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Балапанның бақыты

Балапанның басынан кешкендері

Өткен жолғы төбеден құлау оқиғасынан кейін Балапанның әр қадамы қа-
таң бақылауға алынатын болды. Әсіресе, қызыл қораз ертеден кешке дейін 
жанынан екі елі ажырамайтын болып алды. Ол бір жаққа кете қалса, ақ 
мекиен сол сәтте-ақ қасынан табылады. Әрине, бұл «қамқорлық» Балапанға 
ұнай қойған жоқ. Қашып кетейін десе, ол да оңай шаруаға ұқсамайды.

Бір күні таңертең тауықтардың тарылары күнделікті мезгілінен кештеу 
шашылды. Соған байланысты ма екен, қызыл қораз жем берген адамдарды  
қуалап аула сыртына ұзап кетті. Балапан да сол сәтті пайдаланып, қамыс 
қоршаудың тесігі арқылы далаға жүгіріп шықты. Қора-қораны айнала зыр 
жүгіріп жүргенде, өз аулаларынан әжептәуір ұзап кеткен екен. Басында 
өзінің бостандыққа шыққанына қатты қуанғанымен, бөтен тауық қораларды 
кездестірген сайын бойын үрей пайда болды. Өзге қораздар өздері үшін 
жем шашылған жерге ешкімді де жолатпайды екен. Бұған көңілі қалған 
Балапан өзінің достарын есіне алды.
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Енді қайда барарын ойланып тұрғанда сыңғырлаған бір дыбыс естілді.  
Бұрылып қараса, тұсынан өтіп бара жатқан екі дәу дөңгелекті көрді. Олар 
қалай өздері жүріп келе жатыр деп таңырқаған күйде жақындаңқырап қа-
раса, екі дөңгелектің ортасында ұзын бойлы бір бала отыр екен. Сол бала 
аяғымен педальді басқан сайын дөңгелектер тезірек айналады. Бұның ве-
лосипед екенін Балапан қайдан білсін, осы көрініс Балапанға керемет әсер 
етті. Бойындағы үрей мен күдіктен табан астында арылып, дөңгелектің 
соңынан қалмай жүгіріп келеді. Өз мекендерінен ұзаған сайын у-шу көбейе 
түсті. Ол, әрине, өзінің көше бойына шығып кеткенін біле қоймайтын еді. 
Жан-жақтан  өтіп жатқан машиналар дауысы, басып кетердей  төніп келген 
көліктерді көргенде зәресі ұшып кетті. Өзі қуып келе жатқан  қос дөңге-
лектің қайда кеткені белгісіз. 

Балапан қателігін  жаңа ғана түсінгендей болды. Күнде алаңсыз ойнап 
жүретін ауласына аман жету арманға айналды. Қайда келгенін, қалай кел-
генін  білмей, қатты қорыққанан көзін тарс жұмып алды. 
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Осылай жанталасып жүргенде адамдар жүретін  ақ ала жолақтарға тап 
болды. Соның бойымен жүріп көріп еді, жаңағы абыр-сабырға қарағанда 
тыныштау екен. Осыны пайдаланып әзер дегенде жол жиегіне, жаяу жүр-
гіншілер жүретін жолға шығып алып, бір-ақ демін алды. 

Алайда өздерінің ауласын таба алмай ұзақ адасты. Қарны ашып, бос 
жүріс тен әбден шаршады. Кенет, жақын маңайдан таныс дауыстар естіл-
гендей болды. Жалт бұрылып қарап еді, өзіне қарай жанұшыра жүгіріп келе 
жатқан қызыл қораз бен ақ мекиенді көрді.

Балапан өзіне осы екеуінен жақын ешкім жоқ екендігін жаңа сезінгендей 
болды.

- Менің қателігімді, белместігімді кешіре көріңдер! - деді іштей тебіреніп.
Өзіне қатты ұрсатын шығар - деп қорқып еді, қызыл қораз да, ақ мекиен 

де құшақтарын айқара ашты. Дәл бұл кезде Балапаннан бақытты ешкім де 
жоқ еді.
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Қыркүйек келді, күз келді,
Табысып достар тіптен мәз.
Есейтті ептеп біздерді,
Ойынның туын тіккен жаз.

