қатты дауыл келсе де, қатар тұрып қарсы аламыз, бір 

тамшы суға зар болсақ та, достығымызға сызат түсірмейміз» деп серттескен-ді 

олар. 

 Екеуі екі түрлі ағаш болғандықтан олардың жаратылысы да, бітімі де бір- 

бірінен ӛзгеше еді. Теректің бойы ұзын, сымбатты, жапырақтары да кӛз 

тартқандай кӛркем, алайда, ӛте биікте болатын. Ал тал болса, сәл аласалау, оған 

қоса, бұтақтары қыңыр-қисық, қалай болса, солай ӛскен-ді. Дегенмен, оның 

жапырағы тӛмен, адамдардың саялауына қолайлы-тын. Ыстық күнде ары-бері 
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ӛткендер талдың кӛлеңкесіне келіп отырып, салқындап, дем алып, аса риза 

болғандықтан кей кісілер түбіне үнемі су құйып кететін. Бұл қошемет үшін тал 

да әр күнін кӛңілді ӛткізіп, адамдар үшін мұнан да зор қызмет атқаруға бар 

күшін салды. 

Оның осындай беделге ие болғанын кӛрген терек бір күні қызғанып, іштей 

шыдамай қалады. Енді оған қарадай соқтығып, тиісудің жолын қарай бастады. 

Ешбір айла таппаған ол ақыры досына ӛзінің ұзындығы мен кӛркін айтып 

мақтанды. 

– Ей, тал! – дейді бірде дауысын кӛтеріп. – Қарашы маған, мен қандай 

кереметпін! Бойым ұзын әрі кӛріктімін. Дауыл тұрса да қасқайып қарсы 

тұрамын, шӛлге де тӛзімдімін. Ал сен болсаң, адамдардың күнделікті құйған 

суына сүйеніп кӛктеп тұрсың. Жел соқса, мазаң кетіп, басың жерге тигенше 

бұлғақтап, майысып қаласың! 

– Қымбатты терек досым! – дейді сонда тал сабырмен. – Сен олай деме. 

Біріншіден, біз арадан қыл ӛтпестей доспыз. Ӛмірден тату-тәтті ӛтеміз деп серт 

беріскенбіз. Екіншіден, жаратылысымыз әртүрлі ғой, мен майысқақ екенімді 

мойындаймын. Бірақ, анау-мынауға бола тез сына қоймаймын. Сонда да сенің 

қайсарлығыңнан үлгі алуға тырысып жүрмін. 

Күндер жылжып ӛте береді. Шілде айының шіліңгір ыстығында талай күн 

жаңбыр жаумай бақша тіршілігіне қауіп тӛнеді. Ағаш жапырақтары аптапқа 

шыдамай қурап, азая бастайды. Жасыл желек кеміген соң табиғи орта теңдігі 

бұзылып, ауа райы қалыпсыз күйге енеді. Бір күні қатты боран соғып, нӛсер 

сіркіреп, алай-дүлей дауыл тұрады. Терек такаппарлана бас кӛтеріп, оған кеуде 

кере қарсы келмек болады. Ӛкінішке қарай, тым морт әрі қурай бастаған терек 

жойқын желге тӛзе алмай, ортан белінен опырылады. Ал, тал ӛзінің майысқақ 

жұмсақтығымен бұл апаттан аман қалады. 

Ертеңінде бәрі тынышталған соң тал құлап жатқан терек досының басын сүйеп, 

орнынан тұрғызбаққа қам жасайды. Сонда терек: 

– Е-е, адал достым тал, сен дұрыс айтыпсың. Маған бір ӛнегелі іс үйреттің. 

Ӛзгелердің құрметіне ие болу үшін кішіпейіл де адал болу керек екен. Ӛмірдегі 

қиындыққа достар бір ниет, бір пікірде болғанда ғана қарсы тұра алады екен. 

«Бірлік түбі – тірлік» деген осы болса керек. Менің жазам – осы. Амал қанша, 

бәрін әбден кеш түсіндім. Сонда да саған рахмет, досым! Кеш те болса, менің 

кӛзімді аштың! – дейді қатты ӛкініп. Кӛп ӛтпей оның демі үзіліп, мәңгілікке кӛз 

жұмады. 

Досынан айырылған тал орнына қайтып барып, халқына адал қызмет етуін 

жалғастыра береді. Кішіпейіл де нәзік талды адамдар су құйып, баптап, бүгінге 

дейін жап-жасыл етіп, бақшаның сәніне айналдырып келеді екен дейді. 
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Ӛзіңнің қандай іс-әрекеттеріңді мақтан ете аласың? 

 Ӛзіңді дұрыс ұстай білу дегенді қалай түсінесің? 

 

Мінез – адам бойындағы қасиеттер мен ерекшеліктердің 

жиынтығы. Адамның іс-әрекетінен оның мінезін тануға болады. 

Адамның мінезі оның ӛзіне, ӛзгелерге қарым-қатынасынан 

байқалады. 

Адамдардың адал қызмет етуі, сабырлы, тӛзімді, ақкӛңіл 

болуы жақсы мінездің кӛрінісі болып табылады. Жақсы мінезді 

адам айналасына шуақ шашқан күнмен тең. 

 

 

 

Халық суретшісі 

Ахат Жақсыбаев 

 

Әбілхан бала жасынан сурет салуға құмар болды. Тӛңірекке кӛз тастап, 

жападан-жалғыз ұзақ отырды. Табиғат кӛріністері оның  қиялын қозғайтын. 

Кӛргендерін әрнеге ұқсатады. Аспанда кӛшіп бара жатқан бұлт түйелі керуен 

секілді. Ирелеңдеген қисық бұтақ  жылан тәрізді. Тастардың, ағаштардың 

бедерінен жан- жануарлардың мүсінін таниды. 

Сурет  салайын десе қағаз, қарындашы жоқ. Әке-шешесі ӛліп, жетім қалған. 

Жалданып, біреулердің қойын бағады. Ауылда  ешкім де  сурет салуды 

білмейді. Үйрететін ешкім жоқ. 

Бала  қой  бағып жүріп қарап отырмады. Ағаш ойып, тас  қашап, түрлі  

мүсіндер жасады. Біреуі  қойға, біреуі  жылқыға, біреуі  дӛңгелек киіз үйге  

ұқсады. Қолы епті екен. Ағаштан түйін түйеді. Жасаған бұйымдары жұрттың 

кӛзін қызықтырады. 

Оның сурет салуға бейімділігі бала кезінен байқалыпты. Шекараға жақын 

тау  бӛктеріндегі  шағын ауылдың ойын баласы  мал бағып жүріп ұзақты  күнде 

ағаштан ойып, тастан қашап, әрненің бейнесін жасауға әуестенді. Дағдылана 

келе оюлап, әшекейлеуді қойып жан-жануардың суретін салды. Ауыл ол кезде 

адамды  бейнелеп сурет салу дегенді  білмейтін еді. Ертеңгі  қойдың алдында, 

кешкі  қойдың соңында жүрген қойшы бала түйме, алқа  жасап, ағаштан 

күнделікті  тұрмысқа  қажет түрлі бұйымдарды, бейнелерді ойып, жұрттың 

кӛзін қызықтырды. Ауылдағы  сары  ӛңді Түргембай  ұста  бұның жасаған 

заттарына зер салып, қасына  келіп, жұмысын  ерінбей  бақылап  отырады екен. 
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Тас  қашау  үшін бұған әдейілеп 

кездік, ӛткір біз, түрлі құрал жасап 

беріпті. Аракідік ертегі  айтып, мақал 

үйретеді екен.  

Түргембайдың сондағы айтқан 

әңгімелері Әбілханға қатты әсер етіп, 

енді  ӛлең-жырды тыңдап, жаттап алуға  

құмартады. Ӛлең  кітап қолына  тисе, 

«оқып берші» деп кӛрінгенге жалынып, 

беті  қайтқан соң іштей ыза болған. 

Әбілхан сонда Мәзім деген шалдың 

үйіне  барады. Бір жыл бойына жұртқа 

білдірместен сол кісіге жасырынып 

барып, арабша хат таниды. Жасы асып 

кеткендіктен мектепте  ӛзінен  кіші  

балалармен қатар отырып сабақ оқуға 

ұялып, осылайша ӛздігінен оқып сауат 

ашады. 

Қойшы баланың, жетім ұлдың 

талпынысы таң қалдырады.  

Бір жиында – шаршы топтың алдында ӛлең кітапты, ұзақ жырды 

суылдатып оқып бергенде «Қашан, қалай үйрендің?» деп – жиналған жұрт 

сенер-сенбесін білмепті. Оның табиғатына тән қасиет – қайсарлық екенін осы  

жолы да байқатты. Оның бойындағы оянбай  жатқан  ӛнерін түрткілеп, 

жарыққа шығарған да  осы  қасиет шығар... 

 

 Әбілханның  арманына жетуіне не ықпал етті? 

 Жақсы мінезді адамның бойында қандай қасиеттер болады? 

 Мінезі жақсы адам айналасымен қалайша қарым-қатынас жасайды? 

 Адам ӛз мінезін жақсарта ала ма? Қалайша? 

 Ӛзіңді жақсы мінездімін деп санайсың ба? Неліктен? 

 

 

1-тапсырма 

Суреттерге қарап, ӛз ойыңмен бӛліс. Қандай  іс-әрекеттерді 

жақсы мінезге жатқызуға болады? 
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2-тапсырма 

Қажетті сӛздердің ішінен жақсы мінезге тән қасиеттерді  теріп  жазыңдар. 

Қажетті сөздер: кішіпейілділік, қырсықтық,  адалдық, ақкӛңілділік, 

мақтаншақтық, жауапсыздық, қайсарлылық, мейірімділік, ұстамдылық, 

ашуланшақтық, жігерлілік. 

 

3-тапсырма 

Ӛлеңді оқыңдар. 

 

Мінез 

Әдібай Табылды 

Жақан – шәкірт талапты, 

Жақсы оқиды сабақты. 

Зерек оқып оқуын, 

Зеректікпен оқудың 

Тетік-сырын табады: 

Тез-ақ ұғып алады. 

Орындайтын мақсатын, -  

Оның бірақ жақсы атын 

Бүлдіріп жүр мінезі: 

Бүлінгенде бұл ӛзі 

Ашуын тез шақырып, 

Арыстандай ақырып, 

Ісін жойып қыруар, 

Ісінетін жыны бар. 

Жақсы демес кім ӛзін, -  

Жақсы болсын мінезің. 

 

 Жақсы мінезді болудың артықшылығы неде? 

 Ӛз мінезіңді қалай жақсартуға болады? 

 

 

Жоба тапсырмасы 

«Ағаш – жемісінен, ал адам ісінен білінеді» деген халық нақылы бекер 

айтылмаған.  Жобаңның екінші қадамы – «Мен не істей аламын?» деген 

сұраққа жауап іздеу. Не істей алатыныңды ойланып ал. Ойлана келе, қиялыңды, 

білігіңді пайдалана отырып, кез келген қол жетімді материалдардан (қатырма 

қағаз, мата, пластик ыдыстар, полиэтилен пакеттер және басқалар) 

шығармашылық жұмыстар орында. Шығармашылық жұмыстарыңның кӛрмесін 

жаса.  
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Басқалардың игілігі үшін ӛз қабілетіңді қалайша қолдануға болатынын 

талқыла. Жобаны орындау үшін сыныптастарыңмен бір топқа біріккенің дұрыс. 

Жұмысыңды сұрақтарға жауап беруден баста. 

 Жоба тақырыбы: жобамызды қалай атасақ болады? 

 Жоба нысаны: кімге және қалай кӛмек бергіміз келеді? 

 Жоба пәні: не істегім келеді? 

Жоба жоспарын және жобаның дайындық барысын дәптердегі жоба 

күнделігінде кӛрсет.  

 

 

Әбунасыр әл-Фараби 

 

Жақсы мінез-құлық пен ақыл күші – адамшылық қасиеттер 

саналады. Егер бұл екеуі бірдей болып келсе, біз ӛз бойымыз бен іс-

қимылдарымыздан абзалдық пен жетілуді табамыз және осы екеуінің 

арқасында біз, ізгі, қайырымды адамдар бола аламыз, осылайша бақытқа қол 

жеткіземіз.  

 

 

Дос болайық бәріміз 

 

Ӛлеңін жазған Хасенхан Талғаров 

Әнін жазған Ибрагим Нүсіпбаев 

 

Әрқашан дос, біргеміз, 

Ажырамас іргеміз. 

Ілгері жүріңдер, 

Достық жырын біліңдер. 

Ту ғып ұстап бірлікті, 

Еңбекті сүйіңдер! 

 

Қайырмасы: 

Дос болайық, бәріміз 

Жарасып тұр әніміз. 

Тыныштықты сақтаймыз, 

Атсын күліп таңымыз. 

 

Қайраттанып қарышта, 

Озып шыққан жарыста. 
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Батыл бас, жас ұлан! 

Самға биік алысқа,  

Жұлдыздарға ғарышқа, 

Бойда күш тасыған. 

 

Қайырмасы: 

Дос болайық, бәріміз 

Жарасып тұр әніміз. 

Тыныштықты сақтаймыз, 

Атсын күліп таңымыз. 

 

 

Отан біздің панамыз, 

Аман жүрсін анамыз. 

Нұрлы күн сӛнбесін. 

Бақыт боп жанамыз, 

Жарық біздің санамыз, 

Қара бұлт тӛнбесін!  

 

Қайырмасы: 

Дос болайық, бәріміз 

Жарасып тұр әніміз. 

Тыныштықты сақтаймыз, 

Атсын күліп таңымыз. 
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11-12 
 

 

БОЛУ – БОЛЫП КӚРІНУ ЕМЕС 

 

 

Адамды айтқан сӛзінен емес, 

істеген ісінен таниды 

 

Халық нақылы 

 

 Дәйексӛздің мағынасын қалай түсінесіңдер? 

 

 

 

Уәде  туралы 

Әбен Нұрманов 

 

Күн жұма болатын. Таңертеңгі мезгіл. Ұйқымнан оянып далаға шығып, 

беті–қолымды  жуып асханаға кірдім.  Әкем Алдаберген, шешем Сара екеуі  

мені  кӛріп қуанып кетті.  

– Келші, кел, –  деп қосарлана  шақырды. Шешем басымнан  сипап, әкем 

менің жон арқамнан қағып: 

– Әбен, сен ӛз істеген істеріңнен қорқасың ба? –  деді. 

– Неге қорқам, сіз нені  меңзеп отырсыз?–  дедім. 

– Әбен, сен  бүгін бір жолдасыңа  бардың. Ол әбіржіп қиналып отыр. Сен 

оны  аяп кӛмек  беретініңді айттың. Ол сенді. Сен оның  қасынан кеткен соң  

уәдеңді ұмытып кеттің, яғни сенен қайыр болмады, осыны  түсіндіріп кӛрші, – 

деді. 

– Әке, шамаң келмесе кӛмек  бермеу керек, – дедім. 

– Е, бұның дұрыс, – деді әкем. Шешем Сара далаға  шығып кеткен. 

Байқасам, мені  шақырып тұр. Әкемнен рұқсат сұрап, далаға  беттедім. 

Шешем маған:  

– Әбен,  әкең айтқан сӛзді  түсіндің бе? – деді. 

– Неге  түсінбеймін, – дедім  мен. 
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– Мына  жеміс ағаштар гүлдегендей сен де  уәде  беріп тұрғанда жақсы  

жігіт болып тұрасың. Ал сол кезде  шын айтсаң   жеміс берген ағаштай  

айтқаның орындалады,  – деді де  маған қайта  бұрылып сӛзін жалғады.  

– Әбен,  жақсылап ұғып ал. Сен біреуге  ӛтірік уәде  бердің. Уәде 

гүлденген ағаш делік. Сен рахаттанғанмен ертеңіне  жеміс болмаса, сенде де  

пәтуа  жоқ. Сонда сен кім болдың?  – деді  шешем. 

– Мен ӛтірікші емеспін! Мен ондай іске бармаймын, – деп анамның 

алдында ақталып жатырмын, әрі  ант беріп тұрғандай  сезіндім. Шешем маған 

аулада  жапырақтары  түсіп,  ырсиып – ырсиып тұрған ағаштарды  кӛрсетіп 

тұрып: – Міне,  балам, осы ағаштардай  кӛркің  болмайды, ел–жұрттың 

ортасында. 

Сондықтан кӛп уәде берме, – деп отыр  әкең. Қайталаймын, тағы  да  

қайталап айтам. Орындай  алатын, шамаңа  қарап сӛйлесең, қорықпай  

жүресің,– деді. 

Сол күні даладағы ағаштарға қарап кӛп ойландым. Бір кезде  жел тұрып  

ағаштардың басын қозғап жіберді. Сол кезде ағаштар садақтың жебесіндей 

иіліп маған  тартылғандай  болды.  Олар маған «ӛтірік айтпа, айтпа», –  

дегендей  шайқалып тұр.  
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 Әкесі мен анасы Әбенге уәде беру дегенді қалай түсіндірді? 

 Уәдесіне берік адамның бойында қандай қасиеттер болады? 

 Уәде бермес бұрын неліктен ойлану қажет? 

 Ӛзің берген уәдеңді қалай орындап жүрсің? Қалайша? 

 

 

 

1-тапсырма 

Жағдаят бойынша сұраққа жауап беріңдер. 

 

Арман мен Асан кӛрші. Бір күні Асан Арманның велосипедін  тебуге 

сұрады.  

Арман: 

–  Бір  сағат теуіп, алып кел, мен апамның үйіне сүт апарып беруім  керек, 

– деді.  

Асан:  

– Мен уақытында әкелемін, уәдемде тұра аламын, – деді. Сӛйтіп Асан 

велосипедін теуіп кетті. 

Бір сағат ӛтті Асан кӛрінбеді. Бір сағат отыз минут болды, Асан жоқ. 

Арман не болды екен деп, Асанның үйіне барса, оның анасы Асанның кӛрші 

ауылдағы досының үйіне кеткенін айтты. 

Арман кӛңілсіз үйіне келді. Ары жүрді, бері жүрді  Асанның сӛзінде 

тұрмағанын, айтқанын орындамағанын түсінбеді.  

 

 Сен қалай ойлайсың, оқушым? 

 

2-тапсырма 

Ойы, сӛзі, ісі бірлікте болатын адамға  сипаттама жазыңдар. 

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 
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Қайырымды қоян 

(Ертегі) 

 

Мейрам күні әке-шешесі кішкене баласын қонақ шақырып келуге 

жұмсайды. «Ана ағаңды, мына атаңды, әне бір жездеңді шақыр...» - деп, екеуі 

кӛптеген адамның атын айтады. 

Бала кӛшеге шығысымен-ақ шақыр деген кісілерінің аты-жӛнін ұмытып 

қалады. Үйге барып, қайыра сұрауға бата алмайды. Ол тұрып-тұрып: 

«Ауылдың адамын тегіс шақырайын, солармен бірге шақыр деген адамдары да 

келер» –деп ойлайды. Сӛйтіп, ол үй біткеннің бәріне кіріп, ауыл адамдарын 

тегіс қонаққа шақырады. Барлығы да шақырғанына риза болып, келетіндіктерін 

айтады. Бала үйіне қайтады. 

Түсте қонақтың алды жинала бастайды. Ауылдың барлық адамы жиналып, 

енді той дастарқанның жайылуын күтеді. 

Баланың әке-шешесі жиылған жұртты кӛріп, шошып кетіп: 

– Мұнысы несі? Мұнша жұртқа тамақты қалай жеткіземіз? - дейді. 

Бала шақыр деген адамдарын ұмытып қалғандықтан үйге кел деп жұртқа 

түгел хабар бергенін мойнына алады. 

Жұрт дастарқанның жайылуын сарғая күтумен болады. Ақыры әке-шешесі 

үйдегі барлық тамақты дастарқанға қояды. Бірақ онысы жиын топқа аздық 

етеді. 

– Ӛзің бүлдірген істі ӛзің жӛнде! - деп ата-анасы баласына ренжиді. 

Бала кӛз жасын сорғалата үйден атып шығып, тоғайға кетіп қалады. Ағаш 

түбінде отырып алып, ағыл-тегіл болып жылайды. 

Кенет оның ескі досы - қоян жүгіріп оның қасына келеді. Бұл қоянды ол 

кішкене кӛжек уақытында тауып алып, үйінде бағып ӛсірген соң, тоғайға алып 

келіп қоя берген болатын. Қоян секіріп келіп, баланың аяғының үстіне 

отырады. Бала ӛз жайын қоянға айтып береді. 

Қоян артқы аяғына шоқиып отырып, қалқан құлағымен бәрін тыңдап 

алады да, сонан кейін алдыңғы екі аяғымен баланың қолынан ұстайды да: 

– Жарайды, қапаланба, достым! Үйіңе қайт, бәрі де болады, – дейді. Соның 

артынша тоғайға кіріп жоқ болады. 

Қоянның айтқан ақылын алып, бала ауылына қайтады. Үйіне келсе, 

дастарқандағы асты ішіп-жеп болған қонақтар тағы да тамақ дәметіп отыр екен. 

Кейбіреулері үй иесіне кейіп, ұрса бастады. Ашуланшақ біреулер: 

– Беретін ешнәрсең болмаған соң, қонақ шақырып нең бар еді! – дейді. 

– Осы кезде қонақтың біреуі терезеден сыртқа кӛз жіберіп, шошып кетеді 

де, серіктерін қасына шақырады. Алғашында бәрінің зәре-құты қалмағанмен, 
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артынша жүректерін тоқтатып, олар да қайран қалады. Кӛше әр түрлі аңдарға 

толып кетіпті, барлығының да кӛтерген жүгі бар, тура үйге қарай келе жатыр.  

Аюлар балды қораға кеспек-кеспегімен домалатып әкеліп кіргізді. 

Қасқырлар бірнеше тұтас қойдың етін әкелді. Бұғылар мүйізіне іліп шелек-

шелек сүт әкелді. Түлкі тауық пен қоян етін алып келеді, тиін мен қояндар 

шелек-шелек жаңғақ пен жидек теріп әкеледі. Баланың үйіне осы тағамның 

бәрін әкелуді ӛзінің ормандағы достарына ӛтінген қоян еді. Ол қонақтарға ӛзін 

бала қалай асырап ӛсіргенін, сосын тоғайға қалай апарып қоя бергенін түгел 

айтады. 

Аңдар әкелген тамақтарын қораға үйіп-тӛгеді де, жұбын жазбай қайтадан 

тоғайға кетіп қалады. Таң қалған қонақтар үндей алмай, ауыздарын ашып 

тұрып қалады. 

Әке-шешесі қуанғаннан не істерін білмейді, ал бала ол екеуінен де бетер 

қуанып, қоян досына риза болды. 

 

 Сӛзің мен ісің сай болсын дегенді қалай түсінесіңдер? 

 Ӛзің қандай қайырымды істер атқарып жүрсің? 

 

 

Адамның айтқан сӛзінде тұра білуі, оның адалдығын кӛрсетеді. 

Әр адамның ойы таза болса, іс-әрекеті ізгі болады. Ондай адам ӛзін 

ғана емес айналасындағы адамдарды сыйлай біледі және оларға сене 

алады. 

Таза оймен орындалған істер, адамды ізгілікке  жетелейді 

 

 

 

Отты жҥрек 

Құрманбай Толыбаев 

 

Бір кісі ғұлама Әбунасырды арнайы іздеп барып, ақыл-кеңес сұрайды да, 

ішін кернеген мұңың шағады: 

– Жастарымыз азып барады. Үлкендердің сӛзіне құлақ аспайды. Ӛз 

беттерімен ӛмір сүргілері келеді. «Мен адаммын, тәнім де, жаным да ӛзімдікі, 

не қылсам да ӛз еркім» деп қасарысатынды тапты. Ұстаз, осының түбі қайырлы 

болмас. Ұрпақтарымыз қайтсек аздырмас екенбіз деген үмітпен сонау жер 

түбінен ақыл түбінен ақыл сұрай келдім... 

Әбунасыр ұзақ ойланды да, ӛзінің болжамын айтты: 



55 

 

– Білімсіз адамдар құлағы естігеннің бәріне әуестенеді де, солай қарай 

қисая береді. Оның пайдасы мен зиянын айырып, салмақтап жатпайды. Сіздің 

жастарыңыз тәрбиесіздіктің салдарынан тәлім жолынан адасқан... Оның себебі 

не? 

– Иә, жат пиғылдың кесірі, - деді жолаушы бір жайды есіне түсіріп. – 

Дүние ғылымын үйретіп, болашаққа бастаймын деп, алыс елден келген біреу 

иландырды. Оның сол ойын орындамақ болғанына алты жылдан асты. Соның 

кесірі – бәрін аздырды. Теріс тәрбие де адамды бұзады екен. 

– Тәрбие ісін қолға алған кісінің әрекетіне о баста ешкім кӛңіл бӛлмеген 

бе? Тәрбиенің бағдарына зер салмағансыздар ма? 

– Біз де сол адамға сеніп қалып ек... 

– Сенген адамың адал болмаса, сенім де адастырады. 

– Енді қайтуіміз керек? 

– Ащы да болса айтатын, ең алдымен балаларыңыздың кірлеген санасын, 

ластаған жүрегін тазартыңыздар. 

– Оған қандай шара қолдану керек? 

– Жүрек – адам денесіндегі қайнап тұрған қазан. Тәнге жүргізілетін 

ықпалы да күшті. Оның оты – ізгі ой. Кӛзбен кӛріп, қолмен ұстайтын айқын 

дәлелдер арқылы жастарыңызды осы тұнық ойға үйіріңіздер. Мидың сүзгісіне 

ӛткен ойлары, ыстық сезімдері жүректерінің қуатын асырады. Жандарын 

мейірімділік шапағатына бӛлейді. Сӛйтіп, жастардың жүрегі – іштегі оттың 

ӛшпейтін ошағына айналады. Кӛкейлеріне ізгілік нұры себілген жастар туған 

елін қастерлейді, игі іске елтиді. Содан кейін қалай да бір жақсылық жасаудың 

жайын ойластырады. Жетелері жетсе, осы ем қонар. 

 

Адам неліктен жүрегін таза ұстауы керек? 

 Ізгі ой адамды неге жетелейді?  

 Адам тәрбиелі болу үшін қандай қасиеттер қажет? 

 Ӛзіңді-ӛзің тәрбиелеу үшін қандай іс-әрекеттер жасап жүрсің? 

Айтып бер. 

 

 

1-тапсырма 

«Уәде берсең, орында!» тақырыбында эссе жазыңдар. 
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2-тапсырма 

Абай Құнанбаевтың он жетінші қара сӛзін сахналап кӛрсетіңдер. 

 

Автор: Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі ӛнерлерін айтысып, таласып келіп, 

ғылымға жүгініпті.  

Қайрат: «Ей, ғылым, ӛзің де білесің ғой, дүниеде ешнәрсе менсіз 

кәмелетке жетпейтұғынын; әуелі, ӛзіңді білуге ерінбей-жалықпай үйрену керек, 

ол – менің ісім.  Осы екеуі маған қалай таласады?» 

Ақыл: «Не дүниеге, не ахиретке не пайдалы болса, не залалды болса, 

білетұғын – мен, сенің сӛзіңді ұғатұғын – мен, менсіз пайданы іздей алмайды 

екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен, осы 

екеуі маған қалай таласады? Менсіз ӛздері неге жарайды?».  

Жҥрек: «Мен – адамның денесінің патшасымын, қан менен тарайды, жан 

менде мекен қылады, менсіз тірлік жоқ.Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым 

қылдыратұғын – мен, бірақ мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. 

Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын: жақсылыққа елжіреп еритұғын – 

мен, жаманшылықтан жиреніп тулап кететұғын – мен, әділет, нысап, ұят, 

рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады, менсіз 

осылардың кӛрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады?».  

Автор: Сонда ғылым бұл үшеуінің сӛзін тыңдап болып, айтыпты:  

Ғылым: - Ақыл, сенің қырың кӛп, жүрек сенің ол кӛп қырыңа жүрмейді. 

Жақсылық айтқаныңа жаны-діні құмар болады. Кӛнбек түгіл қуанады. 

Жаманшылық айтқаныңа ермейді. Ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарады. 

– Қайрат, сенің қаруың кӛп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орынды 

іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы үшеуің 

басыңды қос, бәрін де жүрекке билет. Осы үшеуің бір кісіде менің айтқанымдай 

табылсаңдар, табанының топырағы кӛзге сүртерлік қасиетті адам – сол. 

 

Жоба тапсырмасы 

Жоба жоспарын және жобаның дайындық барысын дәптердегі жоба 

күнделігінде кӛрсет. 

 Жоба мақсаты: мұны не үшін істегім келеді? 

