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  ا قۇتىسىمۇزىك:ئويۇن --1

  كېتەرلىك نەرسىلەر:

 ئۈچ ياكى تۆت   ستاكاندىن ىئ

  سۇ 

 قوشۇق 

  قانداق ئوينايمىز?

 مىقداردا سۇ قۇيىمىز.  پەرىقلىق سۇ قۇتىلىرىغا 

 ئاۋاز چىقىرىمىز  غا چېكىپقۇتىالر تا .ئاندىن قۇشۇق

 مۇ ئوخشىمايدۇئاۋازچىققان ،ئوخشىمىغاچقا  ڭ مىقدارى نىسۇ.قۇتىدىكى  

 ئۆزى ياقتۇرغان مۇزىكىالرنى چالىدۇ. ئاندىن بالىالر چىققان ئاۋاز بويىچە،

 ئۇالرنىڭ مۇزىكا يارىتىشىغا ئىلھام بەرسە بولىدۇ.،بالىنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ چوڭالر 

 



 پارچە پۇلالرنى ياكى تەڭگىلەرنى ساناش :ئويۇن -2

 

  :پارچە پۇل ۋە تەڭگە لىك نەرسىلەركېتەر

 

 قانداق ئوينايمىز?

 ىتىڭ.سانتەڭگىلەرنى قويۇپ ياكى پارچە پۇل  سىقىم  بالىڭىزنىڭ ئالدىغا بىر دوپ

  غا نېمە كېلىدۇ؟نېمە كەلمەيدۇ؟"دەپ سوراپ پاراڭلىشىڭ.پۇلالر "بۇ  ئۇنىڭدىنئاندىن 

 يەلەپ  پۈبىر ج  لغاۇپ ۇب ?(كېلەمدۇ ماروژنى يەنى ياكى مەرەج ) مەسىلەن: بۇ پۇلغا بىر  تال چوكا مۇز

  .كەندەگې؟د ۇمدەلېبىرسى ك ىلدىنڭئاچا ياكى سى ؟ۇمدەلېدوستالر ك قىنې? يۇمدەلېك

نلىقىنى بولمايدىغاپۇلغا سېتىۋالغىلى  نلىقى،نېمىنىبولىدىغاپۇلغا سېتىۋالغىلى  بۇ بالىغا نېمىنى

باال بەك   كۆپلۈكىگە ماسالشتۇرۇپ سورىلىدۇ.-ل پۇلنىڭ ئازسوئا .ەت بولىدۇياخشى پۇرس  ئۆگىتىدىغان

 سوراپ بىلدۈرۈپ قويساق بولىدۇ...   نەرسىلەرنىكەمپۈتتەك ئاددىي ياكى كىچىك بولسا ،شاكىالت 

 

 



 دىكى چېدىر ئۆيئويۇن -3 

   كېتىدىغان نەرسىلەر:

 (  كەڭ ،قېلىنراق بولسۇن.بىر يۇڭ ئەدىيال ) �� 

 (  ېگىزرەك بولسا ياخشى ئئۈستەل  ) قۇرۇق ��

 )ياكى ئۈستەل چىرىقى(قولچىراق ��

  رقونچاقالياكى  قئويۇنچۇباشقا   ،ياستۇق  -كۆرپە

 قانداق ئوينايمىز?

  ئەدىيالنىڭ ئۇچى يەرگە تېگىپ تۇرىدۇ..مىزئارتىئۈستەلنىڭ ئۈستىگە يۇڭ ئەديالنى 

 . جايالشتۇرىمىزئەپلىك يەرگە  ندۇرۇپيا ئۈستەلنىڭ ئاستىغا كىرىپ، قول چىراقنىئاندىن باال بىلەن 

نىڭ الرئورۇندۇق-ئۈستەلشۇنداق  ئادەتتىمۇ. خااليدۇ بولىشىنى بەك  ئورۇنبالىالر ئۆزىگە تەۋە 

چىراقنى ياندۇرۇپ قويۇپ بىللە  ،ئاستىغا كىرىۋېلىپ ئوينايدۇ. مۇشۇنداق ئاددىي چىدىر ياساپ 

 .ىدۇ بولبەك خۇش بالىڭىز نىمەنكى ئوينىسا ،  ئىشى يالغۇزئولتۇرسىڭىز ياكى  ئۆزى 

 (پ تۇرىۋاالمدۇ تېخى .دەشۇيەردە ياتىمەن   ېچىسىمۇك)



 . ئاڭالپ تېپىش 4

  :رلىكلەر كېتە

 نەرسىلەر تېەىشسە ئاۋاز چىقىدىغان،جاراڭاليدىغان كىچىكئۆيدىكى (1)

  ياكى خالتا  نېپىز رەخت سومكا(2)

 ز?قانداق ئوينايمى

 . الىمىزسڭاليدىغان  كىچىك نەرسىلەرنى يىغىپ خالتىغا ارا،ج ئۆيدىكى ئاۋاز چىقىرىدىغان

ئاندىن . مىزچىقىرىئېلىپ، ئاۋاز  ەنەرس دىن ئېيتىڭ.  خالتىدىن بىر شنى ئېيتىپيۇمۇبالىغا كۆزىنى 

 . سورايمىز كىنى ىلىنېمبالىدىن ئۇنىڭ 

 :ئەسكەرتمە 

 نەرسىلەرنى ئىشلىتىڭ.  ىدىغانچىقئوخشاش ئاۋاز  پۈشتەككە،ە ،تەڭگ ئاچقۇچ ئامال بار ئويۇندا  

 بولىدۇ.  مۇسورىسىڭىزۇرۇپ ئ  ئارچاق)ۋېلكا( بىلەن قوشۇق ياكى،سا بولقاچىدەك نەرسىلەر 

 

  



  ن خەت بېلىقالردىئويۇن -5

  كېتەرلىك نەرسىلەر:

 بولىدۇ .(  قوتۇرما قەغەزمۇ قاتتىق قەغەز )   �� 

  قەلەم  ��قايچا  ��

 تۇلكاوببالىنىڭ قولى پاتقۇدەك 

 قانداق ئوينايمىز?

  (جىقراق بولسا ياخشى.) كىچىك بېلىقالر  ،بېلىجانالرىڭقىيشەكلىدە   بېلىققاتتىق قەغەزلەرنى 

 ئوخشىمىغان سۆزلەرنى يېزىڭ. قورسىقىغائاندىن ھەر بىر بېلىقنىڭ 

 "بىردىن ئونغىچە ساناڭ ""ڭ تېپىبىر نەرسىنى  لىكرەڭقارا "مەسىلەن: 

 ن ىغاقىلدۇرالمغا باشقا چاغدا بالى) "...دېگەندەك .ىڭ ئىچ شېشەسۈتتىن بىر " "ڭ بەشنى  سەكرىۋېتى"

مۇشۇنداق ئوخشىمىغان سۆزلەرنى يېزىپ ( .دا ياق دىمەسمىكىنئورنىئويۇن ئۇالر مۇ ازسىڭىزيئىشالرنى 

بېلىقنى ،ھەممىنى بوتۇلكىغا سېلىڭ. ئاندىن يەڭگىل سىلكىۋېتىپ ،بالىغا بىردىن بېلىق ئالغۇزۇڭ. باال 

  ئالغاندا ئۈستىدىكى خەتنى ئوقۇڭ،باال شۇ ئىشنى ئورۇندىسۇن .



بارماق  ئويۇن -6

 قونچاقالر 

 كېتەرلىك:

 بوياق قەلەم  ��

  پېتىلەر -پارچە التائۆيدىكى  ��

 قايچا  ��

 قانداق ئوينايمىز?

قايچىدا يۇمىالق  التىالرنىڭ. ئاندىن ىسىزرنى چىرايالكىچىك  بوياق قەلەمدە بالىڭىزنىڭ تىرنىقىغا 

ۈپ قويۇڭ. ئاندىن كەيدۈر غابارمىقىبالىنىڭ ، كېسىپ،ئوتتۇرىسىنى بارماق پاتقۇدەك تېشىپ 

 . "سۆزلىتىڭ "بىرىگە قاراپ -، بارماقالرنى بىر  چىقىرىپچاقالرنى رقو شۇنداقغىمۇ ىقىبارمئۆزىڭىزنىڭ 

 .بەرسىڭىزمۇ بولىدۇ  سۆزلەپا ىقىڭىزدبارم )شەخىسلەرگە ئايرىپ(ئۆزىڭىز بىلىدىغان ھېكايىلەرنى

 

 

 



  .  ئۇ كىم?7

 :  كېتەرلىك نەرسىلەر

 قولياغلىق  رەخ ياكى  زنى ئەتكۈدەككۆ 

 قانداق ئوينايمىز?

 

ئاۋۋال بىرەيلەننىڭ كۆزىنى ئېتىمىز )بۇ چەك شى كېرەك. ۇبول ئۈچ ئادەم ئەڭ ئاز دېگەندە غائويۇنبۇ 

ئېتىڭالر "دەپ تۇرىۋالسا ئۇنىڭغىمۇ مەيلى .كۆزى ئېتىلگۈچى  تاشالپ ئايرىلسىمۇ بولىدۇ(،باال "مېنىڭكىنى

 قالغانالرنىڭ يۈز كۆزىنى ،قوللىرىنى تۇتۇپ ،ئۇالرنىڭ كىملىكىنى تاپسۇن. 

 

 

 

 

 



  بىپ!"-"بىپئويۇن -8 

 كېتەرلىك نەرسىلەر:

 ال كېتىدۇ .ۋاقتىڭىز 

 قانداق ئوينايمىز? 

ياكى قوشاق تېپىڭ،ئاندىن توغرا ئوقۇڭ ياكى ەېكايھ ، اناخشبىلىدىغان بىرەر  پىششىقبالىڭىز بەك 

ئاندىن سەل تۇرۇۋېتىپ ،بالىغا ئانچە مۇنچە خاتا ئوقۇپ قويىدىغىنىڭىزنى ئەسكەرتىپ،يە. ئېيتىڭ 

 نە بىر تەكرارالڭ.بالىڭىز خاتا ئوقۇلغان ياكى ئېيتىلغان يەرگە كەلگەندە "بىپ!"دېسۇن. 

ئاغرىق ... ېرىشىنى "بمومىسىنى يوقلىغىلى  نىڭىزىل بۆكق دەھېكايىسىنىڭ " قىزىل بۆكى "مەسىلەن:

  پ بېرىپتۇ "دەپ ئېيتىڭ.يوقالبوۋىسىنى  

 مۇشۇ يەردە  بوۋىسى دېگەندە خاتا دېدىڭىز ئەسلى مومىسىنى يوقلىغىلى باراتتى. 

ىدىكى پىپ!!!!!دەپ بالىڭىز بايقىيالىسا ،شۇ ياخشى . ياكى باشقا ھېكايىنى سۆزلەپ بېرىۋاتقاندا ،  ئىچ

سانالرنى خاتا دېيىش. ھېكايىلەرنى بەك جىق بىلمەي قالساق ،بېشىدىن ئۆتكەن ئىشالرنى سۆزلەپ 

بۇنداق كىتىۋىتىپ قەستەن خاتا يەرنى قوشۇپ قويۇپ. بالىنى تۈزەتكىلى سېلىش دېگەندەك.....

 خاتالىقالرنى بايقاش بالىغا پايدىلىق.



  سىنىقى تىكىشئويۇن  -9

  كېتەرلىك نەرسىلەر:

 قاتۇرما قەغەز )يەشىك قەغىزى(

 قايچا 

   يېڭى شوينايۇڭ يىپ ياكى 

 قەلەم 

 قانداق ئوينايمىز?

ۇرما قەغەزنى يۇمىالق كېسىپ،چۆرىسىنى بەلگىلىك ئارىلىق قالدۇرۇپ قاتقەغەز ساندۇقنىڭ 

تەشكۈدەك باشقا نەرسە بولمىسا ،قايچىدا تېشىپ ،تۆشۈكنى قەلەمدە تۆڭگەرتتېشىمىز)ئۆيدە 

ئاندىن باال يۇ يىپ ياكى شوينىنى تۆشۈكتىن ئۆتكۈزۈپ،تىكى (بولىدۇ.ۇمىالقالتساق<>يسەك

  پ ئوينىسا بولىدۇ. 

 . ۇبولىدپايدىالنغىلى  ئاندىن بۇ ئويۇندىن  تېخىمۇ ياخشى

 



 مەسىلەن:  

 دەشەكلىياكى ساننىڭ   ھەرپ نىقەغەزئۆگىتىۋاتقانالر مۇشۇنداق  نى ھەرپلەرياكى بالىلىرىغا سان 

ئۆتكۈزۈپ ئوينىغاچ ، شۇ سان ياكى ھەرپنىمۇ  شوينىنىىپ قويسا ،باال شۇ تۈشۈكلەردىن يىپ ياكى تېش

 ئۆگىنىپ ماڭىدۇ. 