Өте де шықты үш айың,
Қанатын күндер тез қақты.
Қызықтап жаздың құшағын,
Айларға айлар жалғасты.

Соншама көп боп көрінген, 
Зымырап тоқсан күн де өтті.
Ұласты қимас сезіммен
Демалыс дулы, дүрмекті.

Каникул қысқа, кім білген,
Тез өте шыққан сыңайлы.
Ойынды қимай тұрдым мен,
Қосса ғой тағы бір айды!

Қыркүйек келді

Болат Үсенбаев



Ұлттық ойындар

Хан алшы

Ойынға 5-10 балаға дейін қатыса береді. Бұл ойынды ойнау үшін асық 
көп болуы қажет. Көп асықтың ішінен үлкенірек біреуін қызыл түске бояу 
керек. Осы асық «хан» болады. Алдымен, санамақ арқылы ойын бастаушы-
ны тағайындап алады. Осы бала асықтың бәрін уысына жиып алып, отырған 
балалардың алдына шашып жібереді. Қалғандары «ханның» қалай түскенін 
байқап отырады. Егер «хан» бүк, шік, тәйкі түссе, ойын бастаушы бала «хан-
ның» түсуіне қарай жақын жатқан асықтарды бас бармақтың көмегі арқылы 
сұқ саусағымен итере-ыршытып біріне-бірін дәлдей отырып тигізеді. Тигізген 
асықтарды өзіне алады. Осы арада «ханды» тек ең соңғы өзі сияқты жатқан 
асықпен атып алуға болатынын 
ұмытпаған жөн.

Ойын бастаушы басқа 
асықтарға қолымен не асықпен 
тиіп кетсе, ойынды жүргізу ке-
лесі балаға көшеді. Егер «хан» 
алшысынан тұрса, «ханды» әркім 
өз қолына түсіруге әрекеттенеді. 
«Хан» кімнің қолына түссе, сол 
бала жеңіске жетеді. Ойынды да 
жеңген бала бастайды.

Тақия тастамақ

Ойынға бірнеше бала қатысады. 
Балалар шеңбер жасап отырады. 
Жүргізуші шеңбердің сыртын айнала 
жүгіріп, біреуінің артына білдіртпей 
тақияны тастап кетеді. Егер сезіп 
қойса, жүргізушіні қуып жетуі керек. 
Ал жүргізуші қуған баланың орнына 
келіп тұра қалуға тырысады. Жүр-
гізушіге жете алмаған бала айыбын 
төлейді, өнер көрсетеді.
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Балалар теңдей екі топқа  бөлінеді. 20-30 қадамдай аралықта бір-бірлеріне 
қарама-қарсы қарап, қол ұстасып тұрады. 

Бірінші топ:
- Айгөлек-ау, айгөлек,
 Айдың жүзі дөңгелек.
 Ақ терек пен көк терек,
 Шауып алдым бәйтерек.
 Ақ терек пен көк терек,
 Бізден сізге кім керек?- деп 

хормен сұрайды.

Екінші топ:
- Айгөлек-ау, айгөлек,
 Айдың жүзі дөңгелек.
 Ақ терек пен көк терек,
 Шауып алдым бәйтерек.
 Ақ терек пен көк терек,
 Анау тұрған ... (бір баланың аты) керек!-деп хормен жауап береді. 

Аты аталған бала жүгірген күйі барып, қарсы топтың ұстасып тұрған қолда-
рын үзіп өтуі керек. Егер үзіп өтсе, сол балалардың бірін өзімен бірге алып 
қайтады, үзе алмаса, өзі сол топта қалады. Ойынның соңында қай топтың 
балалары көп болса, сол топ жеңімпаз болып есептелінеді. 

Оқтау тартыс

Бұл ойынды ойнау үшін ортаға 
екі бала шығады. Алдымен жерге 
сызық сызып, екеуі сол сызықтың 
екі жағына тұрады. Сонан соң 
оқтаудың екі ұшынан ұстап тарты-
сады. Кім сызықтан өтсе, жеңілген 
болып есептеледі. Ал күші басым 
болып, оқтауды тартып алған бала 
жеңіске жетеді.
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Нүктелерді қосу арқылы қандай сурет 
бейнеленгенін анықта!



11

Төмендегі заттардың ішінен темір заттарды қызыл 
қарындашпен, ал ағаштан жасалған

заттарды көк қарындашпен белгіліп шық! 



