«Ел мұраты-Елбасы бақыты» мерекелік шара сценарийі
Өтетін күні:29.11.16
Өтетін жері:Акт.зал
Өтетін уақыты:12.00
Мақсаты:Болашақ ұрпаққа Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев туралы мағлұмат беру
Елбасының өмірін, еңбек жолын үлгі-өнеге ете отырып, патриоттық сезімдерін
арттыру.Ел Президентін құрметтеуге, егемен елімізге қамқор бол білуге тәрбиелеу.
1 жүргізуші:
Бар әлемге шын танылдық міне, біз,
Елін сүйген Елбасы деп білеміз.
Тең аталып Қазақстан - Нұрсұлтан
Нұрсұлтан мен Қазақстан тұр егіз.
Күнге беттеп бара жатыр көш жүріп,
Елдің даңқы бар жаһанға естіліп.
Елбасыны құрметтейтін ерекше
Армысыздар, ақ пейілді көпшілік!
2 жүргізуші:
Азаттық пен елге қонды тосқан бақ,
Қазақ елін мойындауда дос таңдап.
Елбасының еңбегімен нұрлана
Қазағымның мерейі тұр аспандап.
Елі үшін олжа салып қиырдан,
Ықпаған еш ауыртпалық, қиыннан.
Мерекеңіз құтты болсын көпшілік
Елбасының құрметіне жиылған!
1 жүргзуші:
Ардақты ағайын, 1991 жылы 1 желтоқсанда алғаш рет Қазақ ССР Президентінің
жалпыхалықтық сайлауы өтіп, ол сайлауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ел Президенті
болып сайланғаны баршамызға мәлім. Яғни, өз тағдырын өзі айқындауға алғашқы қадам
жасаған Қазақстан үшін 1 желтоқсан – мемлекеттілік тарихының мерейлі күні саналуға
орны лайықты.
2 жүргізуші:
Жоғары Парламенттің бекітуімен 2012 жылы 1 желтоқсан Қазақстанда алғаш рет –
Тұңғыш Президент күні мемлекеттік мереке ретінде аталып өтіп, бұл баршамыз үшін
қуанышты оқиға болды. Елбасына деген ел құрметін айрықша айғақтауға арналған бұл
мерекенің дәстүрлік іс - шараға айналуға орны бар екенін шынайы сезіммен айтып өтуге
тура келеді. Биыл міне, тағы да осы мерекені тойлағалы отырмыз.
Елі үшін көтеріп нар жүгін де,
Сенімі нық сезілетін үнінде.
Аты озған дүниедегі дүбірде
Нұрсұлтанмен кім мақтанбас бүгінде?!