 Жоба жоспары: жоба мақсатына жету үшін қандай қадамдар жасауым 

қажет? 
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Мағжан Жұмабаев 

 

Адамға  қалай да болса,  қашан да болса, пайда келтіретін ой мен 

іс ізгілік  деп аталады. Ізгілікке  ұмтылу, жауыздықтан безу – адамның 

жаратылысының ӛзінде бар. 

 

 

Жас ҧлан 

 

Ӛлеңі мен әнін жазған  Ғұсман Жандыбаев 

 

Жас қырандай ұшарында 

Кеудесін күш кернеген. 

Балалықтың құшағында 

Жас құрақтай тербелем. 

 

Қайырмасы: 

Балдай ӛмір, 

Кӛлдей кӛңіл, 

Ӛзендейміз тасыған. 

Бала шақтан 

Болашаққа 

Қанат қаққан жас ұлан. 

 

Тыныштықты жыр ғып шерткен 

Балалықтың тәтті үні. 

Алтыннан да қымбат неткен 

Бұл күндердің шаттығы. 

 

Қайырмасы. 

 

Жырымыз да, әніміз де 

Таң мен түнді жалғаған. 

Бақыттымыз бәріміз де, 

Қызықтарға қанбаған.  

Қайырмасы. 
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13-14 
 

 

ЕҢБЕК ҚУАНЫШЫ 

 

Еңбек тҥбі – береке 

Халық нақылы 

 

 Дәйексӛздің мағынасын қалай түсінесіңдер? 

 

 

 

Қолғабыс 

Мәдіхат Тӛрежанов 

 

Арғынның атасы арбаға күрең биесін жегіп алып, шӛпке баратын. Атасы бұл 

жолға жарты күн дайындалатын. Шалғысын шыңдап, торсыққа қымыз құйып 

алатын-ды. Күн бата арбасын жасыл бидайыққа толтырып, ауылға кӛңілді 

оралатын. 

– Әке, бүгін кӛңілдісіз ғой? – деп сұраған баласына: 

– Кӛңілді болмағанда ше, таза ауада қанатын жайған қыранша қан таратып, 

бой жазғанға не жетсін, – деп масаттанатын. 

Мұны байқап жүрген Арғынның шӛпке бірге барғысы келеді-ақ, бірақ 

тілегін атасына айтуға батпайтын. 

Арғынның атасы атын жегіп, пішенге жүруге әзірленіп жатты. Ол ақырын 

басып, атасының қасына келіп: 

– Ата, мені ала барасыз ба? – деп қиылды. 

– Күн ыстық, шӛлдеп қаласың. 

– Ата, шӛлдесем қымыз ішемін ғой, – деді. 

– Қарның ашса қайтемін? 

– Нан жеймін. 

– Үйдегідей еркелемей, мен не жесем, соны жеп, мен не ішсем, соны ішесің 

бе? 

– Ішейін, ата. 

– Атаңа қолғабыс жасай аласың ба? 

– Қолғабыс дегеніңіз не? 

– Кӛмектесіп, жұмыс істей аласың ба дегенім ғой. 
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– Кӛмектесейін. 

Екеуі Кӛктомарға келді. Кӛктомардың шӛбі жайқалып, бала бойын 

жасырарлықтай болып тұр. Атасы атын доғарып, Арғынға бүлдіргендердің 

тұнып тұрған жерін кӛрсетті. Ол қымыз ішетін тостағанға бүлдірген теріп, 

атасына бірнеше рет әкеліп берді. Ӛзі де қан қызыл қойбүлдіргенге сілейе 

тойды. Шӛлдеген соң, атасынан қымыз сұрап ішті. Біраз кӛбелек қуып ойнады. 

«Әжеме сыйлаймын», – деп уысы толғанша гүл терді. 

Атасының «қолғабысыңды тигізе аласың ба?» деген сӛзі есіне түсіп, қасына 

келіп: 

– Ата, қолғабысымды тигізейін, – деп ниет білдірді. 

«Кіп-кішкентай болып сенің қолыңнан не келеді» дегендей, атасы 

немересіне күдіктене қарады. 

– Шӛп шабайын. 

– Шӛп шабу сенің қолыңнан келмейді, бір жеріңді жаралап аласың, – деп 

атасы оған тыйым салды. 

– Ендеше, тырнауышпен шӛпті жинайын, – деді Арғын. Атасы Арғынға 

тырнауышты ұстатып, шӛпті қалай жинау керек екенін кӛрсетті. 

Олар кӛк арбаға шӛпті тиеп, үйге кеш оралды. Әжесі мен әкесі аулада қарсы 

алып: 

– Арғынның атасы, бүгін пішенің әрі құнарлы, әрі қомақты сияқты... – деп 

мақтап жатыр. 

– Бүгінгі шӛп бір ерекше шӛп болды. Мал да сүйсініп жейтін шырар. 

– Әке, күндегі әкеліп жүрген шӛбіңіз емес пе. Несіне сүйсіне қалдыңыз? – 

деп сӛзге баласы араласты. 

– Бүгін маған Арғынжан қолғабыс тигізді емес пе? Балаңның тоқымқағар 

тойы бар, – деп атасы мәз болып жүр. 

– Шӛп шабуға мені де он екі жасымда үйреткенсіз. Он екі жасқа келгенде 

Арғынды да үйретерсіз. «Ӛнерді үйрен де, жирен», – деп ӛзіңіз айтасыз ғой. 

Қол шалғымен шӛп шаба білу де ӛнер. Ӛзіңіз білген ӛнерге баули беріңіз. 

Еңбекке баулысаңыз кім сүйсінбес, кім тойламас дейсіз. 

 

 

 Еңбекке үйренудің қандай пайдасы бар? 

 Қолғабыс ету, кӛмек беру дегенді қалай түсінесіңдер? 

 Еңбек ету адамға не үшін қажет? 

 Ӛзің отбасында қандай еңбекпен шұғылданасың? Айтып бер. 
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1-тапсырма 

Суреттерді бояңдар, сурет бойынша әңгіме  құрастырып, 

айтыңдар.  

 

2-тапсырма 

Ӛзіңнің бір апта бойы жасайтың еңбегіңнің тізбесін дәптерге жазып 

кӛрсет.  

 

Апта кҥндері Еңбек іс-әрекеттері 

Дүйсенбі  

Сейсенбі  

Сәрсенбі  

Бейсенбі  

Жұма  

Сенбі  

Жексенбі  

 

 3-тапсырма 

 Мәтінді оқыңдар. 

 

Қҧмырсқаның қанағаты 

(Ертегі) 

  

Ертеде бір данышпан кісі болыпты. Ол кісі жан-жануар, құрт-

құмырсқаның тілін біледі екен. Бір күні әлгі данышпан жолаушылап келе 

жатады. Жарты жолға келгенде ат шалдырып, дем алып отырса, кішкентай 

құмырсқаның дән тасып жүргенін кӛреді. Оны жерден кӛтеріп алады. 

Алақанына салып тұрып: 

 –  Қане, құмырсқа, айтшы, дәнді қайда алып барасың? – деп сұрайды. 

 – Илеуіме апарамын, – дейді құмырсқа. Адам: 

 – Оны қайтесің? 

 –  Кейінге сақтаймын, – дейді құмырсқа. Адам: 

 –  Кӛп жинайсың ба? – деп сұрайды. Құмырсқа ӛз шаруасының жайын 

былайша баяндайды: 

 – Жаздай жұмыс істеп, жейтін азығымды жинаймын. Қыстыгүні қаннен-

қаперсіз тынығып жатамын. 

Данышпан құмырсқаны шыр айналдыра қарай бастайды: 
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 – Басың неге үлкен? 

 – Аз сӛйлеп, кӛп ойлаймын. 

 – Белің неге қылдырықтай? 

 – Қомағай емеспін. 

 – Жылына қанша дән жейсің? 

 –  Бір дән жеймін. 

 –  Соған қанағат етесің бе? 

 – Одан кӛп жей берсем, жер бетіндегі басқа құмырсқалар аш қалмай ма. 

Қанағат керек қой!  

Құмырсқаның ақылына, қанағатына, кӛрегендігіне сүйсінген данышпан оны 

сынап кӛрмек болады. Қорапқа бір дән салады да, құмырсқаны соған қоса 

қамайды. Сонан соң су тимейтін бір жайлы жерге орналастырады. 

 –  Бір жылдан кейін келемін. Дәнің бар жейтін. Қамсыз жата бер, – дейді 

данышпан құмырсқаға ескертіп. 

Осылайша құмырсқаның азықты қалай үнемдейтінін білгісі келеді. 

Бір жыл ӛткен соң данышпан әлгі құмырсқаға қайта оралады. Ӛзі қойып 

кеткен жерден қорапты тауып алады. Құмырсқаның ӛлі-тірісін білмек болып, 

қорапты ашады. Қараса, құмырсқа тірі екен. Қасына қалдырған жалғыз дәннің 

жартысын ғана жепті. Бұған таңданған данышпан: 

 – Ей, құмырсқа. Сен жылына бір дән жеймін деп едің ғой. Мына дәнді неге 

түгел жемей, жартысын қалдырғансың. Не себептен сонша үнемдедің? – деп 

сұрапты. 

Сонда құмырсқа былай депті: 

 –  Айтқаның дұрыс. Мен жылына бір-ақ дән жеймін. Ол рас. Ал сен мені 

қорапқа салып қамап кеттің. Сыртқа шыға алмаймын. Егер сен мені бұл 

қамаудан босатуды ұмытып кетсең, тағы да бір жыл қамауда жататын едім. Бір 

дәнді түгел жеп қойсам, аштан ӛлмеймін бе? Соны ойлап қанағат еттім. 

Данышпан құмырсқаның шыдамдылығы мен тастай берік қанағатына қайран 

қалыпты. Оны қамап кеткенінің қиянат болғанын, азапқа салғанын енді түсініп: 

 –  Менің істеген ісім дұрыс болмапты, кешір! – деп құмырсқаны қамаудан 

босатып жіберген екен. 

Содан кейін данышпан қанағаттың қасиетін адам баласына үйретіпті. 

 

 Құмырсқаның іс-әрекетінен қандай үлгі алуға болады? 

 Адамға қанағат не үшін қажет? 
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Адам еңбекпен ӛседі. Еңбек адамды жақсылыққа, игілікке 

жеткізеді. Адал еңбектiң нәтижесi адамды қуанышқа, бақытқа 

бӛлейдi. Адал еңбектің жемісі тәтті болады. 

Еңбек – таза ниеттен, адалдықтан, тӛзімділіктен, 

жауапкершіліктен, еңбексүйгіштіктен құралады. 

Ізгілік бастаулары да – еңбектен басталады.  

 

 

 

Кҥн кҥлше 

Мәди Айымбетов 

 

Сейтектің әжесі Күлән егіс басынан шыт орамалға түйіп, бидай әкелді. Қол 

диірменге салып, ұнтақтап, аппақ ұнға айналдырды. Ұннан қамыр иледі. Кӛп 

ұзамай ошақтың астында қыздырған жыңғыл шоғының арасындағы табадан 

қып-қызыл күн күлше шыға келді. 

Ып-ыстық күлшені Күлән әже тӛртке бӛлді. Әкесіне, апасына және 

Сейтекке. Тӛртінші бӛлігін қырман күзетшісі Бекдауыл атайға берді. Бірінші 

орақтың дәнінен күлше пісіру – әжейдің жылдағы әдеті. 

Сейтектің әкесі Құрманжан – комбайыншы. Бозала таңнан күн ұясына 

қонақтағанша комбайнда отырады. Оның комбайны алтын алқаптың ортасында 

кемедей жүзіп жүреді. 
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Жаңа егінге орақ түскен күн – егіншілердің мерекесі. Бұл күні олардың 

ешқайсысы шаршамайды. Дән тасыған автопойыздар легі ерсілі-қарсылы 

жосылады. Қырманға қызыл бидай тау-тау боп үйіледі. 

Сейтектің алақанына алып үрлеп, аузын күйдіре жеп тұрған күлшесі – 

қырманға келген алғашқы дәннің дәмі ғой.  

– Наннан тәтті ештеңе жоқ, – дейді Бекдауыл атай. Күн күлшенің бір 

сынығын аузына салып, рахаттана тамсанып қояды.  

– Ата, әжем күлшеге қант қосқан жоқ, – дейді Сейтек.  

– Мұндай күлшеге қант қоспаса да, тәтті болады,- дейді Бекдауыл атай. 

Сейтек тамсанып қойды.  

– Әне, балам, ӛзің де тамсанып тұрсың... тәтті болмаса, неге ӛйтесің? 

Сейтек басын сипалап, атайдың сауалына жауап бере алмады.  

– Ә, солай ма екен? Күн нұры мен диқанның маңдай тері сіңген дәннің 

тәтті болмауы мүмкін емес. 

Кӛп уақытқа дейін Сейтектің тілінде күн күлшенің тәтті дәмі уылжып 

жүрді. 

 

 

 Адамдар еңбектің жемісін неліктен тойлайды? 

 Еңбекқор адамның бойында қандай қасиеттер болады? 

 Қалай ойлайсыңдар, неліктен еңбектің наны тәтті болды? 

 Ӛз еңбегіңнің жемісін кӛрген кезде қандай күйде болдың? 

Айтып бер. 

 

1-тапсырма 

«Еңбек қуанышы» тақырыбында сахналық кӛрініс кӛрсетіңдер. 

 

2-тапсырма 

Сұрақтарға жауап жазыңдар. 

 Ӛзіңді үлкендер қандай еңбек түрлеріне үйретті? 

 Белгілі бір еңбекке үйренген кезіңдегі іс-әрекетің мен кӛңіл 

күйіңді сипаттап жазып бер. 

 

3-тапсырма 

Суреттер бойынша «еңбек қуанышы» дегенді қалай 

түсінгендеріңді әңгімелеп айтып беріңдер 
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Ә. Қастеев. «Шӛп шабу». 1934 жыл. 

 

 

 

Ә. Қастеев. «Мақта жинау». 1935 жыл. 
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Ә. Қастеев. «Алтын дән». 1960 жыл. 

 

Жоба тапсырмасы 

Жоба жоспарын және жобаның дайындық барысын дәптердегі жоба 

күнделігінде кӛрсет. 

   «Жақсылық менен басталады» деген ұранға біздің жоба несімен сәйкес 

келеді? 

   Жобадағы іс-әрекеттерім мен үшін неліктен маңызды?  

 

Қаныш Сәтпаев 

 

Еңбек  етпесең, жиған білімің кәдеге жарамай жатқан минерал 

секілді. Оның ішін аршып, асыл кенін жарқырату үшін еңбек керек, 

қол мен ой қимылы қажет. 
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Болайықшы осындай 

 

Ӛлеңі мен әнін жазған Айымкүл Меңжанова 

 

Жақсы бала еңбекшіл, 

Ер азамат болады. 

Қиындықты жеңіп кіл, 

Құшағы гүл толады. 

 

Қайырмасы: 

Еңбекшіл осындай, 

Болайықшы, досым-ай! 

 

Таза бала мұнтаздай, 

Сүйсінеді қараған. 

Ұқыпты деп бұл қандай, 

Жақсы кӛрер бар адам. 

 

Қайырмасы: 

Еңбекшіл осындай, 

Болайықшы, досым-ай!  
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15-16 
 

 

АДАМ ЖАНЫНЫҢ СҦЛУЛЫҒЫ 

 

 

Сыртқы сымбат ішкі тереңдікке 

 сай болуы керек 

Ебіней Бӛкетов 

 

 Дәйексӛздің мағынасын қалай түсінесіңдер? 

 

 

 

Ішкі сҧлулық пен сыртқы сҧлулық 

(Аңыз) 

 

Баяғы ӛткен заманда бір патша базардан екі құл сатып алыпты. 

Құлдарының бірі ұсқынсыз екен, ал екіншісі болса, келбетті, жағымды адам 

екен. Патша келбетті құлын сыйға бӛлеп, моншаға жібереді. Ұсқынсыз екінші 

құлды қасына шақырып: 

– Сені ұнатып-ақ едім, бірақ ана моншаға кеткен досың сен туралы кӛп 

жаман нәрселер айтты. Сен де қаласаң, маған оның жаман тұстарын айтып бер, 

– дейді. 

Құл болса, жолдасына шаң жуытпай, ол туралы еш жаман сӛз айтпады. 

Патша қалай тырысса да мақтаудан басқа ештеңе айттыра алмапты. 

Екінші құлы моншадан қайтып келгенде, патша оны да сынамақ болып 

қасына шақыртты. Біраз мақтау сӛз айтқан соң: 

– Ана досың айтып берген жаман мінездерің болмаса, жап-жақсы  

жігітсің,- депті. 

Сӛйтсе әлгі ашуланып, жолдасы туралы қайдағы жоқты айтып, жамандай 

бастайды. 

Патша біраз тыңдаған соң: 

– Доғар сӛзді, кімнің кім екенін енді білдім. Сен жамандаған жолдасың 

ұсқынсыз болса, сенің ішкі жан-дүниең ұсқынсыз екен. Бар, қазірден бастап сол 

жамандаған досыңның қол астында жұмыс істейтін боласың, – депті 
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 Сыртқы сұлулық дегенді қалай түсінесіңдер? 

 Ішкі сұлу дегенді қалай түсінуге болады? 

 Жаны сұлу адамның бойында қандай қасиеттер бар деп 

ойлайсыңдар? 

 Ішкі және сыртқы сұлулық неліктен үйлесімді болуы керек? 

 Ӛзің ішкі сұлулығыңды қалайша жақсартып жүрсің? Айтып 

бер. 

 

1-тапсырма 

Мәтінді оқып, сахналап кӛрсетіңдер. 

 

Айжан мен Айнұр дос. Айжан күнде  әдемі  киінгенді  жақсы кӛреді. Жиі 

киім алады. Ал Айнұр киімге мән бермейді, бірақ тазалықты жақсы  кӛреді. 

Таза жүреді. 

Айжан досы Айнұрға үнемі «сен осы неге сәнді киінбейсің, сенің 

мүмкіндігің  бар ғой» дейді. Айнұр үндемейтін. 

Бір күні екеуі сабақтан келе жатыр еді, сүрініп кеткен қарияны кӛреді.  

Айнұр бірден кӛмекке  ұмтылады. Қарияны  тұрғызып, сӛмкесін берді. Оны 

жолдың арғы бетіне ӛткізеді. Қария алғыс айтты. Айнұр қуанып Айжанның 

жанына келді. Айжан үнсіз.  

– Сен неге кӛмектеспедің? – деп сұрайды Айнұр.  

–Менің киімім  былғанады, сол үшін бармадым, - дейді Айжан. 

Үйіне келген  Айжан анасына болған оқиғаны әңгімелеп береді.  

Анасы:  

– Айнұрдың жаны сұлу екен. Достықтарың мәңгі болсын. Айнұр сияқты  

қыз менің  қызыммен дос болғанына қуанамын, – дейді.  

Айжан болса қызарып, отырып қалды.  

Сонда анасы: 

– Қызым, сенің де бойыңда жақсы қасиеттер мол. Адамның сыртқы 

сұлулығы мен ішкі сұлулығы сай болуы керек. Жан сұлулығыңды әрдайым іс-

әрекетіңмен кӛрсете аласың- деді.  

 

2-тапсырма 

«Мен үшін  жаны сұлу адам» тақырыбында  эссе  жазыңдар. 

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 
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Қарға баласын «аппағым» дер,  

кірпі баласын «жҧмсағым» дер 

(Ертегі) 

 

Жер-дүниенің патшасы Сүлеймен пайғамбар кірпі мен қарғаға былай деп 

бұйрық қылды. 

 – Сен, қарға бар! Бір түнде жер-дүниені аралап, бір жақсы сайрайтын құс 

тап. Бұл құсты үйдің бас жағындағы тұрған қапасқа отырғыз. 

Таң атқанда бұл кұс мені сайраған даусымен оятсын! 

– Сен, кірпі, барып жердің жүзін тінтіп, маған бір жұмсақ нәрсе тап, бұл 

нәрсені әкеліп, дәл менің жастығымның үстіне, бетіме таяу қой! Құс 

сайрағанымен оянып, қапасқа қарай бергенде, бетім бұл нәрсеге тисін, – деді. 

Қарға дамыл таппай, кӛп жерлер аралап, кұстардың сайрағанын естиді. 

Бұған бір де кұстың сайрағаны жақпайды. Мұның ойлауынша, бұлбұл, 

сандуғаш һәм басқа құстар жаман сайрайтын кӛрінеді. Даусы жақсы құсты таба 

алмай, қарға сорлы қайғырды: «Енді маған ӛлім келді ғой», – деп. Таң мезгілде 

талып, шаршап, қарға ұясына қайтты, «балаларын бір кӛріп, амандасып 

кетейін» деп. Пақыр анасын кӛріп, аш балапандар шиқылдап, қарқылдай 

бастады. Бұлардың қарқылдағаны қарғаға сондай жақсы, нәзік кӛрінеді. 

Бұлардың қасында бұлбұл, сандуғаш әлдеқайда жаман сайрайтын кӛрінеді. 

Қарға сорлы қуанып, балаларын Сүлейменге әкеліп, мұның қапасына 

отырғызады. 

Кірпі түні бойы дамыл таппай, жердің жүзін кезіп, жұмсақ нәрсе іздейді, 

іздесе де таба алмайды. Бұл да шалдығып, шаршап, үңгіріне қайтып келеді. 

Пақыр анасын керіп, мұның балалары алдынан шығып құшақтайды, кірпі де 

құшақтайды. Кірпіге балаларының денесі сондай жұмсақ кӛрінеді. Бұл ойлады: 

«Жердің үстінде ӛзімнің балаларымнан жұмсақ нәрсе болмас», – деп. Кӛп 

ойламай, кірпі балаларын Сүлейменнің жастығының үстіне әкеліп қояды. 

Таң атты. Қарғаның балалары қарқылдап, шақылдай бастайды. Сүлеймен: 

«Бұл не?» – деп, қапасқа қарай бергенде мұның бетіне тікенектер кіріп кетті. 

Қараса, қапаста қарғаның балалары отыр, жастығының үстінде кірпінің 

балалары жатыр. 

Сүлеймен ашуланып, қарға мен кірпіні шақырып алып, бұлардың басын 

кесуге бұйрық қылды. Жазалы болған кірпі мен қарға «дат, тақсыр!» –деді. 

Сүлеймен «дат» берді. Екеуі бастан-аяқ қылғандарын баян етіп еді, ойға түсті. 

Бұл ойлайды: «Әркімдікі ӛзінікі-ӛзіне балдан тәтті, оттан ыстық, күннен жарық 

һәм мамықтан жұмсақ», – деп, қарға мен кірпіні босатып жібереді. 
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 Тән сұлулығы мен жан сұлулығының айырмашылығы неде? 

 Адамды сұлу ететін қандай іс-әрекеттері деп ойлайсыңдар? 

 

 

Адамның сұлулығы – бұл ішкі және сыртқы сұлулығының 

үйлесімділігі. Ол   адамның мінезінен, сыртқы келбетінен, рухани 

байлығынан кӛрінеді.   

Адамның кӛркем мінезі, әдемі әдебі, нұрлы ақылы жан 

дүние сұлулығы болып саналады. Ішкі сұлулықты әрдайым 

кӛзбен кӛре алмайсың, оны адамның жасаған іс-әрекеттерінен 

байқауға болады.  

Ішкі сұлулық жанды жадыратып, айналаға ізгілік сыйлайды. 

 

 

 

Қарындаштың бес сапасы 

(Аңыз) 

 

Әжесінің хат жазып отырғанын кӛрген немересі: 

– Әже, сіз хатқа мен туралы жазып жатырсың ба?– деп сұрайды. Әжесі 

жазуын тоқтатып, езу тартып немересіне: 

– Сен дәл таптың, мен сен туралы жазып жатырмын. Бірақ менің не жазып 

отырғаным маңызды емес, немен жазып отырғаным маңызды. Мен сен 

ержеткенде осы қарындаш сияқты болғаныңды қалаймын. 

Немересі қарындашты қолына алып, ары–бері қарап айрықша ештеңені 

байқамай:  

– Әже, ол дәл басқа қарындаштар сияқты ғой, ешқандай ерекшелік кӛріп 

тұрған жоқпын,– дейді. 

– Балам, барлығы затты дұрыс кӛре білуге байланысты. Бұл қарындаш бес 

түрлі жақсы қасиетке ие, сен ержеткенде сол бес қасиет бойыңнан табылса 

ӛзіңмен және әлеммен үйлесімде боласың. 

– Біріншіден, сен данышпан бола аласың, бірақ  әрқашан сені жетелеп 

тұрған бір тылсым күш бар екенін ұмытпа. Оны біз табиғаттың ісі дейміз,  оған 

сенімді бол. Екіншіден, жазу үшін мен қарындашты әр кезде ұштап отырам, 

оған ол ұнамайды, бірақ ұштаған сайын менің жазуым әдемі нәзік жазып 

отырады. Демек, ұнамаса да шыдамдылық таныта білу керек, арты жақсылыққа 

әкеледі. Үшіншіден, егер қате жазып кетсең, қарындашты әр кезде ӛшіргіш пен 

сүртіп тастауға болады. Есте сақта, қателігіңді түсініп, кешірім сұрау ешқашан 
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ұят емес. Қателік жасау әр адамға тән нәрсе, бірақ уақытында соны түсіне 

білсең дұрыс жолдан ешқашан шатаспайсың. 

Тӛртіншіден, қарындаштың сыртындағы ағашы мен формасы емес, оның 

ішіндегі графитке мән беру қажет. Сондықтан, ішкі жан дүниең таза болуына 

кӛңіл бӛлу қажет. Ал, бесіншіден, қарындаш әр кезде ӛзінің артынан із тастап 

кетіп отырады. Осылай сен де ӛскен сайын ӛз қылықтарыңмен, іс- 

әрекеттеріңмен із тастап отырасың. Сондықтан да, әр басқан ізіңді ойланып нық 

басуға тырыс,- депті әжесі. 

 

 Адамның ӛмірдегі басты мақсаты қандай? 

 Адам ӛз бойындағы қасиеттерін ашуға неліктен ұмтылады? 

 Адам ішкі жан дүниесін таза сақтауы үшін қандай әрекеттер 

жасауы керек? 

 Ӛзің  жақсылыққа қалайша ұмтылып жүрсің? Айтып бер. 

 

 

1-тапсырма  

Қажетті сӛздерді пайдаланып,  «Жан сұлулығы»  тақырыбына  

ӛлең құрастырыңдар. 

Қажетті сөздер: мейірімділік, ақниет, адалдық, 

кеңпейілділік, ізгілік, әдептілік, қамқорлық, сүйіспеншілік. 

 

2-тапсырма 

Жаны сұлу адамның іс-әрекеттерін сипаттап жазыңдар. 

 

3-тапсырма 

 

Не ҥшін? 

Қадыр Мырзалиев  

 

– Екі кӛзің не үшін керек? 

– Жақсылықты кӛру үшін! 

– Екі қолың не үшін керек? 

– Елге кӛмек беру үшін! 

 

– Құлақ деген не үшін керек? 

– Ақыл-кеңес тыңдау үшін! 

– Жүрек деген не үшін керек? 

– Барлығын да сүю үшін! 
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– Тіл мен жағың не үшін керек? 

– Ақиқатты айту үшін! 

– Ал аяғың?... 

– Шетте жүрсем, 

Туған жерге қайту үшін! 

 

 Ӛлеңдегі сұрақтарға ӛзің қалай жауап берер едің? 

 Адам жанының сұлулығы неде деп ойлайсыңдар? 

 

 

Жоба тапсырмасы  

 

2-тарау бойынша алған білімдеріңді қорытындылау сұрақтарына 

жауаптарыңды дәптерде берілген жоба күнделігіне жазып толтыр. 

 Менің жобадан үйренгенім 

 Жобада дамытқан құндылықтарым мен қасиеттерім 

 Менің жобадан түйгенім 

 

 

 

Ілияс Есенберлин 

 

Адамның сыртқы пішін сұлулығы бар да, ішкі сезім дүниесінің сұлулығы 

бар емес пе? Поэзия соның қайсысын таңдаса да жырлайтыны адам ғой. Ал 

адам туралы сыр шертілген болса, ең алдымен оның ішкі дүниесінің сұлулығы, 

оның рухани күші, жан сезімінің байлығы сӛз болады. Міне, бұл қасиеттер 

ақынды қанағаттандыра алады, оның поэзиясына жан береді, қуаныш әкеледі. 

Әдемі болғанда кәдімгідей кӛркем болсын деймін. Түрі, бойы, мінезі бәрі 

сәйкес келсе, міне,  сонда ғана сұлулық ӛзіне тән гармониясын сақтай алады. 
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Ертегі Сарай 

 

Ӛлеңін жазған Сұлтан Қалиев 

Әнін жазған  Бейбіт  Дәлденбай 

 

Балалар деп жарқырар күн шырағы, 

Әй-әй апай халқымыздың шынары. 

