
1

Сәлем!

Балапанның басынан кешкендері 4

Балабақшамен қоштасу

Әнші балапан

Сен білесің бе?

Екі қоян, бір бегемот

Ойлан, тап!

Қазақтың ұлттық киімдері

Сурет салу сабағы

Жұмбақтар мен жаңылтпаштар

8

10

12

16

28

26

18

21

Қызыл кітап

30

32 Мен суретші боламын

МАЗМҰНЫ

3



Соңғы 
күндері  Ба     

лапанның басынан талай қы
зықты оқиғалар өтті. Ең бастысы, 

ол өзінің ортасын тапты. Олар ауланың ең 
шетіндегі тауық қораның ішінде тұрады екен. 
Сырттай бақылап қара ғанда тату өмір 

сүретіндері байқалады. 
Басшы лары биік ай дар  

лы,

Балапанның басынан кешкендері

Намыс

 
орақ тұм

сықты, ұзын си рақ ты Қы
зыл қораз екендігі айтпайақ байқалып  тұр. 
Қызыл қораз да өз бағасын білетінге ұқсай

ды. Басқалардың бәрінен ерте тұрып, аула ішінде әрі
бері маңғазданып жүреді. Кішкентай балапандарды жанынан 
шығармауына қарағанда оларды қорғау да негізгі міндетіне 

жататындығын түсіну қиын емес. 
Тауықтардың ішіндегі кішкентай  келген Ақ 

мекиен Балапанға ерекше іш тартып 
жүреді. Балапан да бұл 

мейірімге 
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жылы 
сезіммен жауап беруге 

тырысады. Бүгін де таңғы самалмен 
тыныстап, көлеңке ұзарып тұрғанда аулаға 

шыққан Балапан ешкімнің мазасын алмайын 
дегендей жанжағына көз салып ұзақ тұрды.
Оның әр қимылын бақылап жүрген Қызыл қораз әлдене есіне 

түскендей ойланып тұрды да, аяқтарын асыға басып көшенің 
басына қарай беттеді. Балапан оның кеткеніне қуанбаса, рен

жіген жоқ. Тек «енді немен айналыссам екен?» 
дегендей аула ішін аралай бастады. 

Жақындап барып қарап еді, тауық 
қораның маңдайшасы 

аласарып 

қалған 
екен. Балапан 

тығыздалып тапталған шөптің 
бойымен төбеге бірнеше рет шығып, 

қайта түсті. Кенет, өткенде Күшік айтқан: 
«Сендер, тауықтың балапандары, суда жүзе алмай
сыңдар», деген сөздер ойына оралды. «Сонда біз басқа
лардан кембіз бе?» деген сұрақ санасында жаңғырып 

тұрып алды. Ол қораның ең жоғары жеріне 
барып төменге көз тастады, әжептәуір 

биік екен. 

5



Алғашында 
жүрексініп қалғанымен 

«Біздің жүзе білмейтіндігіміз 
қорқақ тығымыздан екен ғой» деп 

ойлағанда қатты намыстанды. Балапан сәл 
шегініп барды да нар тәуекел деп төменге бір

ақ секірді. Қысқа қа наттарын бірер 
қағып та үлгермей та қыр жерге 

кеу десімен соғылды. 

Көзін 
бір ашып 

қараса ау ла іші азанқа
зан шуға толы екен. Әсіресе Ақ мекиен 

жан дауысы шыға қытқыттап, «Бәріне 
сен кінәлісің!» дегендей Қызыл қоразға төніп

төніп қояды. Ол да өз айыбын мойындағандай қар
сылық көрсете қойған жоқ.

Ушу үдей түсті. Иттің үргені, мысықтың мияу
лағаны естілгендей болды. «Мен ақыры 
ұштым ғой, енді жүзуді де үйренемін» 

деп ойлады Балапан...

ЕРТЕГІМІЗДІҢ  ЖАЛҒАСЫНДА  БАЛАПАННЫҢ  ҚАЛАЙ 
АДАСҚАНДЫҒЫ  ЖАЙЛЫ  ОҚИСЫҢДАР.
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Қошақанның шөпке 
жетуіне көмектес
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        Айыр қалпақ 
       Аса қымбат матамен тысталып, іші 

не жұқа киіз немесе қалың мата салынып, 
сырылып тігілетін ер адамдардың бас 

киімі. Сыртына өсімдік тектес өрнек са-
лынып, алтын жіппен зерленеді. Оны ертеде хан-сұл-
тандар салтанатқа киетін болған. Қазір оны құрмет-
ті адамдарға сыйлайды. 
 