 . ىشىگە خېلى پايدىلىقئىشلقول سېلىپ  يىغىشىۋە يالغۇز بالىنىڭ دىققىتىنى  ،بۇ 

 باال شۇنىڭغا مەشغۇل بولغاندا ،باشقا ئىشالرنى قىلىۋالغىلىمۇ بولىدۇ.

  (لىندىرېسياكى نورچە ) (يۇلتۇزبەشۋار)،   ەرەپلىك(تتىك   (،تىك تۆتكىل)ئۈچبۇلۇڭئۈچكىل )

 دېگەندەك شەكىللەرنى تېشىپ ،بالىالرغا شۇ شەكىللەرنى ئۆگىتىشكىمۇ بولىدۇ.

梯形：تۇغۇق直角梯形：تىكبۇلۇڭ تۇغۇق 平行四边形： پارال تىك تۆتكىل 



 «چاشقانالر». بارماق ئىزى 10

 

 

  :رەرلىكلەتېك

 .مەلە( ق3(؛ )ۇبولىد ۇبولسىم قۇرۇبويىقى ياكى س كلىكەمېبوياق )ي ۇ( س2) ز؛ەغە( ئاق ق1)

 

 قانداق ئوينايمىز?

ئارىلىق  ىزڭبارماق ئىزى ،ڭسىېب ەزگەغەئاندىن ق پ،ۈزۈگكەت ققاۇرۇبوياق ياكى س ۇس ىزنىڭبارمىقى

ئايرىم  ەرگەلەڭخىل ر رەياخشى. بارماقنى ھ ۇخىمېبوياق ت ۇس لىكەڭر داڭنىۇ. بنۇتاشالپ چىقس

 . ۇباسقىلى بولىد پۈزۈگكەت

 

ئاندىن  ،ڭسىزى القۇق مىالقۇي پەبىرل-ئىزالرغا بىر ۇش يىن،ېجىق بارماق ئىزلىرى چىققاندىن ك ەزگەغەق

 . ۇنىدۈرۆچاشقانالر ك ەنچۇبىر م رغانۇقىپ ت ينىنىەك ەزىدۈي زەغەئاندىن ق ،ڭچىقىرى قىنىۇيرۇق

 

 ،ۇچاشقان سىزغىلى بولىد نۇرغۇقىلىپ ئاسانال ن نداقۇشۇم ،ۇبولمىسىم ىزڭپىېئ ەئانچ ەسىمگەر

 ۋەساناق ساناش  تقىلى،ۇتون ەڭبالىالرغا ر ەنەي نەبىل نۇئوي ۇ. بۇرلىنىدۇزۇھ رياندىنەج ۇب ۇىزمڭبالى

 . ۇبولىد تكىلىەگۆئ رنىەللەمەئاددىي ئ

 



ئاستىغا ئوخشاش  ڭنىچاشقانالر ۇبالىغا ش پ،ۇچاشقانالرنى سىزىپ بول لىكەڭخىل ر رەھ دا،ڭنىۇب

باشقا،  ندىنۇ. بۇبولىد ۇىزمڭسىزىلغان چاشقانالرنى ساناتسى ،ۇبولىد ىزڭرسىۇبالىسىنى سىزد ەدەڭر

بالىغا  پ،ۇقوي لەمەخىل ئ رەبىر يانغا ئىككىنى چىقىرىپ، ئارىلىقىغا ھ شنى،ەچاشقاندىن بىر يانغا ب

 .ۇالىدۋگىنىۆئ رنىەللەمەئارقىلىق ئاددىي ئ ۇ. باال شۇبولىد ۇىزمڭساپالتسىېھ

  

  بۇ ئويۇندىن يەنە قانداق ئىشالرنى قىالاليمىز  :

 ئۆگىتەلەيمىز.  رەڭلەرنى❤

 ى يەنى سان ساناشنى ئۆگىتەلەيمىز.سانالرن❤

 سانالرنى قوشۇش ئېلىشنى ئۆگىتەلەيمىز. ئاددىي❤

 

 

 

 

 



 كىم ئامراق؟ ە. سىزگ11

  :رەرلىكلەتېك

 ( قايچا.4) م؛ەلەبوياق ق( 3) م؛ەلە( ق2) ز؛ەغەق رماۇ( قات1)

 قانداق ئوينايمىز?

كىم  ەنەي». ئاندىن ڭزىېي ەزگەغەق ابىنىۋجا نەرگەسوراپ، ب پەد« كىم ئامراق؟ ەسىزگ» ىزدىنڭبالى 

بولسا،  نەگېد منىەئاد ە. ئاندىن باال قانچڭىېڭم زىپېي ابىنىۋسوراپ، جا املىقۋدا پەد« ئامراق؟

 رنىەكلەرۈچىقىرىلغان ي ىزڭ(. بالىڭقىيى ەبىلل نەى باال بىل)ياك ڭچىقىرى كەرۈي ەنچۇش زدىنەغەق

 . نۇلىسەڭر ەمدەلەبوياق ق

 

 كەكىچىكر ڭالرنىۇ. ئۇڭقوي زىپېئىسمىنى ي ڭرنىەكىشىل نەگېبولغاندا، باال د ييارەت رەكلەرۈي لىكەڭر

 . ۇبولىد ۇىزمڭچاپالپ قويسى پۇبولسا، قوش سىمىەر

 ڭ( ئىسمىنى چوساۇتون تەچاپالپ ياكى )خ سىمىنىەر ڭىزنىڭبالى ەزگەغەق رماۇقات ەبىر پارچ راقڭچو

 ڭبالىنى شىپ،ېت ستىنىۈئ ڭزنىەغە. ئاندىن، قڭچاپال پەبىرل-بىر رنىەكلەرۈي ۇئاستىغا ش زىپ،ېي

 سىپېئ ەرىگېباغقا ي كەدۇلىققېچ ەزگۆك ڭينىۆياكى ئ ەينىگەك ڭبولسا ئىشىكنى جرىسىۇئايرىم ھ

 . ۇڭقوي

 . نۇرسۇت زىپېس تراپىدىنەئ منىۈيۆك پ،ەسلەئامراقلىقىنى ئ ڭباشقىالرنى ەزىگۆئ ،ەندەرگۆك رەھ باال



 تامغا ۇيڭ. يا12

( 5( بوياق چوتكىسى؛ )4بوياق؛ ) ۇ( س3) متىراش؛ەلە( ق2) ؛ۇيڭئىككى تال يا-( بىر1) :رەرلىكلەتېك

 .زەغەق

 

 قانداق ئوينايمىز?

-لۇغڭئو ،ۇڭئوي يىرىنىۈب-رەيۈئ ڭزىنىۈي ەسمەك ڭئاندىن بىر ماكىسىنى ،ڭماكال نىۇيڭ: بىر تال يا

 ۇيڭ. يانۇچوتكىدا بويىس رنىەرلەي لمىغانۇئوي ىزڭ. ئاندىن، بالىنۇچىقس كىلەبىر ش ەتتەھال لۇغڭدو

 . ۇبولىد نىسائوي سىپېب ەزگەغەتامغىنى ق ۇباال ش ،ۇبولىد نەتكۈپ نەبىل ڭنىۇتامغا ش

 

چىقىرىشقا  كىلەش لىكەڭخىل ر رەھ ەزگەغەق پ،ەلەڭخىل ر رەھ زىنىۈي ەسمەك ڭنىۇيڭيا داڭنىۇب

 .ۇبولىد

 

 

 



 شەئىزد« بايلىق. »13

 

 رىتىسىەخ« بايلىق( »2) رسىلىرى؛ەن ڭ( بالىنى1) :رەرلىكلەتېك

 

 قانداق ئوينايمىز?

 رغانۇئاندىن يوش ،ۇڭقوي پۇرۇيوش ەرگەرلەي مۇلەم تلىرىنىۈمپەك ،ەكىتاپچ ق،ۇنچۇئوي ڭىزنىڭبالى 

 ەرىتىگەخ ۇ. باال بڭبىرنى چىقىرى رىتىسىدىنەخ« بايلىق»سىزىپ،  ەرىتىچەخ ەزگەغەق نالرنىۇئور

 .نۇالرنى تاپس«بايلىق» لغانۇرۇقاراپ، يوش

 

 

 

 

 

 



 «بار؟ ەمېخالتىدا ن. »14

 

 .رەرسىلەن كەشۈچ-ششاقۇئ يدىكىۆ( ئ2ياكى خالتىدىن بىر تال؛ ) پىېق قۇ( ياست1) :رەرلىكلەتېك

 

 قانداق ئوينايمىز?

ئاندىن  ،ۇڭقوي تىپېئ ڭچى ڭغىزىنىېئ لىپ،ېخالتىغا س رنىەرسىلەن كەكىچىكر قىلماس،ېاسان چئ 

 ڭىزنىڭ. بالىنۇ(نى تاپسمىلىكىېن ڭ)نىەرسەئىچىدىكى ن پ،ۇتۇت-سىالپ شىندىالېخالتىنى ت ىزڭبالى

 ىدىكىرىسۆپچۆئ غاڭنىۇ. ئۇپايدىسى بولىد نىالەي ىزڭئويناپ باقسى ،ۇتىلى چىقمىغان بولسىم خىېت

 رسىنىەن ۇش ،ەلمىسەرېب پەبولىسىز. باال د تقانۇسىلىتىپ تون پ،ۇزۇتقۇت نەقولى بىل زۆئ رنىەرسىلەن

 .ۇبولىد ىزڭرسىەب پەد رسىتىپۆك

 

 ۇىزمڭسانىنى سورىسى ڭرسىسىنىەسىلىتىپ، تاپقان ن ەنەساناق بىلىدىغان بولسا، ي-سان ىزڭبالى

 . ۇبولىد

 

 



 پىشېت ەڭ. ر15

 

 . ۇتىدېك ىزالڭھنىېز نەبىل ىزڭاقتىۋ :رەرلىكلەتېك

 

 قانداق ئوينايمىز?

 پۇتاماقتىن بىكار بول ەيدۆئ اتقاندا،ۈۋتۈك تۆۋەن رخانىداۇئاشخانا ياكى دوخت كىتى،ېب سۇئاپتوب 

. ۈڭزۈتكەرسۆك رنىەرسىلەن لىكەڭر ۇش ىزنىڭبالى يتىپ،ېئ نىەڭر ەڭئازراق بىكار بولغاندا، بىر

 .كەندەگې... د «ن؟ەبارك رەرسىلەقانداق ن ەدەڭقىزىل ر ن؟ەقاراك رەرسىلەقايسى ن» ن،ەسىلەم

 

سانىنى  ڭالرنىۇ. شڭسانىنى سورا ڭرنىەرسىلەن لىكەڭر ۇئاندىن ش يىن،ېك ندىنەتكەرقەپ رنىەلەڭر

 . ۇبولىد ۇىزمڭالسىۋگىتىۆقايىدىلىرىنى ئ لىشېئ-شۇقوش ريانىدا،ەج ساپلىتىشېھ

 

 ،ۇبولىد ىدىغانڭما گىرىپەڭقىلىدىغان، س تەدىقق ەرگەرسىلەن رىسىدىكىۆپچۆئارقىلىق، باال ئ ۇب

 رۇپتۆك-رۇئازد ۇىزمڭبالى ،ۇتىدۆئ نىلىكەم ۇىزمڭاقتىۋ نەتكۆئ نە. باال بىلۇئىقتىدارى ئاشىد زىتىشۆك

 . ۇبىلىم ئالىد



 يىغىش لۇ. پ16

 

 .رەپتەد( )بولسا قاتتىق تاشلىق( 2) ر؛ەگىلەڭياكى ت لۇپ ەخىل پارچ رە( ھ1) :رەرلىكلەتېك

 قانداق ئوينايمىز?