Оқығанда ішінен,
Ілім, білім аласың.
Сол білімнің күшімен
Өрге қанат қағасың.

         Өзінде бар күллі әлемнің дерегі,
                                              Іздегеннің табылады керегі.

Моншағым бар тал басында асылған,
Қып-қызыл бір маржан дерсің шашылған.

                                             Айтпағанмен ауызекі сөзіңді,
Айнытпастан көрсетеді өзіңді.

Былай кезде жұрт білмейді бағасын,
Ал ыстықта жанға рақат табасың.

Ақ қағаздың бетінде үнсіз тұрады,
                                      Оқығанның жағылады шырағы.

Бүбіш Тікебаева

Жұмбақтар
12

(Кітап, интернет, шие, айна, желдеткіш, жазу)



Жаңылтпаштар

Күрек тіреп бірі тұр,
Күрек күреп бірі жүр.

Доп теп,
Тек, дөптеп кеп теп.

Қолара қай арада?
Қолара қой қорада.

Ою ою ойым бар-ды, 
Ойналмастан ойын қалды. 
Орындалмай ойымдағы
Ойылмады ою-дағы.

Атты Сәт
Баптап бақты.
Атты сәтті сатты.
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Фариза Оңғарсынова 

Еркелесем, күлімдейтін,
ұрысқаны білінбейтін.
Маңдайымнан иіскеп менің,
«Құлыншағым, күнім!»- дейтін
әлемдегі ақылды адам,
бәрінен сол жақын маған!
Ол жанымда жүрсе, мен де
батырларша батылданам.
Жамандықтан сақтандырып,
жақсы ісімді мақтан қылып,
ақ мамамды мен әрқашан
жүрсем деймін шаттандырып.

  Ақ мамам

Бақша - біздің үйіміз
Бала бақша көрінді,
келіп қалдық, міне, біз.
Бақшамызда көңілді,
ән саламыз, күлеміз.
Жалықпаймыз мұнда түк.
әткеншек те тебеміз.
Тақпақтарды зулатып,
би де билеп береміз.
Апай әнді бастайды,
қосыламыз басқамыз.
Ешкім мұнан қашпайды,
үйіміз ғой - бақшамыз.

Бақша - біздің үйіміз

14 Жыр-жиһаз



Аймалаған, емдеген,
Ессе жұпар қырдан жел.
Мені аялап, тербеген
Ақ бесігім — туған жер.
Шақырады сағына
Сағым құшқан қырларым.
Күндей ыстық жаныма
Менің құтты құндағым!
Аялаған ұланын
Мынау байтақ думанды ел.
Тілегіңнен шығамын,
Қуантамын, туған жер!

Менің бесігім

Жазу білген балаға 
қарайтынмын қызығып.
«Хат жазшы, - деп ағама»,
баратынмын жүгіріп.
Кітаптарды қолға алып,
Үңілетін едім мен.
Оқи алмай қорланып,
Түңілетін едім мен.
Хат та жазам ал, міне,
Жалынбаймын ешкімге.
Оқып берсем әңгіме,
Әжем құштар естуге.
Жақсы оқуды үлгі еткен
Бала бол деп тіл алғыш,
Бәрін маған үйреткен
Ұстазыма мың алғыс!

Ұстазыма
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ҚЫЗЫЛ КІТАП

Нәзікқұйрық инелік - елімізде Сырдария өзенінің Арал 
теңізіне таяу су алабында ғана тіршілік етеді. Ол ерекше 
қорғауды қажет ететін жыртқыш жәндік. Өйткені 

ол басқа бунақденелілер мен масаны 
қорек етеді. Нәзікқұйрық инелік 

ғылымға тек   1979 
жылы ғана белгілі 
болды, толық 
зерттелген жоқ. 

                
 

Шолғыншы инелік - бұл 
инеліктің қанаттары біркелкі 
қалыпта болмай, бірі ұзын, бірі қысқа 
болып келеді. Ол едәуір ірі инелік: 
құрсағының ұзындығы     49-61 
миллиметрге дейін жетеді.
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Инеліктер



Көркемше-инелік - өзге инеліктерден 
қанатында ерекше белгінің болмауымен 
ерекшеленеді. Тағы бір өзгешелігі - басқа 

инеліктер тәрізді қанатын жайған 
қалпында қонбайды. Көркемше 

инелік көбелектерше қанатын 
құрсағынан жоғары жинастырып қонады.

