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Сәлем, Балақайлар!
Танысып қоялық, менің атым – Ба-

лапан. Мен сендерге тамаша сыйлық 
әкелдім. Ол – өздеріңе арналған «Балапан 
әлемі» атты түрлі-түсті журнал. Журнал 
беттерінде әртүрлі  жұмбақтар, ой-өрісті да-
мытатын қызықты ойындар, тапқырлықты 
талап ететін түрлі тапсырмалар, өздерің 
сияқты балалардың салған суреттері үнемі 
жарияланып тұратын болады. Соны-
мен қатар таңғажайып ертегілер еліне са-
пар шегесіңдер. Журнал арқылы балалар 
жазушыларының үздік шығармаларымен 
танысасыңдар. Сол арқылы  мейірімділікті, 
табиғатты аялауды, жан-жануарларға жа-
нашыр болуды үйренесіңдер. 

БӘРІМІЗ БІРГЕ ОҚИЫҚ, ДОСТАР! 



Үш дос

Айналасына көз салып, 

жаңағы дауыс шыққан 

жаққа қарап еді, денесі 

шап-шағын, төрт аяқты 

тіршілік иесін көрді. Өз 

үйінде жатқандай рахатта-

на керіліп жатыр. Арасын-

да: «Мияу!» деп  дауыстап 

қояды. Денесі жұп-жұмсақ, 

мамықтай жүні бар. Сол 

сәтте ол балапанды көріп 

қалды да, орнынан атып 

Балапан  ұйқыдан оянғандай болды. Өзін бір қараңғы қорапқа қамап тастаған сияқты. Тұмсығымен тықылдатып көріп еді, мұздың шытынағаны секілді дыбыс естілді. Қораптың бір жақ шеті көтерілгенде жанар-ды қарықтыратын өткір жарық көз аштыр-мады. Қорыққанынан бұға қалды. Сәлден кейін қыңсылаған нәзік дауыс естілді. Ол құдықтың қақпағындай жұқа да жеңіл жап-қышты көтергенде оп-оңай ашылып кетті.

1

2 тұрды.
- Менің атым - Мияу. 

Сен кімсің? – деді қашуға 
әзірленіп.

- Мен Балапанмын, - деді 
ол шекесінен қарап.

- Сен Балапан болсаң, ме-
нен неге қорықпайсың? – деп 
бала Мысық батылдана 
бастады.

- Мен сенен неге қорқуым 
керек? – деп таң-тамаша 
қалды Балапан.

- Біздер, мысықтар, ба-
лапандарды көрсек бір-ақ 

3

Балапанның басынан кешкендері4



асаймыз – деп мақтанады.

- Мені жейтіндей қандай кінәм бар? - деді 

түкке түсінбеген Балапан.

- Ол жағын өзім де дұрыс түсінбеймін, - деп 

бала Мысық шынын айтты. Кеше қарным 

ашты деп едім, үлкендер қазір балапандар кез-

десе қалса, соларды ұстап береміз деген...

- Мен сенен бәрібір қорықпаймын. Одан 

да менің осында ұшып келген қорапшамды 

4

көрелік. Іші жып-жылы.
Осыны айтып серігіне бұрылып еді, жаңа ғана әңгіме айтып 

тұрған бала мысық табан астында жоқ болып кетіпті. Оның 
орнында шәуілдеген кішкентай мақұлық тұр.

- Сен осы маңайдан мысықтың баласын көрдің бе? – деді 
ол, - Оның орнына сені жей салар едім, бірақ өте кішкентай 
екенсің.

- Сендер неге қит етсе, жеп қоямын деп қорқытасыңдар, - деп 
ренжіді балапан. Бәрібір мен сендерден қорықпаймын.

- Менің атым – Күшік.  Жалпы біздің,  иттер мен 

5

5

мысықтардың арасында бітпейтін 

жанжал бар. Сондықтан олардың  

балалары да бір-бірімен өш, - деп 

түсіндіруге тырысты кішкентай 

күшік.
Ол екеуінің татуласқанын көрген 

бала мысық тығылып жатқан 

жерінен шығып, қастарына келді.

- Мен әлі жаспын, бұл аулада сен-

дерден басқа ешкімді де танымай-

мын. Ендеше, дос болсақ қайтеді? 

Үлкендердің арасындағы дау-

6



жанжалдың бізге не қатысы бар? – 

деді Балапан.
- Мен қарсы емеспін, - деп бала 

мысық қуанып кетті. Бала күшік   

иығын қиқаң еткізді. 

Дәл осы сәтте аулада  ең бойы 

биік саналатын түйеқұс секіре аттап 

үш достың жанына жетіп келді. Бір 

ғажабы, Балапан бір қараса қалған 

екеуі жоқ болып кетіпті. Ол сасқанынан өзі шыққан жұмыртқаның жарты қабығын қазан ұқсатып аударып тастады да асты-на кіріп кетті.