-قالىدىغان بىر پۈشۈچ ەرلىرىگەي ۇب - رەي ۇئ ڭينىۆيىغىلىپ قالىدىغان ياكى ئ ىزداڭنىېي ەتتەئاد

قىممىتى ياكى  پۇرۇئولت نەبىل ىزڭئاندىن بالى ،ڭيىغى رنىەگىلەڭكىچىك ت لالرنى،ۇپ قۇئىككى مول

 ەبويىچ رىۈت ۇش ەتىگېب ڭرنىەپتەاندىن، د. ئۇڭئايرىم قوي پەرلۈت ،ڭئايرى ەرگۈت ەبويىچ قىۇلڭچو

( چاپالپ، ئاستىغا كەندەگې...  دەتكەبىر ب قنىۇئىككى مول ،ەتكەبىر ب قنىۇبىر مول ن،ەسىلە)م

 . ۇبولىد ۇىزمڭچاپلىسى لالرنىۇپ راقڭچو ن،ۈچۈ. توپالمنى موالرتىش ئۇڭقوي زىپېقىممىتىنى ي

 

 زىنىۆك پۈرۆك اراقالپۋ شى،ۇتون لۇپ ڭبالىالرنىياشتىكى  كەكىچىكر مايدىغانۇتون لۇپ خىېت ،ۇب

 لۇپ ىزڭقولى ،ۇىزمڭرسىۇبالىغا تاپت لىپۇۋېتۇت رىنىېبار ي لۇپ ڭتنىەب ،ەنەپايدىلىق. ي شىغاۇرۇپىش

 . ۇبوپقالىد ەخاتىر ربى ۇب ۇنمۈچۈبالىالر ئ يدىغانۇتون لۇ. پۇبولىد ۇىزمڭرسىۇتاپت پۇرۇلىشتېس نەبىل

 

 قۇنچۇياكى ئوي رگىنىدىنۆك رۇزۋۇتىل ڭالرنىۇتوپالم قىلىش ئ نداقۇشۇم پۇرۇئولت نەبىل بالىالر

 .رۇرياندەج كۈللۆڭۈك يتىدىغانەچۈك قىنلىقنىېي نەباال بىل مەھ ۇ. بتلىكەھمىيەئوينىغىدىن ئ



 «تىلىرىۇق زىكاۇم. »17

 

 دانلىق زىرات ياكى تاشالر. ششاقۇ( ئ2) تا؛ۇق قۇرۇ( ئازراق ق1) :رەرلىكلەتېك

 

 ئوينايمىز? قانداق

 رىقلىقەئوخشىمىغان پ رنىەرسىلەت كەتتۇقوناق ياكى نوق قۇرۇق تىالرغاۇئوخشىماس ق قىۇلڭچو 

 دا،ڭنىۇ. بنۇپاكىز بولس ق،ۇرۇئىچى ق ڭتىنىۇ. سالغاندا، قڭتىېھىم ئ غىزىنىېئ لىپ،ېمىقتاردا س

 نداپۇئور« زىكاۇم» ىزغاڭبالى نەبىل ڭنىۇ. بۇئوخشىماس چىقىد ۇازمۋئا ندىكىەسىلكىگ تىالرنىۇق

 . ۇبولىد ۇيارىتىپ باقسىم زىكاۇم رەبىر زىۆئ ىزڭياكى بالى ىزڭرسىەب

ئازدىن ئازايتىپ ياكى -ئاز رنىەرسىلەن تىدىكىۇكىچىك، ئايىغى چىقمىغان بولسا، ق خىېت باال

 . ۇبولىد ۇىزمڭچىقارسى ازالرنىۋئا رخىلەجىقايتىپ، ھ

 ەتتەرۈس رىقلىقەپ تىالرنىۇبولسا، ق كەدۇققۇئ تنىەخسەئايىغى چىققان، م راق،ڭياشقا چو باال

بولغاندا  زېت تىمېر ن،ەسىلە. مۇبولىد ۇىزمڭتسىەئىشل تەرىكەھ ەبويىچ تىمېر ۇشاراقشىتىپ، بالىنى ش

 ىرىپ،ئوخشىماس چىق تىمنىېر دا،ڭنىۇ. بكەندەگې...  دشەكرەئاستىراق بولغاندا س ش،ۈرۈگۈي

 . ۇقوشقىلى بولىد يپىياتەك كۈللۆڭۈك ۇخىمېت غانۇموالرتىپ، ئوي ۇنىمەي تنىەرىكەھ

 



 «توپى تېۋەس. »19

 

 .تېۋە( بىر تال س2پايپاقلىرى: ) ڭ( بالىنى1) :رەرلىكلەتېك

 

 قانداق ئوينايمىز?

بىرنى  تتىنېۋەس ىغاۇڭلۇب ڭينىۆئ پ،ەگلەبىردىن كالل-بىردىن غالپ،ۇپايپاقلىرىنى ج ڭىزنىڭبالى 

 رۇمۇبىر توپقا بىر ن نەشكۈ. چنۇئاتس پەبىرل-بىر ەتكېۋەتوپالرنى سپايپاق  ىزڭ. بالىۇڭقوي پۇقوي

 . الرڭقالغان توپنى ئايرىم سانا شداېت نەتوپ بىل نەشكۈ. ئاخىرىدا، چۇڭقوي

 

 

قانداق ئوينايدىغىنىنى،  اسكىتبولنىۋباال  ن،ەبىل ڭنىۇ. بۇبولىد رىۇمۇئالغان ن ڭبالىنى تتىكىسىېۋەس

 . ۇالىدۋبىلى ىنىلىدىغىنېقانداق ك ڭرنىۇمۇن

 

 



 قات ئايرىش-. كىر20

 

 قانداق ئوينايمىز?

 لىكەڭر مۇلەقاتالر ئارىسىدىن م-كىر رىپ،ېب پەد سىنىۈت ۋە قىۇقلۇئوچ گى،ەڭر ڭرنىەيىملېبالىغا ك 

( ئايرىشنى پە... دڭئايرى رنىەيىملېك قۇئوچ گىەڭر ،ڭئايرى رنىەيىملېئاق ك ن،ەسىلە)م رنىەيىملېك

 . ۇچىقىد اقىتۋ الغىلىۋييارلىەت رنىەرسىلەباشقا ن ،ەچۇئايرىپ بولغ رنىەليىمېك ۇ. ئڭيتىېئ

 

 دىكىۇباال كىرالغ نى،ە. يۇبولىد ىزڭقاتالش ئوينىسى يىمېبولغاندا،  ك پۇتۇرۇق پۇيۇي رنىەيىملېك

. سىز ۇرىدېب لىشىپېئىشكاپقا س مەقاتلىشىپ ھ كىرىپەئ ەيگۆباشقا ئ لىپ،ېئ رنىەيىملېك غانۇرۇق

 قويىسىز. گىتىپۆقانداق قاتالشنى ئ رنىەيىملېك اغڭنىۇئ

 

 ۇڭي كەكىچىكر ،ەگۆڭباشتا ل الرۇيوق. ئ چقىسىېھ كىنېل ،ۇقىرلىق قاتلىيالمايد ز،ۈت كەسىزد ۇئ

 .ۇبولىد ەنسەگۆقاتارلىقالرنى قاتالپ ئ يىمىېك ڭزىنىۆياكى ئ دىيالەئ

 

 



 «سىزىش نەسۈھ-نەسەھ. »21

 

 .زەغە( ق3( يىپ؛ )2ياكى بوياق؛ ) مەلەق كلىەڭر رخىلە( ھ1) :رەرلىكلەتېك

 

 قانداق ئوينايمىز?

 ك،ۆقارا ك ك،ۆك شىل،ېي رىق،ېس چ،ۇ)قىزىل، سارغ ڭننىەسۈھ-نەسەھ ەلىرىدەڭر ڭبوياقنى 

بالىغا  گىپېبىر يىپقا چ منىەلەق لىكەڭر ەتتەبولسا ياخشى. ي قۇتول گىەڭخىل ر ەتتە( ينۈسۆس

 .نۇىزىپ ئوينىسس ەخالىغانچ ەزگەغەباال ق ،ڭرىېب

 

 گىپ،ېچ پۇرۇئارىالشت رنىەملەلەق دىكىەڭباشقا ر ي،ەگمەبىرال چ منىەلەق ەتتەي ،ەنەي داڭنىۇب

 ڭقايسىسىنى ەنە( يلىرىدىنەڭر نەسۈھ-نەسەسىزىپ، بالىدىن )ھ ەزگەغەق نەبىل چچىسىەن الردىنۇش

 رياندا،ەج ۇب. ۇبولىد ەتسۋەزىسى قالپۇتول رنىەلەڭقالغان ر مەباال ك ىز،ڭسىزىلماي قالغىنىنى سورىسى

 گىنىپ،ۆقاتارلىقالرنى ئ كلىكىەرېك شۇقوش ەڭخىل ر ەقانچ ەنەي ملىكى،ەك ڭرنىەلەڭباال قايسى ر

 .ۇئاشىد ۇئىقتىدارىم زىتىشۆك

 



 

 «نەسۈھ-نەسەھ ەتامچ. »22

 

 بوياق. ۇ( س3(؛ )لكاۇ)بوت ەشېش قۇرۇ( ق2) تىلىرى؛ۇدورا ق مىتماې( ت1) :رەرلىكلەتېك

 

 داق ئوينايمىز?قان

 پ،ۇيۇبوياقتىن ئازراق ق ۇس لىكەڭئاندىن ئوخشىماس ر ،ڭتىۇۋېيۇئىچىنى پاكىز ي ڭتىلىرىنىۇدورا ق

 . ۇبولىد ييارەت تىلىرىۇق ۇس لىكەڭخىل ر رەھ ن،ەبىل ڭنىۇ. بۈڭرۈشتەئىل ۇس

 تىدىكىۇق ىزڭ. بالىۇڭئالدىغا قوي ڭىزنىڭبالى پ،ۇيۇق ۇس قراقۇئوش رىمدىنېي ەشىگېبىر ش ئاندىن

 ەزگىچۆئ ەزىدۈي ۇس ،ەندەشكۈتامچىالپ چ ەشىگېش الرۇس لىكەڭ. رنۇمىتسېت ەخالىغانچ ەشىگېش نىۇس

 . ۇھاسىل بولىد شۈنۈرۆبىر ك

. باال ۇبولىد ىزڭرسىۋەقىلى ىزنىڭئىشى رىپ،ېب ييارالپەبالىغا ت رنىەرسىلەقىس چاغدا، ن لەس ىزڭاقتىۋ

 .ۇئوينايد كۈللۆڭۈچىقىرىپ ك رنىەل«سىمەر»ىل خ رەھ داۇس مىتىپ،ېت رنىەلەڭخىل ر رەھ

 



 «؟ەمېن ۇئ. »23

 

 .ۇتىدېك ىزالڭاقتىۋ :رەرلىكلەتېك

 

 قانداق ئوينايمىز?

 ۇياكى ئ ڭنىۇئ يتىپ،ېئاالھىدىلىكىنى ئ ڭرنىەسىپلەك-رەنۈياكى ھ ڭرنىەيلەجانسىز ش-جانلىق

 ەيىشكېي ەزەۋس ن،ۇزۇشى ئئالدى چى ان،ۋكىچىك بىر ھاي» ن،ەسىلە. مڭسورا مىلىكىنىېن ڭئىشنى

بارىدىغان  ،ەكىرس لىپېئ تەلېب رەملەئاد ي،ۆبىر ئ ڭچو»: توشقان(، ابىۋ)جا «؟ەمېن ۇئامراق. ئ

 .كەندەگېياكى پويىز( ... د زۇ: ئاپتابىۋ)جا «؟ەمېن ۇ. ئۇئاپىرىپ قويىد ەرىگېي

 

 .ۇبولىد ۇىزمڭىرسۇتاپت ەزىگۆئ پەىرلۋسەت لقىنىۇخ-زەمىج ڭزىنىۆئ ڭبالىنى ،ەنەي داڭنىۇب

 رىسىدىكىۆپچۆباال ئ ىز،ڭسورىسى رنىەرسىلەخىل ن رەھ نىۈك رەھ ،ۇئوينىغىلى بولىد زاقۇئ ننىۇئوي ۇب

 . ۇرىدېب رۇزۇھ مەھ ،ۇبولىد رىدىغانېب تەدىقق ۇخىمېت ەرگەرسىلەن

 



 «نىۇئوي سىلەپ. »24

 

 .رەيىملېماس ك ەسىلگەپ رەھ :رەرلىكلەتېك

 

 قانداق ئوينايمىز?

