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Тілектес жалпы орта білім беретін мектеп



Аты-жөні:
Шигерова Аида Қанатқызы

Жас мөлшері: 13 жас

Байқау номинациясы: Экология.

Жобаның аталуы: 

«Тұрмыстық қалдықтарды өңдеу 

арқылы мектепті көгалдандыру»

Жетекші: 
Апсаликова Айгуль Машраповна

Жұмыстың жасалған уақыты:
25.09.2015ж. – 01.04.2016ж. 



Адамзат баласы өзінің бүкіл ғұмырында, тұрмыс тіршілігінде табиғат

байлықтарын әр түрлі деңгейде, әр түрлі талаптармен, қолдан келгенінше игере

отырып, өзінің қажетін қанағаттандыруға тырысады. Өз қажетін

қанағаттандыру «алмақтың салмағы бар» деген қағида бойынша табиғатқа

белгілі дәрежеде зиян келтіру, жапа шектірумен қабаттасып отыратынын бүгінде

әркім біледі. Адамзат тарапынан табиғатқа әсер ететін осындай зияндардың бірі

- қоршаған ортаның тұрмыстық тұтыну қалдықтарымен ластауы.Тұрмыстық

қалдықтарды өңдеу мен кәдеге жарату - бүгінгі күннің әлемдік деңгейдегі

мәселе. .



Міндет:

Оқушылардың экологиялық сауаттылықтарын 

қалыптастыру. Мектепті, сыныпты көгалдандыру.

Туған өлкеміздің тазалығын жақсартуға

үлес қосу, көк желекті көбейтуге бағыттау.



Деректерге сүйенсек:

Пластик, қағаз, картон  қалдықтарын жинау –

рециклинг деп аталады. 

- 1 тонна қағаз қалдығы 10 ағаштың өмірін
сақтап қалады.

- 100 килограмм макулатура 1 ағаштың
өмірін сақтайды..



1. Қағаз 
қалдықтарын,

пластик, бутылка 
жинау

3.Акция өткізу.

Қалдықтарды 
тапсыру (қағаз, 

пластик)

2. Оларды сұрыптау,

реттеу

4. Жиналған қаржыға 
гүл сатып алу. 

Мектепті 
көгалдандыру. 

Менің 
жоспарым:



Таза болса табиғат, Аман болар адамзат



2015 жылдың қазан айынан бастап қалдық қағаздарды

арнайы мекемеге жинап-тапсыруды ұйғардым. Өйткені

күнделікті қағазбен жұмыс істейтін мектеп мұғалімдері, 

оқушылар қажетке жарамағанын қоқысқа тастағаннан гөрі, 

пайдалы мақсатқа жұмсағанды жөн санадым. 

Өңдеуден өткен өнімнен кеңсе қағазы жасалады екен. 

Кәсіпорын қалдықтардың 1 келісін 12 және 18 теңгеге

қабылдайды екен. Бірақ макулатураны тапсырып, аз да

болса ақша табуға құлық танытатындар көп емес.



Жер-ананы сүюді үйретуді мақсат еткен шараға мектептің 

барлық оқушылары мен ұстаздары, ата-аналар қатысты. 

Қағаз жинау шарасы жарыс түрінде өткізілді. 



Акцияның мақсаты:
Оқушыларға табиғаттың адам өміріндегі 

маңызын насихаттау, оны аялау, қорғау үшін 
үлес қосуға баулу.



сыныптар Оқушылар
саны

Неше кг
тапсырды

орын

1 7 13кг 530г

2 7 34кг 564г 2 орын

3 3 29кг 340г 3 орын

4 4 16кг 220г

5 4 18кг 376г

6 8 41кг 344г 1 орын

7 5 15кг 300г

8 5 23кг 064г

Барлығы 43 200кг 738г

Акцияның қорытындысы



Өсімдіктер тек әдемілік сыйлап қана қоймай, адамның денсаулығына да
жағымды әсерін тигізеді. Гүл өскен ортада, тазалық, татулық пен бірліктің, 
жақсылық пен жомарттықтың болары сөзсіз. Гүлді тек бөлмеде ғана емес, 
жұмыс орнында, демалыс орындарында, адам көп шоғырланатын жерлердің
барлығына да өсіру керек.

Жалпы «Ағашты қорға» экологиялық акциясы кезінде 189кг 738г макулатура 
тапсырылды (18 теңгеден). Жиналған қаржы – 3600 теңгені құрады. Осы 
жиналған ақшаға 8 гүл сатып алдық. Олар: фиттония, коланхое (қызыл), 
коланхое (күлгін), эписция, фикус (бомбенге), спатифилум (әйел бақыты), 
калатея (лансифомия). 

Ковалева Ирина



Сыныптарға 
берілген 
гүлдер

2 сынып
«Фикус»

6 сынып
«Спатифилум»

1 сынып
«Коланхое»
красный

3 сынып
«Коланхое»

8 сынып
«Калатея»5 сынып

«Фиттония»
4 сынып
«Фиттония»

6 сынып
«Эписция»



Бөлме өсімдіктерін зерттеу 
әдістері

зертханалық

эксперименттік

Бақылау Сипаттау Өлшеу Тексеру
Күту

Баптау

Әр сыныпқа гүлдер таратылған соң, олар гүлдерді бақылайды.
Гүл туралы мәлімет табады, оны күтіп баптау қажет. Мамырдың 10-да
мектепте ғылыми-практикалық конференциясы өтеді. Әр сынып 
өз гүлдері туралы слайд, видеофильм жасайды. Жұмыстарын қорғайды.



Балаларға ескертпе Ұсыныс

Қуаныш бола түсті әр күн, Өспеген көкті жұлмайды,

Отырғыз ағаш көктемде, Көз жіберсең қайда да.

Күтеді сені мол несіп.                             «Көктей орыларсың» деп

Жөн болмақ еңбек еткенің, Қарбаласқан тіршілік.

Ұясын бұзба, құстардың Құс ұясын тонамайды,

Келмесе шамаң еккенге Өссе екен деп аулаға.

Балапан жатыр онда өсіп.                    «Ұрпағыма мін боларсың», -деп

Сындырма жұрттың еккенін. Отырғыз сен де бір шыбық. 