7

8

Балапанның қаздардан қалай қорыққаны жай-
лы журналдың келесі санынан оқисыңдар...

6



Жоғарыдағы суретке қарап, төмендегі суреттердің 
артығын тап

Ойнайық та, ойлайық! 7
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Асханадағы заттардың атын жоғарыдағы 
торкөздерден тауып, сызып шық!
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Жақан Смақов

Сылдырмақ
Сылдырмақ
Сылдырлап,
Бесікте 
Тұрады.
Бөпешім 
Былдырлап, 
Сылдырмақ
Ұрады,    
Бас салып,
Қолға алып, 
Ауызға салады. 
Сол кезде 
Сылдырмақ 
Сөйлемей 
Қалады.

9



«Мен де сарбаз болам»,- деп,
Мақтанады Манарбек.
Тұмшаланып жүреді,
Суық тиіп қалар деп.

Қып-қызыл боп құлағы,
Төмен қарап  тұрады.
Дәл осындай баладан,
Қандай сарбаз  шығады?

-Тез ержетсең не етер ең?
Сұрақ қойдық Оспанға.
Деді:
-Ұшып кетер ем,
Жұлдызы көп аспанға.

-Оралмас па ең сонда сен,
Арман билеп санаңды?
-Жерге қайтып қонбас ем,
Сағынам ғой анамды...

Оспанның жауабы

Манарбек
Бала мінез10



Анау – Жайық өзені,
Анау жатқан – Атырау.

Бәрі сенің өз жерің,
Өз суларың, батыр-ау.

Туған жердің тынысын
Ұққын орман нуынан.

Алтынды Алтай – шығысың,
Қыран ұшқан шыңынан.

Оңтүстігің – Алатау,
Биіктерін қар басқан.

Алатауда ақ отау,
Алматыға жалғасқан.

Жерің түгел бақша-бау,
Соны сүйіп өс, ұлым.

Бір жағыңда – Ұлытау,
Өр жағыңда – Есілің.

Жер қабылдап таң нұрын,
Береді елге байлығын.
Осы жердің барлығы –

Қазақ жері, ай-күнім.

Қазақстан картасы 

Тұманбай Молдағалиев
Туған жерім менің 11



Жұмбақтар

Әрі қызыл, 
әрі тәтті, 

Татқан жанды 
таңырқатты. 

3
Жер астын-

да жез қазық, 
Жеуге болар ас 

қазық.

Көк 
лағым 

көгенде тұрып 
семіреді

4

Қауын, 
қарбыз дей алмайсың,

Піскенмен, жей алмайсың.
Жарғаныңмен, қап-қатты,

Ал асқанда, тәп-тәтті. 

2

12

1

1 Асқабақ, 2 қарбыз, 3 алма, 4 сәбіз.



  ЖаңылтпаштарЖаңылтпаштар

 Үш кіші ішік піштім,
 Бес кіші ішік піштім,
 Неше кіші ішік піштім?

Үміт түбіт түтті,
Түбітті түтіп бітті. 

Арқада алты арқар бар,
Қырқада қырық арқар бар.
Қырық арқарда ақ арқар бар.
Алты арқарда марқа арқар бар.

Бар, май шайқа, 
Байқа, жай шайқа.

Шын еңбекқор - өрмекші, 
Өрмекші - шын өрнекші.

13



Құрметті балақайлар!
Қызыл кітапқа сирек кездесетін және азайып бара 

жатқан жануарлар мен өсімдіктер тіркеледі. Балалар-
ды таби ғатты аялай білуге, оның қам қоршысы болуға 
тәрбиелейді.

Қаратау арқары - Қазақс тан да тек 
Қаратауда ғана ме кен дей  тін болғандықтан 

Қаратау ар қа  ры деп аталады.

ҚЫЗЫЛ КІТАП

14



Барыс - Қазақстандағы ең үлкен жа-
байы мысық. Жоңғар Алатауы мен Ал-
тай дың биік тауларында ме кен дейді.

Қызыл  қасқыр —  Қа зақс тан аумағын-
да жойылып кетуі  ықти мал жыртқыш.  
Жоң ғар таулары мен Алтай тауларын ме-
кен еткен .

15



Отбасы
Отбасымыз – құт мекен
Оттай ыстық ұямыз,
Балапандай шүпірлеп
Ұямызға сиямыз.
Жанұяны саялап
Бақытты күй кешеміз,
Ата-анамыз аялап
Азамат боп өсеміз!

Баянғали Әлімжанов

Ата
Менің атам ақылды
Бізге бата береді,
Арқасына мінгізіп
Аттай шауып, желеді!