بالىغا  نەبىل رەيىملېك ىزدىكىڭچىۇياكى ئ تەئىشار رىكىتى،ەئوخشاش، قول ھ ەىياتىردىكىگگاچا ت 

 ارايىۋھا ۇبالىغا ش پ،ۇبول اتقانۋىېڭم اداۋخىل ھا رەئاپتاپلىق...  ھ ق،ۇرلۇ. قارلىق، يامغڭرىېب ەلگەب

 شىنىپ،ۈچ سىلنىەپ ۇباال ش لگىدىن،ەب نەرگە. سىز بۈڭرۈلدەكەئ رنىەيىملېماس ك ەسىلگەياكى پ

 . نۇزسۇتقۇت ىزغاڭقولى كىلىپەئ رنىەيىملېك

 

 ۇ. شنۇياخشى بىر ئوي گىتىدىغانۆئايرىشنى ئ ەرگۈت ۋە يىشنىېماس ك ەسىلگەپ يىمنىېبالىغا ك — ۇب

 . ۇبولىد شىنىدىغانۈئوبدان چ ۇرقىنىمەپ ڭرنىەسىللەئارقىلىق، باال پ

 

 



 «سىزىش-بوياش. »25

 

 .مەلە( بوياق ق5؛ ) كەملە( ئالدارقا ي4) ز؛ەغە( ئاق ق3( قايچا؛ )2) ز؛ەغەق رماۇ( قات1) :رەرلىكلەتېك

 

 قانداق ئوينايمىز?

(، ئاندىن ۇبولىد ۇسىزسىم ىزڭ)بالى ڭسىزى رنىەىلېۋم كەندەگېد تۈشپەئالما، بانان، ن ەزگەغەئاق ق 

 .نۇلىسەڭر اپىقۇۋم ىنىېۋبىر م رەھ ىزڭ. بالىڭقىيى كلىنىەش ڭرنىەىلېۋسىزىلغان م زدىنەغەق رماۇقات

 زدىنەغەق رماۇسىزىپ، قات اراققاۋبىر  الرنىۇش ىز،ڭبولسى اتقانۋگىتىۆئ زۆسان ياكى س رپ،ەھ بالىغا

 زدىكىەغەبوياپ، ق رپنىەسان ياكى ھ ،ېۋەم ۇش ىزڭ. قىيىپ بولغاندا، بالىڭئايرىم قىيى-ئايرىم

 . نۇسىزىلغان ئورنىغا چاپلىس

 شۇرۇياكى ماسالشت پىشېت رىسىنىۆج دىن،ڭنىۇ. برۇملىكتەيارد غاشىۇتون رنىەرسىلەن ۇش ڭبالىنى ۇب

 بولىسىز. نەئىشلىگ سىمەقاپارتما ر ەبىلل نەبىل ىزڭبالى نداقالۇش ،ۇئورنىدا پايدىالنغىلى بولىد نىۇئوي

 

 . ۇچىقىد پۇبول كەقىشتەقاپارتما ن ددىۇچاپالنغان قىيىندىالر خ ەستىگۈئ سىمەر اراقتىكىۋ



 

 «زمىسىەرگۆك يىمېك. »26

 

( قايچا؛ 3شوينا؛ ) نراقۇزۇيىپ ياكى ئ ۇڭ( ي2) ر؛ەخلەر ەپارچ دىكىەڭخىل ر رە( ھ1) :رەرلىكلەتېك

 .زەغەق رماۇ( قات5) ك؛ەملە( ئالدارقا ي4)

 

 قانداق ئوينايمىز?

 ەقانچ ،ڭقىيى كىللىرىنىەش يىمېخىل ك رە( ھكەندەگېئاياغ ... د ي،ەلەپ ،ەپە)شىل ەزدەغەق رماۇقات

قىيىپ چىقىپ، قىيىندى  رنىەكىللەش ۇش ۇردىنمەخلەر ەياخشى. ئاندىن پارچ ەنچۇىسا شئوخش

 ڭكىلنىەبىر ش رەھئاندىن  ،ڭياپساالپ چاپال ەرگەكىللەچىقىرىلغان ش زدىنەغەق رماۇقات رنىەكىللەش

يىپقا تىزما  ن،ەبىل ڭنىۇ. شۈڭزۈتكۆئ پەبىرل-يىپ ياكى شوينىغا بىر چىپ،ېئ كۈشۆت ستىدىنۈئ

 . ۇبولىد ييارەت «زمىسىەرگۆك يىمېك»

 

 چىپېئ كۈشۆقواليسىز بوپقالسا، ت ۇ. بۇبولىد ىزڭئىلىپ قويسى ەرگەي پلىكەئ چىنىۇئىككى ئ ڭيىپنى

 ەرىسىگۆچ لىپ،ېباال خالىغاندا ئ ىز،ڭقويسى لىپېس ەرسىگەبىر ن كەشىكتېي ي،ەرمۈي پۈزۈتكۆيىپقا ئ

 . ۇتىزىپ ئوينىسا بولىد



 رەل«كىچىك-ڭچو. »27

 

 .مەلە( ق2) ز؛ەغە( ق1) :رەرلىكلەتېك

 

 قانداق ئوينايمىز?

ئاشخانا  ن،ەسىلە. مۇڭرۇكىچىكىنى تاپت ەڭئ نەبىل ىڭچو ەڭئ ردىنەرسىلەقىسما ن رەھ يدىكىۆبالىغا ئ

 . ڭسورا دىلىكىنىەن ڭرسىنىەكىچىك ن ەڭئ ۋە ڭچو ەڭئ پ،ۇرتۇئاخت ينىۆئ

 

بالىالر جىقراق  ەيدۆ. ئۇقىلىد تەدىقق كەكرەب ەرگەرسىلەقارىغاندا ن الرغاڭبالىالر چو ،ەپىنچۆك

 پۇرۇئايرىپ، ئالماشت پقاۇرۇئىككى گ پەد «رەكچىلەكىچىك ئىزد» ،«رەكچىلەئىزد ڭچو»بوپقالسا، 

 .ۇبولىد ۇىزمڭرسىۇتاپت

 لەد نۇئوي ۇب ىز،ڭبولسى اتقانۋئويال شنىۇرۇياكى ئاش شۈرۈتىلدېئىقتىدارىنى ي زىتىشۆك ڭبالىنى

 . رۇستما غاڭنىۇش

 



 . تامغا ياساش28

 

 .كەملە( شىلىم ياكى ئالدارقا ي2) ؛ەقاپچ نداقۇياكى ش پىېق تۈگۈ( گ1) :رەرلىكلەتېك

 

 قانداق ئوينايمىز?

بىرىنى  ردىنەرسىلەن رىقلىقەپ كلىە( شكەندەگېد ەگەڭت چ،ۇئاچق ك،ۈزۈ)ئ ەرىپىگەبىر ت ڭقاپچىنى 

 . ڭسىېب ەزگەغەنى ئاق ق«تامغا» ۇشۇسىياغا چىالپ، م رىپىنىەت ۇئاندىن ش ،ڭچاپال

. ڭالرنى ياساپ چىقى«تامغا» اقىتلىقۋ رخىلەچاپالپ، ھ رنىەرسىلەباشقا ن ەنەي ،ەرىقىدەت ۇشۇم

 .ۇبولىد يداەپ رەكىللەقىزىقارلىق ش رخىلەھ ەستىدۈئ زەغەقىلىپ، ئاق ق نداقۇش

 

 

 . ۇرىدۇۋېبولسا بول رەرسىلەكىچىك ن كۈرلۈت رەدىققىتىنى تارتىدىغان ھ ڭبالىنى دا،ڭنىۇب

 

 



 سىمەر ەمۈركۈ. پ-29

 

 رماۇ( قات6بوياق؛ ) ۇ( س5( كونا چىش چوتكىسى؛ )4( قايچا؛ )3) م؛ەلە( ق2) ز؛ەغە( ق1: )رەرلىكلەتېك

 .زەغەق

 

 قانداق ئوينايمىز?

 ەستىگۈئ ڭزنىەغە. قالدى قىسمىنى بىر ئاق قڭلىۋېسىزىپ، قايچىدا قىيى كىلەبىر ش ەزگەغەق رماۇقات 

 زنىەغەق رماۇ)؟(. ئاندىن قات ڭسىلكى ەستىگۈئ ڭزنىەغەبوياققا مىلىپ، ق ۇئاندىن چوتكىنى س پ،ۇويق

 .ۇبولىد ىزڭتسىۋەلىېئ

قىيىپ،  نىۇسىزىپ ش كىلەش مۇلەم ەزگەغەق تتىكىەئويماي،ئاد زنىەغەق رماۇقات نى،ەي داڭنىۇب

چوتكىنى سىلكىپ )؟(، ئاندىن  نەنگەبوياققا مىل ۇس پ،ۇقوي ەستىگۈئ ڭزنىەغەبىر ئاق ق ەنەئاندىن ي

 كلىەش ڭرماقنىۇيوپ ەزىدۈي زەغەق ،ۇقىلساقم رماقالرنىۇ. ياكى يوپۇبولىد ۇىزمڭتسىۋەلىېئ زنىەغەق

 .ۇچىقىد

 

 . ۇگىتىدۈت ۇزنىمەغەق تىپېبولمىسا تارقىلىپ ك ،ەڭتمە: سىياھ ئىشلرتىشەسكەئ



 سىمىە. قول ر30

 

 .كەملەياكى ئالدارقا ي لىمې( ش5( قايچا؛ )4) م؛ەلە( بوياق ق3) م؛ەلە( ق2) ز؛ەغە( ق1) :رەرلىكلەتېك

 

 قانداق ئوينايمىز?

 نداقۇقولىنى ش ڭىزنىڭزىۆئ نە. باال بىلڭسىزىپ چىقى پەرىدۆچ پ،ۇقوي كشىەت ەزگەغەئالقاننى ق 

 كۈيزەبىل ت،ەسائ ەزگەغەبىر ق ەنەي ىزڭ. ئاندىن، بالىنۇقولالرنى بويىس ۇب ىزڭبالى يىن،ېسىزغاندىن ك

 .ۇبولىد ۇىزمڭرسىەبولمىسا سىز سىزىپ ب ن،ۇسىزالىسا سىزىپ بويىس رنىەرسىلەن كەندەگېد

 

كىچىك -ڭچو ىزڭئاندىن بالى ،ڭچىقى سىپېك پۇرۇئولت نەبىل ىزڭبويىلىپ بولغاندا، بالى رەسىملەر

 .نۇىسئوين پۇرۇكىچىك ماسالشت-ەكىچىكك ،ڭچو-غاڭچاپالپ، چو رنىەكلۈيزەبىل-تەسائ ۇقولالرغا ش

 

 .رۇملىكتەيارد شىغاۇتون تلىرىنىەسىيۇسۇكىچىگلىك خ-ڭچو ڭىزنىڭبالى ۇب

 



 سىناش سە. ئ32

 

 كەدۇغڭتا زنىۆ( ك2ياكى قونچاقالر؛ ) رەرسىلەن كەشۈچ-ششاقۇئ يدىكىۆ( ئ1) :رەرلىكلەتېك

 قولياغلىق.

 

 قانداق ئوينايمىز?

 پ،ۇئالدىغا قوي ڭنىۇن بىر قىسمىنى ئقونچاقلىرىدى ڭىزنىڭياكى بالى رەرسىلەن كەكىچىكر يدىكىۆئ 

. ئاندىن ئالدىدىكى ۇڭقوي ىپېڭت زىنىۆك ڭنىۇئاندىن قولياغلىقتا ئ ،ڭيتىېئ لىشنىۈۋېرۆئوبدان ك

 ڭمىنىېن پ،ۇتۇت پەبىرل-بىر رنىەرسىلەقالغان ن ىزڭبالى ،ڭتىۋېلىېخالىغان بىرىنى ئ ردىنەرسىلەن

 .نۇتاپس تىلگىنىنىۋېلىېئ

 

 ئىقتىدارى( قانچىلىككىن؟ لىشۇۋېتۇ)ت سىېئ ڭىزنىڭبالى ،ڭقىېسىناپ ب نىېق

 

 



 «ڭتاس قالدى ،ڭئاز قالدى. »33

 

 .رەىلېۋچ-ېۋەشاكىالت ياكى م-تۈمپەك قالر،ۇنچۇكىچىك ئوي :رەرلىكلەتېك

 

 قانداق ئوينايمىز?

