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Өтірік өлең
Мен суретші боламын

Сәлем!
Сәлем, Балақайлар!

Танысып қоялық, менің атым – Балапан. Мен сендерге тамаша сыйлық әкелдім.
Ол – өздеріңе арналған «Балапан әлемі»
атты түрлі-түсті журнал. Журнал беттерінде
әртүрлі
жұмбақтар,
ой-өрісті
дам
 ытатын
қызықты
ойындар,
тапқырлықты
талап
ететін түрлі тапсырмалар, өздерің сияқты
балалардың салған суреттері үнемі жария
ланып тұратын болады. Сонымен қатар
таңғажайып ертегілер еліне сапар шегесіңдер.
Журнал арқылы балалар жазушыларының
үздік шығармаларымен танысасыңдар.
БӘРІМІЗ БІРГЕ ОҚИЫҚ, ДОСТАР!
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Жыл он екі ай

Мақсұт Неталиев

Қаңтар
Қаңтар айын, атаймыз «Жыл басы!»-деп,
Басқа айлардан биік тұр тұлғасы бек.
Ақпан, сәуір саналса мұңдасы деп,
Наурыз, шілде шығады – құрдасы боп!
Тақ, жұп болып ай-айға жалғасады.
Жалғасады!
Содан соң алға асады...
Бастап беріп Арқаның ақ боранын,
Тарс жауып есігін ат қораның...
Қаңтар орны Ақпанмен алмасады.

Ақпан
Ақпан, енді келеді ақпандатып,
Ауыздықсыз ақбозын қақшаңдатып.
Ашуланса құртады – жек көргенін,
Қар астында қалады – қатқан қатып.
Аңшыдан да аумайды Ақпан деген,
Түлкі аулайды бүркітпен, қақпанменен...
Еске салып қояды анда-санда
Өсиетін Құдайдың: «Сақтан!» - деген.

Қызықты деректер
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Болат Қосмағамбет
бір түнде 76
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деген әс
болды.

Өркешінің
қисықтығына
қарамастан түйенің
омыртқасы түзу
келеді.

Егеуқұйрықт
ар жер
бетінде адам
дардан
48 миллион
жыл бұрын
пайда болды
.

Түйеқұстың
жұмыртқасы
н
суда пісіруге
40 минут
уақыт кете
ді.

Поляр ақ аюлары сағатына 40
шақырым жылдамдықпен жүгіре
алады.

Дельфиндер
бір көзін ашып
ұйықтайды.
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Бала мінез

Қ. Баев

Біздің бала
Көршінің бар бір ұлы,
Бұзығырақ секілді.
Менікінің қылығы,
Қызығырақ секілді.
Көрші ұлдың түр-түсі,
Бөлекшелеу секілді.
Біздікінің күлкісі,
Ерекшелеу секілді.
Көрші үйдің алаңы,
Басымырақ секілді.
Біздің ұлдың қабағы,
Ашығырақ секілді.
Көрші ұлда қарардай,
Кескін де жоқ секілді.
Бала менің баламдай,
Ешкімде жоқ секілді.
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Көлеңкесін тап!

Суретшіге қажет заттарды тап!
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Мұзафар Әлімбаев

Атам - кітап, мен - дәптер
Атам - кітап, мен - дәптер,
Ақыл толы сөзіне.
Қызығам да әлбетте
Көшіремін өзіме.
Еш дүкенде сатылмас,
Тегін кітап – атамыз.
Қанша оқысаң сарқылмас,
Өмір – кітап – атамыз.
Беттері ашық ұдайы
Оқылатын кітап ол.
Сырын ашып ұдайы
Тоқылатын кітап ол.
Еш дүкенде сатылмас,
Тегін кітап – атамыз.
Қанша оқысаң сарқылмас,
Өмір – кітап – атамыз.
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Көбелек
Қызыл-жасыл керемет
Гүлден гүлге ауыса,
Тұмсығымен жабыса,
Шырын сорар көбелек,
көбелек, көбелек.
Жауын жауса себелеп,
Жапырақты сағалап,
Гүлдің астын паналап,
Жасырынар көбелек,
көбелек, көбелек.

Әсет айтады
- Мақтанды деме, жан аға,
Ай мені жақсы біледі:
Іңірде шықсам далаға,
Мен жүрсем, Ай да жүреді...
- Сеніңше, қандай себебі?
- Себебі:

Ай мені жақсы көреді!
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Жұмбақтар

Таңмен көзін ашады,
Әлемге нұрын шашады.
							
							
							

Үй үстінде алтын тас,
Алайын десем табылмас.