Сәукеле 
 Ұзатылатын қыз-қалыңдық киетін ғұ-

рып тық киім. Оның сом күмістен құйылған 
төбесіне үкі тағылып, маңдайына жақұт 
қондырылады. Екі жақтауына моншақтан 
салпыншақ өріледі, төбесінен жерге дейін 
төгілген ақ желек жабылады. 

 Кебіс мәсі 
 Мәсі - өңделген жұқа теріден қо-
нышына ою салынған, табансыз, ұл-
тансыз, негізінен үйде киілетін жеңіл 
аяқ киім. Кебіс – табаны қалың, өкше-
сі биіктеу, сыртына түрлі өрнектер 
салынып тігілетін, мәсінің сыртынан 
киюге арналған аяқ киім. 

Қазақтың ұлттық киімдері
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Ішік 
 Сырты матамен тысталған, түрлі аң 
терісінен жүні ішіне қаратылып тігіл-
ген қысқы сырт киім. 

Шапан 
  Қалыңдықтың сырт киімі. Асыл ма-
тадан алтын жіппен зер салынып, 
өрнектеліп тігіледі. Етегіне өсімдік 
тектес өрнектер кестеленеді. 

Кимешек 
  Егде ейелдер киетін бас киім. 
Көкіректі жауып тұратын тұтас 
матадан тігіледі. Жағасы, өңірі 
оқаланып кестеленеді. Төбесіне 
сәндік үшін күндік сияқты ақ мата 
оралады. 

Тақия 
  Биіктігі 10-15 см. мөлшерінде 
дөңгеленіп тігілген, қыздар киетін 
үкілі тақия. Жиегіне ою салынады.
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Сурет салу сабағы
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Ақтөске барлық сүйектерді табуға 
көмектес!

РЕБУС


+
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Жұмбақтар

(Сызғыш, ұшақ, бағдаршам, зебра, күн, жұлдыз)

Жұқа тақтай бөлшегi,
Ұзындықтың өлшемi.  

Құстан аумайды,
Көкте заулайды.  

Үш көздi батыр,
Жолды аңдып жатыр.  

Түрi жылқы бейнесi,
Жолақ-жолақ жейдесi. 

Үлкен алтын табақтан,
Әлемге нұр таратқан.

Күндiз бiлiнбейдi,
Түнде күлiмдейдi. 

12



Жаңылтпаштар

Ақ тай ақ па?
Қара тай ақ па?

Сорпа іштік,
Сорпа ыстық,
Сондықтан,
Қорқа іштік.

Көп-көп көк жеп,
Келді көжек.

Жабайы маралдар бар,
Араларында жаралы
 маралдар бар.

Төсек үстінде төрт бөрік,
Төртеуі де көк бөрік.

Ғарышкер ұшты ғарышқа.
Ғарышқа ұшты ғарышкер.
Айтшы, ғарыш алыс па?

13



1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2
2

5

3

3

3
3

3

3

4

4

4

4

4
4

5

5

5

55

9

5
6

6

6

6
6

6

7

77

7

77

7

8
8

8

8

8
8

8

99

9

9
9 9

9

9
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9 7 5
4 2

1 3 5
6 8 10

Жоқ сандармен толықтырып жаз!

Геометриялық фигуралардың әр қатарын 
реттік санына сәйкес бояп шық!
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5

8

Жоғарыдағы геометриялық фигуралар төмендегі
 ойыншықтардың қайсысына сәйкес келетінін анықта!

Екі бірдей гүлді тауып, боя!
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ҚЫЗЫЛ КІТАП

Таймень – албырттар тұқымдасы. 
Қазақстан да Ертісте, Бұқтырма су қоймасында 
және оларға құятын Қалжыр, Күршім, Үлбі, Ұба 
өзендерінде кездеседі. Ұзындығы 1 метрдей, сал-
мағы 3-15 килограмм. Топтанбай, жеке тіршілік 
етеді.

