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Тақырыбы: «Үш тұғырлы тіл – мемлекет ертеңі» онкүндігінің жабылуы
Мақсаты: Тәуелсіз елімізде ӛмір сүріп отырған түрлі ұлт ӛкілдері
арасындағы достық пен бірлікті нығайту барысында мемлекеттік тілге
құрмет сезімдерін қалыптастыру, үш тілдік саясатын дамыту.
1. Оқушыларды ӛз ана тілінің қадір-қасиетін біліп, ӛз ана тілінің
кӛркемдігін сезініп, сӛз құдіретін түсініп, оның адам ӛміріндегі
маңызын ұғуға үйрету.
2. Тіл әуезділігін, кӛркемдігін, байлығын, шешендігін кӛрсететін нақыл
сӛздер, мақал-мәтелдер арқылы оқушылардың дүниетанымын, ой
ӛрісін дамыту.
3. Тіл тазалығын сақтау, мәдениетті сӛйлеу, шешендік ӛнерді
оқушылардың бойына сіңіре отырып, ана тіліне деген сүйіспеншілігін
қалыптастыру, мемлекеттік тіл мәртебесін кӛтеруге атсалысуға
шақыру.
Міндеттері: Оқушыларды туған тілін сүюге, тез ойланып, жауаптарын
тиянақты жеткізуге, жүйелі еркін сӛйлеуге баулу, таза сӛйлеуге тәрбиелеу.

Көрнекілік құралдар: Танымал ғалымдардың тіл туралы айтқан ойлары
жазылған плакаттар, тіл туралы слайд, Қазақстан туралы бейнероликтер.
Әнұран
Қазақстан туралы бейнефильм кӛрсетіледі.
«Ана тілі» туралы ӛлең үш бүлдіршін.
1 - Жүргізуші:
Армысыздар, құрметті ұстаздар мен білім алушылар! Бүгін біз осы залда 12
– 22 қыркүйек аралығында: «Үш тұғырлы тіл – мемлекет ертеңі» онкүндігі
аясында ӛткізілген іс - шаралардың қорытынды мерекелік кешін ӛткізуге
жиналып отырмыз. Қош келдіңіздер! Тіл, сӛз дегеніміз - ата - бабамыздан
келе жатқан ел дәстүрі. Бұл дипломатиялық құрал халықтың бүкіл сана парасатын, биіктігі мен тереңдігін паш ететін үлкен ӛнер. Тіл - адамдар
арасындағы қасиетті қатынас құралы. Тілсіз қоғам жоқ. Бұл екі нәрсе бір бірінсіз ӛмір сүрмейді. Қай халықтың болса да басынан ӛткендері, қилы
кезеңдері, ӛз ана тілі арқылы бір - біріне жалғасқан.

2 - жүргізуші:
Здравствуйте, уважаемые учителя, учащиеся! Здравствуйте, все, те кто
пришел на наш праздник. Мы рады приветствовать вас в нашем уютном зале.
Праздник, посвященный закрытию декады «Үш тұғырлы тіл – мемлекет
ертеңі» разрешите считать открытым.

3 - жүргізуші: Good afternoon, dear friends! Our language is connected with our
thought and sense. It appeared in antiquity. It’s close to the society’s life. All
languages developed under influence of economic, political and geographical
conditions.
1 - Жүргізуші: Ел Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты мақаласының негізінде жас ұрпақтың жаңа идеяларын
ілгерілетулердің жолдары айқындалады. Президент ӛз еңбегінде алдымызға
бірнеше міндет қойды. «Ең алғашқысы – ол бәсекеге қабілетті елге айналу.
Ол үшін заманауи технология мен тілдерді меңгеру қажет. Ұлттық салтдәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір
сӛзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс. Абайдың
даналығы, Әуезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен
Құрманғазының күйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар
біздің рухани мәдениетіміздің бір парасы ғана» - дейді Елбасымыз.Сонымен
қатар Елбасымыз ӛз мақаласында алдағы жылдарда мықтап қолға алу қажет
болатын бірнеше жобаны ұсынды. Олар: қазақ тілін біртіндеп латын
әліпбиіне кӛшіру. Және «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа
оқулық» жобасын қолға алу мәселесі. Кӛріп отырғанымыздай Елбасымыз бұл
мақаласында қазақ тіліне, әдебиетіне ерекше кӛңіл бӛлген.
2-жүргізуші: Казахстан вступил в новый исторический период. В этом году
наш Президент Назарбаев Нурсултан Абишевич объявил о начале
модернизации Казахстана.
Он дал старт двум важным процессам обновления – политической реформе
и модернизации экономике.
«Мы народ Казахстана должны сделать шаг навстречу будущему, изменит
общественное сознание, чтобы стать единой сильной нацией»
1 - Жүргізуші:
Қазақстандағы Тілдер мерекесіне арналған онкүндігіміз де аяқталды. Бұл
уақыт аралығында колледжіміздің оқушылары мен мұғалімдері апталықтың
қызықты ӛтуі үшін ӛз үлестерін қосып, белсене жұмыс жасады. Бүгін, міне,
сол мерекенің қорытынды кешін ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер.