                                  
Дала кергісі - 

Қазақстанда мекендейтін 
инеліктің бір түрі. Денесі 
ірі болғанымен қанаты жоқ. 
Дала кергісі шырылдамайды 
және қауіпті жыртқыш болып саналады. Оны Солтүстік 
Қазақстан, соған жақын аймақтардан ғана кездестіруге 
болады.
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18 Ойлан, тап!

Әріптерді цифрлардың ретімен 
орналастыру арқылы сөзді тап!
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  6     +     2     =  4     +     2     =
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Қосу амалы арқылы есептерді 
шығар!
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Бірінші құмырадағы өрнектерді қалған 
құмыраларға көшіріп салып шық!



                  

Тұрысбек Еділбаев

             Нан 
Ерте тұрып таңнан, 
Пісірді апам ақ нан. 
Кетер емес әлі, 
Таңдайымнан дәмі. 

                                                  Құрт 
                                                    Қатты құртты жейміз, 
                                                    «Дәмі қышқыл» дейміз. 
                                                    Салма артық күшіңді, 
                                                    Сындырасың тісіңді. 
        Қаймақ 
Балдан тәтті қаймақ 
Жегенім жоқ айлап. 
Жүрген шығар сақтап, 
Апам мені ойлап. 

                                                    Қымыз 
                                                        Жеңгем бие сауады, 
                                                        Ағам саба піседі. 
                                                       «Денсаулыққа дауалы», 
                                                        Деп үлкендер ішеді. 

        Шұбат 
Іркіт түстес түрі, 
Пайдалының бірі. 
Бойға берер қуат, 
Ішсем ем ғой шұбат. 

21Ас -адамның арқауы



Қастек Баянбай

Таң

Таңертең өздігінен оянып, төсегінен тұра қоятын бала қайда. 
Керіліп-созылып, ары аунап, бері аунап жатып алады.

Дегенмен, бүгінгі таң күндегідей болған жоқ. Малын сауып, дастарқа-
нын жайып қойған соң, әжесі немересінің бөлмесіне кірді. Кірсе, бала 
кереуетінде жатыр екен. Әлдеқашан оянып алыпты.

– Әже, мен ояндым, – деді еркелей сөйлеп.
– Жарайсың, құлыным. Өздігіңнен оянсаң – жігіт болғаның. Енді 

тұрып, салқын сумен жуынып кел. Сонан соң екеуіміз таңғы асымызды 
ішейік.

Бірақ бала «өздігінен» оянғанына енді өкінді. Әлдеқандай сылтау та-
уып, тағы біраз жата түскісі келді.

– Мен қарғып тұратын едім, әже, екі аяғым әлі оянбай жатыр,– деді 
өзінің тапқырлығына масаттанған түрмен.

– Әй, құлыным, о не дегенің. Адамның өзі оянғанда, аяғы ұйықтап 
жатушы ма еді. Сен мені өйтіп алдай алмайсың,– деп күлді әжесі, сау-
сағын шошайтып.

Оқыста ойлап тапқан қулығы іске аспаған немере аяғын еріне басып, 
аулаға шықты. Асықпай айналасына көз жіберді. Ең алдымен байқаға-
ны, үстіне ыдыс-аяқ, ішіп-жем қойылған дөңгелек үстел болды. Демек, 
бүгін таңғы асты әжесі екеуі кәрі емен саясында отырып ішеді.

Баланың ұйқысы шайдай ашылып, көңілі жадырады. Кішкентай кезі-
нен көзі үйренген ауласы кенеттен жарқырап кеткендей. Бір өзі бір 
баққа бергісіз, атан түйенің беліндей жуан қарт емен селт етпейді. Бүкіл 
аулаға жайылған иір бұтақтары керіктің мойнындай. Ондағы шөп-ша-
лаңнан тоқылған құс ұялары балалардың ағашқа іле салған жүн қолғап-
тарынан айнымайды. Жапырақ арасында шықылық атқан шымшық, 
торғайлар қайшыласып жүр. Құйқылжыған бұлбұл әуені естілгенмен, 
өздері көріне қоймады. Еменнің ұшар басына қонып алып, бір қалып-
ты үздіксіз шақырған көкек үні кісіні маужыратып, ұйқысын келтіреді. 
Еменнің асты тақтайдай тегіс, шағын ойын алаңы сияқты. Бітік өскен 
майда көгалы жерге төселген қалың кілемдей, басқан жерің былқ ете 
түседі.

