
Структура клуба «Юный путешественник» 

Туристско-

краеведческого 

направления  

Информация о клубе 

Цель клуба: расширение и 

активизация туристско-

краеведческой деятельности в 

организациях общего среднего и 

дополнительного образования. 

Задачи: 

- воспитание у детей патриотизма и 

гражданственности, бережного 

отношения к природному и 

культурному наследию родного 

края; 

- развитие  детского творчества 

посредством привлечения к 

туристско-краеведческой 

деятельности; 

- популяризация  туристских 

достопримечательностей, 

памятников истории и культуры, 

архитектуры, природы. 

Заповеди юного 

путешественника: 

 Люби и береги свою Родину. 

 Крепи мир и дружбу между 

народами! 

 Изучай окружающий мир — 

это школа жизни, школа 

народной мудрости! 

 Готовь свое тело и дух к 

встрече с трудностями — 

самосовершенствуйся! 

 Береги свою честь и 

достоинство смолоду. 

 Совершенствуй своё 

туристско-краеведческое 

мастерство. 

 Знай и выполняй «Кодекс 

законов и правил юного 

путешественника». 

Адрес: г. Астана,  проспект  

Победы, 16/1. 

 

 



 

РУБРИКИ  

1. Путешествие вокруг света                    

2. Самые интересные факты о 

туризме 

 

3. Великие путешественники   

4. Краеведение «Сто легенд о 

казахской земле»  

 

5. Советы юным 

путешественникам  

 

6. Фотогалерея  

КОНКУРСЫ  

 

Правила проведения 
Республиканский заочный конкурс 

«Герои родного края» среди 

обучающихся организаций общего 

среднего и дополнительного 

образования 

Итоги 

Республиканский слет туристских 

экспедиционных отрядов «Моя 

Родина – Казахстан» 

 

Правила проведения 

Итоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Жас саяхатшы» клубының құрылымы 

Туристік-өлкетану 

бағыты 

Клуб туралы ақпарат 

Клубтың мақсаты:  жалпы орта 

және қосымша білім беру 

ұйымдарының туристік-өлкетану 

қызметін кеңейту және 

жандандыру.. 

Міндеттері: 

-балаларды отансүйгіштік пен 

азаматтылыққа,туған өлкенің 

табиғи және мәдени мұраларына 

аса құрметпен қарауға тәрбиелеу; 

-туристік-өлкетану қызметі арқылы 

балалар шығармашылығын дамыту; 

-табиғи,архитектуралық, тарихи 

және мәдени ескерткіштерді, 

туристік көрнекті жерлерді 

насихаттау; 

Жас саяхатшының өсиеті: 

- Өз Отаныңды сүйе біл және 

қорғай біл! 

- Халықтардың арасындағы достық 

пен бейбітшілікті сақтай біл! 

- Қоршаған ортаны зертте-  бұл 

өмір мектебі, халық даналығының 

мектебі! 

- Өз тәні мен жан саулығыңды 

сақтап, өз-өзіңді жетілдір! 

- Өз абырой мен қадір-қасиетіңді 

жас кезіңнен сақта. 

- Өзіңнің туристік-өлкетану 

шеберлігіңді жетілдір! 

- Жас саяхатшының ережелері мен 

заң кодекстерін білу және орындау. 

Мекенжайы: Астана қаласы,  

Жеңіс даңғылы16/1. 

 

БАСТЫ АЙДАРЛАР  

1.Әлемге саяхат                 

2 Туризм туралы қызықты 

деректер 

 

3. «Ұлы саяхатшылар» 

 

 



4. Өлкетану  «Қазақ жерінің жүз 

аңызы» 

 

 

5. Жас саяхатшыларға кеңес 

 

 

6. Фотогалерия  

БАЙҚАУЛАР  

 

Өткізу ережесі 
Жалпы орта және қосымша  білім 

беру ұйымдарындағы білім 

алушылардың арасында  

 «Туған өлкенің батырлары»  

тақырыбында Республикалық 

сырттай  байқауы 

Қорытындысы 

“Менің Отаным - Қазақстан” 

туристік экспедициялық 

жасақтардың  республикалық слеті 

 

Өткізу ережесі 

Қорытындысы 

 

 

 