Сылан – албырттар тұқымдасына жататын 
балық.

Қазақстанда Ертісте, Зайсан, Бұқтырма су  
қоймаларында кездеседі.

Салмағы 3-12 килограмм. Оның еті дәмді, өте 
нәзік, тағамдық құндылығы жоғары. Еті қылта-
нақсыз, жұмсақ.
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Арал бекіресі – Каспий және Арал теңіз-
дерінде кездеседі. Олардың денесінің ұзындығы  
2 метрден астам, салмағы 10-30 килограмм, 
кейде 80 килограммға жетеді. Бекіренің тұм-
сығы қысқа, доғал не сүйрік болады.

Ақбалық – жыртқыш балық.  Қазақстан-
да көбінесе Каспий теңізінде кездеседі. Денесі 
ұзын, басы сүйір, аузы үлкен, тістері өте 
майда. Желкесі мен арқасы көкшіл сұр, бүйірі 
мен бауыры күмістей аппақ болады.  
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Мына суретте шеңбер ішінде
гі сөздердің бірінші әрпі түсіп 

қалған. Берілген сөздердің бәрі
не ортақ сол әріпті тауып, ор

нына қой.
ір

не

ер
ік

ойыл

ырық

еркеүйек

өздік

уық

алақ

ай

ақ
а

ел

Ойлан, тап!

Суреттегі тасбақаның өзіне сәйкес көлеңкесін тап!
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Суреттегі үй жануарларын өз төлдерімен жұптастырып 
орналастыр!
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Ағашта неше сары, 
неше қызыл алма бар?
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Болат Үсенбаев

Ақыл құйып санама,
Ізгілікке баулыдың.
Ұмытуға бола ма
Балабақша әр күнін.

Кеше ғана әлжуаз
Еркесі едік әр үйдің.
Ата-анам болды мәз,
Оң-солымды таныдым.

Өзім өскен бұл мекен
Құйды нұрлы жарығын.
Өнеге етем, үлгі етем
Тәрбиеші тәлімін.

Балғын шағы бірге өтіп,
Бауыр басқан дос қанша!
Сау болыңдар, гулесіп
Мектепте бас қосқанша!

Балабақшамен  
қоштасу
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Суретте қандай жемістер мен көкөністер бейнеленген?
Оларды тауып, қатарындағы шеңберге:

жемістерді - «Ж» әрпімен, көкөністерді - «К» әрпімен белгіле!
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Суреттен тігіншіге және дәрігерге
 керек заттарды  сызық арқылы көрсет!
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Қадыр Мырза Әлі

 Көктем
Көктем келді, құс келді,
Күн ұзын, түн қысқа енді.
Көктем келді, су ақты,
Күннің көзі шуақты.
Көктем келді, гүл өсті,
Көбелектер гулесті.
Көңілді де келісті.
Көктем келді келісті.
Көктем келді іс келді,
Күн ұзын, түн қысқа енді.

 Жаз
Жаз  да келді пейілді,
Жан-жануар сейілді.           
Жаз  да келді аптапта   
Жан-жаққа ұшты бақбақ та.
Жаз да келді найқалып,
Жатыр егін жайқалып.
Жаз да келді шаттанып,
Жұмыла іске аттанып,
Тындырып бар жұмысты,
Тоя жедік жемісті.                
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Күз
Күз де келді, күз келді,
Күдерін жаз үзгенді.
Күз де келді, күз келді,
Көкте бұлттар жүзді енді.
Күз де келді, күз келді, 
Құстар мекен ізденді.
Күз де келді, күз келді, 
Қондырмады түзге елді.
Күз де келді, күз келді,
Керек оқу бізге енді.

Қыс
Қыс келді, қыс иықтап,
Қалды аюлар ұйықтап.
Қыс келді, қыс мұзқарлы,
Қыраулы да ызғарлы.
Қыс келді, қыс боранды
Қырат көрпе оранды.
Қыс келді, қыс мықты анық,
Қайтсе де біз ықпадық.
Қыс келді, қыс уайым ба?
Қандық біздер ойынға!
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Балабақша бесігім,
Мәпелеген, тербеген.
Анамыздай аялап,
Ақылды бала бол деген.