Жан апайдың салдырған Сарайынан, 

Жанымызға тарайды нұр шуағы.   

 

Қайырмасы:  

Ертегі Сарай 

Шертеді талай, 

Бар ғаламның жұмбақ сырларын, ғаламат.  

Кӛмкеріп арай, 

Елтеді маңай,  

Балалардың тыңдап жыр, әнін бағалап.   

 

Мұң мен дерттен арылтқан, ұмыттырған, 

Шар болаттай шыңдаған, шынықтырған.  

Жұмақка бергісіз осы Сарай 

Талайлардың бақыты, үміт қуған. 

 

Қайырмасы.  

 

¥л-қыздарын шақырып шартараптан,  

Омарташы сияқты бал таратқан.  

Самғасын деп біздерді биіктерге,  

Ӛнер, білім, денсаулық арқалатқан. 
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ТЕСТІЛЕУ 

 

1-тест 

Сен үй жұмысын орындап отырсың. Ұялы телефоның шырылдап қояр 

емес.  Бұл хабарлама жазып отырған сыныптас  досың.  

Сенің әрекетің? 

А) Сен телефоннан шыққан дауысқа мән бермейсің. 

Ә) Досыңа кедергі келтіріп жатқанын айтасың.  

Б) Сен телефоныңды ӛшіріп тастайсың. 

 

2- тест 

Сынып жетекшісі Ермек екеуіңнің кезекші екендеріңді ескертті. Сабақтан 

соң кезекшілік атқаруға қалдыңдар. Ермек кезекшілік міндетін атқарудан бас 

тартты.  

Сенің әрекетің? 

А) Ермектің қылығын сынып жетекшісіне айтатыныңды ескертесің 

Ә) Ермекке ерегесіп, кезекшілік міндетіңді атқармайсың 

Б) Кезекшілік міндет қиындық келтірмейтіндіктен, оны ӛзің атқарасың. 

 

3-тест 

Сен Арманға жексенбі күні  отын жаруға кӛмектесемін деп уәде  бердің. 

Сол күні сен Арманға баруды ұмытып кеттің. 

Сенің әрекетің? 

А) Шындықты айтып кешірім сұрайсың.  

Ә) Бұған ӛзіңді кінәлі деп санамайсың 

Б) Досыңның кӛңілінен шығу үшін сылтау айта саласың. 

 

4-тест 

Досың Сәуле екеуің автобусқа міндіңдер. Бос орын біреу болғандықтан, 

қыз балаға орынға отыруды ұсындың. Келесі аялдамада бір қарт кісі автобусқа 

мінді. Бос орын болмай қарт кісі тұра берді. Сәуле қарт кісіге орын ұсынуды 

ойлаған да жоқ. Сол сәтте алыста отырған ағай ӛз орнын ұсынды.  

Сенің әрекетің? 

А) Сен бұл жағдайда Сәуленің қылығына ашуланып, дүрсе қоя бересің. 

Ә) Дереу Сәуленің қылығының дұрыс еместігін айтасың. 

Б) Сен бұл жағдайды маңызды емес деп санағандықтан үндемей тұра 

бересің. 
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ІІІ ТАРАУ 
 

АДАМ ЖӘНЕ ӘЛЕМ 
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17-18 
 

 

ОТБАСЫ ТАТУЛЫҒЫ 

 

Ана алдында – қҧрмет, 

Ата алдында – қызмет 

Халық нақылы 

 

 Дәйексӛздің мағынасын қалай түсінесіңдер? 

 

 

 

Әжесін қайсысы жақсы кӛреді?  

 

Мәдіхат Тӛрежанов 

 

Қанат пен Болат әжесінің жанында ойнап отыр. Бір кезде Қанат әжесін 

құшақтап: 

– Әжем менікі,  мен әжемді жақсы кӛремін, – деді. 

Болат Қанаттан қалыспай, әжесінің екінші жағына шығып. 
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– Әже сенікі емес, менікі. Әжем мені жақсы кӛреді. Мен сен сияқты  

әжемнің басын  қатырмаймын, – деп таласты. 

Әже немерелерінің егесіне риза болып отырды. Бір кезде қарттың  кӛзі 

бұлдырап, жүрегі қысылып, диванға қисая кетті. 

Қанаттың зәресі ұшып, бақырып жылап жіберді. Болат абыржымай, үлкен 

кісіше телефонға барып, жедел жәрдем шақырды. Ақ халатты, қолында ұстаған 

кішкене қобдишасы бар дәрігер келіп, әжеге ине салып, дәрі берді. Әжелері 

басын кӛтеріп, дәрігерге алғыс айтты. 

Дәрігер Болат пен Қанаттан: 

–Телефонмен жедел жәрдемді шақырған қайсылары? – деп сұрады. 

Болат: 

– Менмін, – деді. 

– Ақылды бала екенсің, – деді дәрігер. – Әжеңді бір ажалдан алып қалдың. 

Әжеңді жақсы кӛреді екенсің. 

 

 Дәрігер Болаттың іс-әрекетіне неліктен риза болды? 

 Болаттың әжесіне деген сүйіспеншілігі қандай әрекеттер 

арқылы кӛрінеді? 

 Отбасындағы сыйластыққа қалай қол жеткізуге болады? 

 Отбасындағы татулықты қалай сақтауға болады деп 

ойлайсың? 

 

1-тапсырма 

Тірек сӛздерді пайдалана отырып, «Менің отбасым» 

тақырыбында әңгіме құрастырыңдар. 

Қажетті сөздер: мейірімділік, сыйластық, татулық, 

сүйіспеншілік, қамқорлық.  

 

2-тапсырма  

Мақал-мәтелдерді жалғастырып жазыңдар. 

1. Атаға қарап – .........., анаға қарап – ........... 

2. Атаның баласы болма,................................. 

3. Ұяда не кӛрсең, ............................................ 

4. Ата кӛрген оқ жонар, ................................... 

5. Ананың сүті – бал, ....................................... 

6. Туған үйдің түтіні жылы, ............................ 

7. Анаңа ауыр сӛз айтпа, ................................. 

8. Әке – асқар тау, ............................................ 
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3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 

 

Қамқоршы 

(Әңгіме) 

Марат Құлибайұлы  

 

Ырым әже немересін ертіп жолға шықты. Ырғалып-жырғалып жүргенде 

түскі автобустан қалып қойды. Енді аялдамаға келіп кӛлік тосты. 

Ақ жаулықты әже мен сары баланы алдарынан ӛткен жеңіл кӛлік ала 

кетпекші болды. Бірақ жолдары бір емес екен, тек кӛше қиылысына дейін ғана 

жеткізіп кетті. 

Бет алған жерлері Бақалы ауылы еді. Аралық біраз жер. Біраз тосып, ешбір 

кӛліктің қарасы кӛрінбеген соң, амалсыз жаяу-жалпы тартып отырды. Күн 

болса ыстық. 

Бір ауықтан кейін немересіне жаны ашыған әже орталарына алған сӛмкені 

ӛзі  алып жүрмек болды. Бірақ немересі жібермеді. 

– Әже, ауыл мына тұрған жерде дегеніңіз кәне? – деп бұртиды немересі. 

Ол жаңа жолай салып алған машинадан түскенде ӛздері баратын ауылға жеткен 

екенбіз деп қалған еді. 

– Сәл шыда, құлыным. Қазір жетеміз,– деді әже баланың басынан сипап. 

– Әже, ауылға  қашан жетеміз? – деп қайталай сұраған немересі жалма-жан 

жерге отыра кетті. 

– Уһ, белім-ай!– деді қарт кісі де тізесін бүге беріп. 

Шамалы дем алып, тынығып алған қарт: 

– Ауыл әне тұр,– деді саусағымен нұсқап. 

Орнынан тұрып біраз қарап тұрған бала кӛкте шұбалған кӛкшулан 

түтіннен-ақ баратын ауылдарына әлі біраз барын аңғарды. 

– Әже, сіз отыра тұрыңыз. Мен барып әкемді ертіп келейін. Екеуімізді  

жеткізіп тастасын,– деді ол біраздан кейін. 

– Әкең қайда еді?. 

– Әне тұр ғой! – деді бала қолымен нұсқап. 

Әжесі немересі нұсқаған жаққа бұрылып еді, ӛздеріне жақын жерде тұрған 

тракторды кӛрді. Іле солай қарай ұмтылған баланы  әзер тоқтатты. 

– Әже, танып тұрмын. Анау менің әкемнің тракторы,– деді бала. 

– Болды, қой енді, сӛз таластырмай, –  деді әжесі немересін тыйып. 

Осы кезде жоғарыдан жеңіл машина кӛрінді. Бала жол шетіне шығып, қол 

кӛтерді. 
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«Қап,  қара басымды зорға алып жүргенде сені ертіп нем бар еді. Бір 

нәрсеге ұрынып қалмасаң болды, әйтеуір»,– деді қарт та орнынан зорға 

кӛтеріліп. Кӛз алды қарауытып, маңдайын ұстап қайта отырды. 

Сӛйткенше болған жоқ, машина қастарына келіп тоқтады. Немересінің 

ӛзінің қамын жеп, кӛлік тосып, қамқоршы болып жүргеніне әженің іші 

жылыды. Жақын келіп, қолынан тартып тұрғызып жатқанда құшағына тартып, 

маңдайынан сүйді. 

 

  Әжесі мен немересі арасындағы сүйіспеншілікті қалай байқауға 

болады? 

  Басқа адамдарға қандай қамқорлық жасауға болады? 

 

Отбасы – адам баласының түп қазығы, алтын ұясы. Отбасы – 

адам үшін ең жақын ортасы, таным бесігі, үлгі-ӛнеге бастауы. 

Отбасында адамның асыл және жағымды қасиеттері дамиды. Отбасы 

қоғамдағы мінез-құлық дағдыларын дамытатын ең жақын ортасы 

болып табылады. Отбасы бұл бақыт пен берекенің, татулық пен 

бірліктің мекені.  

 

 

 

Ағаның хаты 

Әбді  Шынбатыров 

 

Бір бӛлмеде екеуміз ғана тұрамыз. Бір-бірімізден жасыратын сырымыз 

жоқ. Жасымыз да шамалас. Ол ақ жарқын жігіт, дос дегенде ешнәрсесін 

аямайтын жан. Мен оның еңбекшілдігіне қайран қаламын, қашан кӛрсең де 

том-том кітапты жан-жағына жинастырып қойып, сарылып оқып отырғаны. 

Кей-кезде ӛз-ӛзінен жымиып қояды. Жаны рақат тауып отырғанын сезе 

қоямын. 

Сабақтан кешірек келсем Әбен столда қағаз жазып отыр екен. Алғашқыда 

ыңғайсызданды ма, қағазын қолымен қалқалай берді. Сәлден кейін оқып кӛрші 

деді. Ӛзіміз салдыр-салақ, желе жортып жаза салатын кәдімгі хат. Әбеннің 

ұқыптылығы сол, оның ӛзіне ерекше мән беріпті. 

– Ербол, білесің бе? – дейді ол маған. Ӛткен жылы әкей қайтыс болғанда 

қыздың кенжесі Нұрила небары он екіде ғана болатын. Ешкім бетінен қақпай 

еркелеткендіктен бе, онша  ақыл тоқтата қоймағандай кӛрінуші еді маған. Ал 
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биыл... биыл кӛп ӛзгеріпті. Сабағын жақсы оқып, апасына бар шаруада 

кӛмектеседі екен. Түсіне қойдым. Бауырға деген мейірім. Хат мынадай еді. 

«Айналайын Нұрилаш! Сабағыңды жақсы оқып жүрсің бе? Хатыңды 

алғанда бауырластық сезімнің ерекше бір толқыны кернеді ме, шалқып кеттім, 

толқып кеттім. Қысқасын айтқанда, қатты қуандым.  

...Кӛп оқы, ізден. Сонда дүниенің бар тетігін білетін боласың. Ӛзіңді-ӛзің 

тәрбиеле. Ӛтінерім, аса мақтаншақ болма, бұл ӛзі ӛмірдегі ӛрескел, жарамсыз 

мінездің бірі. Барынша сабырлы, салмақты, ойлы болғаныңды қалаймын. 

Үлкенді сыйла, ананы құрметте, жібектей мінез, іскерлік, ақылдылық қашаннан 

қазақ қыздарына тән. Міне, осылар ӛміріңе гүл боп ӛріліп, тал бойыңда 

жарасымын тауып тұрсын», – депті.  

Жақсы кітап оқығандай сүйсініп қалдым. Соңында сабағының жақсы 

екендігін жазыпты. Шынында Әбен факультетте оқу озаты. 

Хатты ӛзіне қайтарып бердім. Маған да кӛп ой салды. Әбен столға қайта 

отырды да, енді конверттің сыртына адресін жазды. 

Нұрилаш, хатты алғанда сӛз жоқ шаттанасың. Балбұл жанған сол сәттегі 

жүзіңді, ойлы бейнеңді еш уақытта кӛрмесем де кӛз алдыма елестетемін. 

Бақытты екенсің айналайын, алдыңда ойлылыққа шақырған Әбендей үлгілі 

ағаң бар. Алыс ауылдағы бауырларымды ойлап, мен де елжіреп кеттім. 

 

 Әбеннің Нұрилаға хат жазуының себебі неде?  

 Әбен Нұрилаға қандай ақыл айтты? 

 Аға ақылынан қандай үлгі алуға болады?  

 «Үлкенге құрмет, кішіге ізет» деген мақалдың мағынасын 

қалай түсінесіңдер?  

 Ӛзің іні-қарындастарыңа қандай ақыл-кеңес айтып жүрсің?  

 

1-тапсырма 

Тірек сӛздерді пайдалана отырып, кішілерге арнап хат 

жазыңдар. 

Қажетті сөздер: еңбексүйгіштік, мейірімділік, әдептілік, 

жақсылық, сыпайылық, сыйластық, қамқорлық, жанашырлық.   

 

2-тапсырма 

Мәтінді оқып, ӛз ойларыңмен жалғастырыңдар. 
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Аяқталмаған ойын 

Мәдіхат Тӛрежанов 

 

Ауылдың шетi. Қарлы тӛбешiкке су құйылып, сырғанақ жасалған. Бiрнеше 

бала сырғанақ теуiп жүр. Олардың iшiнде ағайынды Ахметовтер де бар. Ақан 

мен Асан екеуi бiр шанаға отырып, тӛбеден тӛмен зымырайды. Беттерi қызара 

бӛртiп, сырғанап ойнаудан жалығар емес. Ақан мен Асан тӛбе басына шықты. 

Шананың алдына Асан отыратын. Ол абайсызда шанадан айырылып қалды. Бос 

шана тӛмен қарай сырғанай жӛнелдi. Алысқа барып бiрақ тоқтады. 

– Ақан, сен барып шананы алып кел, – дедi iнiсiне Асан. 

– Мен бармаймын. Шанаға ие бола алмаған ӛзiң, сен бар, – дедi Ақан. 

– Жоқ, сен барасың. Сен менен кiшiсiң, – дедi Асан. 

– ... 

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 

 

Жақсы бала 

(Әңгіме) 

Шәкен Күмісбайұлы 

 

Әкем «Кӛкпектідегі ауылға барамыз» дегелі бері қуанышым қойныма 

сыймай жүрген. Ӛткен күндерді санап әуре болғам. Бүгін сенбі. Ерте тұрып, 

таңғы асымызды ішіп, әкемнің кӛлігімен ауыл қайдасың деп жӛнеп бердік. 

– Байқап жүріңдер,– деді анам. – Жол қашық. Демала-демала жетесіңдер 

ғой. Бәріне сәлем айтыңдар.  

– Әй, Серік, жолың болсын,– деді Бекзат. 

– Қарның ашып қалмасын,– деді Азат әзілдеп. 

– Әжеңнің сәлем-сауқатын мол әкел. Ұмытпа,– деді құрт десе ішкен асын 

жерге қоятын Аспанқыз. Басымды изей беремін. Бәрі мені шығарып салуға 

келіпті.  

– Достарынан айналдым, – деді анам оларға риза болып. 

Қала ішінде жүріп, далада не болып жатқанын білмейді екенсің. Бір-біріне 

ұқсамайтын кірпіш үйлер, керік пішіндес ұзын мойын крандар артта қалды. 

Қайшыласқан машиналар әп-сәтте тыйылып, алдымыздан теледидардан кӛретін 

шексіз дала, ұшар басын қар жапқан биік таулар жарқ етіп шыға келді. Саф 

ауасы қандай!. Кӛкірегің ашылып сала береді. Делебең қозып, жан-жағыңды, 

тіпті сонау аспанмен астасқан кӛкжиекке дейін кӛз салып тінтесің-ау кеп. 
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Сӛйткенше болмай, қалта телефоным безілдеп қоя берді.  

– Әлеу, қай жерге жеттіңдер?– деді бір дауыс. Бесінші сыныпта оқитын 

ағам Мақсат екен. – Секен-ай, кешегі мен жарып қойған доптың орнына 

жаңасын сатып алдым. Ренжімейсің ғой, ә,– деді. Қуын қара. Кеше анам 

екеуіміздің текетіресімізді байқап қалған. Ұрысқан ғой бәлемге дедім ішімнен. 

– Мақсат па?– деп сұрады әкем. Басымды изедім. Істің мән-жайын ол да 

біліп алған ғой. 

Қалтафон тағы да сыңғыр етті.  

– Әй, қарапұшық, сен менен бұрын атам мен әжемді кӛретін болдың ғой,– 

деді жеңгем Жарылқасын. Менің әкемнің інісінің әйелі. Әзілкеш.– Байқа 

ауылдың ӛзені тасқынды келеді. Ағамен бірге жүр. Ал сәт сапар тілеймін. 

– Кім?– деді әкем маған мойнын бұрып. Жӛнімді айттым.  

– Әне, кӛрдің бе? Жеңгең де сені жақсы кӛреді,– деді әкем. 

Қапшағайдың толқыған толқындары сонадайдан жарқ етті. Қызықты қара, 

теңіздің үстінен салынған кӛпірмен алып айдаһар-пойыз сырнайлатып ӛтіп 

барады. Шағын пароход түтінін бұрқыратып бізге қарай жүзіп келеді. Теңіздің 

жағасына небір әсем үйлер салыныпты. Демалыс орны сияқты. Жағажайда суға 

шомылған, қайықпен жүзген үлкенді-кішілі адамдар.  

Кӛпірден ӛтіп тау-тасты аралаған жолмен жазық далаға шыққанда, 

қалтафон тағы да шыр етті. Әмір екен. 

– Серік, бұл Әмір ғой. Сенің ауылға бара жатқаныңды Бекзаттан естідім. 

Түу, рақат-ай! Менің де ауылға кеткім келіп кетті. Атқа мініп жарысқанға не 

жетсін! Байқа, асау болып жүрмесін, – дейді ол. 

Расында мен балалардың мұндай екенін білмейді екенмін. Қаладан 

шыққалы бері маған сәт сапар тілеп жатыр. 

Ирелеңдеген асфальт жол теңізбен де, таумен де жарысып келеді. Бірінен 

ӛтсең, екіншісі қарсы алады. Кӛздің ұшында кӛрінген шағын ауылдарды әп-

сәтте артқа тастап, келесісіне ұмтыламыз. Спидометр жүз жиырмадан түсер 

емес. Әкеме кӛз тастап қоямын. Не ойлағанын кім білсін, ыңылдап әлдебір 

әуенді айтып отыр. Кӛңілді. 

Арқарлы асуынан асып, жазыққа шыққанда, қалтафоным тағы да шар етті. 

– Балам, халің қалай?– деді анам. Әкем танып қойды білем, телефонымды 

сұрап алды да: 

– Әй, Зәуре, осы Серік сенің меншікті балаң ба?– деді. Ар жағынан апам 

әлдене деді ме: – Секенай – атасының баласы. Әкесі – мен. Жауапкершілігі 

менің мойнымда. Түсіндің бе?– деді де қалтафонды ӛшіріп тастады. Әкемнің 

мінезі қызық. Қалжыңының түрін қара. 
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Талдықорған да әсем қала екен. Шағын. Ары-бері ағылатын машиналары 

да аз. Кӛшелері тап-таза. 

– Мынау Жетісудың жеті ӛзенінің бірі Қаратал,– деді әкем.– Сулы ӛлке, 

нулы ӛлке… 

Басымды изедім. 

Сӛйткенше болған жоқ, қалтафоным «сайрап» қоя берсін. Дауысы 

қырылдай шыққан қарт адамның үні. Бұл кім болды екен? 

– Әй, сен Серіксің бе?– деді телефондағы дауыс. 

– Иә, менмін.  

– Құлыным-ау, сен де жігіт боп, атаң мен әжеңе келе жатырсың ба? Сені де 

кӛретін күн бар екен-ау. Әлгі қаланың күні күн, даланың күні түн деп, шаһарға 

ұзағынан кеткен әкеңнің де есі кірген екен, ә,– деді атам. Әкем естіп отыр екен, 

мырс етіп күліп жіберді. 

– Е, заман-ай. Ауылдың атасы да қалтафонға ие болыпты. Тілін де біліп 

алған. Әлгі сенің шешең хабарласып үлгерген ғой, – деді сонан соң.– Ал атаңа 

кездесуге дайындал.  

Кӛздері жалт-жұлт етіп, күліп қоя берді. Әкем де атамның тірлігіне, айтқан 

сӛзіне мәз боп, қуанып қалды.  

– Әке, сен атамның жалғыз ұлысың ғой, ә, – деп сұрадым. Ол басын изеді. 

– Атам сені жақсы кӛреді ғой. 

– Әй, сен де тақымдап қоймадың ғой,– деді ол. – Әрине, ӛз баласын кім 

жек кӛруші еді. 

– Ал мені елдің бәрі жақсы кӛреді,– дедім мақтанып.– Жол бойы ӛзің куә 

болдың ғой. 

Әкем үндемеді, Сәлден соң барып:  

– Әй, атасының баласы. Жақсы баланың достары да, туыстары да кӛп 

болады. Солай емес пе? 

Ойланып отырмын. Машина жол апшысын қуырып келеді. Жүрегім дүрс-

дүрс соғып кетті. Атам мені асыға күтіп отырған шығар, ә? 

 

 Ӛзіңе туған жерің неліктен ыстық? 

 Ата-әжеңді не үшін сғынасың? 

 Туған-туыстарыңды қалай құрметтейсің? 

 Жақындарың сені не үшін жақсы кӛреді деп ойлайсың? 
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Жоба тапсырмасы 

Ӛз жобаңды іске асыр. Жобаның дайындық барысын дәптердегі жоба 

күнделігінде сипаттап жаз. Сұрақтарға жауап бер: 

 Жоба орындау кезінде топта қандай қарым-қатынас орнады? 

 Жобадағы топпен жұмыс жасау барысында қандай қасиеттеріңді дамыта 

алдың? 

 

 

Ата-ананы қҧрметтеу туралы 

 

Ей, перзентім, ата-анаңды ешқашан ренжітуші болма… Олардың кӛңіл 

күйіне қаяу салмаңдар. 

Сені жан-тәнімен жақсы кӛріп, тәрбиелеп жүрген ата-ананың кӛңілін 

қалдыратын құйттай да іс жасаушы болмаңдар. Кімде-кім ата-ананың 

жақсылығын білмесе, басқа біреудің жақсылығын да бағаламайды.  

Егер сен, ӛз перзентім құрмет қылсын десең, сен де ата-анаңды құрметте, 

сен ата-анаңа не істесең, саған перзентің де соны жасайды. Перзент – жеміске, 

ата-ана – жеміс ағашына ұқсайды. Жеміс ағашын жақсы күтсең, жемісі де 

дәмді, жақсы болады. Сол сияқты ата-анаға деген ізгі тілегі қабыл болғаны. 

Қабуснамадан 

 

Ақ мамам 
 

Ӛлеңін жазған Фариза Оңғарсынова 

Әнін жазған Айжігіт Асанов 
 

Еркелесем, күлімдейтін 

Ұрысқаны білінбейтін 

Маңдайымнан сипап менің 

«Құлыншағым, күнім» дейтін. 
 

Қайырмасы: 

Жамандықтан сақтандырып 

Жақсы ісімді мақтан қылып 

Мәпелеген ақ мамамды 

Жүрсем деймін шаттандырып 

Әлемдегі ақылды адам, 

Бәрінен сол жақын маған. 

Ол жанымда жүрсе мен де 

Батырларша батылданам. 
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19-20 
 

 

АДАМ ҦЖЫМДА 

 

 

Сыпайылық, сабырлылық – 

 асыл адам белгісі 

Мәлік Ғабдуллин 

 

 Дәйексӛздің мағынасын қалай түсінесіңдер? 

 

 

Мойындау 

Дәулет Қасенов 

 

Мезгіл – тамыздың орта шені. Қауын – қарбыз піскен  уақыт. Күн шыжып 

тұр. 

Бақшада тӛртінші кластың он шақты баласы жұмыс істеп жүрген. Түстігін 

ішіп болып, суға салқындатып қойылған қып-қызыл шырын қарбызды асап 

жатқан. Тап сол кезде қолына чемодан ұстаған, білегінде плащ, кесек бітімді 

қара бұжыр кісі үлкен жолдағы борпылдақ боз топырақты тобықтан кешіп, 

балаларға қарай бұрылды. Ол жақындай берді, шамасы, самолеттен жаңа түсіп 

келе жатқан болу керек. Желкесіне қарай тараған шашы селдір. Жылтыр 

маңдайы тершіп тұр. 

– Сәлемет пе, балалар! – деді әлгі адам жақындап келіп. Балалар оған 

үлкен бейіл кӛрсете қоймады. Қарбыз жеңіз деп те айтпады. 

– Қала едәуір жер екен, ат-арбаларыңмен жеткізіп саласыңдар ма, 

шырақтар? – деді ол. 

– Арба бос емес, шӛп тасып жүрміз, – деп, балалар қарбыздарын жей берді 

Бейтаныс адам бұрылды да, жӛніне кете берді... 

Әне-міне дегенше оқу жылы да келіп қалды. Балалар тап-таза киініп, 

сӛмкелерін кӛтеріп, жан-жақтан мектепке ағылып жатыр. Алаулаған жүздерінде 

қуаныш оты ойнап, жаздай сағынысқан достар шұрқырасып қауышып мәре-

сәре. 
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Қоңырау соғылысымен класс-класқа кіріп, сырланып, жаңарған парталарға 

отырысты. Тӛртінші класс оқушылары да ӛз орындарына жайғасты. Кӛп 

мұғалімдер ӛзгеріпті, жаңа директор келіпті деген сӛздер де естіліп жатты. 

Мектебін, достарын кӛріп, мауқын басқан оқушылар енді ұстаздарының 

келуін асыға күтті. Есік айқара ашылып мұғалім кірді...  Әлгі бақшаға келіп, 

кӛлік сұраған адам. Үстінде су жаңа қара костюм. Кӛлік бермеген 

«батырлардың» жүрегі қылп ете қалды.  

Балалар орындарынан тұрып қайта отырысты. Оқушылар түгел 

тынышталған соң, жаңа мұғалім ӛзін таныстырды. 

Институтта оқып жүрген жерінен майданға аттанған екен де, Ұлы Отан 

соғысы аяқталған соң оқуын үшінші курстан жалғастырып, биылғы оқу 

жылында осы «Ұлан» мектебіне директор болып келіпті. Аты – Бек, фамилиясы 

– Әбітаев.  

Директор екенін білгенде әнеугүнгі оқушылар бұрыңғыдан бетер 

қобалжып, қатты сасқалақтады.  

Қысылғандарынан құлақтарына дейін қызарды. Директор балалармен 

таныса бастады. Кезек әлгі «батырларға» да жетті.  

Директор оларды тыңдап болған соң: «Мен барғанда бақшада қарбыз жеп 

отырған сендер болдыңдар ғой?» – деді. Балаларда үн жоқ. Жерге кіріп кете 

жаздап, демін ішіне тартып бұғып отыр.  

Онан соң әңгіме сабақ жайына кӛшті. Әлгі балалар алғашқы екі үзілісте 

сыртқа да шықпай, отырған орындарынан қозғалмады. Олар класс алдында 

абыройымызды айрандай тӛгіп, болған жайды бастан-аяқ баяндар, әйтпесе 

кабинетіне шақырып алып ұрсар деп ойлаған-ды... 

Күндер ӛтіп жатты. Бірақ балалар ойлағандай болмады. Директор оларды 

кабинетіне де шақырмады, жиналысқа да салмады. Ақырында балалар кешірім 

сұралық десті. Тәңірберді бастап, қалғандары қостайтын болды. 

Әдеттегідей қоңырау соғылып, директор сабаққа кіріп келді. Балалар 

орындарынан тұрып, қайта отырысты. Әлгі «батырлар» орындарында қалшиып 

тұр. Балалар тегіс тына қалып, «бұл несі» дегендей соларға қарады. Класс іші 

жым-жырт. Директор да таңдағандай  үнсіз қарап отыр. 