 ڭينىۆئ يەتمەرسۆك غاڭنىۇئ رنىەبىر ىلىرىدىنېۋچ-ېۋەم كلىك،ەمېياكى ي قلىرىۇنچۇئوي ڭىزنىڭبالى

 .ۇڭرۇتاپت غاڭنىۇئاندىن ئ ،ۇڭتىقىپ قوي ەرىگېخالىغان ي

 پەئىزد رسىنىەن ۇ. ئاندىن، باال شۇبولىد ىزڭرسىەب ەلگەب ەنچۇم-ەئانچ نۈچۈئ پىشىېئاسانراق ت ڭنىۇئ

 ۇخىمېت يەلمەبىل ،ەڭد «لەك رىېب ،ڭتتىەك رىېن» ،ەتسەيىراقالپ ك ردىنەتىقىغلىق ي تىپ،ۋېتىېك

 قىنېي» سا،قالغان بول لىپېك قىنېي ۇئ ؛ەڭد« تاپ نىڭچاپ، جايى ەگڭينىەك» ،ەتسەيىراقالپ ك

 .ەڭد «ڭتاس قالدى ،ڭئازال قالدى»بولسا،  نەلگەك قىنالپېي ۇخىمېت ،ەڭد «قىنالشېي ،ڭلدىەك

 پەئىشل قۇرۇ. باال تاپشۇالىدۋگىنىۆئ مكارلىشىشنىەھ زىتىشنى،ۆيىراقلىقنى ك-قىنېباال ي ن،ەبىل ڭنىۇب

 .ۇقالىد پەگىللەڭباشقىدىن ي ەسېي پىپېت نداقۇش رنىەرسىلەئامراق ن زىۆھارغاندا ئ

 



 .ئەستە تۇتۇش ئىقتىدارىنى چېنىقتۇرۇش 34

 بىر پارچە  رەسىملىك ھېكايە كىتاب :رەرلىكلەتېك

بۇ ئويۇن ئارقىلىق بالىڭىزنىڭ ئەستە تۇتۇش ئىقتىدارىنى سىناپ بېقىش بىلەن بىرگە ئۇنى  

 چېنىقتۇرااليسىز. 

 نداق ئوينايمىز?قا

ھېكايە كىتابىدىن رەڭلىك رەسىملىرى كۆپرەك بىر بەتنى تالالپ بالىغا  بالىڭىز ئەڭ ياقتۇرىدىغان

 كۆرسىتىڭ.   بالىنىڭ بۇ رەسىملەرنى ئوبدانراق كۆرىۋېلىشىغا ئازراق ۋاقىت بېرىڭ. 

اڭ.  قېنى كۆرۈپ ئاندىن كىتابنى يېپىپ قۇيۇپ ،ئاشۇ بەتتىكى رەسىملەرگە ئائىت سۇئالالرنى سور

 قانچە سۇئالغا توغرا جاۋاب بېرەلەيدىكىن. بالىڭىز باقىلى 

 سۇئالالرنىڭ مۇرەككەپلىك دەرىجىسىنى بالىنىڭ يېشىغا قارىتا تەڭشىسىڭىز بولىدۇ. 

 » رەسىمدىكى مۈشۈك قانداق رەڭدە ئىدى? « كىچىكرەك بالىالرغا  : 

رەسىمدە قانچە تال گۈل بار ئىدى?قانچە كېپىنەك «» رەسىمدىكى ئېيىقنىڭ قانچە بالىسى بار ئىدى? «

 .....» بار ئىدى ?  قانداق رەڭدە ئىدى? 

 ئۆزىڭىز  مۇشۇنداق سۇئالالرنى ئويالپ چىقىپ سورىسىڭىز بولىدۇ. 



 . پايپاق توپالر 35

  كېتەرلىك نەرسىلەر :

 ئىشلەتمەيدىغان پايپاقالر  كونا ياكى جۈپى �� 

 بوغقۇچ  ��

 مىز?قانداق ئويناي 

پايپاقالرنى بىر بىرىنىڭ ئىچىگە تۈرمەللەپ تىقىپ  بوغقۇچ بىلەن چىگىپ  چوڭ كىچىك كونا 

ئۆيدىكى نەرسە كېرەكلەرگە ۋەياكى بالىغا زەخمە يەتكۈزمەيدىغان   شۇنداق قىلىپقويۇڭ. 

 چىقتىڭىز.يۇمشاققىنە بىر  ياكى بىر قانچە  توپ ياساپ 

توپنى تۇنجى قېتىم   �ۈشۈرمەي قانچىلىك تۇرااليسىزكىن? يەرگە چ پۇتىڭىزدا ئوينىتىپ   توپنى 

كېيىن قول بىلەن تۇتۇشقا بولمايدۇ. بالىڭىزمۇ توپنى قولى بىلەن تۇتماي پۇتى  ئاتقاندىنئاسمانغا 

بىلەنال  ئۆرلىتىپ يەرگە چۈشىرىۋەتمەي   قانچىلىك  تۇرااليدىكىن ... پايپاق توپنى  ئىككى باال 

پاس بېرىشىپ  ئوينىسا تېخىمۇ قىزىيدۇ . بالىڭىز سىرتقا چىقماي ،ئۆيدىكى  بىرىگە  -بىللە بىر 

جاھازىالرغا زەخمە يەتكۈزمەيمۇ توپ ئوينىيااليدۇ. بازاردىن سېتىۋالغان شار توپالردىن سىز ئازراق 

 تېخىمۇ قىممەتلىك.  باال ئۈچۈن »پايپاق توپ « ۋاقىت سەرپ قىلىپ ياساپ بەرگەن 



لىمۇ ياردەملەشسە ياكى سىز چوڭ توپنى بالىڭىز كىچىك توپنى ياساپ چىقسا ياساش جەريانىدا با

 بولىدۇ.

 🍒  🐨 

 . ئەما رەسسامنىڭ رەسىملىرى 36

  كېتەرلىك نەرسىلەر:

 قولياغلىق  ��

 قېرىنداش  ��

 قەغەز  ��

  قانداق ئوينايمىز?

دىدىكى قەغەزگە كۆزى بالىڭىزنىڭ كۆزىنى قولياغلىق بىلەن ئېتىپ قويۇڭ.  ئاندىن بالىڭىز ئال

 ئىتىك ھالەتتە رەسىم سىزسۇن. .

رەسىم پۈتكەندە سىزغان رەسىمىنىڭ نېمىلىكىنى پەرەز قىلىڭ.  ئويلىغانلىرىڭىزنى بالىغا دەپ توغرا 

 تاپقان تاپمىغانلىقىڭىزنى بالىڭىزدىن سوراڭ...  ئاخىردا بالىڭىز نېمە سىزغانلىقىنى ئېيتىپ بەرسۇن.

 كېلىدۇ. ئاندىن نۆۋەت سىزگە 



سىزمۇ كۆزىڭىزنى ئېتىپ قۇيۇپ ئۆزىڭىز ئويلىغان نەرسىنى سىزىڭ. . سىزىپ بولغاندا  بالىڭىز 

 نېمىلىكىنى تاپسۇن. . 

ياكى بۇ جەرياندا بالىنىڭ كۆزىنى ئىتىپ قۇيۇپ ،سىز پاالنى نەرسىنى سىزىپ بېرىڭ دەڭ ياكى باال 

 بېرىڭ دېسۇن..... سىزنىڭ كۆزىڭىزنى ئېتىپ قويۇپ پاالنى نەرسىنى سىزىپ

ۋەياكى باال كۆزى ئىتىك ھالەتتە سىزغىنى بىلەن كۆزى ئوچۇق ھالەتتە سىزغىنىنى سېلىشتۇرۇپ 

 ئوخشىماسلىقالر ،پەرقلەرنى تېپىش دېگەندەك  ..

 ئارقىلىق باال بىلەن كۆڭۈللۈك بىر ۋاقىت ئۆتكۈزەلەيسىز.  بۇ 

ز بولمىسا قانچىلىك قىيىنچىلىقالر كېلىپ مۇھىمى بۇ جەرياندا بالىغا  كۆزنىڭ مۇھىملىقى... كۆ

 چىقىدىغىنى... كۆزنى قانداق ئاسراش كېرەكلىكى دېگەندەك ئەسكەرتىشلەرنىمۇ يەتكۈزەلەيسىز. 

 

 

 

 



 بېلىق ياساش مۇسابىقىسى-37

  كېتەر لىك نەرسىلەر:

 قايچا   �� قاتتىق قەغەز ��قەلەم،بوياق  �� 

  قانداق ئوينايمىز?

 ىقراق بالىالر بولسا تېخىمۇ كۆڭۈللۈك بولىدۇ.  بۇ ئويۇندا ئۆيدە ج

  قاتتىق قەغەز  بالىغا بارساڭالر بولىدۇ.بىرلىكتە ئېلىپ  بىلەن  باشقا ئائىلە ئەزالىرى بەك بولمىغاندا 

ياكى ئۆزىڭىزگىمۇ شۇ  بالىغا  قاتناشقان ھەربىر ،قايچا ،قەلەم ۋە بوياق بېرىڭ.... ۋە بۇ ئويۇنغا 

قىلىڭ . ئاندىن ۋاقىت بېكىتىڭ.  چۈنكى ئويۇننى ۋاقىت چەكلىمىسى بېكىتىش  نەرسىلەرنى تەييار

 بىلەن تېخىمۇ كۆڭۈللۈك ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ. 

 بېلىق ياساپ چىقااليدىغان مەسىلەن بەش مىنۇت دېسىڭىز. مۇشۇ ۋاقىت ئىچىدە ، بالىڭىز قانچە تال 

  ... 

 ىق كېسىپ بوياپ چىققان. بولسا شۇ يەڭگەن بولىدۇ.  سىز جىق قىالالمسىز ياكى بالىڭىزمۇ ...  كىم ج

بۇ ئويۇندا چوقۇم بېلىق سىزىش ۋە كېسىشال ئەمەس ،يەنە باشقا  ئاددىي شەكىللەرنى سىزىپ 

 قىيشنى تاللىساڭالرمۇ بولىدۇ.  
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 كېتەرلىك نەرسىلەر:

 بىكار ئۈستەل / شىرە  ��ئىككى قەغەز ساندۇق  ��ۇچالخشىگىر  ياكى چوڭراق قىسق  ��.

  قانداق ئوينايمىز?

 قەغەز ساندۇقنىڭ بىرىنى ئۈستەلنىڭ سەل نېرىغا قويىسىز. 

يەنە بىرىنى ئىككى تەرىپىدىن بالىنىڭ قولى بىماالل ئۆتكۈدەك قىلىپ تېشىسىز. ئاندىن ئۈستەلنىڭ 

يدىكى پەلەي. دوپ.ئاچقۇچ ...ۋەياكى باشقا ئۇششاق ئۈستىگە بالىنىڭ كىچك ئويۇنچۇقلىرىنى ۋەياكى ئۆ

نەرسىلەرنى تىزىپ قويىسىز . ئاندىن باال ئىككى قولىنى بايىقى قەغەز ساندۇقنىڭ   ئىككى تۆشۈكتىن 

ئۆتكۈزسۇن.   قەغەز ساندۇقتىن ئۆتكۈزۈپ بولغاندىن كېيىن  بالىنىڭ قولىغا الخشىگىرنى تۇتقۇزۇڭ. 

نچىكە ياغاچ (. باال بۇ الخشىگىر بىلەن ئۈستەلدىكى نەرسىلەرنى بىرمۇ بىر ) بەك بولمىسا ئىككى تال ئى

 قىسىپ نېرىراقتىكى قەغەز ساندۇققا ئاپىرىپ تاشلىسۇن..... 

 يەرگە بىر قېتىم چۈشسە بىر نۇمۇر تارتىلىپ ماڭىدۇ.  

 .   بۇ جەريانىلدا بالىنىڭ قول پۇتلىرىنىڭ  ماسلىشىشچانلىقىنى تېخىمۇ ئاشۇرغىلى بولىدۇ



 »سېتىۋېلىش« .نەرسە كېرەك39][ 

 

  كېتەرلىك نەرسىلەر:

 دەرەخ يوپۇرماقلىرى ۋە ئۆيدىكى نەرسىلەر 

  انداق ئوينايمىز?ق

باال بىلەن بىللە سىرتتىن ھەرخىل چوڭ كىچىكلىكتىكى دەرەخ  يوپۇرماقلىرىنى تېرىپ كىرىڭ.  ئاندىن 

 چوڭ كىچىكلىكى بويىچە ئايرىپ چىقىڭ. 

 كىچىكلىرىقىممەت بېرىڭ. يەنى ماۋۇ چوڭلۇقتىكى يوپۇرماق قانچە پۇلغا ھېساپ ...ماۋۇ ئۇالرغا بىر  

 قانچە پۇلغا ھېساپ دىگەندەك... 

 ئاندىن بالىڭىز بۇ يوپۇرماق پۇلالر بىلەن ئۆيدىكى نەرسە كېرەكلەرنى سېتىۋالسۇن.. 

ئوتتۇرىلىقتا ئۆزى مۇستەقىل  باھا تاالشسۇن... قېنى قانچىلىك نەرسە 

   ��ېتىۋاالاليدىكىن...س

 » پۇلالر«ئاندىن نۆۋەت سىزگە كېلىپ ،سىز بالىڭىزنىڭ نەرسىلىرىنى سېتىۋېلىڭ. 