Қолы жоқ сурет салады,
Тісі жоқ тістеп алады.
								
								
							
Жеміс-жидек жегенім,
Балды жақсы көремін.

Өзі ширақ, өзі қу,
Жүрген жері айқай-шу.

(Күн, жұлдыз, аяз, түлкі, аю)
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Жаңылтпаштар
Бір қыз кесте тікті,
Кестесін түсте тікті,
Кеште тікті.
						
							
							
Тары ақта,
Тары ақтап,
Қапқа қапта.
							
							
							
Шалшық, балшық,
Балшық, шалшық,
Балшықтан ал шық.
							
							

Қапыда ит қапты,
Қатты қапты,
Қапты қатты.

Көпке бекер өкпелеме,
Өкпе етпе,
Тектен - текке өкпелетпе.

Тұрыс бұрышқа тұр,
Бұрышта дұрыс ұрыспай тұр

Жапалақтап қаптап ақ қар жауды,
Алқапты аппақ ақ қар жапты.
							
							
							
Шөжем деп шешесі бәйек,
Шешем деп шөжесі бәйек.
Шешесі шөжем жесін дейді,
Шөжесі шешем жесін дейді.

Шалшық, балшық,
Балшық, шалшық,
Балшықтан ал шық.
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Ертегілер елінде

Байлық, Бақыт, Ақыл
Ерте заманда Байлық, Бақыт, Ақыл үшеуі бас қосады.
Олар өзара өткен-кеткен әңгімелерді айтысады. Сөз
кезегінде үшеуі адам баласына тигізетін пайдасы жайында
таласып қалады.
Алдымен Байлық сөз алып:
– Менің арқамда ғана адам баласының төрт түлігі сай,
үйі дүние-мүлікке бай, ішіп-жемі мол болады. Сондықтан
маған тең келер ешкім жоқ, – деп кеудесін қағады.
Сонда Бақыт былай дейді:
– Мен бақпын, кімнің басына қонсам, соның атақдаңқын шығарамын, мансабын аспанға көтеремін, «ақ
дегені – алғыс, қара дегені – қарғыс», дөкей етемін.
Қарсы келген дұшпанды жер қыламын.
– О, достарым, мен сендердің таластарыңа
қосылмаймын. Үшеуіміз тең тудық. Бірақ мен бірер
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ит жейдені сендерден бұрын тоздырдым. Айтыстарың
көңіліме қонбайды, мен – Ақылмын. Сондықтан бекер
даурығып, менменсіп сөйлегенді жақтырмаймын. Үшеуміз
де адам баласына қажетпіз. Көңілдеріңе келсе де айтайын,
екеуің де маған бағыныштысыңдар. Адам баласы менсіз
өмір сүре алмайды. Келіспесеңдер, Данышпанға жүгінейік.
Төрелігін сол айтсын, -дейді Ақыл сабырлы түрде. Сөйтіп
үшеуі Данышпанға келеді. Үшеуінің таласын тыңдап алған
Данышпан:
– Өмірдің өзі сабақ: «Байлық – бір жұттық», «Бақыт
баянсыз». Ақыл бар жерде ғана Байлық та, Бақыт та, бірлік
те, тірлік те, ынтымақ та түгел. Ақылмен бәрін ойдағыдай
басқаруға, атқаруға, тындыруға болады. Ақылдың Еңбек
деген сүйеніші, тіреуі, тұтқасы бар. Оның алмайтын қамалы,
қолы жетпейтін ырыздығы жоқ. Сондықтан ақылды болып
еңбек ете білген адам баласы байлыққа да, бақытқа да
кенеліп, мәнді де сәнді өмір сүре алады, – деген екен.
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Тұманбай Молдағалиев

Қыс күні

Жапалақтап ала қар
Жауды күнде қайталап,
Қырға шықты балалар,
Шаңғыларын арқалап.
Жұлдыз болып ағамыз
Ақ мамықтың үстімен.
Біз спортшы боламыз,
Үлгі аламыз күштіден.
Қуаныштың бүгінгі
Басылмайды ыстығы.
Жылдамырақ жүруді
Үйретеді қыс күні!

Жаз

Жаз келіпті дегенше,
Алма пісті дегейсің.
Бағымызда, ендеше,
Алма теру көбейсін.
Жаз келіпті дегенше,
Қарбыз пісті дегейсің.
Бақшамызда, ендеше,
Қауын-қарбыз көбейсін.
Жаз келіпті дегенше,
Жайлау бардық дегейсің.
Жайлаудағы, ендеше,
Қой-қозылар көбейсін.