Тәңірберді сӛзін айта алмай, қайта-қайта жұтынып: 

– Ағай, біздің айыбымызды кешіріңіз, - деді сәлден соң. 

– Ол қандай айып? 

– Жазда Алматыдан алғаш келе жатып, біздің бақшада болғаныңызда сізді 

білмей, үлкен ағаттық істедік. Содан бері ӛзіміз де қатты қысылып жүрміз. 

Кешіріңіз, ағай! – деді. 
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Басқалар да кешіріңіз десті. 

Директор салмақты үнмен: 

– Отырыңдар,- деп, бәрін отырғызды. – Мені білмегендерің рас-ақ шығар, 

бірақ оқушы парызы тек танығанын ғана сыйлау ма? Үлкенді сыйлау бар емес 

пе?! 

– Сол айыбымызды кешіріңіз, – деді бәрі кӛздері жәудіреп.  

 – Жарайды, оны білсеңдер болды. Мен әлдеқашан ұмытып та кеттім, – деп, 

директор сабақты бастап кетті... 

 

 Балалар не үшін қатты қысылды? 

 Ұжымдағы сыйластыққа қалай қол жеткізуге болады? 

 Балалардың жасаған іс-әрекеттерінен қандай сабақ алуға 

болады? 

 Ӛзіңнің бейтаныс адамдарға қарым-қатынасың қандай? 

Мысал келтіріңдер. 

 

1-тапсырма 

Мәтінді оқып, жағдаятты шешіңдер.  

 

Мектепте қабырға газеттерінен жарыс ӛтіп жатты. 

Талқылау түстен кейін қызып, газет шығарушылардың пікірлері 

тыңдалды. Барлық газет шығарушылар әдептілік сақтап, ӛз ойларын айтып 

бӛлісті. Тек Ерлан ғана ӛзінің сыныбы шығарған қабырға газетін мақтап, басқа 

сыныптардың газеттерінен қате іздеп, сынап-мінеді. Қазылар алқасы ӛзінің әділ 

бағасын шығарып, нәтижені жариялай бастады. Ерлан ӛз газетінің аты 

аталғанша дегбірі қашып, тағаттана күтті, бірақ ӛкінішке орай, ол ешқандай 

орынға ие болмады...  

 

 Мұның себебі неде? 

 

2-тапсырма 

Сӛйлемдерді аяқтаңдар. 

Үлкен кісіні…………………........ 

Үлкеннің тілін……………......…. 

Үлкендерге…………………..….. 

Кішілерді………………………… 

Оқу құралдарын………………...  

Автобусқа мінгенде................... 
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3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 

Қызыл алма 

(Ертегі) 

 

Қалың орманға күз де келіп жетті. Айналадағы ағаштардың жапырақтары 

алтын сары түске енді. 

Ұйқысынан ерте оянған қоян осы кӛріністерге қызыға қарап келе жатып, 

ағаш басынан бір қызыл алманы байқады. Жүрегі жарылардай қуанған ол: 

– Алақай, алақай! Бұл – менің алмам! Оны мен таптым! – деп айқай салды. 

Қоянның айқайын естіген сауысқан сол сәт ұшып келіп: 

– Ау, қоян! Таң атпай не болды? Дауысың қатты шықты ғой? – деді. 

– Әне, анау менің алмам, кӛрдің бе, мен таптым!-деді қоян 

шыдамсызданып. 

– Сауысқан-ау!- деді сосын. – Кӛршіміз ғой, сол алмамды маған үзіп 

берші! 

Сауысқан тұмсығымен сабағын қиып жіберіп еді, алма тӛмен қарай құлдай 

жӛнелді. Сол кезде қайдан тап болғаны белгісіз, кірпі жетіп келіп алманы қағып 

алып, қаша жӛнелді. Оны босқа беріп қоятын қоян ба, артынан тұра қуды. 

Сауысқан алдарынан шықты. Үшеуі таласа кетті. Сол сәт жерден шыққандай 

күркіреп аю келді. 

– Ау, бұл не шу, орманның тынышын кетіріп? Кәне, айтыңдар?- деді 

ақырып. 

Алысып жатқан үшеуі жым болды. Қоян тілден айырылып, сӛйлей алмай 

қалды. Сауысқан «пыр» етіп ұшып, ағаштың басына қонды. Тек кірпі ғана 

шашалып барып: 

– А-а-аю аға! Біз алмаға таласып қалдық,- деді екі сӛздің басын әрең құрап. 

– Алманы кім тапты әуелі?- деді аю. 

– Мен таптым,– деді қоян тақ етіп. 

– Ол бұтақта ілініп тұр екен. 

– Ал алманы кім үзді? 

– Мен үздім, – деді сауысқан саңқ етіп. 

– Кім оны жерге түсірмей қағып алды? 

– Мен қағып алдым, мына инелеріммен,– деді кірпі арқасындағы инелерін 

кӛрсетіп. 

– Алма біреу, ал сендер үшеусіңдер…– деді аю ойланып.  

– Кірпі,– деді сәлден соң. – Сен алманы үшке бӛл! 
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Кірпі аюдың айтқанын орындап, бірақ алманы тӛртке бӛледі де, бәрін 

түгел аюға береді.  

Алманы қолына алған аю: 

– Алманы тапқан сенсің, қояным! Ала ғой, мынау сенің үлесің,– деді 

қоянға бір бӛлігін ұсынып. 

– Ал, сауысқан, мынау сенікі – бұтадан үзіп бергенің үшін,– деді 

сауысқанға бір бӛлігін ұсынып. 

– Ал, кірпі, мынау сенің үлесің, алманы жерге түсірмей қағып алғаның 

үшін,- деді бір үлесті кірпіге беріп. 

Соңында қолында қалған тӛртінші үлеске қарап: 

– Бұл кімге? - деді таңырқап. 

– Ол – сенің үлесің! – деді кірпі айқайлап. 

– Маған? Маған несіне беріп жүрсіңдер, еш қатысым жоқ қой? 

– Жоқ, аю аға, сіз бізді ұрыстырмай, керісінше, достастырдыңыз.  Жалғыз 

алманы бәрімізге теңдей қылып бӛліп бердіңіз. Бұл – соның ӛтеуі,– деді кірпі. 

– А-а, солай ма? - деді аю қуанғаннан арсалаңдап. – Онда елеп, 

ескергендеріңе рақмет! Әр кез бойымызды ашуға жеңдірмей, осылай ақылмен, 

сабырмен шешейік. «Ашу – дұшпан, ақыл – дос, ақылыңа ақыл қос», демей ме 

бұрынғылар. Рақмет! 

 

 Сыйластық, татулық дегенді қалай түсінесіңдер? 

 Ӛзара түсіністік не үшін қажет деп ойлайсыңдар? 

 

Үлкенге құрмет, кішіге ізет кӛрсете білу – асқан 

адамгершіліктің белгісі. Ӛзіңді сыйлай білсең, ӛзгені де сыйлай 

аласың. Ӛзін-ӛзі сыйлаған адамның ойы, сӛзі, ісі бірлікте болады. 

Ӛзара түсіністік, сыйластық татулыққа жеткізеді.  

 

 

 

Кластың тоқтамы 

Әлдихан Қалдыбаев 

 

Кӛктемгі каникулға шығуға енді екі күн қалған. Балалар кәдімгідей 

желігіп, ойлары мектепте емес, ойында еді. Соңғы сабақ біте бере Рахима апай: 

– Балалар, бүкіл мектеп оқушылары металл сынығын жинауға кірісетін 

болды. Бұл игі іске біз де ӛз үлесімізді қосуымыз керек. Сірә, бұл жүмысқа 
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бүгіннен бастап кіріскен жӛн болар. Неғұрлым тездетіп қолға алсақ, соғұрлым 

ерте бітіреміз, – деді. 

 

Үшінші кластықтар ду ете түсті.   

– Металды қайдан аламыз? 

– Ал, керек болса, каникул! 

– Оны каникулдан кейін жинайықта? 

– Балалар тынышталыңдар! Ұйғарым сол – жинау керек. Барлық мектеп 

іске кіріседі, біз де сӛйтеміз. 

Класс ойланып қалды. 

– Металл сынықтары табылады, апай. Кӛп-кӛп табылады. 

Балалар түгел Бауыржанға қарады: қуанғаны да, таңданғаны да бар. 

Айтпаса да түсінікті. Бауыржан енді қай жерді кӛздеп отырғанын айтуы керек. 

– Технологиялық институттың арғы жағындағы қосалқы бӛлшектер 

заводының орнында темір-терсек толып жатыр. Мен оны кӛптен бері бір керек 

болар деп байқап жүргем. 

Бауыржанның сӛзін балалар іліп әкетті.  

– Рас, апай онда металл сынықтары ӛте кӛп. 

– Мен де кӛргем, үйіліп жатыр. Талғат іштей таңданып отыр: «Мына 

Бауыржан пәле екен-ей!». 

Шынында, пәле болмаса, ӛсте ме? Әйтпесе қосалқы бӛлшектер заводының 

орталықтағы цехын қаланың шетінен салынған жаңа заводқа кӛшіріп әкетіп, 

оның орнын тегістеп тастағанын осы балалардың бәрі біледі. Қанша тазаладым 

дегенмен, ол жерде металл сынықтарының әлі де аз емес екені рас. Соны кӛздеп 

жүріпті ғой бұл Бауыржан.  

Түстен кейін үшінші класс оқушылары қосалқы бӛлшектер заводының, 

дәлірек айтқанда, оның кӛшіріп әкеткен цехының орнына келді. Аумағы 

әжептеуір жерді алып, бір қарағанда жып-жылмағай болып жатқан жерді 

кӛрген балалар: 

– Қане, темір-терсек? 

– Жұмысшылар біз жинайды деп темір тастап ақымақ па екен? – десіп 

қырсық-қыңыр сӛздер айта бастады. 
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– Темір-терсекті Бауыржаннан сұраңдар. Мен кеттім Шоқан да менімен 

кетеді, – деп Талғат Шоқанға бұрыла берген. 

– Менен сұрап не керек? Жӛндеп қараңдар, табасыңдар. Кімде-кім бұл 

жұмыс  ұнамайды екен, барсын, – деп Бауыржан еңкейіп, шеті кӛрініп жатқан 

білектей темірді жерден суырып алды. 

– Әй, рас екен. 

– Жабылдық, ендеше. 

Балалар улап-шулап темір-терсек жинауға кірісіп кеп кетті. Талғат  

пен Шоқан біраз состиып-состиып тұрды да, ақырын жылыстап кете барды. 

Бауыржан бастаған балалар металл сынықтарын кӛп қылып жинап ӛткізді.  

Ертеңіне Рахима апай балаларға қатты риза болды:  

– Естідім, металл сынықтарын кӛп ӛткізіпсіңдер. Жарайсыңдар бәрің де, – 

деді.  

– Апай арамызда жалқаулар да бар, – деді Бауыржан. 

– Ия, олар кім? 

– Талғат пен Шоқан. 

– Қашан кӛрсең екеуі ӛстіп бӛлектеніп жүреді, бізге қосылмайды. Кеше де 

сӛйтті, бізді тастап кетіп қалды. 

– Бізге де бұлардың қажеті жоқ. Барсын басқа класқа ауыстырыңыз. 
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Рахима апай балалардың сӛзін үн-түнсіз тыңдап тұр. Талғат пен Шоқанда 

үн жоқ. Балалардың дауысы, жарқын-жарқын шығады.  

Талғат та, Шоқан да Бауыржанға қарады, бірдеңе айт дегендері. Бауыржан 

не десін, екеуінен кӛңілі қатты қалған екен, беттер емес. 

Рахима апай да не айтарын білмей дал болды.  

– Апай, шынында, бізді үшінші «б» класына ауыстырыңызшы, - деді 

Шоқан. 

– Сӛйтіңіздерші, апай, – деді Талғат. 

– Бұлар ешқайда да бармайды. Не деп барады? Сонда бұл екеуіне бүкіл 

кластың әлі жетпегені ме? Жоқ, жетеді. Жӛнге саламыз. 

Рахима апай мұғалім ғой, ӛзін ұстауы керек, әйтпесе бас салып, 

Бауыржанның бетінен сүйіп-сүйіп алар еді. 

– Балалар, Бауыржан дұрыс айтады. Сендер ӛз достарыңды ӛздерің 

тәрбиелеулерің керек. Жаман оқығанды жақсының қатарына, тәртіпсіз 

болғанды үлгілі етуге бастау мұғалімінің ғана емес, бәріңнің де мүдделі істерің 

болуы керек. Солай ма, балалар, - деді Рахима апай. 

– Солай апай! 

– Солай! 

Рахима апайдың құлағына басқа сӛз шалынған жоқ. Кластың да тоқтамы - 

осы да. 

 

 Рахима апай Бауыржанға не үшін риза болды? 

 Бауыржанның ӛз сыныптастарын «жӛнге саламыз» дегенінен 

нені түсінесіңдер? 

 Сыныпта татулық болу үшін қандай іс-әрекеттер жасау керек 

деп ойлайсыңдар?  

 Бауыржанның іс-әрекетінен қандай үлгі алуға болады? 

 Ӛзің сыныптағы татулық үшін не істей алар едің? Айтып бер.  

 

 

1-тапсырма 

«Жаныңда жүр жақсы адам» тақырыбында эссе жазыңдар 

 

2-тапсырма 

Сыныптастарыңның ынтымақтастық үшін жасаған іс-әрекеттерін естеріңе 

түсіріп, сахналап кӛрсетіңдер. 
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3-тапсырма 

«Үш аю» ертегісін рӛлдерге бӛліп, сахналаңдар. 

 

Ҥш аю 

(Ертегі) 

 

Ертеде қалың тоғай ішіндегі үлкен бір үңгірде үш аю тұрыпты. Олар 

түнімен тоғайды аралап, күн ысыған кезде үңгірге кіріп жатады екен. Ең ірісі 

және мықтысы ақ тӛс аю болыпты. Қазандай тасты допша домалатып ойнайды 

екен. Күштілігіне мақтанып, кішкене аңдарға маза бермепті. 

Бір күні түлкіні құйрығынан ұстап жұлқылайды. Екі аю: 

– Түлкі бізге тиіскен жоқ қой, қоя бер, – депті. 

– Бұл түлкі мені сыйлап жүрем десе, жіберем! – деп, құйрығын бұрай 

түседі аю. Құйрығы ауырған түлкі қыңсылап: 

– Аю аға, босатшы мені, сыйлап жүрейін, – деп жалыныпты. Аю есіріп: 

– Енді түлкі мені сыйлап жүреді! – деп мақтаныпты. 

Тағы бірде қасқырды ұстап алып, аяғын мытып, құлағынан жұлқылап, 

босатпай, есін шығарады. Екі аю тұрып: 

– Қасқыр бізге тиіскен жоқ қой, – депті. 

– Егер мені сыйлап жүремін десе, босатамын! – деп, гүр-гүр етіпті ақ тӛс 

аю. Жаны қиналған қасқыр қырылдап: 

 – Аю аға, сыйлап жүрейін, – деп жалбарынады. 

Аю  екі серігіне: 

 – Енді мені қасқыр да сыйлап жүретін болды! – деп қоқиланыпты. 

Екі аю: 

– Сені бұдан былай түлкі мен қасқыр жек кӛреді және ешқашан 

сыйламайды. Ӛйткені сен оларға күш кӛрсетіп, жәбірледің, – депті. 

– Жоқ, сыйлайды, – деп екіленіпті ақ тӛс аю. 

Ақыры екі серігінен бӛлініп кетіпті. Тоғайды аралап ұзақ жүреді. Бір 

уақытта әлгі ӛзі жәбірлеген қасқыр бір топ ұяластарымен ақ тӛс аюдың алдынан 

шығыпты. 

 – Сен маған жазықсыз азап кӛрсетіп едің ғой, енді бәріміз жабылып, сені 

талаймыз, – депті қасқыр. 

Кӛп қасқырдан зәресі ұшқан ақ тӛс жуан бір ағаштың басына ӛрмелеп 

шығып алып, аман қалыпты. Қасқырлар біраз тұрып-тұрып кетіп қалыпты. 

Сонан соң жерге түсіп, жан-жағына қарап, сескеніп келе жатса, ӛзі 

жәбірлеген түлкі кездесіпті. Түлкі сызылып: 

– Аю аға, неден қорқып келесің? – деп, жайын сұрапты. 
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– Кӛп қасқырдан қашып келемін, – депті ақ тӛс аю ентігіп. 

– Онда жылдам бері қарай жүр, жаңа мына жақтан қасқырлар кӛрініп еді, – 

дейді түлкі жол кӛрсетіп. 

Түлкі нұсқаған жаққа тұра қашқан аю күмп беріп батпақка түсіп кетеді. 

Түлкі аюдың қасына келіп, сықылықтай күледі де: 

 – Сен ана жолы маған жазықсыз жәбір кӛрсетіп едің, сол үшін сазайыңды 

тартқызғым келді, – деп кетіп қалады. 

Ми батпаққа батқан ақ тӛс аю әуреге түседі, ӛліп-талып әрең шығады. 

Шаршап-шалдығып, сүмірейіп үңгіріне оралады. 

–  Саған не болған? – дейді екі серігі. 

– Мені қасқырлар қоршап алып, талап тастай жаздады. Содан ағаштың 

басына шығып құтылып ем, қайтып келе жатқанымда түлкі кездесті. Ол мені 

алдап, батпаққа батырып кетті, – дейді ақ тӛс аю мұңайып. 

– Күшіңе сеніп, әлсіздерді күшпен сыйлатам деген ойың дұрыс емес 

екендігіне енді кӛзің жеткен шығар, – депті екі серігі. 

 

Жоба тапсырмасы 

 

Ӛз жобаңды іске асыр. Жобаның дайындық барысын дәптердегі жоба 

күнделігінде сипаттап жаз. Сұрақтарға жауап бер: 

   Ӛз жобаларыңның кӛмегімен басқаларға қандай жақсылықтар  жасай 

алдың? 

   Жобаны орындау барысында ӛз бойыңнан қандай ӛзгерістерді 

байқадың? 

 

 

 

Жүсіп Баласағұни 

 

*** 

Екі әлемде кісілерге, керегің – 

Ізгі қылық, түзу қылық – дер едім. 

Екінші – ұят, үшіншісі – әділдік, 

Осы үшеуі бақ-дәулетің бәріңнің. 

Тағы бірі – тұзу қылық қарымды, 

Қос жалғанда сындырмайды сағыңды! 

Ұят, шындық, ізгі құлық – үшеуі 

Қосылғанда құбылаң тең түседі. 
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Достар әні 

 

Ӛлеңін жазған Фариза Оңғарсынова  

Әнін жазған Айжігіт Асанов  

 

Ақ, қарамыз, сарымыз,   

Тату доспыз бәріміз.  

Достық жайлы ән салып,  

Шырқатайық, қане, біз.   

 

Жүзімізге қараңыз,  

Бал-бұл жанған баламыз.  

Бізге қымбат күн шуақ,  

Бізге қымбат Анамыз.   

 

 

 

Күннің нұрын сүйеміз,  

Қырдың гүлін сүйеміз.  

Бізді ойнатып, тәтелер,  

Күлдіргенін сүйеміз.  

 

Балдырғанбыз арай жүз, 

Бал-бұл жанып қараймыз.  

Ойыншықтар біздерде,  

Кӛп болғанын қалаймыз. 

 

Таласпаймыз біз бірақ,  

Отырмаймыз тұнжырап,  

Қуысамыз кӛгалда,  

Жүгіреміз құлдырап.  

  

Ән саламыз күнде біз,  

Шаттық толы іргеміз.  

Біз мәңгіге достармыз,  

Біз мәңгіге достармыз. 
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21-22 
 

 

АДАМИ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР ӘЛЕМІ 

 

 

 

Кішіпейілділік – кісінің кӛркі 

 

Халық нақылы 

 

 Дәйексӛздің мағынасын қалай түсінесіңдер? 

 

 

 

 

Сәлем 

Әдібай Табылды 

 

Жаздың жайма-шуақ күні. Балтабек ағай баласы Батаймен кең кӛшенің 

кестедей айшықты гүлзарының қасынан ӛтіп бара жатып, Ӛтен құрдасымен 

кездесіп қалды. 

– Ас-салаумалайкум! – деп ол Ӛтеннің қолын алды. 

– Сәлем! – деп Батай күлімдеп, иек қақты. 

Былай шыға бере Балтабектің адырая қарап, ашуын тӛкті: 

– Балам, мимырт болма!. 

– Неге «мимырт» боламын, жәке? 

– Ӛтекеңмен жӛндеп амандаспайсың ба? Иек қағып, танау кӛтере салатын 

кісі емес ол. 

– Сәлем! – дедім. Сәлемімді қабылдап, күлмең қағып, күле сӛйлеп еді ғой... 

– Кісінің қадір-қасиетін білмей барасың...Кесірленіп, кердең қағып, кейкие 

сәлем беру анайылық екенін білесің бе, сірә? 

– Ол кісі жайраңдап, жақсы амандасып кетті ғой... Мен кесірленгем жоқ... 

– Балам, ондай үлкен кісіге «сәлем» деп иек қаға салмай, адамша амандасу 

қажет. Амандасу – адамның амандығына қуанып, ақ ниетін білдіру. 

– «Сәлем!» демегенде, не деймін? 
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– Амандасудың да мән-мағыналары болады. Жай «сәлем» дей салу – ӛз 

қатарыңа, асығыс кезінде айта салатын сӛз. 

– Онда тұрған не бар? Сіз де қызық екенсіз, жәке. 

– Ӛтекеңдей үлкен кісіге «ассалаумалайкум» немесе «амансыз ба?», «сау-

сәлеметсіз бе», «аман-есенсіз бе» деген сӛздердің бірі аузыңа түспеді ме? 

– Сол сӛздің бәрі де «сәлем» деген бір сӛзбен мәндес емес пе? 

– Олай емес. «Сәлем» деген жай ғана 

амандасу. «Амансыз ба?» деп амандасушы 

сәлем берген адамның амандығына 

қуанышын, тілектес екендігін білдіреді. 

–Ал, аман-есенсіз бе? Деген сӛздің не 

қажеті бар? 

–«Сау-сәлеметсіз бе», «аман-есенсіз 

бе?» деп амандасушы тілектестік 

қуанышын кеңейте айтып, жақындық 

жақсы ниетін жария етеді. 

– Мен де ол кісімен жақсы ниетпен 

амандастым ғой, жәке. 

– Жетесіздей жеңіл желпі, жай бас 

изей салдың... Ол – әдепсіздік. 

– Енді не істеуім керек? 

– Амандасу кезінде, қуана күлімдеп, 

қол алысу, мейірлене кӛрісу, қол қусырып, 

бас ию, құшақтасу, құшу, қауышу деген 

болады. 

– Ӛзіңіз неге ол кісіні құшып, қуышып кӛріспедіңіз? 

– Кӛптен кӛріспей, сағынысқан адамдар кӛрісіп, қауышады. 

– Жәкетайым-ау, бір амандасқанда бірнеше қимыл жасау міндетті емес 

шығар. 

– Мен саған айтқанымның бәрін бір амандасуда орында деп тұрған 

жоқпын. Сәлем беру және сәлемдесу – салт. Үлкен кісіге танымасаң да сәлем 

бер. 

– Сәлем бердім ғой. Менің не жазығым бар? 

– Сәлем бергенде де инабаттылық пен әдептілік, сыпайылық пен сыйласым 

керек. Қария кісілермен «ассалаумалайкум» деп амандасады. 

– Сӛзіңіздің тӛркініне түсіндім, жәке. 

Батай содан бері үлкен-кішіге үлгі кӛрсетіп, кісімен жайраңдай жадырап, 

жақсы амандасатын болды. 
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 Әкесінің баласына ескерту жасауының себебі неде? 

 Сәлемдесу кезінде адамның бойында қандай қасиеттер кӛрініс 

береді? 

 «Сәлем - сӛздің анасы» дегенді қалай түсінесіңдер? 

 Ӛзің адамдармен қалай сәлемдесіп жүрсің? 

 

1-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. «Әдепті адам қандай болуы тиіс?» 

тақырыбында ереже құрастырыңдар. 

 

«Тәрбиелену үшін, ӛзім жүрген ортаның деңгейінде болу үшін, күндіз-түні 

бірдей еңбектену, ӛмір бойы оқу, жаттығу, қажырлы-қайратты болуым қажет.  

Тәрбиелі адамдар адамның жеке басын құрмет тұтады, сондықтан әрқашан 

кешірімді, биязы, кішіпейіл келеді. 

Олар ақкӛңіл, ӛтірік айтудан оттан бетер қорқады. Тіпті түкке тұрмайтын 

нәрселерге байланысты ӛтірік айту дегенді білмейді. Олар босқа кӛп сӛзге 

салынбайды, үйінде қандай болса, кӛшеде де сондай кӛрінеді». 

А.П. Чеховтың інісіне жазған хатынан 

 

2-тапсырма 

Дәптердегі суреттерге мұқият қараңдар. Осы суреттер бойынша шағын 

әңгіме құрастырыңдар. 

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 

Аңыз әңгіме 

 

Баяғыда тасы ӛрге домалап тұрған бір хан жанына нӛкерлерін ертіп, аң аулауға 

шығады. Орман кезіп, қыр асып келе жатса, алдынан екі кӛзі ботадай мӛлдіреген, 

сауыры жез құмандай жылт-жылт еткен сұлу киік қаша жӛнеліпті. Хан садақтан 

оқ атып, киіктің артқы аяғын жаралайды. Бір жағы құлама жар, екінші бүйірден 

хан нӛкерлері қиқу салып, қыспаққа алғанда, жаны қысылған бейшара киік жан 

далбасамен сонадайдан кӛз тартқан ақбоз үйдің ашық тұрған есігінен ішке қойып 

кетіпті. Үй иелері жайылған дастарқаннан түскі тамақ ішіп отыр екен. Есіктен 

енген киік жаюлы дастарқаннан бір-ақ ырғып, тӛрдегі керегеге тұмсығын тіреп, 

солығын баса алмай тұрып қалыпты. 
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– Шығар киікті! – деп дауыстайды хан ат үстінде тұрып, тӛрде тамақ ішіп 

отырған қарияға. – Бұл тау тағысын түстік жерден қуалап келіп, сенің үйіңде қолға 

түсіріп тұрмын. Мұның менің олжам екеніне ешкімнің дауы жоқ шығар?  

Сонда қария: 

– Сӛзің орынды, хан ием. Киік сенің олжаң екені де рас. Бұл сорлы жаны 

қысылған сәтте менің тӛріме шығып кетті. Ортада дастарқан жаюлы жатқанын 

ӛзің кӛріп тұрсың. Ата салтымыз бойынша, дастарқанды аттап ӛте алмайсың. 

Кӛздеріне қан толып, бір-біріне ӛлердей жауыққан екі адамды татуластырарда 

дастарқан басына алып келмеуші ме еді? Тіпті хан болсаң да, дәстүрден үлкен 

емессің. Ал дәстүрді, қалыптасқан ата салтты бұзсаң, қалың елдің табасына 

қаласың, жолың болмайды, – депті. 

Хан аталы сӛзден жеңіліп, ат басын кері бұрыпты. 

 

 Ата салтымыз бойынша дастарқанды аттап ӛте алмауды қалай 

түсінесіңдер? 

 Сӛзге тоқтау дегенді қалай түсінесіңдер? 

 

 

Кішіпейілділік – бейбіт пейілдің, достық ықыластың белгісі. 

Бұл ӛзін-ӛзі мақтаудан аулақ ұстайтын, сыйластық шегінен 

шықпайтын, жасаған жақсылығын жария етпейтін адам. 

Кішіпейіл адам әрдайым басқа адамдардың сүйіспеншілігіне, 

құрметіне ие болады. Қарым-қатынас жасау барысында ойың, 

ниетің, іс-әрекетің, мінез-құлқың жақсылыққа толы болсын.  

 

 

Алмаш 

Мырзабек Дүйсенов 

 

 

Мен трамвайда келе жатыр едім. Қасымда қою қара шашын маңдайынан 

тік жарып, қысқа бұрымының ұшына қызыл гүл жібек шүберек  таққан 

кішкентай қыз отырды. Үстінде қоңыр кӛйлек, кіршіксіз  аппақ алжапқышын 

екі иығына желбезек салып сәл кӛтеріпті. Кӛкшіл түсті сумкасын тізесінің 

үстіне қойып, оның тұтқасына байлаған сиясауытына  әлсін-әлсін қарап қояды.  

Мен оны сӛйлетейін деп: 

– Атың кім? – деп сұрап едім. 

– Алмаш, – деді ол, ақырын ғана маған қарап. 



100 

 

– Нешінші класта оқисың? 

– Бірінші класта. 