 قولدىن قولغا ئالمىشىپ سودا داۋام قىلسۇن...
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 : كېتەرلىك نەرسىلەر

ەڭدار  بولسا كونا كىيىم كېچەكلەر ،ھالقا ،گالىستۇك ،شارپا ،پەلەي ... تۈرلىرى قانچە كۆپ ۋە ر

 شۇنچە  ياخشى . 

  قانداق ئوينايمىز?

 ئايرىم بىر ساندۇقنى تېپىپ كېلىپ ئىچىگە  كونا كىيىم 

كېچەكلەر،شارپا ،پەلەي ،پوسما ،گالىستۇك.شەپكە ،بەلباغ ،ھالقا..بىلەڭزۈك دىگەندەك 

 ھەرخىل نەرسىلەرنى تولدۇرۇڭ. 

  

خالىغىنى كىيىملەرنى ۋە باشقا نەرسىلەرنى ئېلىپ   ئەينەك بار يەردە بۇ ساندۇقتىن بالىڭىز ئاندىن  

كىيسۇن ياكى تاقىسۇن...  ئۆيلەرنى قااليمىقان قىلىۋەتتىڭ دېمەي ئۇنى بىر ھۇزۇرلىنىۋالغىلى بويىچە 

 قويۇڭ.    

   ��ئاددىي ئىش ئەمما بالىڭىز قەۋەتال خۇش بولۇپ كېتىدۇ.  ناھايىتى 
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  نەرسىلەر: كېتەر لىك

  قاتتىق قەغەز )يەشىك قەغىزى (  �� 

 شوينا يۇڭ يىپ ياكى   ،  يەملەك   ��

  قانداق ئوينايمىز? 

ئۈستىگە چوڭراق  يۇلتۇزدىن ئىككىنى سىزىپ چىقىڭ، بىر  قاتتىق قەغەزنىڭ باال بىلەن بىرلىكتە 

ە رەسىمنى اليىھەلەش بىرىگە جۈپ چۈشكىدەك تەڭ بولسۇن. ئاندىن ئۇالرنى كېسىڭ. ھەربىر پارچ

 سىزىپ قىيىڭ. چوڭ كىچىكلىكى تەڭ شەكىللەردىن بىر قانچە جۈپنى ئۈچۈن 

كۆرۈن ئاندىن يۇلتۇزنىڭ ئوتتۇرىسىدىن يۇمىالق شەكىلنى ئويىۋېلىڭ. ۋە شۇ يەردىن رەسىم 

شىلىم سۈرۈپ يەنە    شۇ رەسىمنى كەينىگە ئاندىن رەسىمىڭىزنى يۇلتۇزغا چاپالڭ. قىلىپ  گۈدەك 

بىر يۇلتۇزنى چاپالڭ. ھازىر رەسىم كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان يۇلتۇز شەكىللىك قەغەز  رەسىم  

 تەييار بولدى. » جاھازىسى «

قىيىپ رەسىملەرنى چاپالپ تەييار قىلغاندىن كېيىن  شەكىللەرنى مۇشۇنداق ھالەتتە بىر قانچە خىل 

ن بىردىن ئۆتكۈزۈپ، ئۇزۇنسىغا ، ھەربىر شەكىلنىڭ ئۇچىدىن بىر تۆشۈك ئېچىپ ،يۇڭ يىپقا بىردى

 سوزۇپ  ھۇجرىغا ئىلىپ قۇيۇڭ. 



 .شار مۇسابىقىسى 42

  كېتەرلىك نەرسىلەر:

 يۇڭ يىپ��شار ��

 

 قانداق ئوينايمىز? 

 بۇ ئويۇن گۇرۇپپا ھالەتتە ئوينىغالغاندا  تېخىمۇ كۆڭۈللۈك بولىدۇ. 

ەىشىپ شارىنى كۆپتۈرۈپ يىپ بىلەن بالىالرغا ياردھەربىر بالىنىڭ قولىغا بىردىن  شارنى بېرىڭ . 

ئالدى بىلەن بالىالر ئۆتسە بولمايدىغان بىر سىزىق سىزىڭ. )ئۆيدە ئېلىپ  بېرىڭ.ئۇچىنى چىگىپ 

 نى  يەرگە چاپالپ  چېگرا سىزىقى قىلساق بولىدۇ. يەملەكبېرىلغاچقا يىپنى ئۇزۇنسىغا قويساق ياكى 

--2بىلەن بايىقى سىزىقتىن  يەملەكىن يۇڭ يىپ ياكى يانمۇيان تىزىلسۇن . ئاند قتا سىزىبالىالر بۇ 

بۇالر  .يەرگە ياتقۇزۇڭ ھەرخىل شەكىللەرنى چىقىرىپ  مېتىر نېرىسىغا ،بالىالرنىڭ سانى بويىچە 3

 باشقا شەكىللەر بولسىمۇ بولىدۇ. ( ئۈچگىل ،چەمبەر ياكى بولسۇن. ) "ئورەك "شارنى چۈشۈرىدىغان 

بىلەن مۇسابىقىگە قاتناشقان  ھەربىر  ماھىر قولىدىكى شارنى  ىزىڭدېيىش !"باشالندى"  ئاندىن 

 . شىدۇ تىرىئۇدۇلىدىكى ئورەككە چۈشۈرۈشكە  ئۆزىنىڭ پىرقىرىتىپ  

 شۇ ئورەككە كىم  چۈشۈرەلىسە ياكى ئەڭ يېقىن ئەكىلەلىسە شۇ يەڭگەن بولىدۇ.
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  كېتەرلىك نەرسە:

  ال سىزنىڭ ۋاقتىڭىز پەقەت

 سەپىرىڭالر ،يامغۇرلۇق كۈنلەردە ياكى ئۇزۇن بىر سەپەرگە چىققاندا بۇ ئويۇننى بىلسىڭىز 

 زېرىكىشلىك بولماستىن،بەلكى ھۇزۇرلۇق ئۆتىدۇ. 

  قانداق ئوينايمىز?

 بىرىگە روبىرو تۇرۇپ  ئۇرۇشىدۇ. -ىنى چىقىرىپ بىرىقبارمباش " چېلىشچى "ئىككى 

بىر بىرى بىلەن ئۇرۇشۇپ ،ئۈستىدىن بېسىپ    "چېلىشچى "ھەربىر  بىردىن ئۈچكىچە ساناڭ ،  ئاندىن 

 ئەگدۈرۈشكە ئۇرۇنىدۇ.   "بېشىنى"

 كىمنىڭ باش بارمىقى باشتا تۆۋەنگە قاراپ قالسا شۇ يېڭىلگەن بولىدۇ. 
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  كېتەرلىك نەرسىلەر:

 چىش كولىغۇچ ��

 ئويۇن خېمىرى ��

  ينايمىز?قانداق ئو

ئېلىپ بېرىشىغا  "قۇرۇلۇش"بولسىال بالىڭىزنىڭ  خېمىرى چىش كولىغۇچ ۋە بىر پارچە ئويۇن  بوالق بىر 

كىچىك توپ ھالىتىگە ئەكىلىڭ. ) تۈگۈپ تاماق قىلغاندا ،خېمىرنى   جىق  ئاۋۋال خېمىرنى يېتىدۇ. 

بىرىگە -ىغۇچالرنى بىركىچىك كىچىك ئۈزۈپ يۇمىالق قىلىۋالغانغا ئوخشاش ( ئاندىن چىش كول

 ئىشلىتىسىز.  لىرىنى توپئۇاليدىغان چاغدا مۇشۇ خېمىر 

دېيىلگىنى بويىچە  كۋادرات  ئۈستىدە بىر ئۆينى ياساپ چىقىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن 

 Aبىلەن    خېمىر توپالر شەكلىدىكى بىر دائىرىنى ھاسىل قىلىڭ.  ئاندىن چىش كولىغۇچ ۋە 

سىنى ياساپ چىقىڭ.  ئاندىن  بالىڭىز بىر پارچە قەغەزگە ئىشىك ھەرپى شەكلىدە ئۆينىڭ تورۇ

نىڭ مۇۋاپىق  "ئۆي"بايىقى   ،ۋە دېرىزىلەرنى سىزىپ چىقسا ،بىرلىكتە بۇ رەسىملەرنى قىيىپ 

 يەرلىرىگە پىالستىر بىلەن چاپالپ قويساڭالر بولىدۇ. 

 مۇشۇنداق قىلىپ بىر ئۆي پۈتتى. ! 



 ە چىقىش .  ئايروپىالن بىلەن سەپەرگ44

 كېتەرلىكلەر:

  ئورۇندۇق

 ئىچىملىك ۋە ئۇششاق يېمەكلىكلەر��

 يۇڭ يىپ ��

 كەمەر/ تاسما ��

 تەخسە  قۇيما)سۇلياۋ(��

  قانداق ئوينايمىز?

ڭ. ئۇچقۇچى ،ياردەمچى ئۇچقۇچى تىزىالرنىڭ سانىغا قارىتا ئورۇندۇقالرنى يانمۇيان "يولۇچى"

ئاز ئالدىغىراق قويۇڭ. بىخەتەرلىك تاسمىلىرىنىڭ ئورنىغا ،كۈتكۈچى خادىمالرنىڭ ئورۇندۇقىنى بىر 

كەمەرنى ئىشلەتسەڭالر بولىدۇ. كۈتكۈچى خادىمالر ئۇچۇشقا تەييار بولغانلىقىنى ،يولۇچىالرنىڭ 

بىخەتەرلىك تاسمىلىرىنى باغلىۋېلىشىنى ئېيتسۇن ،ئاندىن بىخەتەرلىك تاسمىسىنى )كەمەرنى( قانداق 

ئىچىملىك ۋە بىر   "كۈتكۈچى خادىم "سۇن. ئۇچۇشقا باشلىغاندىن كېيىندىغانلىقىنى كۆرسەتايتاق

 "يولۇچىغا "تەخسىلەرگە ئۇششاق يېمەكلىكلەرنى قويۇپ ھەربىر  قۇيماقېتىمال ئىشلىتىشكە بولىدىغان 

تىلفۇندىن   تېخىمۇ كۆڭۈللۈك بولىشى ئۈچۈن» ئۇچۇش سەپىرىنىڭ«تارقىتىپ بەرسۇن. بۇ 

 قويۇپ بەرسىڭىز بولىدۇ.  ئاۋازلىرىنى تېپىپ  ئايروپىالننىڭ چىقارغان
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 : كېتەرلىك نەرسىلەر

ياكى  سۇيۇقئاش  قىلغاندا ئۇدۇلال ئىشلىتىدىغان قاتتىق چۆپلەر بوسو ئوتتۇرىسى تۆشۈك ماكارنا )  ��

 (  تەييار ساتىدىغان بارغۇ 

 يىپ ��

 سۇ بوياق ��

  ئوينايمىز?قانداق 

زىننەت بۇيۇملىرىنى ياساش ئۈچۈن ئاشخانىدىكى يېمەكلىك سالىدىغان  ئىشكابلىرىڭىزغا قاراپ 

 بېقىڭ . ئىشنىمەنكى بەك كۆپ نەرسىلەرنى تاپااليسىز. 

 قاتارلىق نەرسىلەرنى ياساپ چىقااليسىز.  تاج،،زەنجىر  بىلەڭزۈكئۇالردىن پايدىلىنىپ 

ھەرخىل رەڭلەرگە بويىغاندىن كېيىن يىپنى ئوتتۇرىسدىكى  ماكارنىالرنى سۇ بوياق بىلەن

 ،ئىككى ئۇچىنى چىگىپ قويسىڭىزال پۈتىدۇ.تۆشۈكلەردىن ئۆتكۈزۈپ 

بۇ قول ھۈنەرۋەن بۇيۇملىرىنى بالىڭىز ئۆزى تاقاپ ئىشلەتسىمۇ ،قونچاقلىرىغا تاقاپ ئوينىسىمۇ 

 بولىدۇ. 
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 ر:كېتەرلىك نەرسىلە 

 ئۆي ئەشيالىرى�� 

 شوينا 

  قانداق ئوينايمىز?

ئاۋۋال بالىڭىزدىن قوللىرى بىلەن نېمىلەرنى قىالاليدىغانلىقىنى سوراڭ ،ئىشىنىمەنكى بالىڭىز خېلى كۆپ 

ئىشالرنى ساناپ بېرەلەيدۇ. ئەمما بۇرۇن باشقىالرنىڭ قولى بىلەن نەرسىلەرنى غېرىچالپ ئۆلچىگىنىنى 

 اللىسىغا كەلمەسلىكى مۇمكىن. كبۇ ئىش  كۆرمىگەچكە،

بىرىگە سېلىشتۇرۇپ قايسىنىڭ ئۇزۇن -بىردىن كېيىن غېرىچالپ چىققان ئۆي ئەشيالىرىنى 

 ،قايسىنىڭ قىسقا ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈرۈڭ. 