Қайырмасы:
Балабақша базарым,
Балалығым – базарым,
Сен деп өстік, сенен білдік,
Әріп танып, жазып, сызу ғажабын.

Мейлі, қайда жүрсек те,
Бізге ыстық есімі.
Шақырады біздерді,
Мектеп – өмір есігі.

Қайырмасы:

Ойнап, тулап, шуладық,
Ойынға біз тоймадық.
Сәби, сезім балалық,
Бақшамызға қалдырдық.

Балабақша мекенім

Сөзі мен әнін жазған – Г.Жотаева

26 Әнші балапан
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Солтүстік Америкада қоңыр 
аюды гризли деп атайды. Бұл 

ірі денелі күшті аң. Оның сал-
мағы 500 килограмдай. Соған 

қарамастан ширақ қозғалып, 
тез жүгіре алады. 

Гризли

Көзілдірікті аюдың тұмсығын-
дағы қара түйнелер көзінің айна-
ласындағы  ашық түсті сақина-
лармен көмкерілген. Бұл дақтар 
алыстан қарағанда көзілдірік-
ке ұқсайды. 

Оның берік те ұзын тыр-
нақтары ағашқа өрмелеп, 
жартастарға көтерілуіне кө-
мек теседі.

Көзілдірікті аюлар онша ірі бол-
майды. Олар тек Оңтүстік Амери-
каның таулы ормандарын мекен-
дейді.

Көзілдірікті аю 

?

?

?

??

?

?

?

?
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Құрлықта ақ аюдан үлкен 
жырт қыш жоқ. Оның салмағы 
1000 килограмға дейін жетеді. 
Қалың ақ ұлпа терісі оны 
суықтан қорғайды. 

Ақ аюлардың өмірі кезбелікпен 
өтеді. Олар олжа іздеп Арктика-
ның шексіз мұзды жазығын ара-
лап жүреді.

Ақ аю

Панда – бұл кішкентай сүйкімді аюлар. 
Қытайдың кейбір таулы ай мақтарын 
ғана мекендейді. Та биғатта панда-
лар өте аз, сондық тан оларды қатаң 
қорғайды. 

Панда тек бамбуктың жас 
бұ тақ тарымен қоректенеді. 

Панда

Қоңыр аюлар – күшті және ақыл-
ды жануарлар. Қыс та өз апанын-

да ұйқыға кетеді. Солтүстік  
суық аймақтарда аюлар жар-

ты жылға дейін ұйықтауы мүм-
кін.

Қоңыр аюлар

?

?

?

?

?

?

?
?
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Бұдан ерте кездерде қалың ну орманда аңдарға арналған автобус  
жүріп тұрыпты. Оның шофері қоңыр аю екен. Ол әр кез таңертең ор
манның бір шетіндегі кәрі еменнің түбіне келіп тоқтайтын көрінеді. 
Сол арада жиналған аңдарды мінгізіп алып, орманның ішіндегі бара
тын жерлеріне тасып жүріпті. 

Сол кездегі автобустың ішінде  де қазіргідей билет сататын кондуктор 
болыпты. Бұл міндетті түлкі атқарыпты. 

Ол автобуста отырған аңдарға:
 Қадірменді жолаушылар, менің ескертуімсізақ  билет  алуды  
ұмытпаңдар,  деп хабарлап тұрады екен.
Ал автобусқа мінген аңдар Түлкінің осындай хабарлауынсызақ өз

дері билет алып жүріпті. Автобустың алдыңғы жағындағы үштөрт 
орын  кішкентай аңдарға арналыпты. Бұл орындарға үлкен аңдардың 
отыруына рұқсат етілмепті. Ал осындай тәртіпті бе гемот бұ зыпты. 

Бірде ол авто бус  тың аялдама сын да  кезек кү тіп тұрған аңдарды 
қағамаға ішке кіріп, әлгі кішкен тай аң дар

ға арнал ған орындыққа 
отырып алыпты. 

 Ал оның қасын
да  кішкентай аңдар 
түрегеліп тұрыпты.