Ойлан, тап!
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Ребусты шеш!
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Тышқанның ірімшікке жетуіне көмектес!
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Балаларға базарлық
Шәкен Күмісбаев

КӨМЕК
Асқардың әкесi жұмыстан шаршап келiп, төсекке жатса – ұйықтап
кетiптi. Сәлден кейiн оянып, көзiн тырналай ашты да, сыртқа жүгiрдi.
Есiк алдында Асқар кездестi.
– Балам-ау, атқа жоламағаның жақсы болған. Мiнезi жаман едi,
теуiп жiбере ме деп, қатты қорыққанымды қарашы.
– Әке, бiрдеме айтайын ба? – дедi Асқар сәл қибыжықтап.
– Айта ғой, балам.
– Мен сол атты көршiнiң кiшкентай баласы Әсеттi теуiп жiберер
деп, босатып қоя бердiм.

ТАПСЫРМА
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Балабақшадан қайтқан Адай үйге қабағы түсiп, ренжiп келдi де,
үлкен бөлмеге кiрген соң, бұрышқа барып тұрды да қойды. Демалып
отырған атасы немересiнiң бұл жайын сұрады.
– Ақлима апай үйге барған сон, бiр сағат бұрышта тұр деген едi.
Мен бүгiн Қалимен төбелесiп қалдым, – дедi Адай.
Атасы оның қылығына күлiп, тiк көтерiп алды да, құшырлана
бетiнен сүйдi. Сонан сон өзiнiң қасына отырғызды.
– Мен Ақлима апайыңа бұрышқа тұр деген тапсырмаң орындалды
дейiн.
– Жоқ, өтiрiк айтуға болмайды.
Ақыры Асқар бiр сағат тiк тұрып, тәрбиешiнiң тапсырмасын
орындады.
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Сәйкесін тап!

Боямақ
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Әнші балапан
Сөзін жазған: Шәміл Мұхамеджанов
Әнін жазған: Дүнгенбай Ботбаев

Ана арманы
Балғын бөбек, бал бөбек,
Күлші, күлші тағы бір.
Әжең отыр әлдилеп,
Аймалайды таңғы нұр.
Қайырмасы:
Әлди, әлди, бөбегім,
Әлди, әлди, көкешім
Әжең отыр әлдилеп,
Аймалайды таңғы нұр.
Ойыншық па, көйлек пе,
Айтшы, жаным, керегін.
Бәрі де бар бөбекке,
Бәрін де әкеп беремін
Қайырмасы:
Әлди, әлди, бөбегім,
Әлди, әлди, көкешім
Бәрі де бар бөбекке,
Бәрін де әкеп беремін.
Жас қыранша самғашы,
Қатарыңнан қалмашы.
Отан ұлы бол, күнім,
Бар тілегім сол бүгін.
Қайырмасы:
Әлди, әлди, бөбегім,
Әлди, әлди, көкешім.
Отан ұлы бол, күнім,
Бар тілегім сол бүгін.
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Мақал-мәтелдер
Отансыз адам — ормансыз бұлбұл.
			
			

Аққу көлін аңсайды,
Адам туған жерін аңсайды.

Отан – оттан да ыстық.
			
			

Еңбек етпей елге өкпелеме,
Егін екпей жерге өкпелеме.

Ел-елдің бәрі жақсы,
Өз елің бәрінен жақсы.
			

Еңбегі аздың, өнбегі аз.

Еңбексіз өмір жоқ,
Ауырсыз жеңіл жоқ.
			
			

Қорқақтың көзі үлкен,
Ақымақтың сөзі үлкен.

Шын ер – жеңсе, тасымас,
Жеңілсе, жасымас.
			
			

Үйде шешен, дауға жоқ,
Үйде батыр, жауға жоқ.
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Бесік жыры
Әлди-әлди, ақ бөпем,
Ақ бесікке жат бөпем!
Балапандай мұзбалақ,
Қанатыңды қақ, бөпем!
Арыстандай жауыңа,
Айбаттанып шап, бөпем!
Қай-қашанда халқыңды,
Қамқоршы боп бақ, бөпем!
Өз құрбыңның алды боп,
Өнер шамын жақ, бөпем!
Ата-бабаң таппаған
Тапқырлықтар тап, бөпем!

Кең бол байтақ далаңдай,
Далаң жомарт – анаңдай.
Сүйсең Отан, жеріңді,
Болар анаң көңілі жай,
Әлди-әлди, әлди-ай!
Аспандағы жұлдызым,
Суда жүзген құндызым.
Ізгі ісіңе ел сүйінер,
Қас қырандай шүйілер,
Азамат бол, әлди-ай!
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Біліп қой, балақай!

