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ЫБЫРАЕВ АМАНГЕЛДІ НҰРМҰХАНБЕТҰЛЫ



Ыбыраев Амангелді Нұрмұханбетұлы
1946 жылы Алматы облысы, Көксу 
ауданының Мұқыры ауылында дүниеге 
келген. 1965 жылы Мұсабек атындағы орта 
мектепті бітірген. Ол Қазақтың 
Мемлекеттік Абай атындағы 
педагогикалық институтын география 
пәнінің мұғалімі мамандығы бойынша 
тәмамдаған. Қазақстанның 30 жылдығы, 
Энгельс атындағы мектептерде, ал 1975 
жылдан зейнеткерлікке шыққанға дейін 
Жетісу өңірінде, Көксу ауданындағы 
Еңбекшіқазақ орта мектебінде ұстаздық 
еткен. ҚР білім беру ісінің үздігі, 
«Аға мұғалім» атағы бар, 
ҚР Журналистер одағының мүшесі.



Жыр дәптерім, бұл менің сыр дәптерім,
Толғанам жазған сайын әр беттерін.

Замана толқынында тербетіліп,
Білмеймін қай жағаға мен беттедім.

А.Н.Ыбыраев



ЖАЗДЫМ ҮЛГІ ЖАСТАРҒА...
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Ескерткіш алдындағы ой

Абай өсиеті

Кең даламның таң нұры

Әкеме

Нәзік сезім

Абайға еліктеу

Мақал – мәтелдер, 
жұмбақтар



АДАМ АЛҒАШ ТОПЫРАҚТАН ЖАРАЛҒАН,

ӨСІП-ӨНІП, КҮН НҰРЫНАН НӘР АЛҒАН.

ҚАРА ЖЕРДІҢ БАР СЫЙЛЫҒЫН ТЕРІП ЖЕП,

СОДАН БАРЫП ЖЕР ЖҮЗІНЕ ТАРАЛҒАН

А.Н.ЫБЫРАЕВ

А
у
ы

л
ы

м
 -

ал
ты

н
 ұ

я
м

! Ғасыр шежіресі

Ата заң

ХХІ – ғасыр мектебі

Көксуым құт мекенім

Жеңісті жақындатқандар

Сатылмайды жер ана

Заман



Мектебім

Айтамын мың алғыс мектебіме,

Өзіңнен білім алып кеткеніме.

Қуанам тигендей төбем көкке,

Есейіп сенен ұшып кеткеніме.

Достарым ұмытпа мектебіңді

Бал дәурен, балғын жастық көктеміңді.

Ұмытпай сақтайық біз есімізде,

Сол жерден білім алып жеткеніңді.

Ақ орда тал бесік мекеніміз,

Білімнің бұлағы бұл мектебіміз.

Он бір жыл сусындап сол бұлақпен,

Жарамас біз қоштаспай кеткеніміз.

Мектебім өзіңнен қанаттандым,

Саналы жан болуғка талаптандым.

Сан жылдар жинаған білімімді

Аламын бүгін міне санап бәрін

МЕКТЕБІҢ   МЫНАУ   КЛАСЫҢ,ОСЫНДА  ОН  ЖЫЛ  ТҰРАСЫҢ,

ТАРЫДАЙ   БОЛЫП   КІРЕСІҢ, ТАУДАЙ   БОЛЫП ШЫҒАСЫҢ.
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Беташар

Өткен жылдар 
қойнауынан

Естеліктер

Бүгінгі мектеп келбеті

Ұстаздық еткен жалықпас

Ата көрген оқ жонар

Мектебім



КӨК БАЙРАҒЫҢ ЖЕЛБІРЕП ЖЕР ЖҮЗІНЕ ТАНЫЛДЫ,

БАЙЛЫҒЫҢА ҚЫЗЫҒЫП, САН ЕЛ САҒАН ТАБЫНДЫ

А Н ЫБЫРАЕВ
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Туған жерім тамаша

Ана тілім – дана тілім 

Желтоқсан

Иманың болсын жүректе

Арасаны Жаркенттің

Жетісу- жер ұйығым

Кешегі қайда ұстаздар

Жетісу –жер ұйығым

Жаратқан сұлулықты берген жиып,

Жетісу жер жанаты жері ұйық,

Тамсантқан табиғаттың тамашасы,

Бойына бір өзінің тұрғой сиып.

Сарытөр,Сарыноқай, Сандықтасым,

Алатау бұлт аспайтын аппақ басы.

Асқардан атқарылған сулары бар,

Шың-құзың мекен еткен бүркіт, лашын.

Іле мен Қараталдың атырабын,

Жайлаған Сарыесік-Атырауын,

Жамылған құм көрпесі қатпар-қатпар,

Жатқандай ұйықтап алып қолтырауын.

Балқашым тау толқынды Алакөлім,

Танытқан жер жүзіне қазақ жерін.

Долданса түйені де ұшыратын,

Кім білмес Ебі,Сойқан- Жоңғар желін.

Қызығын сол байлықтың көрген халық,

Нәсібін жер анадан жатыр алып.

Жетісу жер жанаты иранбағым,

Жайнай бер күннен-күнге шұрайланып!



Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен

Шыңға шықсаң жетем деп, созба Айға қолыңды,

Алдыменен бекемдеп, қара оңмен солыңды.

Жалғыз жүріп тапқаның, жарамайды жолыңды

Көппен бірге адассаң, сол болады орынды.

Біреу оссе қалдым деп, бақытына таласпа,

Білімдіден үйрен тек, жамандыққа жанаспа.

Жақсылармен жақын бол, жамандармен санаспа,

Қызбаланып баспа шоқ, соғыларсың жартасқа.

Пендешілік жасама, ыриза бол бар асқа,

Тәңірің берсе байлықты, кемеріңнен тағы аспа.

Кем-кетікке қарасқын, жетпей жүрген қолы асқа,

Шашпа бекер малыңды, тойлай берме құр босқа.

Пайда келтір халқыңа, жүрме бекер қол боста,

Жүре берсең салақтап, жарамайды ол басқа.

Дұрыс тыңдап досыңды, адал болғын жолдасқа,

Жаман жолдас болады, әрқашан да сор басқа

...ПАЙДА КЕЛТІР ХАЛҚЫҢА, ЖҮРМЕ БЕКЕР ҚОЛ БОСТА.

ЖҮРЕ БЕРСЕҢ САЛАҚТАП, ЖАРАМАЙДЫ ОЛ БАСҚА...

А.Н.ЫБЫРАЕВ

Абай өсиеті

(Абайша)
Абай атам айтқандай,

Бес дұшпаның, біліңіз.

Жақсылыққа жеткізбес,

Одан аулақ жүріңіз.

Өсек, өтірік, мақтаншақ,

Адалдыққа жат қылық.

Еріншек бекер мал шашпақ,

Әпермес сізге жақсылық.

Арам байып мал жима,

Жіберер сізді мас қылып.

Сыбыр-сыбыр сөз қума,

Бірді-бірге қас қылып.

Адал болып еңбек ет,

Сонда орнар жақсылық.

Рақымды бол, білім сеп,

Көкмейсік одан таршылық.

Қанағат еткін барыңа,

Қызыға бермей байлыққа.

Дақ түсірме арыңа,

Адам болғын қай уақта



Араласпа табиғаттың 
заңына

Қандай ғажап табиғаты Жерімнің,

Сол табиғат- мол байлығы елімнің.

Аялайық орман, тауды, даламды,

Жоғалтпайық байлығын да көлімнің.

Табиғат ол өз үйің ғой, адамдар,

Әр затына ұқыппенен қараңдар.

Өз дүниең, өз мүлкіңдей мәпеле,

Қол сұқпасын көзін тіккен адамдар.

Табиғаттың бір бөлшегі –адамдар,

Жер,су, ауа,жәндік,құстар, бар аңдар.

Сан ғасырлар жатқан тыныш жерімді,

Бүлдіртіпті жаны ашымас надандар.

Полигондар салынды ғой жеріме,

Сынақ жасап Абай атам  елінде.

Сарыөзекте ракеталар жарылып,

Тартылыпты Арал, Балқаш көлім де

Ыдырады табиғаттың қаймағы

Халқымызды түрлі ауру жайлады.

Тәңірінің жаратқанын жаралап,

Адам өзін дар ағашқа байлады.

Аараласпа табиғаттың заңына,

Таласпаңдар орман, суы, аңына,

Бұзсаң егер қалыптасқан заңдарын,

Жазалайды ол, тұншықтырып шаңына.

Мектеп бітірушілерге аманат
Бүлдіршін ең, кіп-кішкене томпаң қағып жүгірген,

Жетегінде ата-анаңның келіп едің гүліңмен.

Сусындадың он бір жыл, қааусар бұлақ біліммен,

Енді есейіп ұшсаң, қоңыраудың үнімен.

Тапсыратын сендерге, аманат бар бүгінде,

Орындасау сен оны, қор болмайсың түбінде.

Шалыс басып аяқты, орынсызда сүрінбе,

Жамандықтан аулақ бол, жақсылыққа жүгін де.

Құр бекерге салақтап, кезбе бекер көшені,

Болма жалқау, еріншек жиналмайтын төсегі.

Болашақтың қамын қыл, болмай бала кешегі,

Пайдалы іспен айналыс, сыйлап әке-шешені.

ЖҮРЕГІМДЕ ІЗ ҚАЛДЫРАР ЖЫРЛАРЫҢ



«МАҚТАНЫШЫМ – АТАШЫМ »



Қорытынды:
Менің бұл презентациям өзімнің нағашы атама арналады.

Атамның жазған өлеңдерінің барлығы үлгі, өсиет

болатын туындылар.

Әрбір сөзі жүрегімде мәңгілік сөнбес із қалдырады.

Өмірде дұрыс жол таңдауға бағыт-бағдар береді.

Бұл шығармалары ұрпақтан ұрпаққа мирас

болып қалатынына кәміл сенемін.

Бұл дүниеде осындай ақылшым, мақтанышым-аташымның

болғанына ризамын. Мен өзімді ең бақытты немере

деп санаймын.



Назарларыңызға 

РАХМЕТ!