Алмаш менің сұрақтарымның бәріне де қысқа жауап қайырып отырды. 

Танымаса да үлкен кісінің сұрағына ұялмай жауап беріп отырғаны маған ӛте 

ұнады. Бірдеңе сұрасаң, тӛмен қарап үнсіз тұрып алатын да балалар бар ғой. 

Әрине, ол жақсы әдет емес. 

Алмаш екеуміз әңгімелесіп отырғанда, біз отырған орындықтың арқа 

сүйерінен ұстап, түрегеп тұрған қарт адамды мен байқамай қалыппын. Әлгі 

қартқа Алмаш бір қарады да, «орныңды бер» деп айта ма дегендей, папкасын 

бір жақ жанына қойып, тӛмен қарап отыра берді. Ӛзіңнен үлкен кісі түрегеп 

тұрғанда, жас адамның отыруы, әрине, ұят. Мен тұрып әлгі қартқа орнымды 

ұсындым. 

– Отыра беріңіз, – деді қарт, риза болған пішінмен сыпайылық білдіріп.  

– Жоқ, сіз отырыңыз. Сіздің жасыңыз үлкен ғой, - деп мен қартты ӛз 

орныма отырғыздым да, ӛзім Алмаштың қасында түрегеп тұрдым. Тағы да 

сӛйлескім келіп, бетіне қарап едім, әлденеден қысылғандай қып-қызыл болып, 

орнынан тез тұрып, трамвай есігінің алдына барды. Маған қарамады. 

Бірер жұмадан кейін қызметтен қайтып келе жатып, әжесінің қасында 

отырған сол  Алмашты трамвайда тағы кӛрдім.  

Бұл жолы шашына кӛк гүлжібек шүберек тағыпты. Оң жақ бұрымы алдына 

түскен. Самай шаштары кішкентай құлағының үстін басып, ӛрілген бұрымға 

барып қосылған. Трамвай ішінде адам онша кӛп болмаса да, бос орын жоқ еді. 

Ана жолы танысқан сүп-сүйкімді кішкентай танысыма жақындай беріп, 

амандастым. Алмаш амандасып, орнынан тұрды да:  

– Отырыңыз, ағай, – деді. 

– Отыра бер, Алматай, отыра бер, – дедім оған. 

– Сіз отырыңыз, сіз үлкенсіз ғой. Мен түрегеліп те тұра беремін, – деді. 

Осы кезде сол жақ орындықтан бір кісі тұрып кетті. Мен Алмашты ӛз орнына 

отырғыздым да, ӛзім әлгі босаған орынға келдім. Сәлден кейін Алмаштың ӛз 

орнын басқа бір кісіге ұсынып жатқанын байқадым. Осы кезде ол маған 

бұрынғысынан да сүйкімдірек болып кӛрінді. 

 

 Алмаштың алғашқы іс-әрекетін қалай бағалауға болады? 

 Алмаштың кейіннен сүйкімді болып кӛрінуінің себебі  

неде?  

 Алмаш ӛз бойында қандай қасиеттерді дамытты?  

 Ӛз мінезіңді жақсарту дегенді қалай түсінесің? 
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1-тапсырма 

Ӛлеңді жалғастырып жазыңдар. 

 

Атам менің әмәнда 

Кішіпейіл бол дейтін 

................................... 

................................... 

 

Атам менің әмәнда 

Әділетті бол деген 

................................... 

................................... 

 

Атам менің әмәнда 

Мейірімді бол дейтін 

.................................... 

.................................... 

 

Атам менің әмәнда 

Ынтымақшыл бол дейтін 

.......................................... 

.......................................... 

 

2-тапсырма  

Қажетті сӛздердің ішінен ӛзіңнің мінез-құлқыңды жетілдіруге қажет 

қасиеттерді тауып жазыңдар. Сол қасиеттерге анықтама жазыңдар.  

Қажетті сөздер: әдептілік, жауапкершілік, сенімділік, қамқорлық, 

татулық, кішіпейілділік, кешірімділік, сыйластық. 

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 

 

Жҥре алмайтын бала 

Василий Сухомлинский 

 

Кӛктемде бір колхозшы үйін сатып, қалаға кӛшіп кетті. Оның үйін Қиыр 

Солтүстік жақтан кӛшіп келген әйел сатып алды. 
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Бірде мектептен келе жатқан Павлик сол үйдің жанымен жүрді. Ол бақта 

бір баланы кӛрді. Бала аяқтарын үлкен жылы орамалмен қымтап алып, арбаның  

үстінде отыр екен. 

Павлик біле қойды: бұл  Солтүстік  жақтан  кӛшіп, келген әйелдің ұлы 

ғой. 

– Атың кім? –деп сүрады Павлик. – Жүр кӛлге шомылып қайтайық... 

– Менің атым Василек,– деді бала, – мен жүре алмаймын ғой. 

–  Неге жүре алмайсың? –деді таңданған Павлик. 

–  Ешқашан жүріп кӛрген емеспін. Аяқтарым ауырады... 

Павлик аң-таң болып, Василекқа ұзақ қарап тұрды. 

– Тіпті, орманда болған жоқсың ба? –деп сұрады Павлик. 

– Болған емеспін... – деді Василек мұңайып. 

Павликтің орманға барғысы келіп кетті. 

Ол орманнан үш тал қоңырау гүлді жұлып алып, Василекке әкеліп берді. 

 

 Айналаңдағы адамдарға қандай қарым-қатынас жасайсың? 

 Ӛзің басқаларды қуантқанда қандай күйде боласың? 

 

Жоба тапсырмасы 

 

Ӛз жобаңды іске асыр. Жобаның дайындық барысын дәптердегі жоба 

күнделігінде сипаттап жаз. Сұрақтарға жауап бер: 

   Жоба барысында қандай біліктер мен дағдыларды игердің? 

   Жоба нәтижесінде болашаққа қандай мақсаттар қойдың? 

 

 

Мырзагелді Кемел 

 

Кішіпейіл жандардың бір қасиеті бойына біткен қарапайымдылығынан 

кӛзге түссем деуден аулақ, елеусізденіп, кішірейіп жүре береді. Ал, шын 

мәнінде олардың бойында асыл қасиеттер мол болады. Бірақ оны жұрттың бәрі 

біле бермейді, екінің бірі кӛре бермейді. Себебі, адамшылыққа астасқан жан 

сұлулығы жүректің тереңіндегі нәрсе, бір сәті түсе кетпесе жарқ етіп жарыққа 

шыға бермейді ғой. 
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Бала тілегі 

 

Ӛлеңін жазған С.Молдасанұлы 

Әнін жазған Ф. Жолдасова 

 

Бал-балалық, балдырған шақ сан арман, 

Барлық бала армандауға жаралған. 

Кел, достарым, әндетіңдер, билеңдер, 

Гүлденсін деп атамекен – қара орман. 

 

Болашақтың иесіміз бәріміз, 

Туған жердің түрлендірер нәріміз. 

Алтын бесік – ұлан байтақ елімде, 

Жарқын болсын шырқап айтар әніміз. 

 

Қалықтаған кӛгершіні кӛгінде, 

Мұңаймасын ешбір бала елімде, 

Ата берген батаменен кӛркейсін, 

Ұлы Отаным, тілегім сол менің де. 
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23–24  
 

 

 

СЕНІМ ТУРАЛЫ 

 

 

Бойымыздағы сенімділік, ӛзгелерге де сеніммен  

қарауға кӛмектеседі 

 

Франсуа де Ларошфуко 

 

 Дәйексӛздің мағынасын қалай түсінесіңдер? 

 

 

 

Сенім жеңісі  

(поэмадан үзінді) 

Құрал Кӛмек 

 

Жеңістерге жетеледі сол сенім. 

Табан тіреп 

Тұрғанымда сол сенім. 

Адастырмай алып шыққан сол сенім, 

Жау кемесін жарғызған да сол сенім! 

 

Сол сеніммен үмітімді жебедім, 

Сол сеніммен достарымды демедім. 

Сол сеніммен маған қонды батылдық 

Сол сеніммен жауымнан да кӛп едім! 

 

Сол сеніммен айбыным да арындап, 

Сол сеніммен 

Жауға шықтым жалындап. 

Ондай сенім тұрған сәтте бойымда, 

Жерім үшін 

Отқа түсіп жану бақ. 
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Жүрегімді қайрағанда сол сенім 

Сол сеніммен сездім сүю ӛлшемін, 

Туған жұртқа тірек болу тілегім 

Бойымдағы бар қуатым сол менің! 

 

 Сенім қандай іс-әрекеттердің бастауы бола алады? 

 Ӛзіне сенімді адамның бойында қандай қасиеттер болады? 

 Ӛзгелерге неліктен сенім білдіру керек деп санайсыңдар? 

 Ӛзіңе сенім артқан кезде қандай күйге бӛленесің? Айтып бер. 

 

 

 

1-тапсырма 

«Ӛзіңе сенімділік мақсатқа жеткізер» тақырыбында ой-

толғау жазыңдар. 

 

2-тапсырма 

«Сенім» деген сӛздің әрбір әрпінен басталатын адами қасиетті білдіретін 

сӛздерді жазыңдар. 

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар.  

 

Екі дос пен тарғыл мысық 

(Әңгіме) 

Серік Үсенұлы  

 

Екеуі бірге мектептен қайтып келе жатқан. Бір кезде жол саябақты кесіп 

ӛтетін жіңішке соқпаққа ұласты. Дәл сол кезде есіне кенет бірдеңе сап еткен 

Дарқан әңгімені басқа тақырыпқа бұрды. 

– Сәрсен, саған бірдеңе кӛрсетейін бе?– деді досына қарап. 

– Ол не?– деді Сәрсен Дарқанның үніндегі ӛзгеріске елең етіп. 

– Кӛресің бе?.. Алдымен соны айтсаңшы… 

– Кӛрем. Не ол? 

– Онда жүр. Қазір кӛресің. 

Соны айтқан Дарқан жолдан шығып, саябақтың ортасына қарай жүрді. 

Онда үлкен-үлкен ор қазылып, электр сымдары тартылып, күрделі жӛндеу 

жұмыстары жүріп жатқан еді. Жүруге қиын болатын. Сәрсен сәл бӛгеліп 
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қалғанмен, ақыры досының артынан амалсыз ерді. Екінші жағынан оны 

Дарқанның жаңа кӛрсетем деген нәрсесі қызықтырған еді. «Не болды екен?» 

деп ойлаған ол Дарқанға қарай асықты. 

Сәрсен Дарқанды ұзатпай қуып жетті. 

– Ол не, Дарқан? Айтшы…– деді қатарласа бере. 

– Асықпа, қазір кӛресің,– деді досы құпия жымиып. 

Сұрақтың салмағы одан сайын арта түсті. Жауабы айтылмаған жұмбақ 

тағатты таусар халге жеткізді. 

Екеуі ентіге басып бір шеттегі үлкен шұңқырдың жиегіне келіп тоқтады. 

Тереңдігі 3-4 метр келетін дәу ұраның іші бетонмен құйылыпты. Тіп-тік және 

адамның бойы жетпестей биік. Жағасындағы үйінді топырақпен тіпте де 

биіктей түскендей. Ал түбі теп-тегіс. Ірге жақта жатқан үлкендігі бақырдай екі-

үш тарғыл тастан басқа ештеңе байқалмайды. 

– Осы ма?– деді Сәрсен Дарқанға мұрнын тыржитып. 

– Мұндай шұңқырлар кӛп қой қалада! 

– Сен ештеңе кӛрмедің бе?– деді Дарқан досының жүзіне барлай қарап. 

Сәрсен сасып қалды. 

– Не-е? Кӛретін тағы не бар?– деді ӛз-ӛзінен қуыстана шұңқырға қайта 

үңіліп. – Қарадым ғой, не бар онда?.. 

 – Сен шынымен ештеңе кӛрмедің бе?..– деді Дарқан оның қитығына тие, 

мазақтай тіл қатып. – Қара ана жаққа, соқыр! Ірге жақтағы ана тастың түбінде 

мысық отыр…– деді сұқ саусағымен нұсқап. 

– Кәне…– Еңкейе түскен Сәрсен артынша қуана шалқайды. 

– Ей, рас. Анда мысық отыр екен ғой. Тастан аумайды екен ӛзі. Тас екен 

деп қаппын… Бұл қайдан жүр мұнда?.. 

 – Білмеймін. Кеше кеште осы тұстан ӛтіп бара жатқанда байқадым. 

Бірдеңе мияулайды. Бұрылып келіп қарасам, осы мысық екен. Біреулер әкеп 

тастаған ба, жоқ ӛзі түсіп кеткен бе, білмеймін?! Жанталасып шыға алмай жүр. 

Орта тұсқа дейін секіріп келеді де, қайта құлайды. Артынша қайта секіреді… 

қайта құлайды. Мен де кӛмектесе алмадым. Болмаған соң, үйден нан әкеліп 

бердім. Қараңғы түсіп кетті, амалсыз үйге қайттым… Бүгін сабақта күні бойы 

осыны ойлап отырдым. Бірақ шығарып алатын ешбір амал таба алмадым. 

– Жіп салып тартып алмаймыз ба?– деді сәл ойланып қалған Сәрсен. 

– Жоқ. Оны кеше істеп кӛрдім. Жіпті салғаныңмен, ұстай алмайды екен. 

Аяғымен шұқып ойнап жүр, мені ойнатып жатыр деп қалған секілді… 

– Онда қайтеміз?.. 

– Бәсе, қайтеміз? 
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Екеуі біраз үнсіз тұрған соң кері бұрылды. Мысық та алға қарай мияулай 

ұмтылды. Ілмиіп қу жаны қалыпты. «Мені тастап қайда барасыңдар?» 

дейтіндей. Аянышты үні құлақтарынан ӛтіп, жүректеріне жетті. 

Бір-біріне қарасып тағы бір сәт тұрып қалды. Сол аралықта: 

– Таптым!– деді Дарқан Сәрсеннің иығынан алақанымен салып қалып.– 

Таптым! Жүр, маған кӛмектес.– Арқасындағы сӛмкесін шешіп жерге қоя салған 

ол досының қолынан алып сүйрей жӛнелді. 

– Білдім,– деп қояды жолда келе жатып. – Кешелі бері қалай ойыма 

келмеген?! 

Дарқан Сәрсенді ұзындығы 4-5 метр келетін жеңді білектей кесілген 

ағаштың қасына ертіп келді. 

– Мынаны кеше кӛргем. Апарып салу есіме келмепті,– деді жүзі балбұл 

жанып. 

– Ал кеттік!  

Не істеу керек екенін енді аңғарған Сәрсен сұлап жатқан құрғақ ағаштың 

бір басын иығына салды да, кері жүрді. Олар ағаштың бір басын шұңқырдың 

ішіне түсіріп, шұңқырдың бұрышына қарай итеріп қойды. Екінші басын 

шұңқырдың жиегіне тіреп еді, ағаш қабырғаға кӛлбей сүйеніп тұра қалды. 

Екеуі енді қайтер екен деп мысыққа қарады. Алғашында шошып кері 

қашқан мысық аздан соң, бойы үйренгеннен кейін сыртта тұрған 

қамқоршыларының ойын түсінгендей, ағашқа жақындап, иіскелей бастады. 

Арада кӛп уақыт ӛтпеді. Мысық кӛз ілеспес жылдамдықпен кӛлбеу ағашқа 

қарғып шықты да, соның үстімен екі секіріп, сыртқа қарай ытқыды. 

Мұны кӛрген екі бала қуаныштары қойындарына сыймай айғайлап 

жіберді. 

 

 «Сенімділік батылдыққа жетелейді» дегенді қалай түсінесіңдер?  

 Ӛзіңе сенімді болу үшін не істеу керек? 

 

Сенім – адамның күш-жігерін, бойындағы қабілеттерін 

жоғарылататын асыл жіп тектес. Адамның ӛзіне-ӛзі, ӛзгелерге сенім 

білдіруі оның ӛмірге деген үміті мен қызығушылығын арттырады.  

Ӛзіңе-ӛзің сену адамның ӛз бойындағы күш-жігерін түсініп, мақсат–

мүддесіне жетуіне кӛмектеседі. Айналадағы адамдардың сенім 

білдіруі адамның жауапкершілігін арттырады. Сенімді болу – 

жауапкершілікті сезіну және орындай білу дегенді білдіреді.  

Сенім адалдықтан, ізгі ой мен ниеттен туындайды. Сенім үміттің 

мұраты жақсылықтың құралы болғанда ұлы мақсаттарға жеткізеді. 
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Сенім 

Ӛтебай Тұрманжанов 

 

 

Алты жасар Алтай үлкен болуға асығатын. «Тезірек үлкен болсам, ешкім 

қақпаламай ӛз еркіммен жүрсем, апам сеніп жұмыс тапсыратын болса, 

магазинге барып нан әкеле ғой десе», – деп асыға арман қылатын. 

Бала ӛмірі алуан түрлі, алуан сырлы, таңғажайып қызық қой! «Ылғи бала 

қалпымда тұрсам, апам сұраған тәттімді беріп аяласа, маңдайымнан шертпесе, 

еш жаққа жұмсамаса, ертеден қара кешке ойнасам», деп арман ететін де 

балалар табылады... 

Алтай бүгін ертемен тұрды да, бет жуғышқа барып бетін жуды. Ақ тіс 

тазалағышымен аппақ қып тісін тазалады. Ӛзінің кішкене ақ шағаланың суреті 

бар, ақ сүлгісімен таза сүртініп, киініп алды да, терезенің алдына барып, шығып 

келе жатқан күнге құмарлана қарап, шашын оң жағына қарай жатқыза сипап, 

жадырап тұрды. Кішкене, жұмыр, жуантық екі қолын шалбарының екі 

қалтасына салып, байсалды пішінмен ірі адымдап олай-былай жүрді. Сонан соң 

бүгінгі жаңа газет жатқан кішкене, аласа столдың жанында тұрған орындыққа 

келіп отырып, газет қарады. Әрбір мақаланың ірі әріппен жазылған бастарын 

ежелеп оқыды. Бұл оның әкесіне ұқсап, соған еліктеп, шешесіне үлкен болып 

қалғанын байқатқысы келгені еді. Бірақ бұл қылықтарын байқарлық ас үйінде 

ертеңгі асты әзірлеп жүрген не апасының, не ӛзінің кабинетінде сақалын алып 

отырған әкесінің кӛзі түспегеніне қапа болып, қатты ренжіді. 

«Әкем кӛбінесе үйде болмайды ғой. Адам болып қалғанымды ол қайдан 

білсін! Менің ер жетіп, ақылым кіріп, үлкен болып, есейіп қалғанымды күнде 

қасымда жүрген апам байқамағанына таңым бар. Мен оған ылғи баламын! Мен 

оның кӛзіне әрқашан сарыауыз балапан, сәби кӛрінем. 

Кейде асығып, үстіне бірдеңкесін іле салып, нанға кетіп бара жатқанын 

кӛріп: «Апа! Мен боспын ғой, аяғым жеңіл. Алып ұшып барып наныңды әкеліп 

бере қояйын», – алдын кес-кестеймін, егіліп ӛтінем. Бірақ кӛнбейді. «Сен әлі 

кішкенесің, баласың, асықпа!» – дейтіні бар-ау жанымды күйдіріп...«Алтай, сен 

есейіп қалдың ғой. Аман болса ендігі жылы бірінші класқа барасың. Анау сүтші 

әйелге барып, сүт әкеле ғой. Мына магазинге барып қант, шай әкеле ғой» – деп 

айтқанын есітсем еді апамның. Сонда арманым болмас еді!» 

– Алтай, келіп шайыңды іш! – деген апасының жұмсақ, сүйкімді даусы 

оның ой тізбегін үзіп жіберді. 
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Шайын ішіп бола бергенде ӛзімен бірге ойнайтын Әділбек дейтін дос 

баласы жүгіре басып, ентігіп кіріп келді. Ол магазинге апасы қант әкел деп 

жібергенін, екеуіміз ермектесіп барсақ қайтеді деген ойын айтты. Орайы келген 

жері осы болар. «Әділбекпен бірге барып, мен де қант әкелейін, қант керек деп 

отыр еді апам», – деп ойланды Алтай. 

– Апа! Әділбекпен бірге барып мен де қант әкеле қояйын! – деп қалды. 

Бұл жолы нақ ӛзіндей баланың алдында апасының «жоқ, сен әлі жассың, 

ақшаны жоғалтып, қантты шашып аласың» деуге аузы бармады. Баласының 

қайта-қайта бетінен қағып, талабын қайтара беруге дәті шыдамады. «Барсаң 

бара ғой» деп айтып салды. Артынша кӛңілдене қимылдап жеңіл жүріп қолына 

бір сом ақша, қант салатын шағын дорбаша тауып берді. «Менің үлкен 

болғаным ғой! Есейіп қалғанымды апамның 

ақылды кӛзі шалғаны ғой», – деп қуанған Алтай 

үлкен адамша денесін тік, еркін ұстап, аяғын 

нығырлай басып, Әділбек досымен тұңғыш игі 

жолға қадам басты. Қант әкелгелі магазинге 

кетті.  

Магазинге бірінші рет ӛзі барып, қайта 

оралған кішкене Алтайын апасы есік алдында 

тұрып, қуана күтіп алды. Алтай байсалды 

пішінмен, аяғын нық, сабырмен сенімді басып 

келіп, анасына әуелі қантын берді. Онан соң 

шалбар қалтасынан алып, қанттан қайтарылған 

ақшасын берді. «Қажетке, қолғабысқа жараған 

балақайым! – деп, апасы құшақтап, бетінен 

сүйді. – Мынау қанттан қалған ұсақ ақшаға 

балмұздақ сатып ал, сен балмұздақты жақсы 

кӛруші едің ғой», – деп қолына берді. Алтай әуелі аларын алса да, кенет 

ойланып қалып: «Бүгін балмұздаққа кӛңілім шаппай тұр, апатайым», – деп 

ақшасын қайтарып берді. Бірақ балмұздақ жегісі келіп-ақ тұр еді. Ондағы ойы: 

«Апам балмұздаққа ақша алу үшін магазинге баруға ұмтылады екен Алтай деп 

жалған ойлап қалып жүрмесін, менің ол ойдан аулақ екенімді білсін», – дегені 

еді. Алтайға бір-ақ жеп қоятын тәтті балмұздақтан ащы сенім мың есе артық. 

Оның ӛзіне сенгенді, сеніп бірдеңе тапсырғанды, оны орнына келтіріп істей 

алатындығын білдіргенді жаны жақсы кӛреді.  

Алтай кӛрер кӛзге қораштау, денесі шағын болғанмен, сезімтал, зерек, 

пысық бала болатын.  



110 

 

Ол бүгін бірінші рет апасының тапсырмасын орындап, сенімге ӛтіп, кӛңілі 

бір жайланып, үлкен адамға ұқсап сабырлы пішінмен әлде қалай тәтті, ғажайып 

қиял құшағында тұр осы сәт. 

Үйіне қантын қойып, ойнауға босап шыққан Әділбек есігінің алдына қылт 

ете қалғанда, балалығы ұстап, ойнағысы келіп кеткен Алтай алды-артына 

қарамай жүгіре жӛнелді. 

«Маған да кӛмек еткісі келеді. Ойын да ойнағысы келеді. Бәрін де 

тындырғысы келеді. Ӛмірі шаршағанды білмейтін қайран балалық-ай!» - деп, 

апасы артынан сүйсіне қарап қалды. 

 

 Алтай қандай жақсылықтар жасауға ұмтылды?  

 Алтайға анасы неліктен сенім артты? 

  Алтай анасының сенімін ақтау үшін қандай іс-әрекет 

жасады? 

 Адамның ӛзіне сенімді болуының маңызы неде? 

 Ӛзіңе кӛрсетілген сенімді қалай ақтап жүрсің? 

 

 

1-тапсырма  

Жағдаяттардың  шешімін табыңдар. 

 

1-жағдаят 

Берік ӛзінің досы Арманның «Менің атым - Қожа» кітабын сұрап алған еді. 

Берік үйіне келген соң, кітапты үстел үстіне қойып кете барды. Кенет басқа 

бӛлмеден үш жасар кішкентай қарындасы Нұрия жүгіріп келеді. Кітапты 

қызыға қарап, байқаусызда бетін жыртып алды. 

• Сенің әрекетің? 

 

2-жағдаят 

Анасы Еркінге теледидардан мультфильм кӛріп болған соң, үй жұмысына 

берген тапсырмаларын орындап, дүкеннен нан мен сүт алып келуді тапсырды.  

Мультфильм біткен соң, кӛрші балалар Еркінді аулада ойнауға шақырды. Еркін 

балаларға қызыға қарап, кӛрші балалармен ойын ойнауға кірісіп кетті. 

• Еркін анасының сенімін ақтай алды ма? 

 

2-тапсырма 

Әдібай Табылдының сенім туралы айтқан ойларын негізге ала отырып, 

«Сенім туралы» ӛз түсініктеріңді жазыңдар. 
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«Сенім – құдіретті күш!  

– дәрігердің емдік іс-әрекетіне толық сенсең, ауруыңнан толық жазыласың;  

– ертеңгі мақсатыңа сенсең, қандай қиындық болса да, әрекеттеніп, 

мақсатыңа жетесің;  

– әлеуметтік келешегіңе сенсең, сол бақытқа ӛзің де барлық адамдармен 

бірге ұмтыласың. Сенімің берік болсын». 

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 

 

Намысқой 

(Әңгіме) 

Бауыржан Ғұбайдуллин 

 

Алпамыс аудан орталығынан едәуір қашық Мойылды ауылында тұрады. 

Биыл бесінші сынып оқушысы. Сабағы тәуір, екпінділер қатарында. Бірақ оны 

кӛрші-қолаңның аузына іліктіргені – сабаққа алғырлығы емес, шаруаға 

пысықтығы. Артынан ерген іні-қарындастары әлі кішкене болғандықтан, ол 

әке-шешесінің қолғанаты болатын. Отын да жарады, мал да жайлайды. Әудем 

жердегі құдықтан су да әкеледі. 

Арасында ойынға да үлгереді. 

Биылғы оқу жылының басында Алпамыстардың сыныбына жаңа оқушы 

келді. Есімі – Ертай. Ауылға кӛрші ауданнан кӛшіп келген Бақберген ұстаның 

ортаншы баласы. Ертай сабаққа орташа болғанымен, қара күшке мығым болып 

шықты. 

Алпамыс күрескенде сыныбындағы бес-алты ұлдың бәрін жеңетін. Бір күні 

сабақтан соң сегізінші сыныптың балалары Ертай екеуін күрестірмесі бар ма? 

Күрес алаңы – мектептің спорт қалашығындағы алаңқай. Әуелі балалардың 

айтақтағанын елең қылмай, үстіндегі жаңа мектеп формасын бүлдіргісі келмей 

Алпамыс біраз тұрды. Ақыры жан-жақтан неше түрлі сӛздер шыға бастады. 

– Алпамыс қорқып тұр, – деді біреулері. 

– Жоқ. Алпамыс бесінші сыныптың атаманы. Қорықпайды, қазір шығады, 

– деді жақтастары. 

– Қорықпаса шығар еді ғой. 

– Кәне, Алпамыс, атың батырдың аты, ӛзің қорқақсың ба сонда? 

Шықсаңшы бол! 
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– Алпамыс қазір шығады, Қарсыласын жығады, – деп қоқиланып ӛзінше 

ӛлеңдетіп қойды жетіншіде оқитын кӛршісі қалқанқұлақ Әліби. 

Сонымен не керек, ортаға шығуға тура келді. Ертай екеуі аяқ астындағы 

құмды бұрқылдатып арада біраз алысты. Екеуі де бір-біріне дес берер емес. 

Қайта-қайта ит жығыс. Ересек балалар: «Күресті доғарайық. Екеуі тең болсын!» 

– деп жатқанда, аяқ астынан Ертай Алпамысты жамбасқа алып, құмға «бұрқ» 

еткізді. Балалар шу ете қалды. 

– Таза жеңіс! Таза жеңіс! 

– Жарайсың, Ертай! 

– Бесінші сыныпта жаңа атаман! 

– Енді Ертай атаман! 

Бәрі Ертайды қаумалап құттықтап жатыр. Алпамыспен ешкімнің жұмысы 

жоқ. Ақырын орнынан тұрып, үстін қағуға кірісті. Манадан бері байқамаған 

екен. Күресті қызықтау үшін бұлардың маңына сабақтан қайтып бара жатқан 

қыздар да аялдапты. Іштерінде сыныптарындағы ең үздік оқушы әрі ең әдемі 

қыз Назгүл де бар екен. 

– Ұят-ай,– деп ойлады Алпамыс. – Назгүлдің кӛзінше жеңіліп қалғанымды 

қарашы! 

Бешпентін иығына іліп, ұнжырғасы түсіп үйге тартты. 

 – Киіміңді осыншама ластап не кӛрінді саған? 