16



Ана
Нұрын төккен мейірлі
Жақсы көрем анамды,
Бөбегім деп сүйгенде
Мөлдірейді жанары!

          Әже
Менің әжем әдемі
Алақаны аялы,
Біз даладан келгенде
Күліп құшақ жаяды.

Әке
Менің әкем еңбекқор
Асқар таудай тұлғасы,
Балалардың тірегі
Жақсылардың жолдасы!

17



Түлкі, Қоян және Әтеш
Орманда түлкі 

мен қоян өмір сүріпті. Түлкінің 

үйшігі мұздан, ал қоянның үйшігі 

ағаштан болыпты. Көктем келіп, күн 

жылынғанда түлкінің үйшігі, әрине, 

бірден еріп кетіпті. Жаураған 

түлкі қоянға келеді.

Иттер қоянның үйіне келеді.
— Жексұрын түлкі, шық үйден!

— Шықсам шығайын! Мен далаға шықсам, сазайларыңды 
беремін, - дейді түлкі айқайлап. 

Иттердің үрейі ұшып, қашып кетеді.  
Қоян әбден шаршап, жылап келе жатқанда алды-

нан аю шығады.

— Қоян, қоян! Мені үйіңе кіргізші, жылынып алайын, - дейді.
Жылпос түлкі осылай алдап-сулап, аңқау қоянның үйшігіне кіріп алып, ақыры оны үйінен қуып шығады. 

— Қоян-ау, 
не болды? Сонша неге 

жылайсың?
— Жыламағанда қайтемін? Түлкінің 

мұз үйі еріп, менің  үйімді тартып алды.
— Жылама! Мен ол оңбағанды қуып 
шығамын.

— Жо-оқ! Қуып шыға алмайсың. 
Иттер де қуып шыға алмады.

— Көресің, 
қуып шығамын. 

Аю үйшіктің алдына 
келіп:
 — Сұмырай түлкі, бо-
сат үйді! — деп ақырады. 

Түлкі болса  саспай:
— Шықпаймын. 

1

2

Қоян жылап келе жатып, иттерге кездеседі.— Қоян, не болды саған? 
Неге жылайсың? — Қалай жыламайын? 

Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, 
менің  үйімді тартып алды. 
Енді міне, далада қалдым. 

— Жылама! Біз ол оңбағанды үйіңнен қуып шығамыз! 

3

4

5
6

Ертегілер елінде18



Түлкі, Қоян және Әтеш
Шықсам быт-шытыңды 

шығарамын, - деп қорқытады. Аюдың 

да үрейі ұшып кетіп қалады.  

Амалы құрыған қоян тағы да жылай баста-

ды. Қараса, жанынан алтын айдарлы әтеш 

өтіп барады екен. Қолында күмістей 

жарқыраған шалғысы бар.

— Қоян, қоян! Неге жылап 

отырсың? — деп сұрайды.

— Жыламай қайтемін? Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, 

менің үйімді тартып алды.

— Жылама! Мен оны қазір қуып шығайын!

— Жо-жоқ! Қуып шыға алмайсың!  Оны иттер де, аю да қуып 

шыға алмады.

— Жүр, көрсетемін оған!

Екеуі үйшік жанына келеді. Әтеш дауыстап 

өлең айта бастайды.

Қоян жылап келе жатып, иттерге кездеседі.— Қоян, не болды саған? 
Неге жылайсың? — Қалай жыламайын? 

Түлкінің мұз үйі еріп кетіп, 
менің  үйімді тартып алды. 
Енді міне, далада қалдым. 

— Жылама! Біз ол оңбағанды үйіңнен қуып шығамыз! 

7
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— Шөп шабамын, 

шөп шабамын! Түлкіні іздеп 

табамын. Қоянның үйінен шықпаса, 

оны да шалғынша шабамын!

Түлкі қорқып кетіп: «Қазір 

шығамын, қазір шығамын», — 

дейді.

9

Аман-сауын-

да қаша жөнеледі. Сөйтіп, 

қоян ержүрек әтештің көмегімен 

қайтадан өз үйінде тұра бастаған 

екен.

11

— Шөп 
шабамын, ша-

бамын! Түлкіні іздеп 
табамын. Қоянның 

үйінен шықпаса, оны да 
шалғынша шабамын! — деп 
Әтеш қайта әндете бастайды.
Түлкі сасқалақтап: «Қазір-

қазір, тұра тұршы, тұра 
тұршы!» - дейді. Әтеш әнін 
үшінші рет қайталай 

бастайды. Түлкінің 
зәресі ұшып 

кетеді. 
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Сурет салу сабағы

Жоғарыдағы сандарды ретімен орналас-
тырып, сурет салуды үйрен!
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Сөз-сандық22
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Торкөздерді толтырып, 
сандықтың ішіндегі сөзді тап!
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Бұлар қайда тіршілік етеді?

