
Менің жобам

Тақырыбы:   «Жақсылық менен басталады»

Мақсаты:Сабақтардан алған білімдеріңді іс жүзінде көрсету 

мақсатында, өз бойларыңдағы құндылықтар мен қасиеттерді 

жарыққа шығарып, қайырымдылық істермен айналысу.











Менің қалауым 

оқуымды алтын 

белгіге,қызыл 

диплом алғым 

келеді. 

Менің қалауым не

Өзіңді тану, өзіңді тануға ұмтылу өте маңызды. Өзіңді танысаң,

Өзгелерді де тани аласың. Айналаңдағы адамдарды түсінетін боласың, 

әлемді танып-білуге ұмтыласың. Өзіңді жағымды ойлау, жақсы сөйлеу, 

қайырымды іс  атқару арқылы тануға болады. Ойы, сөзі, ісі бірлікте 

болған адамды нағыз  адам дейміз.

«Мен кіммін? Мен қандаймын?»

атты алғашқы қадамым



МЕН НЕНІ ЖАҚСЫ КӨРЕМІН

Мен атпен жүргенді қызығамын .Маған ағам өзінің “Әлем қасқа” 
атын сыйлыққа берді. Және де менің өзімнің атым бар.



Менің қандай қаблеттерім бар
Қабілет дегеніміз – адамның бір іс-әрекетті орындауда әрқилы 
деңгейде көрінетін жеке қасиеті. Оны данышпандар асыл мұраға 
да теңейді. Өйткені, кез келген адамда ерекше бір көзге түсетін 
қасиет болады.
Мен би билегенді, ән айтқанды, іс тіккенді, дәмді ас пісіргенді 
ұнатамын.



Менің достаса аламын ба?

Мен достаса аламын. Достармен достасу үшін, 
ең алдымен өзіннің жақсы қасиеттерін, 
қабілеттерін, адалдық бойыннда  көп болу 
керек. Сонда ғана саған достасайық деп, көп 
достар келеді.Менің достарым өте көп.Ең 
жақың досым бұл- Аида. Біз онымен бірге бала 
бақшадан біргеміз.



Мен досттарымен  бірге не 

істегенді ұнатамын

Мен  достарымен бірге  серуендегенді, музыка тыңдағанды, 

ойын ойнағанды ұнатамын.



Маған адамдарға көмектескен ұнай ма?

Маған адамдарға көмектескен ұнайды.Мен ата-

анама,ата-апама көмектесіп жүремін.Және де 

қарт адамдарға, өзімнен кейінгі бауырларыма, 

сіңілімдерге қамқорлық жасауды ұнатамын.



Мен ата-анамнан не үйрендім?

Мен ата-анамнан көп нәрсені үйрендім.Әкемнің 

бойындағы жақсы қасиеттерді  еңбекқорлықты, 

адалдық, қайырымдылықты үйреніп 

келемін.Анам менің мейірімді, адал, 

қамқоршымыз осындай қасиеттерді мен өз 

бойыма сіңіріп келемін. Бірақ менің әліде  

үйренетін, білетін нәрселерім көп.



Менің келесі қадамым:

Жоба күнделігіндегі бос парақтарға «Келешекке үңіліп қара» деп 

аталатын өз балақай-кітапшасын жасау. Кітапшаңда суреттер, 

фотосуреттер, коллаждар,жапсырма суреттер, өзім туралы әңгіме, 

армандарың мен мақсаттарың туралы  өлеңдер, дәйексөздер, ұлы 

адамдардың ой-пікірлері болуы мүмкін. Өз  қалауыңды, жағымды 

ойларыңды, ұшқыр қиялыңды, асқақ арманыңды жүзеге асыра аламын.

Жобаның бірінші бөлімін орындауға оқулықтың бірінші

тарауындағы, сабақта өткен аңыздар, әңгімелер, өлеңдер, тапсырмалар 

көмектесті.

Сұрақтарға жауаптарымды, бақылауларымды, ойларымды дәптерде 

берілген жоба күнделігіне жазып толтырамын.