Апасының біраз жерге апарып ұрысқанына мән бере қоймай, селсоқ 

қабылдады. Бар бітіргені «Ертайды қайтсем де жеңем!» деп ӛзін-ӛзі іштей 

қайрау болды. 

Сол оқиғадан бері арада бес-алты ай уақыт ӛтті. Ертайдан жеңілгеннен 

кейін Алпамыс екі-үш күн бойы қыңқылдап жүріп кӛкесіне қаладан гантель, 

кішкене кір тасын алғызғанды. Қазір күн сайын солармен жаттығып Ертаймен 

қайта күресуге мықтап дайындалып жүр. Арада ӛткен уақыт текке кетпегенге 

ұқсайды. Қазірдің ӛзінде Алпамыстың бұлшық еттері білеуленіп, денесі 

ширығып қалды. 

Намысқойлық – ер азаматтың басты қасиеттерінің бірі ғой. Алпамыс – 

намысқой бала. Болашақта ел мақтайтын жігіт болатын түрі бар. 

 

 Адамның қандай қасиеттері жақсылыққа бастайды? 

 Адамға сенімділік қасиеті не үшін қажет деп ойлайсыңдар? 
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Жоба тапсырмасы 

3-тарау бойынша алған білімдеріңді қорытындылау сұрақтарына 

жауаптарыңды дәптерде берілген жоба күнделігіне жазып толтыр. 

 Менің жобадан үйренгенім 

 Жобада дамытқан құндылықтарым мен қасиеттерім 

 Менің жобадан түйгенім 

 

Сенім мен ӛмір 

Ілияс Есенберлин 

 

«Сенім! Бұл бір ұлы күш! Әсіресе, жаны таза адамға ӛзгенің 

кӛрсеткен сенімі бойына қайрат, қиялына қанат береді. Сол 

сенімді ақтаймын деп қандай қиындық болса да қарсы тұра алады, 

ақтап шығуға жанын аямайды. 

...Сенімді ақтау – ӛте қиын сын, бұл екінің бірінің қолынан келмейді. 

Әсіресе сенің ӛзіңе сенген адамның сенімін ақтау – бұл адамның ұлы қасиеті» 

 

 

Сенім 

Ӛлеңін жазған Ринат Зайытов 

Әнін жазған Ұлықпан Жолдасов 

 

Сездірмей жүрген, 

Тек ӛзім білген. 

Бір сенім бар, 

Жоғалмас мүлдем. 

Сол сенім барда 

Асығам алға 

Ақ тілегім, биікке самға. 

 

Қайырмасы: 

Тағдыр жолы кӛп торабы 

Ақ пен қара жолағы 

Сенім – маған серік болады. 

Ақ таңдарды мен кӛремін, 

Дауылды да жеңемін. 

Жүрегіммен сенемін. 
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Жылуын берер, 

Шапағат тӛгер 

Махаббатым адаспай келер, 

Асқардай биік, 

Армандар жиып 

Мен ӛтемін. 

Ӛмірді сүйіп 

 

Қайырмасы. 

 

Тағдыр жолы кӛп торабы 

Ақ пен қара жолағы 

Сенім – маған серік болады. 

Ақ таңдарды мен кӛремін, 

Дауылды да жеңемін. 

Жүрегіммен сенемін. 

 

Қайырмасы. 
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ТЕСТІЛЕУ 

 

1-тест 

Досың Әлішер екеуің бірге доп теуіп қызық ойын ойнап жатырсыңдар. Бір 

кезде алыстан ауыр сӛмкелерді кӛтеріп үйге келе жатқан анаңды кӛрдің.  

Сенің әрекетің?  

А) Анаңның қасына жақындап кӛмектесесің. 

Ә) Досыңмен бірге ойыныңды жалғастырасың. 

Б) Анаңды кӛрмегенсіп, алысқа кетіп қаласың. 

 

2-тест 

Сен досыңнан бір қызық кітап беруін ӛтіндің. Ертеңіне ол кітапты саған 

әкеп береді. Үйіңе алып кетіп, кітапты ашып қарасаң, 500 теңге тұрғанын 

кӛрдің.  

Сенің әрекетің? 

А) Дереу ақшаны алып, балмұздақ алып жейсің. 

Ә) Ақшаның кітаптың арасынан шыққанын ешкім білмеген соң, сен ол 

ақшаны ӛзіңе қалдырасың. 

Б) Ақшаны орнына салып, досыңа айтасың. 

 

3-тест 

Сен доп теуіп далада ойнап жүрсің. Бір уақытта доп қатты ұшып кетіп, 

кӛрші үйдің терезесіне тиіп кетеді. Терезе быт-шыт болып сынады. Сен жан-

жағына қарасаң, айналада ешкім жоқ, кӛше тым-тырыс.  

Сенің әрекетің? 

А) Сен үндемей ғана, ол жерден кетіп қаласың. 

Ә) Терезе сынған үйге барып, кешірім сұрайсың. 

Б) Сен алаңдамастан ойыныңды жалғастыра бересің. 

 

4-тест 

Саған әкең сабақтан кейін ауланың алдында үйіліп жатқан қарды тазалап 

тастауды тапсырды. Сен сабақтан келгеннен соң, шаршап ұйықтап қалдың. 

Әкең кешке келгенде үйдің алды тазаланбағанын кӛрді.  

Сенің әрекетің? 

А)  Әкеңнен кешірім сұрап, дереу қарды тазалауға кірісесің. 

Ә) Ұйықтап қалғаныңды айтып, ертең тазалайтыныңды айтасың. 

Б) Бұл тапсырманы маңызды деп санамастан мән бермейсің. 

 



116 

 

 

 

IV ТАРАУ 
 

АДАМЗАТТЫҢ РУХАНИ  

ТӘЖІРИБЕСІ  
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25-26 
 

 

ТАБИҒАТ – ШАБЫТТЫҢ ҚАЙНАР КӚЗІ 

 

 

Табиғаттың ӛзінде ӛзгеше бір сҥйсінерлік,  

жанға жайлы бір нәрсе бар. 

 

Шоқан Уәлиханов 

 

• Дәйексӛздің мағынасын қалай түсінесіңдер? 

 

*** 

Мұхтар Әуезов 

 

 

...Таудан соққан ызғар, қатал мінездердің ызғары тәрізді. Ызылдаған суық 

лептің қарсысына ана жыры, мейір шапқат жыры үн қосады. Құшағына тартқан 

ӛзгеше бір күш, бар дүниені ӛзіне бағындырар орны бар, баяу да болса, басым 

саз. Абай бір түрлі сейіліп, іштей серпіліп алып, тау жотасынан биіктеп, 

аспанға қарады. Толық ай ашық кӛкті қалқып, сызып келіп, бір топ шоғыр қара 

бұлтқа кірді. Кірді де қызық күйге түсті. Абай соған қарап ӛзге жайдың бәрін 

ұмытып, аңырап телміре қалды. 

Қара қошқыл кілегей бұлттың жоғарғы жақ шетін ала кірген ай бір 

кӛрініп, бір сүңгіп, машығынан тыс жылдам жүріп, дәл жасырынбақ 

ойнағандай құбылады. Кейде біржолата білінбей батып кетіп, артынан тез жарқ 

етіп, күліп шыға келед те, лезде барып тағы шомады. 

Келесі сәтте кӛзін қысып, сығырайтып, әдейі ойнағандай боп, бір жақ 

шетін ғана кӛрсетіп, сызып қалқып отырады да, тағы да сӛне қалады. Абай дәл 

мұндай болып құбылған ойнақы айды ең алғаш байқағаны осы еді. Тағы бір 

рет, ай шеті қылдырықтай боп кӛріне түсіп, сӛне қалғанда, еріксіз күліп 

жіберді... Мынау ай дәл бір құлдыраған жас бала тәрізденді... «Қу шұнақ, тәтті 

қылығы бар бала». 
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 Табиғаттың қандай кӛріністері Абайдың кӛңіліне шаттық 

сыйлады? 

 Табиғатқа тамсану адамды не нәрсеге шабыттандырады? 

 Табиғаттың қандай әсем құбылыстарын адамның мінезіне 

теңеуге болады? Неліктен? 

 Ӛзің табиғаттың ғажап кӛріністеріне куә болған кезде қандай 

сезімге бӛленесің? Әңгімелеп бер. 

 

 

1-тапсырма 

Абайдың жыл мезгілдеріне байланысты шығарған ӛлеңдерін мұқият 

оқып, алған әсерлеріңді әңгімелеп беріңдер. 

 

Жазғытҧры 

 

Жазғытұры қалмайды қыстың сызы, 

Масатыдай құлпырар жердің жүзі. 

Жан-жануар, адамзат анталаса, 

Ата-анадай елжірер күннің кӛзі. 

 

Түйе боздап, қой қоздап - қора да шу, 

Кӛбелекпен, құспенен сай да ду-ду. 

Гүл мен ағаш майысып қарағанда, 

Сыбдыр қағып, бұраңдап ағады су. 

 

Ә. Қастеев. «Гүлденген алма ағаштар». 1958 жыл. 
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Кҥз 

 

Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, 

Күз болып, дымқыл тұман жерді басқан. 

Білмеймін тойғаны ма, тоңғаны ма, 

Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан. 

 

Жасыл шӛп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, 

Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай. 

Қайыршы шал-кемпірдей түсі кетіп, 

Жапырағынан айрылған ағаш, қурай. 

 

 

Ә.Қастеев. «Күзгі кӛрініс». 1942 жыл. 

 

Қыс 

 

Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, 

Соқыр, мылқау, танымас тірі жанды. 

Үсті-басы ақ қырау, түсі суық, 

Басқан жері сықырлап, келіп қалды. 

Дем алысы - үскірік, аяз бен қар, 

Кәрі құдаң - қыс келіп, әлек салды. 
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Ә.Қастеев. «Қыс». 1960 жыл. 

 

2-тапсырма 

«Табиғат мені шабыттандырады» тақырыбына эссе жазыңдар. 

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 

 

Қос қарлығаш 

(Әңгіме) 

Арасанбай Естенов  

 

– Ата, ата, анаң қара! Қарлыға-аш! 

Атасының жанында саяжайда жүрген Алдан жерден жеті қоян тапқандай 

мәз. Дауысының қатты шығып кеткенін де байқамай қалған. Расында, бұл 

биыл  жазғытұрымғы кӛрген алғашқы қарлығаштары еді. 

– Тыныш, балам, қатты дауыстама. Шошытып, үркітіп аласың. Кел одан да 

қозғалмай отырып, олардың әрекетін бақылайық,– деп Орман қарт немересін 

қасына шақырып, ӛздері суғарып жүрген тақтаның жиегіндегі кӛкмайсаға 

жайғасты. 

Алғашында Алданның қаттырақ шыққан үнінен жасқаншақтап, кері 

серпілген қос қарлығаш сәлден соң қалықтай келіп, бұлардың алдындағы 

суғарылып жатқан тақтаға қайта оралды. 

– Су іздеп жүрген болар? – Сыбырлай сӛйлеген немересі атасына сұраулы 

кейіппен қараған. 

– Тс-сс, асықпа, балам. Қазір кӛреміз. 



121 

 

Қалықтай келіп текшеленген тақта үстіне қонған олар алдымен тіп-титтей 

сүйір тұмсықтарына іліп жерден бір-бір тал шӛп қиындысын алды. Екі-үш күн 

бұрын шабылған шӛптің қурай бастаған қалдығы. Тістеген әлгі шӛптерін енді 

беті дымқылданған топыраққа ары-бері үйкеп алған қос қарлығаш жерден лып 

кӛтеріліп әлдеқайда асыға ұшып кетті. 

– Су іздесе, батпақта нелері бар, ата? Қарлығаш та шӛп жей ме?– деген 

Алдан аң-таң. 

– Үндеме,– деді атасы әлі де болса, сыбырлай сӛйлеп. – Олар жақын маңға 

ұя салғалы жүр. Қазір тағы оралады. 

Атасы айтып болғанша зуылдай келіп, тақта үстіне қонған қос қарлығаш 

тура жаңағы әрекеттерін қайталай, тұмсықтарына бір-бір тал шӛпті ілген бойда 

тағы да ұша жӛнелді. Ӛздері тым асығыс, жұмыстары қауырт секілді. 

– Шӛпті қайтеді? Оны неге батпаққа батырып, былғап жатыр? 

Немересінің сауалына еріксіз мырс еткен атасы: 

– Құлыным-ау, былтыр ауылға, Сәлім ағайыңның үйіне барғанда қора 

жақтауына  салынған қарлығаштың ұясын кӛріп едің ғой, есіңде ме?– деді. 

– Әрине, есімде. Тұмсықтарын соза, ауыздарын ашып, тамақ сұрап 

шиқылдап жатқан балапандарын да, енелерінің оларға қалай тамақ әкеліп 

беретіндерін де кӛрдік қой. 

– Ендеше, міне, мына қос қарлығаш та ӛздеріне дәп сондай ұя салуға 

кірісіп жүр. Жаңағы балшыққа  шыланған ши шӛпке аттың қылын  немесе жүн-

жұрқа араластырып, ұя қабырғасын қиюластыра қалап шығады. Тұп-тура 

кірпіш қалаушы құрылысшылардай. 

– Бұлардың бұрынғы үйлері қайда мықты, берік болса?..– деді Алдан 

тынымсыз қарбаласқан қос қарлығашқа кӛмекке асыққан сыңаймен. 

– Байқаймысың, бұлар биыл ғана табысқан жұп  секілді. Сенің Арман 

ағайың мен Гүлім жеңешең сияқты. Олар да жаңа отау құрып, жаңа үй салып 

жатқан жоқ па?– деп, Орман қарт немересіне түсінікті болу үшін нақты 

мысалмен сӛйлеуге тырысып бағуда. 

– Қарлығаш та адам секілді болғаны ғой сонда?.. 

– Әрине, барлық тіршілік иесі адамға ұқсас тірлік кешеді. Және олар 

адамдардан демеу күтеді. Оның ішінде, әсіресе, қарлығаш адамға ӛте жақын. 

Ӛздері мен балапандарын жауларынан қорғау үшін ұяларын адамдарға жақын 

жерге, үйлердің маңдайшалары мен бұрыштарына салады. Ең жанашыр 

қамқоршыларының адам екенін жақсы түйсінеді,– деп тоқтаған атасы күрегін 

алып, немересін жетектеп, үйге қарай бет алған.– Жүр, құлыным, 

қарлығаштардың жұмыстарына кедергі болмайық. Керектерін жасқанбай, емін-

еркін тасып алсын. 
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Осылай істесе, қарлығаштарға кӛмегі кӛбірек тиерін түсінген Алдан да 

орнынан тұрып,  тынымсыз қайшыласқан қос қарлығашқа қызықтай қараған 

күйі атасына ерді. 

 

 Қарлығаштың балапандарына жасаған қамқорлығынан қандай үлгі 

алуға болады? 

 Ӛзің құстарға қандай қамқорлық кӛрсетіп жүрсің? 

 

 

Табиғат – адамзатпен біртұтас дүние. Табиғат, Жер-ана, Туған 

жер, Атамекен – құлаққа жылы естіліп, шаттық сезімін ұялататын 

ұлы ұғымдар. Табиғат – адамның бойына қуат, кӛңіліне шабыт 

шапағатын сыйлайтын сұлулық пен әсемдік әлемі. 

 

 

Мен елімді сҥйемін 

 

Сырбай Мәуленов 

 

Туған жердің кӛгілдір аспаны сенің кеудең секілді. Сол аспанның тӛсінде 

түнде жарқырап тұрған жұлдыздар сенің кӛздерің секілді. Сен сол туған жердің 

аспанымен тыныстайсың. Туған жердің жарық күнімен алысқа қарайсың. 

Туған ел! Бұл кішкентай үйіңнің табалдырығынан басталады. Содан 

шетсіз-шексіз қияға ӛрлеп кете барады. Оның жұпар атқан жусаны, оның 

жүректей болып желмен лүпілдей соққан гүлдері, оның кеудеңе құйылған 

мӛлдір ауасы, жотаға ӛрлеген жалғыз аяқ жолдары – осының бәрі-бәрі сенің 

туған еліңді құрайды. 

Туған жерсіз адамның күні жоқ. Алыс кетсең, ӛз үйіңнің мұржасына дейін 

сағынасың. Туған жерің түсіңе енеді. Алыстан сені қол бұлғап шақырады. 

Туған ел мағынасы тереңде жатыр. Балғын балалық шақ. Күлдір-күлдір 

кісінеп, айнала шапқылаған ала аяқты құлыншақ! Сәуірде бүршік атқан, 

қылқиып күн кӛзіне кӛрінген балауса кӛк шӛп. Ӛзен үстінде үйіріліп ұшқан 

шағала. Кемеріне жайлап соққан кӛгілдір кӛл. Күннің қызғылт шапағына 

бӛленген үйлер – осының бәрі тұтас тұрған туған ел!  

Ал енді ананың бесікте жатқан әлдиі, әженің тамылжыта тӛккен тамаша 

ертегілері, туғандарыңның мейірбанды күлкілері – осының бәрі туған еліңнің 

керемет сипаттары!  

Туған елдің тілі барша жанға түсінікті. 
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 Туған жердің табиғаты саған несімен ұнайды? 

 «Туған жерсіз адамның күні жоқ» деп айтудың себебі неде? 

 Туған жеріңнің әсем табиғаты сені қандай сезімдерге бӛлейді? 

 Ӛзің туған жерге деген сүйіспеншілігіңді қалайша білдіресің? 

Әңгімелеп бер. 

 

 

1-тапсырма 

Туған жерлеріңнің әсем табиғатын кӛз алдарыңа елестете 

отырып, дәптерлеріңе суретін салыңдар. 

 

2-тапсырма 

Тӛменде берілген жағдаяттарды жалғастырып, шешімін айтыңдар. 

 

1-жағдаят 

Серік бақ ішінде келе жатыр еді, терек бұтақтарын сындырып жатқан 

балаларды кӛрді де, тұрып қалды... 
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2-жағдаят 

Серік достарымен бірге ауыл сыртындағы бұлаққа келді. Олар ӛздері 

жиі келіп тамашалайтын бұлақтың кӛзі қалдық шӛптер, босаған ыдыстармен, 

қоқыстардан бітеліп қалғанын кӛрді... 

 

3-жағдаят 

Сынып жетекшісі сабақ соңында ертеңгі болатын сенбілікке ӛз 

еріктерімен қатысып, мектептің ауласын тазалауға кӛмектесуге болатынын 

айтты. Серік ойланып қалды. 

 

3-тапсырма 

 

Кішкене гҥл айтады. 

Ӛтебай Тұрманжанов 
 

Жаңбыр жауып,басылып, 

Гүлдер кетті ашылып, 

Жалаң аяқ жас бала 

Келе жатты асығып. 

Жас бала гүлге қызығып, 

Жұлуға кетті ой бұзылып, 

Бала ниетін байқады, 

Бастарын гүл шайқады, 

Аяныш үнмен айтады: 

– Мен де ӛзіңдей баламын, 

Жұлсаң ӛліп қаламын. 

Жұлмасаңдар, күлемін, 

Жұпарымды беремін. 

 

  Қызыл-жасыл гүлдерді кӛргенде қандай сезімге бӛленесіңдер? 

  Табиғатқа қанлай қамқор болып жүрсіңдер? 

 

Жоба тапсырмасы 

 

«Жақсылық менен басталады» атты ұранмен жоба презентациясын 

дайында. Жоба презентациясы еркін түрде беріледі (электронды түрдегі 

презентация, сӛз сӛйлеу, сахналық кӛріністер және басқалар). 

Жобаны қорытындылай келе, сұрақтарға жауап бер. Жоба 

қорытындыларын дәптердегі жоба күнделігінде кӛрсет. 

  «Ӛзін-ӛзі тану» пәнін оқи отырып, осы оқу жылында не істей алдым? 

 Ӛз жобамды орындау арқылы қандай нәтижеге қол жеткіздім? 
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Табиғатты аялайық! 

 

Ғабиден Құлахметов 

 

Табиғат – адам баласының құтты қонысы, жайлы мекені, ырыс-дәулеті, 

денсаулығының сенімді сақшысы. Сондықтан халық оны аялайды, қадір 

тұтады, күтіп- баптайды. 

Адамның екі анасы бар: бірі – туған анасы, екіншісі – табиғат. 

Табиғаттағы заңдылықтар мен құбылыстар үйлесімді келеді. Ол ӛздігінен 

ӛрескел бұзылмайды. Орманы азайтылған жерлерде ӛсімдіктер шықпай қалады. 

Сулы, нулы жерлерді құлазыған аңыздықтар алмастырады. 

Табиғат – ұстаз, тәжірибелі тәрбиеші. Адам мейірімділікті, сүйіспеншілікті 

қайырымдылықты, әдемілікті табиғаттан үйренеді. 

Адам табиғатқа мейірімділікпен, сүйіспеншілікпен, қамқорлықпен қарап, 

үйлесімділік сақтағанда, адамзат баласы үшін табиғат – кең сарай, мәңгі тозбас 

құтты қоныс болады. 

 

Әдемі 

 

Ӛлеңін жазған  Ақылбек Шаяхметов 

Әнін жазған  Ғұсман Наурызбаев 

 

Күн сәулесі тӛгілгені әдемі, 
Кемпірқосақ керілгені әдемі. 
Кӛк шалғында асыр салып жүргенде 
Кӛк кӛбелек кӛрінеді әдемі. 
 
Жас шыбықтың бүр ашқаны әдемі, 
Алма ағаштың гүл ашқаны әдемі. 
Қариялар жол үстінде кездесіп 
Амандықты сұрасқаны әдемі. 
 
Бұлбұл құстың сайрағаны әдемі, 
Қозы-лақтың ойнағаны әдемі. 
Ақ боз атын ерттеп мініп атамның 
Қойды ӛріске айдағаны әдемі. 
 
Ақ ботаның үлкен кӛзі әдемі, 
Әжеміздің күлген кӛзі әдемі. 
Бәрінен де жасқа толған бӛпемнің 
Тәй-тәй басып жүрген кезі әдемі. 
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27-28 
 

 

 

ОЙДЫҢ, СӚЗДІҢ ЖӘНЕ ІСТІҢ  

БІРЛІГІНДЕГІ ӚМІР 

 

 

Ҥш-ақ нәрсе адамның қасиеті:  

ыстық қайрат, нҧрлы ақыл, жылы жҥрек. 

Абай Құнанбаев 

 

• Дәйексӛздің мағынасын қалай түсінесіңдер? 

 

 

 

Әл-Фараби 

Мұхтар Құл-Мұхаммед 

 

...Оның қолынан келмейтін нәрсе жоқ еді. Ол ӛзіне тапсырылған кез 

келген үй шаруасын ыждаһатпен орындайтын. Алайда сол баяғысынша басы 

сан сауалдан босамайтын. Анасына кӛмектесе жүріп, әр нәрсені есіне алып, 

кейде ӛмірдің қаталдығына, әділетсіздігіне налып, терең ойға бататын. 

Олай дейтіні жақында ӛзен жағасында бір жан түршігерлік оқиға болған 

еді. 

...Мұхаммедпен кӛрші тұратын балалар бір күшікті қыңсылатып, кезек-

кезек бірінен-бірі ала қашып, таласып жүр екен. Бір кезде тӛбелескіштердің 

біреуі бар күшімен тартып қалып, абайсызда күшікпен қоса ӛзенге күмп берді. 

Дереу қолындағысын жібере салып, ӛз жанын аман алып қалмаққа жағаға қарай 

жүзді. Кішкентай күшік су ішінде бір батып, бір шығып, жан дәрмен 

шалпылдата берді. Оны құтқару ұлдардың біреуінің де ойына кіріп шықпады, 

таластарын жалғастыра берді. Мұхаммед жүгірген бойда алды-артына қарамай 

ӛзенге секіріп, суға қақалып-шашалған дәрменсіз күшікті жағаға алып шықты. 

Кеудесіне қысқан күйі тезірек үйіне жетуді ойлады. Сол кезде аналар да ұрыс-

тӛбелестерін тоқтата қойып, мұның артынан тұра жүгірді.  
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– Ол біздің күшік! Әкел оны! Біз оны тауып алған! – деп айқайлай қуып 

жетіп, ӛңмеңдеп, Мұхаммедке жұдырық жұмсамақ та болды. Бірақ ол күшікті 

бұзықтарға бермей, үйіне алып келді. 

«Мұның суға батып бара жатқанын кӛріп тұрып, қалай ғана дәттері 

шыдады? Оның тұншығып ӛліп кетуі де мүмкін еді ғой, - деп ойлады 

Мұхаммед әбден ашығып, әлсіреген күшікке тамақ беріп отырып. – Мен енді 

оны ешкімге бермеймін!» 

Сол күні кеш батқанша Мұхаммед жаңа досының әуресімен болды. 

Құмарынан шыққанша ойнап, сілесі қатқан Мұхаммед басы жастыққа тиісімен 

қалың ұйқыға кетті. 

Таңертең кӛзін аша сала, Мұхаммед енді ӛзінде күшік бары есіне түсіп, 

бойын қуаныш сезімі биледі. Содан соң оның ертеңгі күні-ақ үлкен арлан ит, 

азулы тӛбет болатынын ойлап, затына сай ат қою қажет деп тапты. Айтқанын 

тыңдап, бұлжытпай орындап, соңынан қалмай еркелеп, еріп жүретінін 

елестетті. 

Сондай тәтті қиялдармен керіле орнынан тұрып, күшігін кӛруге асықты. 

Есік алдына шығып, жан-жағына қарап еді, ол кӛзіне түсе қоймады. Содан соң 

жүгіріп ауланың бұрыш-бұрышын түгел тексеріп шықты, күшік табылмады. 

Мұхаммед енді сыртқа шығып, тӛңірекке кӛз жүгіртті. Кенет арттарына қарап 

қойып, улап-шулап апыр-топыр жүгіріп бара жатқан кешегі ӛзінің 

қарсыластарын кӛрді. Жүрегі бір жамандықты сезді. Сәлден соң әлгі балалар 

тоқтай қалып, қатты дауыстап, дауласа бастады. 

Мұхаммед қастарына жақындағанда олар үн-түнсіз тұра-тұра қалысты. 

Бұзық Жәкен бір ұшы сұр күшіктің мойнын айналдыра байланған жіпті ұстаған 

күйі тұр. Күшіктің бүйірі ғана жайлап кӛтеріліп, басылады. Кӛздері алайып, тілі 

аузынан шығып жатыр. Топыраққа түскен ізге қарағанда күшік ӛз аяғымен 

жүруге шамасы келмей, тек сүйретілгені байқалады. 

Жәкен Мұхаммедке қабағының астынан кӛзімен ата қарады. Ол 

Мұхаммед келе тӛбелес салады деп ойлап, іштей тісін қайрап, неге де болса 

дайын тұр. Бірақ Мұхаммед айналасындағылардың біреуін де байқамаған 

сыңай танытты. Жүрелеп отыра кетіп, жіпті күшіктің басынан сыпырып алмақ 

болып еді, онысынан ештеңе шықпады. Енді ол жіптің түйінін шешіп кӛрмек 

болды, ол да қолынан келмеді.  

– Бұл біздің күшік! Біз онымен ойнадық, – деп Жәкен ақтала бастады.  

Мұхаммед оларға кӛңіл аудармаған күйі жіпті үзуге әрекет жасады. Сонда 

балалардың бірі ұшы үшкірленген, ӛздері сайысып ойнайтын ағаш бұтағын 

ұсына берді. Ақыры түйін шешілді. Мойнына түскен тұзақтан босатылса да, 

күшік тырп етпеді. Сонда Мұхаммед еппен жерден кӛтеріп алып, кеудесіне 
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қыса, ӛзенге қарай жүрді. Жәкен  бастаған топ бала оның соңынан ерді. Бірақ 

әбден ӛлімші болған хайуанды тартып алуға дәттері бармады ма, ӛз кінәларын 

сезінді ме, кім білсін, кешегідей кеуделеген жоқ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мұхаммед ӛзен жағасына келіп, кішкентай қолымен су алып, шала-

жансар күшіктің аузына тосты. Бірақ бұл кезде күшіктің су ішуге ешқандай 

қауқары қалған жоқ еді. Денесі бір-екі рет дір етті де, басы сылқ етті. Бағанадан 

бері анадай жерде мұны сырттай бақылап тұрған балалар: – Әй, Мұхаммед, жүр 

кеттік. Ол енді тірілмейді!,- деп қастарына шақырды. 

Жәкен Мұхаммед ашумен ӛзін бас сала ма деп әлі де жұдырығын түйіп, 

шабуылға әзір тұр. Алайда Мұхаммед оны тіпті ұмытып та кеткен сияқты. 

Толқын шайған дымқыл құмның үстінде жанарын белгісін нүктеге қадаған 

қалпы ойланып отырып қалыпты. Қасында күшік қимылсыз жатыр... 