 Қадірлі беге
мот, сіз кішкене 
аңдардың орны

на отыруға 
болмайты

Жеңіс Қашқынов

Екі қоян, бір бегемот
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нын білмейтін бе едіңіз? 
Ұялмай қалай ғана бала аңдарды тұрғызып қоясыз? Орынды боса

тыңыз,  депті түлкі. Бірақ бегемот үндеместен отыра беріпті.
Түлкінің бұл айтқан өтінішін тыңдамаған соң, қоңыр аю автобусты 

тоқтатыпты. Содан кейін ішінде отырған барлық аңдар болып, беге
мотты сыртқа түсіріп жіберіпті. Осыдан кейін бегемоттың автобусқа 
отыруына рұқсат етілмепті.

Осы орманда тұратын екі  қоян әрқашан автобусқа отырғанда билет 
алмайды екен. Екеуі бұрышқа тығылып тұратын көрінеді. Өздерінің 
түсетін жеріне келгенде есік ашылысымен, зыта жөнеледі екен. Бірде 
автобусқа мінген екі  қоянға  кондуктор ескерту жасапты. 

 Қояндар, неге билет алмайсыңдар? Ылғи да автобусқа кіріп 
алып, тығылып тұрасыңдар  да, есік ашылысымен, далаға қарай зып 
бересіңдер!

Келесі бір аялдамада автобустың  есігі ашылысымен, қояндар да
лаға қаша жөнеледі. Отырған аңдардың барлығы да:

 Қандай ұятсыз қояндар еді. Оларды ендігәрі автобусқа мінгізбеу  
керек,  деп айқайлайды. Біраз күн өткен соң, бұл оқиға ұмытылған 
болар деп, қояндар автобусқа мінеді.

Олар автобустың ішіне кірісімен, мынадай жайтқа тап болады: ав
тобустың алдыңғы жағындағы әйнектен  «Қояндар» деген жазуды 
оқиды. Оның астына мойындарын ішіне тығып ұрлана қарап тұрған 
екі  қоянның суретін көреді. Ал оның астында: «Қояндар билет ал
май автобусқа отырды. Бұлардың мұнысы ұят нәрсе, басқа аңдар, бұл   
екеуінен үлгі алмаңдар»,  деп жазылыпты.

 Екі қоян бірбіріне қарасып, көздері жыпылықтап, автобуста 
отырған аңдардың  көздеріне көрінбес үшін келесі бір аялдамада  ав
тобустан түсіп, орманның ішіне қарай қаша жөнеледі. 

 Содан соң кімдекім билет алмай, тәртіп бұзса, аңдардың бәрі  
оны: «Қоян»,  деп мазақтайтын болыпты. 

31



МЕН СУРЕТШІ  БОЛАМЫН

Томирис Темірова,
Астана қаласы.

Гүлім Кенже,
Шығыс Қазақстан облысы.

Олеся Александрова,
Петропавл қаласы.

32



Құралай Темірхан,
Шығыс Қазақстан облысы.

Айымгүл Ермек,
Астана қаласы.

Сабина Нұржанова,
Оңтүстік Қазақстан облысы.

33



− І

− Е

− Т

− М

− Ұ

−Р

− А

− Н

− Г

− Ж

− З

− Д

− Қ

ҚҰПИЯ СӨЗ
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 үй-
лестіру-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 докторы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ 

МИНИСТРЛІГІ 
ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ ЖӘНЕ 

ҚОҒАМДЫҚСАЯСИ ЖҰМЫС
КОМИТЕТІНІҢ ТАПСЫРМАСЫ 

БОЙЫНША ШЫҒАРЫЛАДЫ

Мекенжайы: Астана қаласы,
Сауран көшесі. 7а

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

Журнал «Полиграфкомбинат»
ЖШС-те басылды.

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

Теруге берілген күні 10.08.2016 ж.
Басуға қол қойылған күні 16.08.2016 ж.

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

Таралымы - 2000 дана.
Тапсырыс № 1686



Баянауыл



ШЕБЕР ҚОЛДАР

Қағазды ортасынан бүктейміз.

Осыдан кейін пайда болған 
үшбұрышты ортасынан тағы 
бір бүктейміз.

Үшбұрыштың бұрышта-
рын суреттегі секілді 
қайырамыз.

Мұрнын жасау үшін 
төменгі бұрышты
жоғары қарай қайыра-
мыз.

Енді қарындашпен күшік-
тің көздері мен мұрнын 
саламыз.

Қағаздан жасалған ит