Сәйкесін тап!24
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Сиқырлы қарындаш
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Ең әдемі кұстар

Сен білесің бе?

Қоқиқаз -  
дүние жүзіндегі бойы ең 
биік және аяқтары мен 

мойны ұзын құс.

26

Тауыс
Қауырсындары мың 

құбылған сұлу әрі тәкаппар 
құс. Мекен ететін жері 

-Оңтүстік Азия.



Балықшы құс
Ашық түсті, тұмсығы ұзын, 

шағын денелі құс. 

Аққу  – иiлген ұзын мойын
ды, ақ қауырсынды  киелi  құс.

27



Қуыршақ

Әнші балапан28
Әнін жазған: Қонысбай Әбіл
Сөзін жазған: Рамазан Тышқанбаев



Сөйлемейсің сен неге,
Тілің жоқ па, қуыршақ?
Жуынбайсың сен неге,
Кірің жоқ па, қуыршақ?

          Қайырмасы:

Біз күлгенде күлмейсің,
Аңқаусың ба, қуыршақ?
Бізбен бірге жүрмейсің,
Жалқаусың ба, қуыршақ?

Аяғың бар неге сен,
Жүре алмайсың, қуыршақ?
Жұмсағанда неге сен,
Тіл алмайсың, қуыршақ?

           Қайырмасы:

Қуыршақ
29



Қойларды қасқырдан құтқару үшін әріптерді ретімен қойып, мақалды тап!
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Ойлан, тап!30
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Көбелекті өрнектеп боя!
31



МЕН СУРЕТШІ БОЛАМЫН

Нұрайым Қазихан,
Астана қаласы, 

«Әдемі» балабақшасы.

Амина Нұржан,
Астана қаласы,

 «Балдаурен» балабақшасы.

Ерасыл Жәнібек,Астана қаласы, «Мөлдір» балабақшасы.
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Еркеназ Әбуғали,
Астана қаласы, 

«Кәусар» балабақшасы.

Мағауи Еркебұлан,
Астана қаласы, 

«Айгөлек» балабақшасы.

Тұрғымбекова Аяулым,
Астана қаласы, 

«Еркетай» балабақшасы.
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Қосындысын тап!
34



Екі айда бір рет шығатын 
бүлдіршіндерге арналған 

журнал

Журнал Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және 

ақпарат министрлігінде тіркеліп,
24.04.2009 жылы №10074-Ж

тіркеу туралы куәлігі берілген.

Шығарушы
«Ш. Шаяхметов атындағы тілдерді 

дамытудың республикалық үйлестіру-
әдістемелік орталығы» РМҚК

Бас редактор
Қонысбай Әбіл

Редактор
Меруерт Шіменбаева

Корректор
Алмажан Қадырхан

Көркемдеуші
Сания Баубекова 

Редакция алқасы:
Ғалымжан Мелдешов

Редакциялық алқа төрағасы
Жанар Асанова

Редакциялық алқа хатшысы
Несіпбек Айтұлы

Ақын, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
Сұлтан Қалиев
Балалар ақыны

Толымбек Әбдірайым
Балалар жазушысы

Шайзада Мұхаметжанқызы
«Балалар әдебиеті» баспасының директоры

Аманжол Әлтай
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,

филология ғылымдарының кандитаты

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ 

МИНИСТРЛІГІ 
ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ ЖӘНЕ 

ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ЖҰМЫС
КОМИТЕТІНІҢ ТАПСЫРМАСЫ 

БОЙЫНША ШЫҒАРЫЛАДЫ

Мекенжайы: Астана қаласы,
Сауран көшесі. 7а

Тел.: 40-83-97
Эл.пошта: tilortalyk@mail.ru

Журнал «Полиграфкомбинат»
ЖШС-нде басылды.

  050002, Алматы қаласы, М. Мақатаев 
көшесі, 41.

Теруге берілген күні 24.06.2016 ж.
Басуға қол қойылған күні 27.06.2016 ж.

Қалпы 60x84/8. Қағазы офсеттік.
Шартты баспа табағы - 4.

Таралымы - 2000 дана.
Тапсырыс № 1621



Үлкен Алматы көлі



Күнбағыс дәнінен кірпі пішінін жасау

ШЕБЕР ҚОЛДАР

Кірпі пішінін жасау үшін негізгі материал ретінде күнбағыс 
дәндері пайдаланылады. Ал, қосымша материал ретінде ақ 
және қара түсті ермексазды аламыз.

Алдымен кірпінің денесін ақ не 
қара түсті ермексаздан жасай-
мыз.

Көзін қара түсті ермексаздан 
жасаймыз.

Күнбағыс дәндерін кірпінің ине-
сі есебінде қолдануға болады. 
Дәндерді кірпінің арқасына бос 
орын қалдырмай қадаймыз.
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