1 жүргізуші:
Қазақстан Мемлекетінің Тұңғыш Президенті күніне арналған мерекелік салтанатты
шарамызға қош келдіңіздер!
Құттықтау сөз бастауыш сынып мұғалімі Айткулова Айзада Тұрақбайқызына беріледі.
2 жүргізуші:
Бір басында кемеңгерлік, даналық,
Елін сүйген елі үшін жаралып.
Сол кісідей болса - болсын әр алып
Адамдықтың аласармас үлгісі
Бір өзінен жатқаны шын таралып
Бүгін Тұңғыш Президенттің күніне
Әсем әнді шырқата бір салалық!
Ән: «Егемен ел-Қазақстан» орындайтын: Гельманова Айым
1жүргізуші:
«Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев халықтың өз ішінен шықты» дегенде, мұны
поэтикалық - асқақ мәнде де, тура мағынасында да түсінген абзал. Нұрсұлтан Назарбаев
қарапайым ауыл отбасында туып - өсті. Оның балалық шағы ауыртпалығы мол соғыс және
соғыстан соңғы жылдармен тұстас келді. Ел алапат соғыстан кейін қайта еңсе тіктеп
жатқан еді, ең қажетті нәрселер жетіспеді, адамдар үнемі ашқұрсақ болатын.
2 жүргізуші:
Жас Назарбаев соның бәрін басынан өткеріп, бәрін жеңе білді, өте жақсы білім алып, «от жалынды» мамандықты игеріп, азамат қатарына қосылды. Елмен жұмыс жүргізетін
басшылық қызметтерге сатылап жоғарылады. Тәуелсіз Қазақстанның Тұңғыш Президенті
болды.
1жүргізуші:
Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаевты тек «халық арасынан шықты» деп айту аз. Ол
халықтың өз қанынан жаралған бір бөлшегі болатын және солай болып қала береді,
сонымен қатар ол бұрын - соңды қазақ жерінде туған ең дара ұлдарының бірі екені сөзсіз.
Халықпен осынау тұрақты, айнымас рухани және тікелей байланыс көп жағдайда оның
бүкіл ғұмырының бағыты мен мұрат - мақсатын айқындап берді.
2жүргізуші:
Тәуелсіздік жылдары Президенттің барлық қызметі, барлық әлеуметтік - экономикалық
реформалар тек халықтың игілігі үшін жасалды деп батыл айтуға болады. Қазақстанда
барлық деңгейдегі жаңа оқу орындары, ауруханалар салу жалғасуда, қазақстандықтардың
өмірі сапасын жақсартуға бағытталған бірқатар әлеуметтік бағдарламалар жүзеге асуда.
1жүргізуші:
Оның халық қамын ойлауы жалпыхалықтық құрмет пен сүйіспеншілік ретінде өзіне
қайтты деуге болады. Тәуелсіздік жылдарында еліміздің азаматтары Мемлекетіміздің
басшысына терең құрметі мен берік сенімін көрсетті. Сөйтіп, 2011 жылғы Қазақстан
Президентінің сайлауында Нұрсұлтан Назарбаев сайлаушылар даусының 95%- дан
астамына ие болып, айқын жеңіске жетті.
2жүргізуші:
Халықтың осындай қуатты қолдауы мен сенімі арқасында Президент Қазақстанды
дамыған экономикасы, әлеуметтік кепілдіктері және қоғамдағы тұрақтылығы бар озық
көшбасшы мемлекеттер қатарына шығара отырып, өз идеялары мен бастамаларын
табысты жүзеге асырып келеді.
Ән мен күйді төгілтіп,
Інжу – маржан шашайық.
Қонақтарды таңдантып,
Өнерден күмбез жасайық
Музыкалық шашу: «Елбасы» Тастанова Томирис

Ән: «Жаным қазақ» орындайтын: Айдынғали Серболат
1 жүргізуші:
Биыл елімізде тағы да 1 желтоқсан күні Тұңғыш Президент күні аталып өтуде. Күнтізбеге
қызыл белгімен енетін бұл күннің еліміз үшін орны бөлек. Себебі өзінің жеке Әнұраны,
мемлекеттік рәміздері бар тәуелсіз еліміздің уығын қадап, шаңырағын көтеріп, іргесін
бекіткен Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың халық алдында, мемлекет
алдында еңбегі орасан зор.
2 жүргізуші:
Кеңес үкіметі күйреген шақта, жерінің тұтастығын сақтай отырып, елдің іргесін сөкпей,
татулық пен бірлікті, достық пен сыйластықты ту етіп көтере отырып, тәуелсіздігі баянды,
жасампаз Қазақстан мемлекетін құра білді. Күрмеуі көп қиын шақта, соқтықпалы,
соқпақсыз кезде өзіне сенім артқан жұртын ешқандай қантөгіссіз өркениетке жетелеген
һәм дамыған әлеуетті мемлекеттердің алдыңғы қатарына қоса білген Президенттің орны
ерекше.
Ауыр күнді артымызға тастауы
Қиын сәтте қиындықтан қашпауы
Тілім, дінім, ұлтым қайта көгерген
Елбасымыз Нұрағаңның бастауы
Музыкалық шашу: «Аққу» биі

