
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Анвар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжі

Тақырып: 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»



Мақсаты: Студенттерді  Отанды сүюге, құрметтеп 
қастерлеуге, өз елін, тегін тарихын білуге тәрбиелеу.
Студенттерге  патриоттық, эстетикалық, адамгершілік тәрбие 
беру, өз ой - пікірін білдіре алатын оқушыларды тәрбиелеу.



Психологиялық дайындық:

Студенттерді топ-топқа бөлу үшін қағаздарға топ аттары жазылып 
жасырылады. Кім қай топты таңдаса, сол топқа кіреді.

1 топ. Отаншыл

2 топ. Намысшыл

3 топ. Білімді



Кіріспе сөз:
Тәрбие сағатымызды Н.Ә.Назарбаевтың сөзімен бастағалы
отырмын “Біз “Ұлы Дала елі” деп аталуымыз керек деп
есептеймін. Кейбіреуі өздерін “аспан асты елі, ал кейбірі
“Күншығыс елі” деп атайды. Біз ұлы даланың ұрпағымыз. Бұл
даланы біздің ата-бабамыз бізге қалдыру үшін қанын төгіп
қорғаған. “Қазақстан” деген атаумен қатар, “Ұлы Дала елі” атауы
да қолданылса дұрыс болады деп ойлаймын”.
Еліміздің «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» мақаласының
көтерген жүгі ауыр. Елбасының мақаласында айрықша атап 
көрсетілгендей,барлығы ел жастарына арналған.



Мағынаны таңдау.
1.Үш топқа қағаз таратылады студенттер берілген қағазға топ 
атына сай болу үшін қандай болу керектігін жазады, топтан бір 
студент шығып түсіндіріп өтеді.
Мысалы: отаншыл болу үшін не істеу керек? оз отанын сүю т.б.



2.Постер қорғау «Патриот деген ол ….»



3.Сұрақ-жауап ойыны.
Сұрақтары.
1.ҚР елтаңбасында не бейнеленген? –
2.Қазақстан өз тәуелсіздігін қай жылы алды? –
3.«Отан қорғау» дегенді қалай түсінесің?
4.Әнұранның авторларын ата? –
5.ҚР тұңғыш президенті кім? –
6.ҚР- да  неше облыс бар? –
7.Тұңғыш қазақ ғарышкері кім? –
8.Конституция күні? –
9.Президент күні қашан?-
10.ҚР қарулы күштері күніқай күн?-



4.“ Туған жеріңе не бересің? ”ойыны

Біздің Отанымыздың табиғаты өте бай. Қарағайдың қандай пайдасы бар?



Жақсылық –рефлексия
Бір-бірімізге ыстық тілектер білдіреміз.
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