Жылқы жайлы қызықты деректер
Дүние жүзіндегі 20-дан астам ұлт жылқыны
киелі жануар деп есептейді. Соның бірі – қазақ
халқы. Қазақ халқының өмірін ешқашан да
жылқысыз елестету мүмкін емес.

Жылқының ең түпкі атасын гиракотерия
деп атайды. Ол осыдан 60 миллион жыл бұрын
өмір сүрген. Бойының биіктігі 14 сантиметр,
ал салмағы 5 килограмдай ғана болған.

Жылқы өз иесінің көңіл күйінің қандай екенін
бірден сезіп қояды. Сондай-ақ, оның құлағы
өте сақ, көзі көргіш, мұрны иіс сезгіш, аузы кез
келген дәмді ажырата алады.
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Басқа көптеген жануарларға қарағанда жылқы
айналасын түрлі-түсті реңкте көреді. Бірақ қызыл мен көк
түсті ажырата алмайды.
Жылқы бір бағытқа қарап тұрғанда, тек алдын ғана
емес, артқы жағын да толық көріп тұра алады. Сондай-ақ
жылқының көзі түн ішінде де өте жақсы көреді.

Дүние жүзі бойынша жылқының 160-тай түрі бар.

Жылқының жасы мен денсаулығын атбегілер
оның тісіне қарап ажыратады.
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Ойлан, тап!

Ең кіші аюды боя!

Орта машинаны боя!

Ең үлкен балапанды боя!
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Төртбұрыштар ішінде қандай сан көрсетілсе,
сонша моншақты боя!

1

5

3
4

2

Бірдей әріптен басталатын заттарды боя!

Өрнектерді салуды жалғастыр!
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Әлем халықтарының ертегілері

Түлкі мен қораз
(Парсы ертегісі)

Ертеде бір қартайған қораз өмір сүріпті. Ол түлкінің
табанына талай рет түсіпті. Бірақ үнемі бір айласын тауып,
түлкіден аман құтылып кете беріпті. Сөйтіп ол бірде ауыл
сыртында дән теріп, жер шоқып жүрген кезінде түлкінің өзіне
қарай жасырына жақындап келе жатқанын көріп қалады.
Қашып кетуге ауыл алыс болады. Қораз жалма-жан ұшып
қасында тұрған ескілікті шегіршін ағашына барып қонады. Түлкі
ағаштың түбіне жетіп келіп:
– Пәлі, қораз! Сен мені көре сала ағаш басына қонғаның не?,
- дейді. Ал қораз оған:
– Немене, мен сені жүгіріп барып құшақтай алады деп пе
едің?, - деп жауап қайтарыпты. Сонда түлкі:
– Мә-ә, сен шыныменен ештеңе білмейсің бе? Падишах
барлық көшелер мен базарларға жыршыларын жіберіп, оларға:
«Менің бүкіл мемлекетімдегі бірде-бір тірі пенде, бірде-бір аң
әлсізді жәбірлемейтін болады. Келешекте бөрілер мен қойлар бір
бұлақтан су ішіп, қырандар мен кептерлер бір ұяда өмір сүретін
болады» деп жар салуға әмір етіпті. Сен де енді жерге түс, бері
кел, екеуіміз бірге қыдырайық, - дейді.
– Екеуара емес, топ болып қыдырған жақсы. Сәл шыдай тұр,
анау келе жатқан жыртқыштар да жетсін құйындай жүйткіп.
Сосын бәріміз бірге қыдырамыз, - деп жауап береді қораз. Сол
сәтте түлкі тұрып:
– Ол неткен жыртқыштар? Қандай жыртқыштар? - деп
сұрапты.
– Бөрілерге ұқсайды, құлақтары да, құйрықтары да ұзындау
көрінеді.
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– Мүмкін олар бөрібасар иттер шығар?
– Сірә, солай болар! Түлкі иттер шығар
деп ойлайды да алды-артына қарамастан
зыта жөнеледі. Ал қораз:
– Сен неге қашасың?, - деп
соңынан айқайлай қуады.
– Менің иттермен істес
болғым келмейді.
– Сен падишах барлық
жыртқыштарға әлсіздерді
жәбірлемеңдер деп әмір
етті дегенің қайда?
– Өйткені, ол кезде
иттер дала кезіп кеткен
еді, шахтың нұсқауын
естімеген болар. Олар
менің етімді талап жейді.
Түлкі осылай деп ғайып
болды.
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Өтірік өлең
Оспанхан Әубәкіров

Өтірік өлең
Түсiмде мая-мая түбiт көрдiм,
Жылы дүние жинауға үмiткермiн.
“Бөкебай табылды!” деп ұмтылғанда,
Мөңiреп ұшып кеткен бұлтты көрдiм.