2 - жүргізуші: Надеемся, что вам будет интерсно првести сегоднишний день
с нами. А для начала предстовим слово нашему уважаемому директору
Кибекбаеву Жумагали Турсыновичу.
1 - Жүргізуші:
1998 жылы 20 қаңтарда еліміздің Президенті Жарлығымен 22 қыркүйек
Қазақстанда тұратын халықтардың «Тілдер мерекесі» деп жарияланды.
Сондықтан еліміздің барлық аймақтарында Тілдер мерекесі ӛткізілуде. Тіл
адамдар арасындағы қарым қатынас құралы. Ӛмірде адамдар тіл арқылы бір
бірімен сӛйлеседі, пікір алысады.
2 - жүргізуші: Наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев поставил
перед нами задачу: говорить на з - х языках: казахском, русском и
английском, не забывая при этом и своего родного. Это прекрасно, ведь
знание языков – это наше богатство.
3 - жүргізуші: Also our president N. Nazarbaev demands us knowing several
languages. And now young generation is learning English as it is in international
level. Our children prepared for you a performance “Turnip”. Please enjoy it. The
players are the 2. Хор: «Әрқашан күн сӛнбесін!» (үш тілде ән)
1.Күн әлемі, кӛк әлемі
Бұл суреті жас баланың
Сурет салып ақ қағазға
Бір шетіне сӛз жазды
2.Солнечный круг, небо вокруг
Это рисунок мальчишки
Нарисовал он на листке
И подписал в уголке
Әрқашан күн сӛнбесін
Аспаннан бұлт тӛнбесін
Қасымда болсын мамам
Болайын мен де аман
Пусть всегда будет солнце
Пусть всегда будет небо
Пусть всегда будет мама
Пусть всегда буду я
3.Bright blue the sky, sun up on high
That was the little boy’s picture

He drew for you, write for you too
Just to make clear what he drew
May there always be sunshine
May there always be blue sky
May there always be mummy
May there always be me!
1 - жүргізуші: Қазіргі уақытта кӛп тіл білу ӛмір. Ағылшын, француз, орыс,
испан, араб, қытай тілдері Біріккен Ұлттар Ұйымына ресми жұмыс тілдері.
Сондықтан әр жасӛспірім ӛз болашағын қазірден бастап ойлап, жоспар құруы
қажет және бір шет тілін меңгеруі міндет. Қазіргі заманда кӛптілділік кӛп
ұлтты мемлекеттер мен ӛркениетті қоғамдардың бәріне тән. Кӛптілділік әр
мемлекеттің саяси экономикалық және мәдени рухани дамуына бағытталған
заңды құбылыс.
2 - жүргізуші: Знание языков необходим как воздух и вода. Изучение языков
требует серьезного и ответственного отношения. Для дальнейшего
прцветания и развития нашего государства знание трех языков казахского,
русского и английского обязательно.
3 - жүргізуші: Veritable love to the country is unthinkable loveless to the
language, Language of - it foremost, it gives an uni city folk traditions,
1 - жүргізуші:Ән француз тілінде орындайтын 1-курс студенті Тӛлегенова
Расима.
1 - жүргізуші: Елбасымыздың үштұғырлы тіл саясаты да біздің мектебімізде
жалғасын табуда, соның бір айғағы ретінде оқушыларымыз үш тілді ӛлең жырларын оқып береді.
1. Самат 35
2. Гүлім 23
3. Нұрбек 13
4.
5.
1 - жүргізуші: Қазақстан кӛпұлтты мемлекет. Қазіргі таңда елімізде 130 - дан
астам ұлт ӛкілдері тұрады. 1995 жылы ұлтаралық татулық пен
тұрақтылықтың феномені – Қазақстан халықтары Ассамблеясы құрылды. Бұл
– ешбір елде болмаған ерекше, саяси маңызы зор құрылым.
Ортақ мекен жер шары,
Тӛбемізде бір аспан.