Әжесі мен немересі үстелдің бір шетіне ғана жайғасып, алдарын-
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дағы астан дәм татып үлгергенше, бір жақтан шиқылдап шыға кел-
ген шөжелер шұбырып бері қарай жүгірді. Шырпыдай ғана қызғылт 
сирақтарының қалай сынып кетпейтініне қайран қаласың. Емен жа-
пырақтарының арасынан ұшып жерге қонған торғайлар шөжелер-
мен араласты. Бұларға іле-шала бір топ шымшықтар мен кептерлер 
қосылғанда, ала-құла құстар тобы көбейіп кетті. Асыранды құстан 
айыр масы аз мына кептерлер мен шымшықтар бұл үйдің адамда-
рынан үркуді әлдеқашан ұмытқан. Осындайда қолдан қоректеніп, 
дәндегендер мойындарын созып, дастарқан жаққа қарағыштай береді. 
Тіпті кейбіреуі бос тұрған орындықтың арқалығына қонып, тұмсығына 
бірдеңе ілінгенше зорға шыдап отыр. Шиқылдаған сары ауыз шөже-
лер жерді шұқылап, жорғалап жүр. Осының бәрін бақылап отырған 
бала өзінің таңғы ас үстінде екенін есінен шығарып алған секілді.

– Құлыным, тамақ алсаңшы. Өзің танитын құстарың ғой,– деп 
әжесі ескерте берген соң, кеседегі салқындап қалған шайын омырауы-
на шашып-төгіп шалқайып жұта салды.

– Әже, бұлардың қарны ашқан шығар.
– Өзіміздің балапандар болмаса, басқалары өз қоректерін өздері 

тауып жейді.
Әжесі күні бұрын суға жібітіп, дастарқан шетіне әкеліп қойған та-

бақтағы тарыдан қолымен бір көсіп алып, тақыр жерге шашып жі-
береді. Құстар жапа-тармағай жемге ұмтылды. Итерісіп, қағысып 
қалғандары да бар.

– Әже, мен де жем шашайыншы.
– Шаша ғой, құлыным. Сенің қолыңнан да дәм татсын қонақта-

рың.
Бала әжесінен көргенін істеді. Бірақ бұл жолы құстар жаңағыдай 

қомағайланған жоқ. Тарыны асықпай шоқып алып, жайлап жұтады.
– Әже, қонақтарға әртүрлі тамақ беруіміз керек емес пе.
– Ендеше бұл мешкейлерге алдыңдағы ақ ірімшіктен шаш. Бөкпен-

нің қалғанын қотара сал, – деді әжесі ешқандай қарсылық білдірмей.
Біртіндеп жан-жаққа бытырай бастаған құстар жаңадан шашылған 

жемге қайтадан оралды. Үстелге шынтағын тіреп, төбелерінен төмен 
қарап отырған бала осыларды санап көрейінші деп бірнеше рет оқтал-
са да, онысынан ештеңе шықпады. Бір орнында байыз тауып тұрмай-
тын сапырылысқан құстарды санау қиын екен. Бірақ бала оған бола 
өкінген жоқ. Мейлі, көбейе берсін деп ойлады.
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Әнші балапан

Сөзін жазған: Н.Оразов
Әнін жазған: М.Тналин

Тұлпарым менің тыншымай
Елеңдеп бәйге күтеді.
Сезімталдығы  сыншыдай,
Сағымға  самғап кетеді.

Қайырмасы:
Тұлпарым менің жүрегім,
Жер тарпыған тыпыршып,
Сабырым талған білегім,
Ауыздық тартқан тұқыртып.

Тұлпарлық мінез қанымда,
Тулайды тентек  асаудай.
Жел сезім  ойнап жаныңды,
Сүзе де тартар бас алмай.