1 жүргізуші:
Елбасының негізгі мақсаты – ел бірлігін сақтау деп түсінемін. Оның әр сапарынан, әр
кездесуінен осыны аңғаруға болады. Елбасы сайланғалы міне жиырма жылдай уақыт өтті.
Осы жылдар ішінде асқан төзімділікпен қыруар шаруа атқаруда. Ең әуелі өзге ұлт
өкілдерімен қазақ елі арасындағы саяси тұрақтылықты сақтай отырып, халықтың өз
қазынасын өзіне қайтаруға тырысты.
2 жүргізуші:
Иә, дұрыс айтасың Әдемі, тілі, салт - дәстүрі, әдет – ғұрпынан айырылудың аз алдындағы
елге азғантай уақыттың ішінде асыл мұраларын қайтаруға күш салды. Қазақстанды Орта
Азия барысына айналдыру үшін Елбасымыздың «Қазақстан-2030» стратегиялық
бағдарламасы бұл күнде ұшса қанат талатын кең байтақ өлкемізді шарлап кетті.Парасаты
мен пайымы, білімі мен біліктілігі мол ел қамын жеген Президент Жолдауы болашаққа
апарар үлкен жолдың бастауы.

Ендеше бүгінгі айтулы мерекеде елбасымызға қандай тілек арнасақ та жарасады.
Олай болса елбасына өздерінің жүрекжарды өлеңдерін 1 сынып білім алушыларының
орындауында тамашалайық.

1 жүргізуші:
Елбасымыз саған мәңгі разымыз
Үлкен кіші ағайындар бәріміз
Ұлтым елім деп қайғырған ұлы жан
Сіз біздердің піріміз де әніміз
2 жүргізуші:
Туды ұстап тура жолға түсіріп
Жас отанның өмірін де түсініп
Елім жерім деп ұрандаап тайсалмай
Бір керемет жасады ау кісілік.
Музыкалық шашу: «Ағатайым» орын: Ибатулла Жасмина

1 жүргізуші:
Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсылтан Әбішұлы Назарбаев сияқты
талантты тұлғаның,халқын сүйетін ұлтжанды азаматтың тұрғанын көрмеу, оны сезбеу
мүмкін емес еді.Мемлекет басшысы бұл тұрғыдағы тұжырымдарын биік мінбелерден
сөйлеген сөздерін де қалың елі қазағына тебірене тұрып - «Мен үшін елімді дамыған
елдердің сапына тұрғызып , санатына қосудан үлкен мақсат жоқ десе « Қазақтың өзінің
ұлттық қасиеттерінің қайта қалыптасуына қамқорлық жасау Президенттік те, перзенттік
те парызым » деген болатын.
2 жүргізуші:
Басқару ісі - машақатты да, мәртебелі міндет. Басшы басқарған ел – ең бай мемлекет,
халқы ең бақытты халық.

Ел тынысын тереңінен танып кең
Шарапаты бар адамға дарып тең
Елбасының есімі бұл тарихта
Қалар анық өшпес алтын әріппен
Музыкалық шашу: Қазақ биі: орындайтын: «Қыздар» тобы

1 жүргізуші.
Тәуелсіз мемлекетті Нұрсұлтандай ЕЛБАСЫМЫЗ басқарып отырғанына біз
қуаныштымыз. Қазақстанның болашағы-білімді жастармен,-дейді Елбасымыз. Сондықтан
да балалар біздің алдымызда тек қана бір ғана талап, міндет ол білім алу. Білімді болсақ
қана біз өз жолымыздан ешқашан адаспаймыз, тура жүріп, түзу өмір сүреміз деп білемін.
2 жүргізуші:
Сіз-әке барша қазақ бәрімізге,
Жас сәби үлкен-кіші кәрімізге.
Сіз –басшы, халқың-қосшы бол бергей,
Жарасып келе жатыр әніміз де, сәніміз де,-дей «Ел мұраты-Елбасы бақыты» атты
мерекелік шарамызды аяқтаймыз.
Бірге: Тұңғыш Президент күні құтты болсын!