Барлық ұлттың баласы,
Достығымыз жарасқан.
2 - жүргізуші:: Kazakhstan is our common home. Besides Kazakh and Russian
people, there are 2 thousand representatives of about 130 peoples in Kazakhstan.
3 - жүргізуші:
Мы дружной семьей живем в Казахстане,
Татары, казахи и русккие с нами.
Так пусть же крепнет во веки веков
Дружба народов всех языков!
(шаңырақ астында әр ұлт ӛкілдері ұлттық киімдерін киіп шығып: Хормен
«БІЗ ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРМЫЗ», «МЫ КАЗАХСТАНЦЫ»,
ағылшыншасы» айтады. Один из учеников: «Желание одно породило нас
давно, чтобы в мире мирно жили, чтобы с детства дружили, чтобы братьями
росли, дети матери – Земли». Хормен: «Ақпыз, қара, сарымыз, туысқанбыз
бәріміз!»

1 - жүргізуші: Теңіздей тербетіліп кӛл бетінде,
Бишілер билеп кетті тербетінде.
Аққудай қалықтаған теңіздегі,
Бишілер ӛнерлерін кӛрсетуде – демекші ортамызда әр ұлт
ӛкілдерінің билерін тамашалайық. Попурри (қазақ, ұйғыр, испан, лезгинка
биі)
1 - жүргізуші: Тілі бӛлек болғанымен тілек бір,
Ұлы достық мәпелеген жүрек гүл.
Қазақстан бар ұлысқа шаңырақ,
Шайқалмастан шаттығымыз тіреп тұр
2 - жүргізуші: Абай писал: Человек изучивший культуру и язык иного
народа, становится с ним равнрправным» и действительно, его слова нашли
подтверждение в жизни. Сегодня независимо от национальной
принадлежности и русские и казахи, люди других национальностей,
проживающие в нашей стране обладают равными правами: правом голоса,
правом выбора, правом на труд, медицинское обслуживание, правом
назащиту.

3 - жүргізуші:’m Kazakh, and one of the Kazakh I don’t need others opinions
Kazakh is one of the nations in the world And now listen to voice the world.
1 - жүргізуші: Туған тілім – тірлігімнің айғағы,
Тілім барда айтылар сыр ойдағы.
Ӛссе тілім, мен де бірге ӛсемін,
Ӛшсе тілім, мен де бірге ӛшемін.
1-жүргізуші: Ағылшын тілі пәні оқытушысы Жан Серикжанұлының
бастауымен дайындалған хор ағылшын тілінде қабыл алыңыздар.
1 - жүргізуші: Қазақстан әр тілде сӛйлейтін халықтардың басын біріктіріп
отырған мемлекет. Қазақстан біздің достық үйіміз.
2 - жүргізуші: English is a world language. It’s the language of progressive
science and technology, trade and Cultural relations, commerce and business.
English is spoken by more than 350 million people. Geographically, it’s the most
widespread language on earth
3 - жүргізуші: Хорошее знание и развитие родного языка, умение
пользоваться выразительными средствами иностранных языков - самая
лучшая опора для каждого человека в его общественной и творческой
деятельности.
Сказка на английском языке: «Вместе мы сила»
1 - жүргізуші: Енді келесі кезекті «Тапқыр достар» сайысына берсек. Осы
залда отырған білім алушылар арасынан екі топқа үш оқушыдан керек. Әр
топқа үш тіл бойынша сіздерге сұрақтар қойылады, берілген сұрақтарға қол
кӛтеріп белсенді қатысуларыңызды сұраймыз.
1-тапсырма
1. Қазақ тілі қай жылы мемлекеттік мәртебесін алды? (1989 - жылы)
2. К какому семейству языков относится казахский язык? (к тюрским языкам)
2-тапсырма. Мақалды жалғастырыңыздар
1. К старости зубы тупее, а язык… (острее)
2. Тіл тас жарады,…? (… тас жармаса бас жарады)
3- тапсырма: Қазір сіздерге арнайы сұрақтар қойылады, ал сұрақтың
жауабын (Ӛ, Қ) әріпінен бастайсындар.

