
Pianifica un programmache include compiti scolastici, attività
post-scolastiche (suonare unostrumento, lezioni di musica,

apprendimento delle lingue straniere),
lavori domestici e tempo libero. Non
dimenticare le tue abilità di lettura!

Leggi ogni giorno! Mantenere buoneabitudini di sonno.

Өз бет�ң�збен жұмыс жасаңыз және

шеш�м�н өз�ң�з табыңыз. Оқу кез�нде

с�зге түс�н�кс�з тапсырмаларды
белг�леп, кей�н қайта шешуге

тырысыңыз. Егер с�з дұрыс жауап таба

алмасаңыз, қашықтықтан оқыту

арқылы қол жет�мд� оқытушыдан

сұраңыз. Отбасы мүшелер� с�зге
көмектесе алады,

б�рақ олар с�зге толықтай
көмектеспеу� керек.

Үйден сәтт� жұмыс жасау
туралы кеңестер

Оқу алдында ұялы телефонды

өш�р�ң�з. Күн сайын

белг�ленген жоспарды аяқтауға

тырысыңыз. Жоспарды жасай

алатындығыңызды

дәлелдең�з. Себепс�з, жұмысты

ертеңге қалдырмауға тырысыңыз.

Жұмысқа толық

назар аударыңыз, с�зд�ң

уақытыңыз осылай бағаланады.

Күн сайын не

�стеген�ң�зд� және не

б�лген�ң�зд� ата-

анаңызға айтыңыз.

Бұл с�зд�ң жадыңызды

жаттықтырады.

ҚОЛДАУ
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бөлмең�з бен жұмыс

үстел�ң�зд� ұқыпты ұстаңыз
ТАЗАЛЫҚ

Жетістік - бұл ең үлкен сыйлық; ол Ізгілік деп аталады.

 Ізгілік - қуаныш пен бақыттың ең
жақсы досы. 

Сіздің көмегіңізбен ол сәттілікке әкеліп жетеді.

Табысқа жетудің жалғыз жолы - табандылық.

Талап етіңіз. Оқуды, жұмыс істеуді талап

етіңіз. Мотиватор болыңыз және басқаларды

жігерлендіріңіз.

Күн сайын таңертең бөлмен�тазартып, таза ауа ж�бер�ң�з. Жұмыс аяқталғаннан кей�нүстелд� тазалаңыз. Дәптерлерд�,оқулықтар мен жұмыс
дәптерлер�н тақырыпбойынша орналастырыңыз. Күнсайын керект� ғана оқулықтарды

қолданыңыз.

жұмыс күн�ң�зд� жоспарлау

ЖОСПАР

жұмыс жоспарын құрметтеуТӘРТІП

с�зд�ң ата-анаңыз бен бауырларыңыз с�зге

көмектесе алады, б�рақ олар с�зге толықтай

көмектеспеу� керек

ата-анаңызға әр кеш сайын 

күндел�кт� қандай м�ндеттерге 

қол жетк�зген�ң�зд� айтыңыз
БАҚЫЛАУ
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Аяқтау: 
Алдын ала

 жоспарла
у күнн�ң

уақытын ти�мд
� пайдалануға

көмектесед�.

Орындалуы: С�зд�ң оқу уақытыңызды
ти�мд� өтк�зе алғаныңыз
с�зд� қуанту керек.

Аяқтау: 
с�з өз�ң�збен м
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с�з өз�ң�збен ж
асалған кел�с�м

ге адал

бола алдыңыз.
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