 

 Мұхаммедтің суға ағып бара жатқан күшікті құтқарып алуына 

не себеп болды? 

 Мұхаммедтің бойынан қандай жақсы қасиеттерді байқадың? 

 Қоршаған табиғатқа, жан-жануарларға, ӛзге адамдарға неліктен 

зияндық жасауға болмайды? 

 Ӛзің Мұхаммедтің қасындағы жолдастарына қандай кеңес 

берер едің? 
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1-тапсырма 

Кӛрнекті ағартушы Ыбырай Алтынсариннің «Таза бұлақ» 

еңбегінен алынған үзіндіні оқып, ӛз түсініктеріңді жазыңдар. 

 

...Менің ойыма бір нәрсе келеді: бұл бұлақтың суы бір орында 

тұнып тұрып, шӛп шалам түсіп, лай-қоқым болса, адам мен хайуан мұнша 

ынтық болмас еді; бұлақ күні-түні тынбай ағып, тазаланып тұрғаны үшін ынтық 

болады. 

Олай болса, жазудың мағынасы: кӛңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза 

сақта: бұлаққа қарасаң, күн түссе күннің, шӛп түссе шӛптің сәулесін кӛреміз, 

кӛңілің сол сияқты сыртқа ашық кӛрініп тұрсын дегені ме деймін. 

 

2-тапсырма 

«Ар демек – адамшылық» тақырыбына эссе жазыңдар. 

 

3-тапсырма 

Мәтінді оқыңдар. 

 

Жас Фараби 

(Аңыз) 

 

Әбунасыр әл-Фараби әлемге әйгілі ғалым болған. Ол ежелгі Фараб 

қаласында туып ӛскен. Әбунасыр араб, түрік, еврей, грек, т.б.  тілдерін жетік 

білген. 

Бірде оқытушы оған:  

– Шәкіртім, қашан кӛрсем де ақ жарқын жүресің, - деді. 

– Мен кӛңілді жүруге әдейі дағдыланамын. Ӛйткені «Кӛңіл күйдің 

жақсылығы – жақсы денсаулық пен жемісті еңбектің кепілі» деген Ұстазым  – 

деді Әбунасыр. 

 

 Адамға жағымды кӛңіл-күй не үшін қажет? 

 Жас Фараби ӛз бойындағы қандай жақсы қасиеттерді дамыта алды? 

 

 

Ӛзінің ойына, іс-әрекетіне, айтқан сӛзіне берік адам ӛзін әрі 

ӛзгені сыйлайды және сенімге ие болады. 

Ойдың, сӛздің және істің бірлігі іс-әрекетте кӛрінеді. 

Ізгі ниет, ақ кӛңілмен берілген сӛз – жақсы істің бастауы. 
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Адалдық 

Жақау Дәуренбеков 

 

 

Түс кезі. Күн от болып жанып тұрған. Пойызымыз жүрісін баяулатып кеп 

тоқтай қалды. Стансының алаңы қанбазар. Қайда қарасаң да үйме-үйме қауын-

қарбыз. Жұрт жыпырлап қалағанын сатып алып жатыр. Біз де қызығып сыртқа 

шықпаққа ыңғайландық. Сӛйткенше дәліз жақтан: 

– Қауын! Қауын! Кімге қауын! – деген баланың ентіккен дауысы естілді. 

Іле есік кӛзінен ӛзі де кӛрінді. Күнге қақталған қалқан құлақ қара бала. Кӛздері 

жылт-жылт етеді. Екі иығында екі тор қалтасы. Сарала әңгелектерге толы. Доп-

домалақ шетінен бәрі. Иісі қандай десейші, бұрқырап тұр тӛңіректі алып. 

– Екеуін де бере ғой. Мә мынаған,– деп бес жүз теңгелікті беріп 

жатырмын. Бала ақшаны алды да: 

– Аға, елу теңге артығым жоқ, қазір әкеліп берейін, – деді абыржып. 

– Керегі жоқ, айналайын… 

– Жоқ, аға. Атам: «Ешқашан артық алма, кем берме», – деген. Қазір… – 

деп бала сӛз аяғын күтпестен жүгіріп ала жӛнелді. 

Соңынан ілескендей боп мен де вагон есігіне келдім. Пойыз пысылдап қозғала 

бастады. «Қап, бекер қиналды-ау» деп қоям. Сӛйткенше: 

– Аға, міне, міне! – деп құстай ұшып келе жатқан баланы кӛрдім. Жылжи 

берген вагонның тепкішегінен созған қолыма елу теңгелікті ұстатып үлгерді-ау, 

әйтеуір. 

Ол да, мен де «уһ» деген шығармыз. 

Соған екі езуі екі құлағына жетіп қуанғанын қайтерсің… Қолын қайта-

қайта бұлғап қалып барады. Алыстаған сайын албырт жүрегінің дүрсілі ап-анық 

естіліп тұрғандай еді. 

Бар алғысым «Айналайын-ай!..» болды. 

Ал оның «Артық алма, кем берме» деген ата сӛзіне адалдығы есімде 

мәңгіге қалып қойды. 

 

 

• Баланың артық ақшаны алмауына не себеп болды? 

• «Артық алма, кем берме» деген сӛздің мәнін қалай түсінесіңдер? 

• Адалдықты сақтау не үшін қажет деп ойлайсыңдар? 

• Ӛзің адалдықпен іс-әрекет жасаған кезде қандай күйге бӛленесің? 

Айтып бер. 
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1-тапсырма 

Кемеңгер жазушы Мұхтар Әуезовтің «Күшіңе сенбе, адал 

ісіңе сен» деген қанатты сӛзін қалай түсінгендеріңді мысал келтіре 

отырып, дәптерлеріңе жазыңдар. 

 

2-тапсырма 

Ӛткен аптада ӛзіңе және ӛзгелерге берген уәделеріңді есіңе түсіріп, 

оларды қаншалықты орындағаның жӛнінде шағын әңгіме жаз.  

 

3-тапсырма 

«Іс керек» атты сахналық қойылымды ойнап кӛрсетіңдер. 

 

Іс керек 

Әдібай Табылды 

 

Қатысушылар: Асан – топбасшы, Асхат – кӛмекші, Арман – оқушы.  

Сынып бӛлмесі. Арман класта сурет салып мәз болып отырады. Асхат 

келеді. 

Асхат: Сәлем, Арман! 

Арман: Аман ба, жолдас топбасшы! 

Асхат: Мен саған қабырға газетін тез арада безендіру керек деп едім ... 

Мынауың не? Босқа уақытыңды ӛткізіп отырсың... Бұл дұрыс емес! 

Арман: Қабырға газетін безендіремін, сынып мүйісін жасаймын, 

альбомын шығарамын... үлгеремін. 

Асхат: Уақыт деген қымбат, сен оны біліп қой. Қымбат уақытыңды арзан 

іске қор қылма... 

Арман: Мен әрбір минутымды пайдалы ӛткіземін. Кӛркем-ӛнерпаздар 

үйірмесін басқаруға да уақыт жетеді. 

Асхат: Түбінде сенен Репин, Айвазовский шықпаса да, ӛзіміздің атамыз 

Қастеев сияқты халық суретшісі боларсың. 

Асыға басып Асан келді. 

Асан: Әу, достар, сәлем! Әу, ойларыңда не бар осы, ә? Жоспарланған іс 

қайда? 

Асхат: Міне, Арманның отырысы – мынау. Класс мүйісін тез безендір деп 

зар қақсадым. Бұл менің орнымда болса ғой... Міндетті істі уақытында орындау 

керек! 

Арман: Құп болады! Бәрін де үлгеремін. (Орнынан атып тұрып салют 

береді). 

Асан: Оқушы жолдастар! «Құп болады», «мақұл» деп айту оңай, ал іс 

жоспарын орындау жӛнінде ойларыңда не бар, а? 
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Асхат: Айттым ғой топбасшы «сӛгеді» деп. Арман, сен осы тапсырманы 

дер кезінде неге орындамайсың, ә? «Мақұл» деп алып... Сен менің орнымда 

болсаң ғой... Ашуланар едің. 

Асан: Асхат, сенің бұйыра сӛйлегенің маған ұнамай тұр... Сен әуелі ӛз 

міндетіңді жауапкершілікпен атқаруың керек емес пе? 

Асхат: Айттым ғой... Арман, саған класс мүйісін безендір, альбом шығар 

дедім. Ағай тапсырған кӛрнекті құралдарды да тез арада жаса дедім ғой... дедім. 

Әуесқой суретшілерді ұйымдастыр дедім бе? Дедім... 

Арман: Құп болады! Мен бәрін де орындаймын, оған қам жемеңдер. Міне 

сӛйлеп отырып-ақ, Асхаттың бейнесін салып қойдым (Салған суретін кӛрсетіп). 

Мұндайды «достық әзіл» дейді. 

Асхат: Бұл – достық емес! Бұл масқаралау! Адамды келемеждеуге бола 

ма? Менің орнымда сен болсаң ғой, тӛбелесер едің. 

Асан (суретті алып кӛріп): Мына достық әзіл жақсы салынған! Шынында, 

Асхат сӛзге – шебер, іске – олақ, мұның тізі ұзын екені рас! 

Асхат: Мен... мен... мен! Мұндай сынға тӛзбеймін! «Достық» деп сын 

кӛрсеткенше, бастық деп сый кӛрсетпейсің бе, Арман! 

Арман: Бұл – жай достық әзіл ғой! Ал, әлгі тапсырмаларыңды кезінде 

орындауға сӛз беремін! Әкел қолыңды! (Ол Асхаттың қолын қысады да, сурет 

салуға отырады). 

Асхат: Жақсы! (Кетуге ыңғайланады, оны Асан тоқтатады). 

Асан: Асхат, тоқтай тұр! «Жақсы» дейсің несі жақсы? Меніңше, онша 

жақсы емес. Іс жоспарын орындау саған байланысты... Ойыңда не бар осы, ә? 

Асхат: Арман тапсырмаларды орындайтын болды ғой... Енді... Мен 

болсам ғой... бастықпын! 

Асан: «Бастықтың» ӛз міндеттері бар емес пе? Жоспар бойынша, бүгін 

класта әдеп сабағын ӛткізуің керек. 

Асхат: Ол жұмысты мана Арманға тапсырғанмын... 

Арман (атып тұрып): Құп болады! 

Асхат: Арман кӛркем шығармаларды кӛп оқып жүр... 

Арман (тағы да орнынан атып тұрып): Құп болады! 

Асан: Немене «құп болады»? 

Асхат: Бұл бәрін біледі. Бұл – біздің кластың мақтанышы! 

Асан: Асхат, мынауың оқушылық құлыққа жатпайды. 

Асхат: Арманның қолынан бәрі келеді... Әрі суретші, әрі әдебиетші... 

әрі... әрі... 

Асан: Бір ғана Арманның мойнына барлық міндетті арта берген жақсы 

ма? 

Асхат: Біздің класта Арманнан артылатын жұмыс жоқ. Солай ма, Арман? 

Сен тапсырмаларды орындайсың ғой? 

Арман: Құп болады! 
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Асан: «Құп» болмайды, Арман! Сен тапсырылған істі орындай алатындай 

ӛз мүмкіндіктеріңе қара. Асхат, сен бүгін класс алдында әдеп сабағын ӛзің 

ӛткіз. 

Асхат: А, солай ма? Шынында, солай екен-ау, ә? 

Арман: Мен класс тапсырса, бәрін де... не жұмыс болса да орындаймын, 

сурет салу қолымнан келеді... 

Асан: Арман, нағыз оқушысың! Бірақ «мен» деген сӛзді айта бермей, 

«біз» деп бірлесіп, кӛппен бірге жұмыс істеу керек. 

Арман: Жолдас топбасшы, біз бәрін де істейміз: класты безендіреміз, 

альбом шығарамыз, класс мүйісін етеміз... Біз... біз... 

Асхат: Біз бар ғой... Біз... біз... 

Асан: Кәне, іске кірісейік, жолдастар! Бізге бос сӛз емес, нақты іс керек! 

 

Жоба тапсырмасы 

 

Жобаны қорытындылай келе, сұрақтарға жауап бер. Жоба 

қорытындыларын дәптердегі жоба күнделігінде кӛрсет. 

 Жобамен жұмыс кезінде қандай әсерге бӛлендім? 

 Нені білдім? Не түсіндім? Нені үйрендім? 

 

Шәкәрім Құдайбердіұлы 

 

Адамдық борышың –  

Халқыңа еңбек қыл.  

Ақ жолдан айнымай  

Ар сақта, оны бiл.  

Талаптан да бiлiм мен ӛнер үйрен,  

Бiлiмсiз,  

Ӛнерсiз,  

Болады ақыл тұл. 
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Мейірім 

 

Ӛлеңі мен әнін жазған Ұшқын Жамалбек 

 

Толқимын теңіздей, 

Мейірімді кӛп іздей. 

Мына ӛмірдің жақсылығы –  

Жамандықпен егіздей. 

Мына ӛмірдің жақсылығы –  

Жамандықпен егіздей. 

 

Қайырмасы: 

Анаңның сӛзіңдей,  

Ақ адал сезімдей,  

Мейірім керек. 

Ӛзгені ӛзіңдей кӛретін  

Әппақ пейілің керек. 

Сенуің керек,  

Дүниені жинасаң да сәнімен, 

Иманмен жиған жан байлығың  

Биік тұрар бәрінен. 

 

Ай толған түндей боп,  

Бұлттан шыққан күндей боп, 

Жан жүрегіңе мейір толсын,  

Тасқа шыққан гүлдей боп, 

Жан жүрегіңе мейір толсын,  

Тасқа шыққан гүлдей боп. 

 

Қайырмасы. 
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29-30 
 

 

ХАЛЫҚТЫҢ РУХАНИ МҦРАСЫ – ДАНАЛЫҚ КӚЗІ 

 

 

Халық пен халықты, 

адам мен адамды теңестіретін – білім. 

Мұхтар Әуезов 

 

• Дәйексӛздің мағынасын қалай түсінесіңдер? 

 

 

 

Талаптың тҧлпарын ерттеген шақ 

 

Болат Кӛмеков 

Самат Ӛтениязов 

 

Екінші оқу жылында Шоқан бос уақытын шытырман 

оқиғалар мен шығармалар оқуға арнады. Бұл бір жағынан тіл 

үйренуге, екінші жағынан ӛзі сүйіп оқитын география, тарих, 

әдебиет пәндеріне қатысты мол мағлұмат алуға кӛмектесті. Бір 

қиыны мұндай кітаптар оңайлықпен табылмайтын. Бар болса, 

балалардың қолынан босамайды. Кітапханада негізінен ұсынылатыны – патша 

ӛмірінен жазылған шығармалар. Бірақ мұндай кітаптар Шоқан мен Гришаны 

қызықтырмайды. 

Осылайша кітапханаларды ақтарып жүргенде, Шоқанның қолына 

П.Рычковтың «Саяхаттар күнделігі» түсті. Артынша П.С. Палластың жиһанкез 

ӛміріне арнаған кітабын тауып алды. Қызыққандары сондай, Гриша екеуі 

сабақтан кейін қалып, есікті жауып алып, дауыстап оқитын болды. Түсініксіз 

сӛздерін Гриша түсіндіріп отырады. Теңіз офицерінің небір адам болжап 

болмас қиындықтардан аман-есен ӛтіп, жер шарын кемемен екі рет айналып 

шыққанын оқып, екеуі тәтті қиялға ерік береді.Ойша Азияны аралап, жер 

сырын, ел жайын білуге құмартады.  

Сабақ үстінде де Шоқан мұғаліммен жарысып, тосыннан сұрақ қойып, 

оқыған әдебиеттерін ортаға салып отыруды әдетке айналдырды. Оның осылай 
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оңаша кітап оқып жүргенін бүкіл класс білді. Олар да Гриша екеуіне 

үйірсектеп, оқыған кітаптарын сұрай бастады. Бұрын тәртіпсіздігімен танымал 

класс енді пән мұғалімдерінің кӛзіне ізденгіштігімен түсетін болды. 

 

Шоқанның асыға күтетін сабағының 

бірі – бейнелеу ӛнері еді. Бұл сабақтан жас 

офицер А.П. Померанцев беретін. 

Бірде Александр Алексеевичтің үйінде 

осы офицерге жолыққаны бар. Александр 

Сотников Померанцевқа Шоқанды 

таныстырып, оның сурет салу қабілетін 

ерекше атады. Шай үстіндегі әңгімеде 

Сотников қазақ елінің ӛнері жайлы сӛз 

қоғады.  

– Мен қазақ елінің ерекше ӛнерлі жұрт 

екенін мына Шоқанның ауылына барғанда 

кӛргенмін. Жыр десе, ішкен астарын жерге 

қояды, таңды таңға ұрып жырлайды. 

Айтысқа салсаң, екінің бірі аяқ астынан ӛлең 

шығарады. Тіпті кішкентай баласына дейін 

мүсінші.  

  

 

 Шоқанның бойынан қандай жақсы қасиеттерді  байқадыңдар? 

 «Оқымаған бір бала, оқыса екі бала» деген мақалды қалай 

түсінесіңдер? 

 Білім адамды қандай мақсат-мұраттарға жеткізеді? 

 Ӛзің қандай кітаптарды оқып жүрсің? Неліктен? 

 

 

1-тапсырма 

«Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар» тақырыбына эссе 

жазыңдар. 

 

               2-тапсырма 

               Мәтінді мұқият оқып, сұрақтарға жауап беріңдер. 
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3-тапсырма 

Ӛлеңді оқыңдар. 

Кітаптың жыры 

Ертай Ашықбаев 

Деме:  

«Оңай үйренем». 

Ақыл айтсам – 

Егеспе. 

Оқу деген – «Инемен  

құдық қазу» емес пе? 

Менің әрбір жолымда – 

Ӛмірдегі үлесің. 

Мен отырсам қолыңда, 

Білмегенді білесің. 

Кӛп пайдадан құр қалма, 

Жалқауланып отырып. 

Қолдан келіп тұрғанда: 

«Кел, балалар, оқылық!» 

 

  Білім не үшін қажет? 

  «Оқу – инемен құдық қазғандай» деп неліктен айтады? 

 

 

 

Білім мен байлық 

Ділдә Матайқызы 

 

 

Білім мен байлықтың қайсысын таңдарын білмей жол айрығында 

жасӛспірім бір ғұламаға келіп ақыл сұраған екен. Сонда ғұлама білімнің 

артықтығын әртүрлі дәлелмен дәлелдепті. 

Білім – даналардан қалған мирас, білім сені бағады, ал байлықты сен 

бағасың. Білім досыңды кӛбейтеді, ал байлық дұшпаныңды арттырады. Білім 

іздеген сайын кӛбейе береді, молая береді, жұмсағанмен азаймайды, ал байлық 

жұмсасаң азаяды, кемиді, жойылады. 
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Білімің кӛп болса, ел сені құрмет тұтады, ал байлығың мол болса 

қызғанады. Білімге есеп-қисап жүргізбейсің, ал байлығыңды күнде есептеп 

отыруың қажет. Білім қаншама кӛп болғанымен іріп-шірімейді, бүлінбейді, ал 

байлық бір жұттық, ӛледі, жоғалады. 

Білім жан дүниеңді байытады, ал байлық қиялыңды, кӛзқарасыңды 

шектейді, тура жолдан тайдырады. 

Білімді адам мәдениетті, әдепті, адамгершілікті болады, ал байлығы мол 

адам мақтанады, әркімге астамшылық кӛрсетеді. 

Таразының қай басы ауыр тарқанын ӛздерің бағамдай жатарсыңдар. 

 

 

 Білім адамға не үшін қажет? 

 Ӛзің білім алу үшін қандай іс-әрекеттер жасар едің? 

 Адамға ең алдымен қандай білім қажет? 

 

 

 

Білімді болу дегеніміз не? Білімді болу бәрінен бұрын адам 

болу деген сӛз. Ӛмірдегі барлық жақсылық білімнен шығады. Білім 

бұл қолдағы шырақ. Адамның санасы – түбі жоқ теңіз, ал білім теңіз 

түбіндегі гауһар тас. 

Білімдіден шыққан сӛз – дүниені нұрға бӛлейді. Ӛмірмен 

жанасқан білім – бұл ӛлшеусіз байлық. 

Білім – сенің серігің, ӛмірлік жолдасың. Адам ӛзінің барлық 

керегін, ой-арманын, талап-тілегін тек білім арқылы ғана табады.  

 

 

 

Наурыз 

 

Наурыз – шығыс елдерінің бүкілхалықтық мейрамы, Ұлыстың ұлы күні. 

Наурыз шығыс халықтарында жыл басы мерекесі ретінде тойланып, ерекше күн 

ретінде аталып ӛтіледі. Қазақ халқы да Наурыз мерекесін айрықша бағалап, оны 

жыл сайын тойлап отыруды салт-дәстүрге айналдырған.  

Бүгінгі таңда Наурыз мемлекеттік деңгейде барлық қалаларда, облыс, 

аудан орталықтарында, ауылдарда бүкілхалықтық мереке ретінде тойланып 

келе жатыр. 
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Қазақстанда тұратын барлық ұлттар мен ұлыстар Наурыз мерекесін бірге 

шаттана тойлайды. 

Наурыз мерекесі күні – қасиетті күн. Данышпан ата-бабаларымыз бұл 

күнді табиғаттың айрықша белгілерін ескере отырып белгілеген. Наурыз айын 

ерекше қасиеті бар ай ретінде бағалаған.  

Күн мен түн теңелетін күн, тӛрт түлік мал тӛлдейтін ай, табиғаттағы 

барлық жәндіктер мен ӛсімдіктерге жан бітетін кез. Қыстың соңы, кӛктемнің 

басы, жыл құстары келе бастайды.  

Самарқанның кӛк тасы жібитін күн. Сол себептен де табиғаттың 

тылсымы мен ғалам ғажайыптарын терең ұғына білген ата-бабаларымыз бұл 

күнді Жыл басы деп есептеген.  

 

 

 

 

 

Наурыз бірліктің, татулықтың, еңбектің, ізгіліктің,  бақыттың мерекесі 

ретінде тойланады. Сондықтан да болар, бұл күні барлық адам шаттанады, 

қуанады, мейірленеді.  

Бұл күні жақсы тілек тілеу, құттықтау, кешірім жасау, табысу сияқты 

адамгершілік қасиеттер кӛрініс тауып, кейінгі ұрпақтар сондай жақсы ӛнегеден 

үлгі алған.  

Оның барлығы әр адамды жоғары саналылыққа, әдептілікке, ӛнегелікке, 

бауырмалдыққа, кӛргенділікке, ізгілік пен білімділікке баурайды. Наурыз 

мерекесін асыға күтетініміз, ерекше даярланатынымыз содан болса керек.  
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Жастар үлкен кісілерден бата сұрайды, бір-бірлеріне сый-сияпат 

жасайды. Ренжісіп қалған адамдар бір-бірінен кешірім сұрайды. Ауыл болып 

тазалық жұмыстарын жүргізеді. 

Наурыз мерекесіне арналып кӛпшілікке наурыз кӛже пісіріледі, ол тағам 

жеті түрлі дәмнен даярлануы шарт. Халықта наурыз кӛжені тойып ішкен адам 

келесі жылға дейін  ішіп-жемнен тарлық кӛрмейді деген ұғым бар. 

 

 

  Наурыз мерекесі адамдарды қандай жақсы қасиеттерге 

тәрбиелейді? 

 Наурызда қандай адамгершілік салт-дәстүрлер орындалады? 

 Бүкіл халықтардың бірлікте ӛмір сүруінің мәні неде? 

 Ӛзің Наурыз мерекесіне қалай дайындаласың? 

 

 

1-тапсырма 

Наурыз мерекесіне арналған сахналық кӛрініс кӛрсетіңдер. 

 

2-тапсырма 

Наурыз мерекесі туралы дәптерге сурет салыңдар. 

 

3-тапсырма 

Ӛлеңді оқыңдар. 

 

Наурыз кӛже 

Әдібай Табылды 

 

«Бүгін наурыз күні» деп, 

Бүкіл адам күлімдеп, 

Әркім қалап бір істі 

Той ісіне кірісті. 

Әсем бидай бықтырды, 

Келіге сап түктеуді 

Әжем оған ұқтырды. 

Ол бидайды қуырды,  

Кеусеп, екшеп, суырды ... 

Дайындады тазалап: 

Пайымдауы – ғажап-ақ! 

Азанда су ысытып, 
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Ет сап, құрт пен май қатты. 

Бидай кӛже былқыды, 

Кіл май етке шылқыды. 

Әжем жайып дастарқан, 

Әзірледі ас – дарқан. 

Әр баланы сүйіп бір, 

Әжем кӛже құйып жүр:  

– Жеткен жылды қарсы алып, 

Жеті түрлі дәм салып, 

Той қып бердім кӛжемді. 

Дәмді, нәрлі кӛжеге 

Тойып, қуант әжеңді. 

– Кӛктем келді мейрамдап, 

Жаңа жыл боп жайраңдап! 

Ұлыс күні тойыңдар! 

Тойда қызық ойын бар! 

Тамақ ішіп болған соң, 

Тал тігіп, бақ салған соң, 

Тамашаны кӛріңдер! 

Сый деп дарқан халыққа 

Билеп, ән сап беріңдер! 

 

 Ӛз отбасыңда Наурыз мерекесі қалай тойланады? 

 

Жоба тапсырмасы 

Жобаны қорытындылай келе, сұрақтарға жауап бер. Жоба 

қорытындыларын дәптердегі жоба күнделігінде кӛрсет. 

 Қандай адам болғым келетінін түсінуге жоба кӛмектесе алды ма? 

 Ӛзімді-ӛзім жетілдіруге жоба жұмыстарының қандай ықпалы болды? 

 

 

Мағжан Жұмабаев 

 

«Қазақ Жаңа жылы – жазғытұрғы күн мен түннің теңелген күні 

болады. Жаңа жылдың ертеңіне жарық, жылы күн қараңғы суық түннен 

ұзара бастайды. Қазақ Жаңа жылын «Наурыз» дейді. Қазақтың Наурызы – 

дін мейрамы емес, тұрмыс мейрамы, шаруашылық мейрамды тұрмыспен, 

ғылыммен байланыстырып қоғамға пайдалы игі іс жасайтын, ауыл, 

адамдармен  ұйымдастыратын мейрам ету керек.  
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Әр халықтың ӛзінше Жаңа жылы, жыл басы болады. Азияда Жаңа 

жыл жазғытұрым, қазақ елінде – наурыздың жиырма екісі. Жаңа жыл күні 

қазақ күн райына қарай алдағы жазды рақатты, рақатсыз болады деп 

болжау жасайды».  

 

 

Наурыз – думан 

 

Ӛлеңін жазған Мұқағали Мақатаев 

Әнін жазған Талғат Сарыбаев 

 

Наурыз айы туғанда, 

Той болушы еді бұл маңда. 

Сақталушы еді сыбаға, 

Сапарға кеткен ұлдарға, 

Наурыз айы туғанда. 

  

Наурыз, наурыз күні игі, 

Күні игі жердің түрі игі! 

Бауыры жылып науат қар, 

Бабымен ғана жібиді. 

Наурыз, наурыз күні игі, 

Күні игі жердің түрі игі! 

Шашылып ырыс шанақтан. 

Шақырып бір үй бір үйді, 

Шаттанушы еді бір игі! 

  

Осынау игі кең жерге, 

Наурыз айы келгенде. 

Наурыз тойын бергенде, 

Кӛрмегендер де арманда, 

Арманда оны кӛрген де. 

Келіп ем ӛмір-орманға, 

Наурыз айы келгенде. 
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31-32 
 

 

 

АР ІЛІМІ 

 

 

Ақылың болса, арыңды сақта, 

Ар, ҧят керек әр уақытта. 

Халық нақылы 

 

• Дәйексӛздің мағынасын қалай түсінесіңдер? 

 

 

 

Мәнді сӛздер 

Шәкәрім Құдайбердіұлы 

 

Адам ӛмірін қалай түзеуге болады? Адам қайткенде тату тұра алады? 

...Бізше, адам ӛмірін түзеуге, барлық адамдар тату тұруға – адал еңбек, ақ 

жүрек, арлы ақыл болуға керек. Дүниеде бұл үшеуі үстем болмай, адам 

баласына тыныштық ӛмір сүруге мүмкіндік жоқ. Әрине, адам оқып, біліп 

үйренуі қажет. Білім-ғылымсыз ӛнер табылмайды. Сол алған білім-ӛнерлерін 

адал еңбекпен жаратылыстың мол байлығын пайдалануға салса, табылмайтын 

нәрсе жоқ. Сол тапқан байлықты барша адам баласының керегіне, пайдасына 

жаратуы керек. 

Мейірімділік, махаббат, қайырымдылық, адалдық ақ жүректен шығады. 

