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«Ұлан» және «Дружные ребята»
газеттерінде балалар қосымшаларының
жеңімпаздарын марапаттау

2012 жылғы 26 желтоқсанда С. Бегалин атындағы кітапханада Қазақстан
Республикасының Ұлттық Банкі «Ұлан» және «Дружные ребята» балалар
газеттерінде қаржы тақырыбына өткізген викторинаның жеңімпаздарын
марапаттау рәсімі өтті.
«Ұлан» газетінің оқырмандары арасында 1-ші орынды Жомарт Жұмабаев
(Атырау облысы, Приморье ауылы), 2-ші орынды Нұрлан Акперов
(Талдықорған қаласы, Алматы облысы), 3-ші орынды Қалдыбек Мейірман
(ОҚО, Ордабасы ауылы) иеленді. Сонымен бірге 5 қатысушы ынталандыру
сыйлықтарын алды.
«Дружные ребята» газетінің оқырмандары арасында 1-ші орынды Диана
Бурова (ШҚО, Шемонаиха қ.), 2-ші орынды Ольга Григорьева (СҚО, Имантау
ауылы) және 3-ші орынды Олег Рябикин (ШҚО, Өскемен қ.) иеленді. Сонымен
бірге ерекше белсенділігі мен викторинаға ұжым болып қатысқаны үшін
Алматы облысы Таусамал ауылының Г. Титов атындағы орта мектептің 1 «В»
сыныбының оқушыларын арнайы сыйлықпен атап өту туралы шешім
қабылданды.
Жеңімпаздар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен бағалы
сыйлықтар – нетбуктар, планшеттер және электрондық кітаптар алды, олар
балаларға оқуында көмектеседі және қаржы туралы жаңа білім алуға ықпал
етеді.
2012 жыл бойы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «Ұлан» және
«Дружные ребята» газеттерінде оқушылардың қаржылық сауаттылығын
арттыруға бағытталған қаржы тақырыбындағы балалар қосымшаларының
сериясын шығарды. Балаларға арналған басылымдардың беттерінен «Теңгегүл
және оның достарының бастан кешкендері» қызықты хикаясының кейіпкерлері
Тиынбек, оның қарындасы Тиынтай және досы Алдаржан түрлі оқиғаларды
бастарынан өткеріп, негізгі экономикалық терминдерді меңгерді. Қызықты
ойындар арқылы отбасылық бюджетті үнемдеуді және өз ақшаларын дұрыс
пайдалануды үйреніп, қаржы терминдерін меңгерді, қаржы қауіпсіздігінің
негіздерін біліп, тағы басқа көптеген жайларға қанықты. Газеттердің
оқырмандары – бастауыш және орта сыныптардың оқушылары қаржы туралы
күрделі материалды оңай игере отырып, бас кейіпкерлермен бірге оқыды.
Бір жыл ішінде мемлекеттік тілде және орыс тілінде 20 қосымша
шығарылды.
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