Тұтанып, тулап тұлпарым,
Елеңдеп  алып қашқанда,
Қалдырып жерде жыр шаңын
Кетемін самғап аспанға

Қайырмасы:

Тұлпарым
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Көбелектер

Көбелектердің аяқтары әлсіз болып келген
діктен, оларды қолмен ұстауға болмайды. Өйт
кені адамның саусақтары олар үшін улы болып 
саналады.

Көбелектердің ең нашар дамыған мүшесі көз. 
Олардың көру қабілеті өте нашар.

Қазақстанда көбелектердің 3000нан астам түрі 
кездеседі. Олардың  ең үлкендері 3,5 сантиметрге 
жетеді.

Көбелектер жиырма бес градустан жоғары 
температурада өмір сүреді.

28 Сен білесің бе?



Көбелектер дәмді аяқпен сезеді. Егер олар шы   
ры нның үстінде тұрса, дәмін бірден сезеді де оның 
дәмі ұнаса мүйізшесін алдыға бұрып шы рынды іше 
бастайды.

Көбелектердің денесі мен қанаттарындағы  
өте ұсақ түрлітүсті ұнтақтары оларға әдемі 
өр нек салып тұрады.

Көбелектердің қанаттарын жауып тұрған нә
зік ұнтақты қабаты тез зақымданады. Ол тек 
әде   мілікті ғана бұзып қоймайды, көбелектер 
со  ның әсерінен ұша алмай қалады.

Көбелектер  бірнеше апта, тіпті бірнеше сағат 
қана өмір сүре алады. Көп жасайтын көбелектер 
де болады. Олар 1 жылға дейін өмір сүреді. 
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Ақ лақ пен Қара лақ әрі жүгіреді, бері жүгіреді. Жан-жағына алақ-жұлақ 
қарайды. Мына жағы - қалың шілік, ана жағы - қалың бау. Маңайда ешбір 
қой-ешкі көрінбейді. 

- Сен Ақ лақсың, түк білмейтін ақымақсың. Мені әрлі-берлі сүйреп 
жүріп, ақыры адастырдың. Жаның барында қойды тауып бер! - деп, Қара 
лақ Ақ лақты бүйірден бір түйіп кеп қалады. Қара лақ бір күн бұрын 
туған еді. Ол Ақ лақтың ағасы саналатын. Денесі шымыр, жұп-жұмыр, 
маңдайында екі мүйізі бар. Өзі барып тұрған сотқар еді. Ақ лақты «ба-
уырым екен» деп аямайтын. Қит етсе «Ақ лақсың - ақымақсың» деп ма-
зақтайтын. Ашуланса болды, мүйізімен бүйірден түйіп қалатын. Өзі және 
жалақор болатын. Бағана: «Бә-ә, бә-ә! Мына жердің шөбін қара-а!» - деп, 
қалың шіліктің ішіне бастап келген де өзі болатын. Енді адасқан соң, Ақ 
лақты жазғырып тұр: 

-  Ақ лақ - ақымақ! Жаның барда түс дейім алға! - деп, зекіреді Қара лақ 
тағы да. Ақ лақ әрі ойланады, бері ойланады. Жүрген-тұрған жерлерін 
еске алады. 

- Ұзап кеткен қойды қалай табамыз. Кім біледі, ендігі тау асып, жайлау-
ға жетіп те қалған шығар. Ал жайлауға барар жолды табу да оңай емес. 
Сонда да жол кесіп көрейін. Бірақ саған айтатын сөзім бар, ешкіммен егес-
пейсің, айтқанымды істейсің. Осыны орындамасаң, адасып өлеміз, - дейді 
Ақ лақ. «Өлеміз» деген сөзді естігенде Қара лақ үрейі ұшып қорқып ке-
теді. Қанша тентек болғанмен, Ақ лақтың тілін алуға уәде береді. Ақ лақ 
жол бастап, алға түседі. Қалың шөпті олай-бұлай жапырып жүріп оты-
рады. Алдынан жыра кездессе - секіріп өтеді, тас кездессе - қарғып өтеді. 
Сөйтіп, екеуі бір кезде тау дың етегіне ілінеді. Ойда жоқта алдарынан бір 
Түлкі шыға келеді. 