Ал арлы, ақылды, адам қиянатты, зорлықты, ӛзімшілдікті, мақтануды 

білмейді және істемейді. 

Осы үшеуінің басы қосылса, адам жақсы ӛмір сүріп, бірімен-бірі тату 

тұруында сӛз жоқ.  
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 Қандай қасиеттер адамның ӛмірін түзеуге кӛмектеседі? 

Неліктен? 

 Арлы адам деп қандай адамды айтамыз? 

 Ар-ұждан даусымен ӛмір сүрудің мәні неде? 

 Ӛзің алған адамгершілік білімдеріңді қалай жүзеге асырып 

жүрсің? 

 

 

1-тапсырма 

«Арыңды жасыңнан сақта!» деген нақыл сӛздің мағынасына 

үңіліп, жазбаша ой-қорытынды жасаңдар. 

 

2-тапсырма 

Тӛменде берілген сӛйлемдерді ӛз ойларыңмен аяқтап жазыңдар. 

 Әділ сӛйлеп, адал жүрген адамның ... 

 Ала жіпті аттамағанның абыройы биік, ӛйткені ... 

 Әрлі болғанша, арлы бол, себебі ... 

 Адам болам десең, арыңды сақта, ӛйткені ... 
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3-тапсырма 

Ӛлеңді оқыңдар. 

 

Ҧят деген немене 

Әдібай Табылды 

 

– Орында,-деп – алтыным! 

Орынға деп ӛз халқының 

Салтын айтты атасы: 

– Атаңның сол батасы: 

Біл үлкенді сыйлауды, 

Бол, шырағым, иманды. 

Орын сонда қырысты, 

Ойланбады, құрысты: 

– Ӛйткені салттар – ескілік, 

Кеткен жоқ па ескіріп. 

– Орынжаным, егеспе, 

Оның ұят емес пе? 

– Ұят деген немене? 

Деп сұрады немере. 

 – Ұят – ізет кісіге, 

Зият, ақыл үшін де, 

Мият болу кішіге, 

Тоқтау оғаш ісіне, 

Жамандыққа ӛкіну, 

Жақсылыққа бекіну! 

Арсыз болсаң, сол – қайғы: 

Арсызда ұят болмайды. 

 

 «Ұят» дегенді қалай түсінесіңдер? 

 «Арлы бала» деп кімді айтамыз? 

 

 

Айман Тоқсамбаева 

 

Ар – адамгершілік сана. Адамгершілік (адамшылық, адамдық) 

қазақ халқында адам бойындағы жақсы қасиеттердің жиынтық 

мағынасын білдіретін ұғым-ӛлшем болса, Ар оның шығу тегі, бұлақ 

бастауы. Арды адам бойындағы жақсы қисиеттердің ӛлшемі, 

адамгершілік санасы деуге негіз бар. 
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Табылған ақыл 

 

Мұхтар Құрманалин 

 

 

Бауыржан ойда жоқта үш теңге тауып алды. Біреуден түсіп қалған болу 

керек – жолда жатыр. Тӛңірекке қарап еді, кӛз жетер жерде ешкім кӛрінбеді. 

Енді кайтпек? Біреудің еңбекпен тапқан ақшасы бұл, оны иемдену адалдыққа 

жатпайды. Иесіне берер еді, оны кайдан таппақ?.. Милицияға апарып тапсырса 

ше? Бірақ, үш теңге жоғалттым деп милицияға кім барады? Бұл да қисынға 

келмейді.  

Бауыржан ойға калды. Бәлкім, анасына берер? Ол тауып алдым деген 

сӛзіңе сенсе жақсы. Басқаша ойлауы да мүмкін ғой. Ағасына берсе кайтеді? 

Бірақ ол кеше әкемнен қармақ сатып алуға ақша сұрап жүрген. Әкем: «алдымен 

суда жүзіп үйрен, кармақты содан кейін сатып аларсың» деді. Сондықтан бұл 

ақшаны оған да беруге болмайды... Айтпақшы, кішкентай қарындасына 

сыйласа ше? Бауыржан бұл ойынан да тез айныды. Ӛйткені қарындасы 

балмұздақ сатып алуға құмар. Балмұздақ жеп тамағы ауыруы мүмкін ғой...  

Бауыржан жақын жолдасы Сақтағанмен ақылдасқысы келді. Бірақ бұған да 

батылы бармады. Ол «ақшаның жартысын маған бер десе қайтем? Тіпті үш 

теңге тауып алдық деп жұртқа жаюы ықтимал...» Бауыржан әрі ойланды, бері 

ойланды. Қолындағы үш теңгеден құтылудың амалын таппай қиналды. Ақша 

тауып алудан ақыл табу қиын екен. 

Осындай ой құшағында келе жатып ол кітапхана үйіне таяп қалғанын 

байқады. Кеше ғана келіп кітап алған. Бауыржан тоқтай қалды: «Әй, мына 

ақшаға дүкеннен бір қызық кітап сатып алып, кітапханаға тарту етсем 

қайтеді?!» Бауыржан қуанып кетті: «Ол кітапты басқалармен бірге үш теңгесін 

жоғалтқан адам да алып оқуы мүмкін-ау! Міне, табылған ақыл!».  

Бауыржан иығынан ауыр жүк түскендей, бойы жеңілдеп, кітап дүкеніне 

бұрылды. 

 

 Ақша тауып алған Бауыржанды не мазалады? 

 Оның бойынан қандай құндылықтар мен  қасиеттерді 

байқадыңдар? 

 Әділдік және адалдық кӛрсетудің мәні неде? 

 Мұндай жағдайда ӛзің қандай әрекет жасар едің? Әңгімелеп бер. 
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1тапсырма 

Адалдық, әділдік, шыншылдық, ізгілік туралы мақал-

мәтелдерді дәптерлеріңе жазыңдар. 

 

2-тапсырма 

Тӛменде берілген жағдаятты мұқият оқып, шешімін      

табыңдар. 

 

Менің ең жақын досым мектепте бір баламен достасқан, ол күнде кешке 

қарай мені ӛзімен бірге серуендеп жүруге шақырады. Ол: «Менің анам, сенімен 

бірге жүргенімді білсе, қарсы болмайды», – дейді. Досыма үйінде ата-анасы 

ұрыспауы үшін, мен бірнеше рет телефон арқылы оларға ӛтірік айттым. 

Басында мен қиналмастан оларды жасырып жүрдім, ал қазір олар мені 

пайдаланып жүр, ал мен күнде ӛтірік айтуды ұнатпайтын болдым. Мен 

досымнан ажырағым келмейді. Сонда мен не істеуім керек? 

 

 Сендер балаға қандай ақыл-кеңес берер едіңдер? 

 

3-тапсырма 

Ӛлеңді оқыңдар. 

 

Жақсы мен жаман 

Абдрахман Асылбек 
 

Жақсы деген немене? – 

Әдеп пенен ӛнеге: 

Үлкендерді сыйлауың, 

Ақыл сӛзін тыңдауың.   

Кішіге берген кӛмегің, 

Бойыңдағы ӛнерің. 

 

Жаман деген жақсы емес, 

Жей қоятын тәтті емес: 

Үлкендерді сыйламау, 

Ақыл сӛзін тыңдамау. 

Жақсы істерді кӛрмеуің, 

Кішіге кӛмек бермеуің. 
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 Адам не үшін жақсы мен жаманды ажыра білуі керек деп 

ойлайсыңдар? 

 Ар-ұяты бар адам қандай болады? 

 

Жоба тапсырмасы 

4-тарау бойынша алған білімдеріңді қорытындылау сұрақтарына 

жауаптарыңды дәптерде берілген жоба күнделігіне жазып толтыр. 

 Менің жобадан үйренгенім 

 Жобада дамытқан құндылықтарым мен қасиеттерім 

 Менің жобадан түйгенім 

 

 

Ар, Ҧят, Намыс 

(Ӛсиет әңгіме) 

 

Бір күні Ар, Ұят, Намыс үшеуі бас қосады. Олар ӛткен-кеткенді әңгіме 

етеді. Әңгіме арасында үшеуі ӛздерінің ӛмірдегі пайдалары туралы айта 

бастайды. 

– Мен адам бойына кішкентай бӛбек күнінен әдептіліктің нәрін себемін, – 

дейді Ұят.  

– Ал мен болсам адам баласына ӛзінің ғана емес, досының, туысының 

басқа адамдардың істеріне жауапкершілікті сезіндіремін, – дейді Ар. 

Сонда Намыс тұрып: 

– Мен болсам, адамға ӛзі, досы, туысымен қоса бүкіл отбасы, сыныбы, 

мектебі, ауылы, тіпті елі үшін жауапкершілікті сезіндіремін, – дейді. 

Осылардың айтқанын сырттарынан бақылап, тыңдап тұрған Әдеп: 

– О, достарым, мен сендердің сӛздеріңе толық қосыламын, үшеуіңнің де 

ӛмірдегі пайдаларың – адамды әдепті ету. Ӛйткені ұятты, арлы, намысшыл адам 

– нағыз адам. Үшеуің де адам баласына ауадай қажетсіңдер, біріңді-бірің 

толықтырасыңдар. Сондықтан да мәңгілікке ажырамастай туыс болыңдар, деп 

бата беріпті. Содан бері намыс – ағасы, ар – інісі, ұят – кіші інісі болып, бірге 

ӛмір сүреді екен. Сондықтан да «ұяты бар бала арлы бала болып, арлы бала 

намысшыл бала болып ӛседі» деген осыдан қалған екен. 
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Балдәурен 

 

Ӛлеңін жазған Шӛмішбай Сариев 

Әнін жазған Еркен Слетдинов 

 

Балдаурен кӛктем асығып жеткен, шағала күнде  

Базарлы маусым шырқаған даусым тамсанып әсем.  

Балауса балғын, кӛк майса шалғын, барады күнмен  

Тербеліп биге,жайқалып биле ән салып әсем  

 

Қайырмасы: 

Балдәурен, бақытты ән дәурен, 

Келеді қанатымен самғаумен, 

Кӛңілдің ұшырып аққуын, 

Балауса, балбұлақ балдәурен. 

 

Жаныма жылы,жүрекке ыстық,кӛңілге сұлу, 

Тоя ма кӛзің балдәурен кезім,бақыт-ау бақыт. 

Далам-ау дархан, тауындай биік,ӛмірге сұлу 

Тоя ма кӛзің,айтшы сен ӛзің, уақыт-ау уақыт. 
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ТЕСТІЛЕУ 

 

1-тест 

Сендер саябақта достарыңмен қыдырып жүрсіңдер. Тәтті кәмпит сатып 

алып, орындыққа жайғастыңдар. Орындықтың қасында қоқыс жәшігі тұрса да, 

сенің қасыңдағы кейбір достарың сыпырылған жерге кәмпит қағаздарын тастай 

салды. 

Сенің әрекетің? 

А) Достарыңа дереу кәмпит қағаздарын қоқыс жәшігіне тастауды 

айтасың. 

Ә) Ӛзіңе қатысты болмағандықтан, достарыңның бұл әрекетіне араласуды 

жӛн санамайсың. 

Б) Достарыңның бұл әрекетіне мүлдем назар аудармайсың. 

 

2-тест 

Ертеңгі болатын досыңның туған күніне арнап сыйлыққа сурет салып 

келемін деп бүкіл сыныптастарыңа уәде беріп қойдың. Үйге келіп сурет 

салғалы жатқаныңда ауладағы достарың велосипед тебуге шақырды. 

Сенің әрекетің? 

А) Бүгін велосипед тебе алмайтыныңды айтып, сурет салуға кірісесің. 

Ә) Велосипед тебу үшін бірден аулаға шығасың. 

Б) Сурет орнына басқа сыйлық ала саламын деген оймен велосипед 

тебуге шығасың.  

 

3-тест 

Кешкісін үйге берілген тапсырманы орындап отыр едің, теледидардан 

ӛзің сүйіп кӛретін мультфильм басталатын уақыт болып қалды.  

Сенің әрекетің? 

А) Тапсырманы ертең сабақ алдында досымнан кӛшіріп аламын деген 

оймен мульфильм кӛресің. 

Ә) Бірден мульфильмді кӛруге кірісесің. 

Б) Мультфильмге кӛңіл аудармай берілген тапсырманы орындайсың. 

 

4-тест 

Сабақтан қайтып келе жатып сӛмкең ауыр болғандықтан автобусқа 

міндің. Автобустағы бос тұрған жалғыз орынды кӛріп, қуана жайғасып алдың. 

Алайда, келесі аялдамадан бір қарт әжей мініп, сенің қасыңа келіп тұрды.  

Сенің әрекетің? 

А) Қарт әжейге орын бермейсің. 

Б) Бірден орныңды қарт әжейге ұсынасың. 

В) Әжейдің қолындағы сӛмкесі ауыр емес, ал менікі ауыр деген оймен 

отыра бересің. 
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33-34 
 

 

 

ӘСЕМДІК ӘЛЕМІНДЕ 

 

 

Адамның басына қонған бақыттың тҧрақты 

 болуы жақсы мінез-қҧлыққа байланысты 

 

Әбунасыр әл-Фараби 

 

• Дәйексӛздің мағынасын қалай түсінесіңдер? 

 

 

 

Менің ағатайым 

Әдібай Табылды 

 

Асан атам: «әдептілік сӛзден білінеді. Әділет ағаңа ұқсап, әдепті сӛзді 

үйреніп ал, балам» - деп маған ӛсиет айтады. Ағатайым институтта оқып жүр. 

Ол жақында каникулға келді. Мен оның әрбір ізетті, инабатты іс-қимылына 

назар аударып, әдепті сӛздерін ұғып, жадымда сақтап, ӛзім де әдепті сӛздерді 

қолдана бастадым. 

Әділет ағатайым келем деген уақытынан кешігіп келді. Ол танадай 

кӛздерінен нұр шаша күлімдеп, атамды аймалай құшып амандасты: 

–  Кешіріңіз, ата, кешігіп келдім... 

– Айыбы жоқ, балам, «Жолаушының жолы біледі» деген. 

– Ғафу етіңіз, Сізге сыйлайтын сый-сияпатым да кӛңілдегідей емес. 

– Оқасы жоқ, ботам! «Ізетке найза бойламайды» деген. Маған инабатың 

мен ілтипатың бәрінен де қымбат. 

– Қош, келдіңіз! Қуаныштымын, - дедім мен. 

Ағатайым бетімнен сүйіп: 

– Атамның тілін алып жүрсің бе? – деді 

– Маған сеніңіз, – дедім. 
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– Атасының жанашыр, қамқоршысы, күні ғой бұл – жарығым! - деп атам 

мені мақтай бастағанда, асыра мақтауды жӛнсіз кӛріп, іштей қысылдым. Кейбір 

«еркелігім» есіме түсті. 

Ағатайым шешеммен, әкеммен, аталарыммен кездескенде қандай әдепті 

сӛздер айтар екен деп, оның әрбір қимылына, әсерлі сӛзіне ықылас қойып, 

қасынан қалмай жүрмін. 

– Балам, шкафтағы кітаптарды сәндеп, реттеп қой, – деді кӛкем. 

– Құп болады, - деді Әділет ағатайым. 

– Әділжан мына жуылған киімдерді ӛтектеші, – деді апам. 

– Сізге қызмет етуге әзірмін, апа, – деді ол. 

– Мына ініңе әдептілік, имандылық, инабаттылық дегеннің не екенін 

үйрет, балам, - деді атам. 

– Сӛзіңізге құлдық, ата, «Кішіден ізет, үлкеннен парасат» деуші едіңіз ғой.. 

Мен ағатайымның әдепті сӛздерін ӛзімнің ӛнегелі сӛздерді жазып жүрген 

дәптеріме жаза бастадым. Әдепті сӛздерді мен осылай үйрендім. 

 

 Адамдар арасындағы сыйластықты қалай байқауға 

болады? 

 Әдептілік дегенді қалай түсінесіңдер? 

 Әдепті адам ӛзін қалай ұстайды? 

 Ӛзің қалайша әдептілік танытып жүрсің?Айтып бер. 

 

 

1-тапсырма 

«Әдептілік – әдемілік» тақырыбында сахналық кӛрініс 

кӛрсетіңдер. 

 

2-тапсырма 

«Әдепті бала – арлы бала» тақырыбында пікірталас ӛткізіңдер. 

 

3-тапсырма 

«Тыныштық» атты сахналық қойылымды ойнап кӛрсетіңдер. 
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Тыныштық 

Әдібай Табылды 

 

 Қатысушылар: Білдірген мен Кҥлдірген (оқушылар). 

 Сахна бейбітшілік күніне лайықтанып безендіріледі. Білдірген мен 

Күлдірген кӛрермендермен амандасады. 

 

 Күлдірген: Сәлеметсіңдер ме, балалар! 

 Білдірген: Амансыңдар ма, достар! 

 Күлдірген: Балалар, мен сендерге бір қызық сұрақ қояйын. Бұл әлемде не 

жақсы? 

 Білдірген: Күлдірген, мен айтайыншы... ә?! 

 Күлдірген: Жақсы, айта ғой. 

 Білдірген: Бұл әлемде барлық адам жақсы кӛретін бір-ақ нәрсе бар. Оны 

мен де жақсы кӛремін. 

 Күлдірген: Ол не? Сонша бәріміз де жақсы кӛретін не нәрсе ол? 

 Білдірген: Дүние жүзінде бәріміз де жақсы кӛретін қымбат нәрсе – 

тыныштық. 

 Күлдірген: Балалар, Білдірген дұрыс айтып тұр ма? Меніңше, дүние 

жүзінде «ана» деген сӛзден асқан ардақты, қымбат сӛз жоқ қой деймін. 

 Білдірген: Әрине, ана – ардақты сӛз. Ана ең әуелі тыныштықты қалайды. 

Сондықтан бұл әлемдегі ең асыл сӛз – ана, ең жақсы сӛз – тыныштық! 

 Күлдірген: Білдірген, сен дұрыс айтасың. Ананың да ардақтап айтатын 

сӛзі – тыныштық. 

 Білдірген: Күлдірген, менің тауып айтқан жауабымды бағалағаныңа 

рақмет. Ал енді ӛзің айтшы: «тыныштық» деген сӛздің мәнін білесің бе? Жер 

жүзінде соғыс болмаса, тыныштық деген – сол. 

 Күлдірген: Оны мына балалардың бәрі де біледі. 

 Білдірген: «Тыныштық» деген сӛздің тағы да қандай мәні бар? 

 Күлдірген: Тыныштық – үйдегі туыстардың татулығы, достарыңмен 

ойнап жүріп, ұрсысып қалмасаң, ол да тыныштық. 

 Білдірген: Күлдірген, сен дұрыс айтасың, ей! 

 Күлдірген: Сыныпта оқушы тыныш отырса, ол да – тыныштық.  

 Білдірген: Мен енді түсіне бастадым, Күлдірген. Аулада, ауылда, қалада, 

далада тыныштық болса, ең рақаты сол емес пе?.. 

 Күлдірген: Елдегі тыныштықты халық «береке-бейбітшілік» дейді. 

 Білдірген: «Тыныштық!», «Бейбітшілік!» деген сӛзден асқан артық сӛз 

жоқ екен-ау, шынында... 

 Күлдірген: Сӛйтсе де, кинодан күнде кӛріп жүрсің ғой, соғысқа 

дайындалып, сойқан қару жасап жатқандар да жоқ емес. 
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 Білдірген: Жер-ананың бетінде ядролық қару сыналаған кезде мен де 

сезіп қалам: онда тӛбе шашым тік тұрып, жүрегім дүрсілдеп, құлағым 

шыңылдайды. 

 Күлдірген: Егер ол қару сынақтан ӛтіп, бомба болып тасталса, не боламыз 

сонда?.. 

 Білдірген: Жер-ана бүлінеді, қан тӛгіледі, қалалар ӛртенеді, дала күйеді... 

 Күлдірген: Ендеше соғыс болмасын! Тыныштық мәңгі орнасын! 

 Білдірген: Композитор Ибрагим Нүсіпбаев атамыздың «Тыныштық» 

деген әнін білесің бе? 

 Күлдірген: Ол қандай ән? Қане тыңдап кӛрейікші? 

 (Радиодан «Тыныштық» әні беріледі). 

 Білдірген: Дүние жүзіндегі барлық балалардың тілейтіні осы – 

тыныштық. 

 Құлпырып қырымыз, 

 Жайқалсын гүліміз. 

 Аспан, Жер, аман бол, 

 Жайнай бер, Күніміз! 

  

Күлдірген: 

 Бейбіт күн – тыныштық 

 Біз үшін тым ыстық. 

 Ырыс-құт тұтқасы –  

 Ынтымақ, туыстық! 

  

 Білдірген: Барлық елдердің балаларын ынтымақтасуға шақырамыз. 

 Күлдірген: Ей, әлемнің әділ жанды балалары! Әкелерімізге, аталарымызға 

айтайық: 

 Ажал оғын атпасын, 

 Тыныштықты сақтасын! 

 

 Білдірген: 

 Сойқан соғыс болмасын, 

 Кӛрмейік жау бомбасын! 

 Берекелі дүниеде 

 Бейбітшілік орнасын! 

 

 Күлдірген: Біздің еліміз – бейбітшіліктің қамалы. Еліміз аман болса, 

соғыс болмайды! 

 Білдірген: Әрқашан да жасай бер, ТЫНЫШТЫҚ! 
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Жақсылық жасау – адам бойындағы асыл қасиеттердің бірі. 

Жақсы адам қол ұшын беруге, жәрдем етуге, жанашырлық 

танытуға, кӛмек кӛрсетуге, қолдау жасауға әрдайым дайын 

тұрады.  

Ӛзін-ӛзі тану сабақтарын сүйіп оқыған баланың барлық жақсы 

қасиеттері ашылады. Адамшылығы мол бала ӛзін де, ӛзгелерді 

бақытқа кенелтеді.  

Жақсылыққа ұмтылу, жақсылық жасауға дайын болу жақсы 

адамның ісі.  

Риясыз жақсылықты жасау – биік адамгершіліктің белгісі. 

 

 

 

Қазыбек бидің жауабы 

 

 

Қаз дауысты Қазыбектің тапқырлығы мен шешендігін ӛз құлағымен естіп, 

кӛз жеткізгісі келген бір білгер адам оған: 

– Кім жақын? Не қымбат? Не қиын? – деген үш сұрақты қатарынан қойса 

керек. Сонда Қазыбек би оған былай деп жауап қайырған екен деседі: 

 

–  Тату болса, ағайын жақын,  

Ақылшы болса, апайың жақын, 

Бауырмал болса, інің жақын, 

Адал болса, досың жақын.  

 

Алтын ұяң – Отаның қымбат, 

Мейірімді анаң қымбат,  

Асқар тауың – әкең қымбат,  

¥ят пен ар қымбат. 

 

Арадан шыққан жау қиын,  

Таусылмайтын дау қиын,  

Шанышқылаған сӛз қиын, 

Іске аспаған серт қиын. 
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 Ӛзара сыйластық дегенді қалайша ұғасыңдар? 

 Отбасы таулығының мәні неде деп ойлайсыңдар? 

 Отан неліктен қымбат? 

 Отанға деген сүйіспеншіліктеріңді қалай кӛрсетіп жүрсіңдер? 

 

 

 

1-тапсырма 

Қазыбек бидің Кім жақын? Не қымбат? Не қиын? деген үш 

сұраққа берген жауабын ұғып алыңдар. 

Осы сұрақтарды ӛздеріңе қойып, жауап беріп кӛріңдер. 

 

2-тапсырма 

Сұрақтарға жауап беріңдер. 

 Ӛзін-ӛзі тану сабақтарынан не үйрендің? 

 Ӛз бойыңнан қандай жақсы қасиеттерді кӛргің келеді? 

 Басқалардың бойынан қандай қасиеттерді кӛргілерің келеді? 

Неліктен? 

 Достарыңа қандай кеңес берер едің? 

 Ӛздеріңнен кішілерге қандай ақыл айтар едің? 

 Ата-анаңмен қандай тақырыпта сӛйлескенді қалайсың? 

 Ұстазыңа қандай тілек айтқың келеді? 

 Тағы қандай тілектерің мен қызығушылықтарың бар? 

 

3-тапсырма 

Суреттерді мұқият қараңдар. Ондағы бейнеленген кӛріністерді мазмұндап 

айтып беріңдер. 
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Елдiң иесi сендерсiңдер, қарақтарым! 

 

Қасым Қайсенов 

 

Айналайын балаларым, сендердi кӛргенде ӛзiмнiң балалық, шағымды 

ерiксiз еске түсiремiн. Кӛз алдыма тай-құлындай тебiсiп бiрге ӛскен достарым 

келедi. Бiз де сендер секiлдi ойынның қызығына тоймаушы едiк. Жүгiремiз, 

жарысамыз, күресемiз, алысамыз. Шыжыған шiлденiң ми қайнатқан ыстығында 

ӛзеннен шықпаймыз. Бәрi қызық, бәрi тамаша. Сонда қол-аяғымыздың тiлiм-

тiлiмi шығып ашығанын да сезбейтiнбiз... 

Мiне, ұл-қыздарым, бәрiң менiң немере, шӛберелерiм сияқтысыңдар. 

Сондықтан да ӛте алыстап кеткен балалық шағымды сағына еске алып, сабақ 

болсын деп ауызға алып отырмын. 

Балалық, дәурен ӛтедi де кетедi. Бiрақ, қызығы да, қуанышы да, тiптi 

ауыртпалығы да аз болмайтын балғын шақтың әсерi жадыңда мәңгi қалады. Ӛз 

басым бүгiнде сексеннiң ен ортасынан ассам да, алаңсыз кездiң әдемi әсерi 

санамда сайрап тұр. Ата-ана тәрбиесiнiң күшi шығар, бойыма турашылдық, бiр 

сӛздiлiк, қиянат кӛрсе ӛршеленiп кететiн ӛршiл мiнез, батылдық секiлдi 

қасиеттер молынан ендi. Соның бәрi дерлiк жан дүниеме балалық шағымда 

ұялады. Тек қана жақсы адамдарға үйiр болдым. Iстерiнен, сӛздерiнен ӛнеге 

алдым. Қандай қиын-қыспаққа тап болмайын, ӛтiрiк айтпауға, адал жүрiп, анық 

басуға, абыроймен ӛмiр сүруге тырыстым. Бәрi елiм үшiн, халқым үшiн, 

ұлтымыздың келешегi үшiн дедiм. Ӛйткенi бiздi мектепте оқытқан 

мұғалiмдерiмiз солай болуға үйретiп едi. 

Биыл кӛктемде мен сексен беске таядым. Сексен бес деген аз жас емес, 

айналайын ботақандарым! Артымда мәндi де мағыналы, ащы да азапты, тәттi де 

тәлiмдi ӛмiр жолдары қалды. Мен осы жолмен жүрiп, оттан да, судан да аман 

ӛттiм. Кәрiлiкке адалдықтан айнымай жеттiм. Адалдықпен тiрлiк кешу де оңай 

емес екен. Бiрақ менi бәрiне баулыған балалық шақ. Сол үшiн де қайтпас-

қайсар, ӛжет те ӛршiл, қайырымды да қанағатшыл етiп жетiлдiрiп, қабырғамды 

қатайтқан балалық шағыма разымын. Сендер де балдәурен кездерiңде осындай 

асыл қасиеттердi бойларыңа кӛп ұялатыңдар. 

Тәуелсiз қазақ елiне бiлiмдi де бiлгiр, ақылды да алымды, iскер де 

намысқой азаматтар кӛп керек. Олар – сендерсiңдер! Елдiң ендiгi иесi ӛздерiң 

екенiн жадыларыңнан ешқашан шығармаңдар, қарақтарым! 
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Анамның тілі – аяулы ҥні 

 

Ӛлеңін жазған Шона Смаханұлы 

Әнін жазған Әбиірбек Тінәлиев 
 

Ӛмірге келдім, 
Анамды кӛрдім, 
Деді ол: «Жаным», 
Арайлы таңым. 
Самал боп желпіп, 
Жырымен ертіп, 
Үйретті тынбай, 
Бал тілі, әнін. 
 
Қайырмасы: 
Анамның тілі – Айбыным менің, 
Анамның тілі – Ай, Күнім менің. 
Сүйемін байтақ елімді туған, 
Сүйемін мәңгі ӛмірді думан. 
 
Мектепке келдім, 
Ұстазды кӛрдім. 
Тыңдадым сӛзін, 
Табынып, сүйіп. 
Анамның тілі –  
Аяулы үні. 
Жүрекке нұрын 
Жіберді құйып. 
 
Қайырмасы. 
 
Кӛңілге кӛрік, 
Ӛмірге серік. 
Әсем ән-жыр,  
Қайрат, қуатым. 
Сӛйлесем мыңға,  
Ӛрлесем шыңға, 
Анамның тілі –  
Асыл мұратым.  
 
Қайырмасы. 
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