قالغان نەرسىلەرنى بالىڭىز ئۆزى غېرىچى بىلەن ئۆلچەپ چىقسا بولىدۇ.  ئاندىن  ئۆلچىگەن 

 يېزىپ قويۇڭ. ئۇزۇنلۇقالرنى ۋاراققا 

باياتىن غېرىچالپ چىققان نەرسىلەرنىڭ ئۇزۇن قىسقىلىقىنى  تېخىمۇ ياخشى  ئاندىن بالىنىڭ

 بىلەن قايتا ئۆلچەپ  چىقىڭالر.  مىتىر ،چۈشىنىۋېلىشى ئۈچۈن 
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 ر: كېرەكلىك نەرسىلە

 مىخ  ��

 تاختا  ياغاچ  بىر��

 بولقا ��

 رەڭلىك يىپ��

  ئويمايمىز? قانداق

بىر تاختىنىڭ ئۈستىگە  ئارىلىق تاشالپ  مىخالرنى  ئۇرۇڭ .  )ئامال بار مىخالرنى مىخلىغاندا  مۇئەييەن 

 مىخلىۋەتمەڭ.  قااليمىقان يەنى بەك  مىخالڭ،بىر شەكىل پەيدا قىلغۇدەك ھالەتتە 

 شۇنداقال .ىۋېتىڭ مىخلبىرەر خەتەرنىڭ چىقىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن چىڭراق 

 بالىڭىز ئويناۋاتقاندا  يېنىدا بىللە بولۇڭ. ( 

مۇشۇنداق تەييار قىلىپ بولغاندىن كېيىن بالىڭىز رەڭلىك يىپالرنى  مىخالرغا ئۇالپ, ئارىلىردىن 

 .ا بولىدۇ ئوينىسچىقىرىپ  ئۆتكۈزۈپ  ھەرخىل شەكىللەرنى

  



 . سىمۋول ئويۇنى 49

  كېرەكلىك نەرسە:

 ڭىز سىزنىڭ ۋاقتى پەقەت

 قانداق ئوينايمىز? 

مېتىرلىق ئارىلىق تاشالپ ,ياكى سىز بىر ئۆيدە باال يەنە بىر ئۆيدە 15بالىڭىز بىلەن ئارىڭىزدا 

 سىڭىز  ئۆيدىندې" كۆك ئۆمىلەپ  چىقسۇن... "ئۆيدىن دەرھال  باال ,"يېشىل "دەپ ۋارقىرىسىڭىزسا تۇر

 ھامان سەكرەپ چىقسۇن...

ۋولالرنى ئويۇن باشلىنىشتىن بۇرۇن  ئۆزۈڭالر بېكىتىۋالساڭالر ىدىغان سىمىتئىشل ئويۇندا  

اكى بەزى ۋەي سانالرنىبولىدۇ..    رەڭلەرنىڭ ئىسمىنى دېگەن ھامان مەلۇم ئىشنى قىالمدۇ ياكى 

 ھايۋاناتالرنىڭ ئىسمىنى دىگەندىمۇ ...  بۇنىڭ چەكلىمىسى يوق 

ېرىپ ئويناش شەكلىدە بالىغا ئۆيدىكى بۇ ئويۇننى  باشقىچىرەك ئوينىماقچى بولساق: بۇيرۇق ب

ئۆيدىكى يەنى نەرسىلەرنىڭ ئورنى قەيەردە  ئىكەنلىكىنى ئېسىدە قالدۇرۇپ قويساقمۇ بولىدۇ. 

ېپىپ چىقىشنى ت ئىچىدەقىسقا ۋاقىت  ،ئۇنىسوراپ  بالىدىن نىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنىنەرسىمەلۇم 

 دە سىز ئېيتقان  قانچە تال نەرسىنىياكى  مەلۇم ۋاقىت يەنى بىر مىنۇت  ئىچى ئېيتىمىز 

 تېپىپ ئەكىلەلەيدۇ  دىگەندەك... 



 . ئۆيىمىزدىكى ھەر نەرسىنىڭ بىر ھېكايىسى بار 50

  كېرەكلىك نەرسىلەر:

 ئۆيدىكى ھەرخىل ئۇششاق چۈششەك نەرسىلەر �� 

 بىر خالتا ��

  قانداق ئوينايمىز?

ە توقۇپ چىقىشقا ماس كېلىدىغان نەرسىلەردىن كىتاب,ئاچقۇچ,قونچاق ,ھايۋان مودىلىغا ئوخشاش ھېكاي

ئالتە يەتتىسىنى خالتىغا سېلىڭ. ئاندىن بالىڭىز خالتىنىڭ ئىچىگە قولىنى تىقىپ ئىچىدىكىلەرنى بىردىن 

بىرلىكتە ئاشۇ نەرسىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان  ھېكايىلەرنى  ئىككىڭالر بىردىن چىقارسۇن . ئاندىن 

: "بۇرۇننىڭ بۇرۇنىسىدا,بىر كىچىك توشقانچاق ياشىغانىكەن. بۇ توشقانچاق . مەسىلەنالرتوقۇپ چىقىڭ

 ھېكايىلەرنى ئاددىي  ناھايىتى بىر كۈنى ئويناۋېتىپ ئاچقۇچىنى يۈتتۈرۈپ قويۇپتۇ.........  "

ئەستادىدىل ئاڭالپ  شىغا پۇرسەت بېرىپ توقۇ ڭىزنىڭمۇ ھېكايەبالىيەنە  .بولىۋېرىدۇ زمۇ توقۇسىڭى

 ۋاقىت چىقىرىپ باال بىلەن بىللە ئولتۇرۇپ بىر ئىشالرنى قىلىش.   بولغىنى مۇھىمچۈنكى ئەڭ  . بېرىڭ 

كىچىك ۋاقىتالردا چوڭالر قۇشالرنىڭ ھېكايىسى ئورنىدا... بۇرۇننىڭ بۇرۇنىسىدا بىر قۇش باركەنتۇق ,ئۇ 

ھېكايىمۇ تۈگەپتۇ دەپ ئۇچۇپتۇ ئۇچۇپتۇ ئۇچۇپتۇ... ئۇچىۋېرىپتۇ.... ئاخىرىدا مەنزىلىگە يېتىپتۇ... 

 ئېيتىپ كەتسىمۇ بەك غەلىتە ھېس قىلمايتتۇق ,قىزىقىپ ئاڭاليتتۇق . سىزمۇ سىناپ بېقىڭ.



 . پىسا قاتلىمىسى ياساش  51

 )باال ناۋاي( 

  كېرەكلىك نەرسىلەر:

 ئويۇن خېمىرى ��

 تەخسە قۇيما��

 تۈگمە,توپچا  ��

 قەلەم ��

 خاتىرە دەپتەر ��

  قانداق ياسايمىز?

تەخسە بولۇشى كېرەك.  قۇيما ى ياساش ئۈچۈن ئاۋۋال  ئويۇن خېمىرى ۋە بىر تال نسا قاتلىمىسپى

 پىلتىسىنى سالىدىغان تەخسە ياكى تورت تەخسىسىمۇ بولىدۇ.لەغمەن  اتىدىغانس يەنى بازادا 

 بالىڭىز ئويۇن خېمىرنى تەخسىنىڭ ئۈستىگە راست پىسانىڭ قېلىنلىقىچىلىك.  



يايسۇن.  

 سانىڭ ئۈستىدە. ئېرىمچىكلەر بولۇشىنى خالىسا ,خېمىرنىڭ ئۈستىگەباال. پى

 قۇرۇتۇلغان ماكارنىالر )ئۈگرە /سۇيۇقئاش چۆپلىرى ( ئەڭ ياخشى تالالش بوالاليدۇ. 

 كولباسامۇ قويغۇسى بولسا,چوڭ كىچك تۈگمىلەرنى ئىشلەتسە بولىدۇ. 

ى,يېگىلى بولمايدىغانلىقىنى  )ھەراست بالىغا بۇنىڭ ئويۇنچۇق پىسا قاتلىمىسى ئىكەنلىكىن

 (.ياخشى چۈشەندۈرۈپ قويۇشنى ئۇنتۇپ قالماڭ

 بالىڭىز پىسا قاتلىمىسى پىشۇرىدىغان ناۋاي,سىز بىر خېرىدار بولۇڭ.    

 بىر خاتىرە دەپتەر ۋە قەلەممۇ  الزىم بولىدۇ .  شكەخاتىرىلەبۇيرۇتقان نەرسىڭىزنى  

 

 

 

 



 . ياستۇق ئۇرۇشى 52

 ر :كېرەكلىك نەرسىلە

 يۇمشاق ياستۇقالر 

  قانداق ئوينايمىز?

چېقىلىپ كېتىدىغان نەرسىلەر بولۇپ قالسا,ئەڭ  ئۆيدەئەگەر ،كەڭرەك ئازادىرەك  بىر ئۆينى تالالڭ

 ئاچىقىپ قويۇڭ.  ياندىكى ئۆيگە ياخشىسى ئۇالرنى 

تەرەپكە قاراپ  . باشقىالر  ئۆينىڭ ئىچىدە ھەرىدۇئولتۇرياستۇقالرنى ئاتىدىغان كىشى ئورۇندۇقتا   

 ئۆزىگە تېگىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن (  نىڭ. )ياستۇقەيدۇيۈگۈر

ئورۇندۇقتا ئولتۇرغان كىشى يۈگۈرەۋاتقان كىشىگە ئورنىدىن قوزغالماي يەنى ئورۇندۇقتا ئولتۇرغان  

ھەربىرقېتىم ئېتىپ تەگكۈزگەندە بىر نومۇر ��.   ىدۇتىرىشپېتى ياستۇقنى ئېتىپ تەككۈزۈشكە 

وشۇلسۇن... مۇشۇنداق داۋام قىلىپ,ئورۇن ئالماشتۇرۇپ يەنى  باشقا بىرى ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ ق

 سىناپ باقسۇن . كىمنىڭ ئېرىشكەن  نۇمۇرى ئەڭ كۆپ بولسا شۇ قازانغان بولىدۇ .

 

 



 . قۇم ئۈستىگە يېزىلغان خەتلەر53

  كېتەرلىك نەرسىلەر:

 چوڭ كەڭرى داس  

 يۇمشاق قۇم ��

  مىز?قانداق قىلى

 چوڭ ھەم كەڭرى بىر داسنىڭ ئىچىگە قۇمنى تۆكۈپ,بالىنى داسقا سېلىپ قويۇڭ . 

 باال سەل چوڭ بولسا,داسنىڭ يېنىدا ئولتۇرسىمۇ بولىدۇ. 

ئاندىن بالىڭىزغا بارماقلىرى بىلەن شەكىللەرنى قانداق سىزىدىغانلىقىنى ,ھەرپلەرنى ,سانالرنى قانداق 

 ڭ. يازىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويۇ

ھەرخىل شەكىللەرنى,سان, ھەرپلەرنى  يېزىپ   "قۇم دەپتىرىگە"ئاندىن بالىڭىز ئۆزى خالىغانچە بۇ 

 ئوينىسۇن. 

 

 



 .تامچىالر بىلەن پۈتكەن رەسىم 54

 :  كېتەرلىك نەرسىلەر

  اقۇتسىقماق ��

 سۇ بوياق ��

 قەغەز ��

  قانداق ئوينايمىز?

سۇ بىلەن ئارىالشتۇرۇپ ئېغىزىنى  ئازراقچىقىرىپ  ازراقئىنى پاكىز يۇيۋېتىپ,سۇ بوياقنى قۇت سىقماق

 چىقارسۇن.  ھەرخىل شەكىللەرنىبوياقنى تېمىتىپ قەغەز يۈزىگە بالىڭىز ئىتىڭ. ئاندىن 

ئۈچۈن   ئاۋۋال قەغەزگە  كىچىك كىچىك  ياخشى يىغااليدىغان قىلىش  بالىالرنىڭ  زېھنىنى 

شۇ  بوياقنى رنىڭ شەكىللىرىنى سىزىپ ,بالىغاچەمبەرلەر بىلەن سانالرنى,ھەرپلەرنى,مېۋىلە

 چەمبەرلەرنىڭ ئىچىگە تېمىتىشنى ئېيتىڭ.