- Түу, өзің бір аппақ қардай, әдемі лақ екенсің. Ағаң да әдемі. Шаршап 
қалған шығарсыңдар. Біздің үйге соғып, дәм татып кетіңдер. Менің де 
өздеріңдей екі балам бар, бірге ойнайсыңдар, - дейді Түлкі. Ал өзі ішінен: 
«Ақ лақ кішкентай екен. Қапысын тауып, осыны жәукемдейін. Бірақ 
мұны көрген ағасы қорқып, қашып кетеді-ау!» - деп ойлайды. Не айтаты-
нын күні бұрын ойлап қойған Ақ лақ былай деп, тіл қатады: 

- Түке, әнеки, ана төбенің басында, қара тастың қасында, бізді касқыр 
күтіп отыр. Ол Қара лақ екеумізді қонаққа шақырып еді. Сізге еріп кет-
кенімізді көрсе, ашуланады ғой. Қасекеңнің кәрі қатты. Мүмкін өзіңіз де 
бізбен бірге жүрерсіз.

- Жарайды, ендеше. Жүре беріңдер, мен арттарыңнан барармын, - дейді 
де, Түлкі бір қулық ойлайды. Бір кезде алдарынан тайыншадай көкжал 

Екі лақ
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Қаскыр кез бола кетеді. Ол аузын арандай ашып, бірден екі лаққа тап бе-
реді. Қасқыр ды көрген Түлкі сайға қарай зытады. 

- Қарным ашып келе жатыр еді, мұндай жақсы болар ма! Мен қазір сен-
дерді жеймін! - дейді Қасқыр. 

- Қасеке, әнеки, ана төбенің басында, қара тастың қасында, бізді Арыс-
тан күтіп отыр. Ол таудағы жортқан аң, ұшқан құс атаулыға патша болу 
үшін кеше осында келіпті. Ертеңгі асына екі бұзау, түскі асына екі лақ, 
кешкі асына екі қозы жейді екен. Сіздің мына қылығыңызды көрсе, ол 
бұлқан-талқан боп ашуланып жүрер. Тіпті, өзіңізді жазым етер, - дейді Ақ 
лақ. 

 Қасқыр қатты сасқалақтайды, әрі-бері алақтап тұрады да: 
- Бәлесінен аулақ. Бар, жандарыңның барында кетіңдер, түге! - деп 

жөнімен жүре береді. 
 Жүгірген бойымен екі лақ бір таудың басына шығады. Тауға шығып, ай-

налаға қараса, тауды бөктерлей бір қора қой қаптап жайылып келеді, қой-
дың артында астында аты бар, қасында иті бар қойшы 
келеді. Қойды көргенде есі шығып қуанғаннан екі 
лақ «Бә... Бә» деп маңырап қоя береді. 

Шопан ата жол бастап, бұрын келген Ақ лақты 
жерден көтеріп алады. 

- Мен сендерді ойдан-қырдан іздеп, таба 
алмай қойып едім. Өздерінің тауып кел-
генін қарашы. Жарайсың, Ақ лағым, 
жарайсың! Сені «Ақ лақ - ақымақ» деп 
мазақтайтындардың өздері ақымақ! - 
деп, Ақ лақты құшақтап бауырына 
қысады.
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МЕН СУРЕТШІ  БОЛАМЫН

Аружан Қасым,
Алматы қаласы.

Әлішер Сабыр,
Оңтүстік Қазақстан.

Данель Галиханова,
Астана қаласы.
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Айлин Аджигитова,
Астана қаласы.

Көбейхан Сериков,
Астана қаласы.

Зере Өмірбай,
Астана қаласы.
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ШЕБЕР ҚОЛДАР

3. Міне, осымен құты 
дайын болды. Оған өзіміздің  
қаламдарымызды  салып қоюға 
немесе оны жақсы көретін 
адамдарымызға сыйлыққа 
беруге болады.

Түрлі-түсті түймеден жасалған құты

Балалар, сендерге түрлі-түсті түймелерді пайдалана отырып,  
бос құтыларды қалай сәндеу ге болатындығын үйретеміз.

Ол үшін бізге:
1. Бос құты;
2. Тез жабысатын 
    желім;
3. Түрлі-түсті түйме 
керек

1. Ең бірінші бос 
құтының сыртына 
тегіс етіп желім 
жағамыз.

2. Содан соң желімнің үстіне  түрлі 
түсті түймелерді суреттегідей етіп 
желімдеп жабыстыру. 



Маңғыстау облысы
Шерқала тауы