Мысалы: Бүгін қандай күн? Ӛте жақсы күн, қызықты күн
Ә - Ғ әріптері.
1. Кім болғың келеді?
2. Күз мезгілі ұнай ма?
(Д, У)
1. Назови любимое блюдо
2. Как проводишь свободное время?
(П, Ж)
1. Что ты любишь делать?
2. Почему смотрел в окно?
(S. A)
1. What season do you lake?
2. Who is your friend?
1 - жүргізуші: Жүргізуші: Кӛп - кӛп рахмет, ойынға қатысушылар! Сіздерге
алдағы уақытта да осындай белсенді, білімді, ӛнегелі бола беріңіздер дейміз.
Сонымен, құрметті кӛрермендер,
Әр адамда ӛз анасынан басқа,
Жебеп тұрар, демеп тұрар арқада.
Болу керек құдыретті тӛрт ана
Туған тілін - түп қазығың, айбының,
Туған жерің сатылмайтын байлығың.
Туған дәстүр, салт - анасы, тегі,
Шуақ шашар қадамына үнемі.
Және туған тарихы
Тӛрт анасы қорғамаған халықтың
Еш уақытта бақ жұлдызы жанбаған.
Қасиетті бұл тӛрт ана Тағдырының тынысы.
Тӛрт ана үшін болған күрес Күрестердің ұлысы!
2 - жүргізуші:
Язык наш прекрасный –
Богатый и звучный,
То мощный и страстный,
То нежно-певучий.
В нем есть и усмешка,
И мягкость, и ласка.
Написаны им
И рассказы, и сказки.

Құлақтан кіріп, бойды алар
Жақсы ән мен тәтті күй.
Кӛңілге түрлі ой салар,
Әнді сүйсең, менше сүй - деп Абай атамыз айтпақшы колледжіміздің
жезтаңдай әншілерін ортаға шақырайық. Бағлан, Жандос.
1 - жүргізуші: Әрбір тілде сӛйле әлемді таң қылып,
Ана тілін білмей ӛскен әңгүдік.
Ӛсер болсаң, байтақ далаң тұрғанда,
Қазақ тілі жасау керек мәңгілік,- дей отырып, біздер ұлан - ғайыр болашақ
иесіміз, үміт артар, арқа сүйер азаматтарымыз. Осындай бай, асыл, алып
мұраны - біз, жас ұрпақ әрі қарай жалғастыруымыз керек.
Келесі кезекте «Елім менің» хор.
1 - жүргізуші: Осымен «Үш тұғырлы тіл – мемлекет ертеңі» онкүндігінің
жабылуына арналған кешіміз ӛз мәресіне жетті. Кештің жабылуы және де
осы онкүндіктің ӛткізілуіне атсалысқан оқушылар мен мұғалімдерді
марапаттау үшін директордың тәрбие ісі жӛніндегі орынбасары
Құрманғожаева Жеңісгүл Болатжанқызына сӛз беріледі.
1 - жүргізуші: Кӛріскенше күн жақсы болып, аспанымыз ашық болсын! Сау
болыңыздар!
2 - жүргізуші: Хотим завершить нашу программу словами президента Н. А.
Назарбаева;«Для народа нет лучше и дороже, чем родной язык, который остр
как алмаз, чуткий как парящий орел, мягкий как свинец, и оружие, и щит, и
древний, и вечно молодой.»
3 - жүргізуші: Thank you, good bye!