Бiр жасымнан жұмысқа орналастым,
Қазанның қақпағына қазан астым.
Қазанымды басыма киiп алып,
Өрт шығарған қақпағын ала қаштым!

Жөнi жоқ ақша шашып шашылғанның,
Iсi ол көзi ағарып асынғанның!
Қысып ап башпайыма ұстараны
Аяғыммен өзiмнiң шашымды алдым.

Көрiп едiм аюды, арыстанды,
Қасқырды, Қабаныңды, Сауысқанды.
Бiр күнi өз көзiммен өзiм көрдiм
Өзiн даттап, өзiмен алысқанды.
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Бiр күнi дәп алдымнан айна көрдiм,
Бос айнаға қарауды пайда көрдiм.
Қарасам қарсы алдымда көк желкем тұр,
Ойладым “мұндай адам қайда көрдiм!”

Тау мен шөлiм өзiме өзi мекен,
Тау - рахат, шөл дегенің төзiм екен.
Ай жоқ, Күн жоқ. Бiрдеме жарқырайды,
Бұл не десем...өзiмнiң көзiм екен.

Қорықпаймын Аюдан, Арыстаннан,
Қасқырдан, Құмырсқадан, Сауысқаннан
Қорқамын өз-өзiмнен бәйге алғаннан,
Тамағын жұрттан бұрын тауысқаннан.

Мен өзiм кiшкентайдан өрге бастым,
Табаныма сурет сап көрме аштым.
Көлеңкемдi қораға байлап қойып
Өтiрiк сурет салғаннан жалықпаспын...
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МЕН СУРЕТШІ БОЛАМЫН

Айзере Болатқызы,
Қостанай қаласы.

Диас Ерболұлы,
Шығыс Қазақстан облысы.

Кәусар Ержан,
Оңтүстік Қазақстан облысы
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Адина Бақытжан,
Көкшетау қаласы.

Алдияр Талғат,
Алматы облысы.

Нұрайым Қазиханова,
Астана қаласы.
Әбілмансұр Жәнібек,
Астана қаласы.
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Санамақ
Бір дегенім - бесік,
Шықтық содан өсіп,
Екі деген - Елім,
Далам, тауым, көгім.

Үш дегенім - Үміт,
Үміт ақтар жігіт.
Төрт дегенім - төзім,
Төзе білем өзім.
Бес дегенім - Бақыт,
Бағалайтын уақыт.
Алты деген - Ақыл,
Тыңдағаның мақұл.
Жеті деген - жалау,
Жүректегі алау.
Сегіз деген - сөзің,
Серт беретін кезің.
Тоғыз деген - тоқтау,
Елдің жоғын жоқтау.
Он дегенім - Отан,
Қорға оны, ботам!

ШЕБЕР ҚОЛДАР
Пырылдауық
Керек заттар: түрлісызғыш,
қағаз,
түсті
қайшы, қарындаш, жапсырма қағаз, ағаш таяқша, каучук тығын, түйреуіш.

1. Түрлі-түсті қағаздан жан-жағы
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сантиметр болатын шаршы қиып алыңдар.
Сонан соң әр бұрыштан орталық нүктеге дейін 5 сантиметр қалдырып,
суреттегідей қарындашпен сызып алыңдар. Енді қайшымен сол
сызықтардың үстінен бастап оның біткен жеріне дейін кесіңдер.
2. Суреттегідей етіп қағаздың кесілген төрт
бұрышын (бірін өткізіп барып екіншісін) ішке
қарай бүктеңдер. Бүктелген бұрыштардың ұшын
бір-біріне түйістіре отырып астыңғы жағынан
жапсырма қағазға желімдеп тастаңдар. Жапсырма қағаздан әртүрлі кескіндер ойып алып,
пырылдауықты безендіріңдер.
3. Енді жіңішке ұзын таяқша дайындап алып, оны бояңдар. Жақсылап
кептіріңдер. Таяқшаның бір ұшын
үшкірлеп алыңдар да оны каучук тығынға
кіргізіңдер.
4. Таяқшаны
тығынын
жоғары
қаратып
тік
ұстап
тұрыңдар.
Пырылдауықтың ортаңғы нүктесін
тығынға тигізіп оның ішкі жағынан
қалпағы бар жіңішке шегемен тесіңдер.
Міне, пырылдауық дайын.

Алматы облысы
Іле Алатауы