ھاسىل قىلىش  شەكىللەرگە تېمىتىپ رچەمبەبوياقنى پۈتۈن دىققىتى  ىنىڭبال,بۇ جەرياندا 

 قىالاليدىغان بولۇشىغا ياردىمى بولىدۇ.  زېھنىنى يىغىپ ،ئىشالرنىبولىدىغانلىقى ئۈچۈن

 



  .شار بوياش55

  كېتەرلىك نەرسىلەر :

 شار ��

 سۇ بوياق ��

 قەغەز ��

  قانداق ئوينايمىز?

 چوڭ كىچىك شارالرنى پۈۋلەپ  ,ئېغىزىنى چىڭ چىگىڭ. 

 ئاندىن سۇ بوياق بىلەن شارغا رەسىملەرنى,شەكىللەرنى سىزىپ بوياڭ. 

رەسىملەر  قەغەز  ئاندىن بوياق تېخى قۇرىمىغان ۋاقتىدا قەغەزنى شارغا  يېنىك تەگكۈزۈڭ,شاردىكى

 يۈزىدىمۇ  پەيدا بولىدۇ.   

گە ىبالىلىرىغا ھەرپلەرنى ئۆگىتىۋاتقان ئانىالر شارالرغا ھەرخىل ھەرپلەرنى يېزىپ بالىنىڭ ئۆي

 ئېسىپ قويسا بولىدۇ. 

 

 



 . چىش كولىغۇچ بىلەن پۈتكەن رەسىم 56

 

  كېتەر لىك نەرسىلەر:

 چىش كولىغۇچ��

 قەغەز ��

 ئالدارقا يەملەك 

  نداق ئوينايمىز?قا

 چىش كولىغۇچالرنى چاپالش بىلەنال رەسىم ھاسىل قىالاليدۇ. يۈزىگە  قەغەزبالىڭىز 

 چاپالڭ.  ئالدارقا يەملەكنىگە يۈزى غەزقە

 گە چاپلىسۇن. يۈزى قەغەز كولىغۇچالرنىئاندىن بالىڭىز ئۆزى خالىغان شەكىلدە چىش 

سىزىقالرنى بويالپ ,ئاندىن ڭسىزىۋاراققا رەسىم ىلەن قېرىنداش بدېسىڭىز,ئاۋۋال  ئويۇننى مولالشتۇراي

چاپالڭ. ئاندىن چىش كولىغۇچالرنى ھەرخىل رەڭلەرگە بۇياپ, قەغەزگە چاپالشتۇرۇپ يەملەكنى 

 .الر چىقىڭتتۈرۈپ پۈ ئۆزۈڭالرغا خاس سەنئەت ئەسىرىنى

 



 .  يىپ باسمىسى 57

  كېتەرلىك نەرسىلەر:

  شوينا ��

 كىچىك تاختا ��

 ياق ۋە چوتكا سۇ بو��

 قەغەز ��

  قانداق ئوينايمىز?

كىچىك بىر تاختىغا يىپنى بىر قانچىنى ئايالندۇرۇپ  يۆگەڭ . يۆگىگەندە يىپالر بىرىنىڭ ئۈستىگە 

بىرى چىقىۋالمىسۇن. ئاندىن بالىڭىز سىز تەييار قىلغان بۇ قېلىپنىڭ بىر تەرىپىنى سۇ بۇياققا 

 قەغەزگە باسسۇن.  پچىال

 يول يول رەڭدار سىزىقالر پەيدا بولىدۇ. قەغەز يۈزىدە 

بۇ ئويۇننى ئوينىغاندا تاختىنىڭ  بىر يۈزىنى ھەرخىل رەڭلەرگە بۇياپ قەغەزگە بېسىپ ئوينىسا 

 بولىدۇ. 



  نىۇئوي قاتناش 58

 .ۇبىر جاي بولسا بولىد رىەڭئوينايدىغان ك نۇئوي

  پ،ۇبول چىۇيول رەئارقىدىكىل ر،ۇشوپ رغىنىۇ. ئالدىدا تۇرىدۇت پۈج-پۈج پۇئالدى بول-ئارقا بالىالر

 پۈج ربىرەھ يىن،ېك ندىنەرىلگېباشالش ئىشارىسى ب ننىۇ. ئويۇتىدۇت لىدىنېب ڭبىرىنى-بالىالر بىر

 ن،ەتكۋەبىرىنى سوقى-بىر ريانداەج ۇ. بۇباشاليد ەشكەگرۈي ىشقا،ېڭم ەپكەرەخالىغان ت زىۆبولغان باال ئ

. ۇساقاليد ەنغىچۇئىككىنجى قول ئوي رىلىپ،ۈكىندېچ ندىنۇئوي الەڭت نەبىل پتىۈيىقىلغانالر ج

 نەگەڭي نداۇيولوچىسى ئوي ڭنىۇئ ۋە رۇشوپ نەيدىگە"ماشىنىنى" ئوبدان ھ ي،ەتمۋەسوقى چكىمنىېھ

 .ۇبولىد

 

 

 



 .  قەغەز ساندۇقتىن ياسالغان توشقانالر 59

 كېتەرلىك نەرسىلەر:

 بىر چوڭ ساندۇق ��

 بىر كىچىك ساندۇق ��

 قايچا ��

 پاختا ��

  يەملەك��

  قانداق ئوينايمىز?

ئالدى بىلەن كىچىك ساندۇق بىلەن چوڭ ساندۇقنى بىر بىرىگە ئۈستمۇئۈست چاپالڭ. ئاندىن 

ەغەزگە ئۇزۇن قۇالقنىڭ شەكلىنى سىزىپ قىيىڭ. ئاندىن كىچك ساندۇقنىڭ ق بىر پارچە قاتتىق

ن تەرىپىنىڭ ئوتتۇرىسىغا پاختىنى ئىككى تەرىپىگە بىردىن چاپالڭ. ئاندىن چوڭ ساندۇقنىڭ يا

چاپالپ قويۇڭ. پۈتتى! ئامال بار كىچىك ساندۇق بالىڭىزنىڭ بېشى پاتقۇدەك,چوڭ ساندۇق 

ى ئۇدۇل كۆز،ئوتتۇرىسىنى تېشىپئاندىن ساندۇقالرنىڭ بالىڭىزنىڭ  بەدىنى پاتقۇدەك بولسۇن. 

  ئوينىسۇن . "بولۇپتوشقانچاق "بىر  ساندۇقنى كىيىپ  تېشىپ كېلىدىغان يەرنى



 قونچاق  تۇخۇم. 60

  كېتەرلىك نەرسىلەر:

 تۇخۇم  ۇلغانپىشۇرسۇدا  ��

 بوياق قەلەم  ��

 چوكا   تالبىر ��

 كىچىك رەخت پارچىلىرى ��

 قارا رەڭلىك يۇڭ يىپ ��

  قانداق ياسايمىز?

  كۆز قۇالق ئېغىزالرنى سىزىمىز.نىڭ يۈزىگە تۇخۇم ئاۋۋال 

 كېسىپ چاچ ياساپ,تۇخۇمنىڭ ئۈستىگە چاپاليمىز. ئاندىن يۇڭ يىپىتىن ئازراق 

 چوكىنى تىقىپ كىرگۈزىمىز.  تەرىپىنىڭ شاكىلىنى ئازراق ئېلىۋېتىپ، ئاستىئاندىن تۇخۇمنىڭ 

ياسىغان بۇ قونچىقىمىزنى كىيىم كىيگەندەك كۆرستىس  ئۈچۈن چوڭىنىڭ ئەتراپىنى كىچىك رەخلەر 

 تتى!  پۈ قونچىقىمىز تۇخۇمبىلەن يۆگەپ قويىمىز. 



  ئەينەك  قەغەز.61

  كېتەرلىك نەرسىلەر:

 قايچا �� 

  يەملەك ��

 زقەغەرەڭلىك قاتتىق ��

 كۈمۈش رەڭلىك قەغەز (  بولىدۇ.قەغەز )دوخوپكا قەغىزىمۇ  يالتىراق ��

  قانداق ياسايمىز?

 قول ئەينىكى شەكلىدە كېسىمىز.  قاتتىق قەغەزنى

ئاندىن   ن كىچىكرەك كېسىپ ئوتتۇرىسىغا چاپاليمىز.بايىقى قەغەزدى  ئاليۇمىن قەغەزنى ئاندىن

 كئەينەكنىڭ ئارقا تەرىپىگە رەڭلىك قەغەزلەردىن ھەرخىل شەكىللەرنى قىيىپ چاپالپ زىننەتلىسە

  قولدا ئىشلەنگەن ئەينەك پۈتتى! بولىدۇ.
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  كېتەرلىك ماتېرىيال:

 ياغاچ قوشۇق  �� 

  يەملەك  �� 

 ڭ يىپ يۇ �� 

 كىچىك تۈگمە  ��

 (   نى ياكى ياغاچ چۆمۈچنى ئىشلىتىڭ.ياغاچ قوشۇقچوڭراق ) قارا بوياق قەلەم  �� 

  قانداق ئوينايمىز?

يۇڭ يىپنى قىسقا قىسقا قىلىپ قىيىپ بەرسىڭىز,بالىڭىز ياغاچ قوشۇقنىڭ ئۈستىگە يۇڭ يىپنى 

الر  قونچاقنىڭ چېچى بولىدۇ. ئاندىن ئۇسۇپ يەيدىغان (  بۇ يۇڭ يىپ تاماقنىچاپلىسۇن. ) يەنى 

كىچىك تۈگمىدىن ئىككىنى قوشۇقنىڭ ئىچىگە چاپالڭ,بۇ ئۇنىڭ. بىر. جۈپ كۆزى. ئاندىن بوياق قەلەم 

 بىلەن قېشى,بۇرنى,ئېغىزىنى سىزىپ قويسىڭىز بولىدۇ. 

قا ئۆيدە ياغاچ قوشۇق جىق بولۇپ قالسا,جىقراق قوشۇق قونچاقالرنى ياساپ قويسىڭىز,سىز باش

بولىدۇ. ياكى بالىغا ھېكايە   سائوينىمېھماندارچىلىق   بىلەن ئۇالرئىشالرنى قىلىۋاتقاندا بالىڭىز 

 سۆزلەپ. بەرگەندە ئىشلەتسىڭىزمۇ بولىدۇ . 
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  كېتەرلىك نەرسىلەر:

 ەز يېشىل رەڭلىك قاتتىق قەغەز ياكى ئاق قەغ��  پەلكۈچ      ،تۇخۇم قېپى   قەغەز��

 قايچا ��

 بوياق��

  قانداق ئوينايمىز?

 تۇخۇم قېپىنى ئىككىگە بۆلۈڭ. 

بالىڭىز ھەربىر ئورەكنىڭ ئىچىنى ئايرىم بىر رەڭدە بويىسۇن. ئاندىن ھەربىر ئورەككە بىر تال 

ئاندىن يېشىل قەغەزدىن يوپۇرماقنىڭ شەكىللىرىنى كېسىڭ. باشقا  چ قويۇڭ.پەلكۈ چىش

شەكلىنى كېسىپ چاپالڭ. رەڭلىك قەغەز بولمىسا,ئاق قەغەزنى كېسىپ قەغەزلەردىن  گۈللەرنىڭ 

 بوياق بىلەن ھەرخىل رەڭلەردە  بويىساڭالر بولىدۇ. 

 مانا بۇ  رەڭدار تەشتەك كۆرگەزمىسى! 

  ىڭىز:بولسبۇنى تېخىمۇ كېڭەيتىپ ئوينىماقچى 



  گۈل شەكلىدە قىيىپ, ئالتە خىل رەڭدە بوياڭ.ئالتە پارچە قەغەزنى باشتا 

 تۇخۇم قېپىنىڭ ئالتە  تال ئويمىنىنىمۇ مۇشۇ ئالتە رەڭدە بىردىن بىردىن بوياڭ. 

  نى ئېيتىڭ.شئاندىن بالىغا گۈللەرنى ماس كەلگەن تەشتەكلەرگە سېلىپ قويۇ

دىن پايدىلىنىپ ماتېماتىكىلىق ئويۇنالرنى ئۇالرگۈللەرنى كېسىۋېلىپ, قەغەزدىن جىقياكى 

 ئوينىساڭالرمۇ بولىدۇ. 

 سانى بويىچە تەشتەكلەرگە سېلىپ دىگەندەك..... (  ڭلەرنى)گۈل
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  كېتەرلىك نەرسىلەر:

 ئويۇنچۇق قونچاقالر��

 ياستۇق��

 يۇڭ ئەدىيال��

تېرمومىتىر ) بولماي ��ئاق خاالت )بولماي قالسا,ساپ ئاق رەڭدىكى كىيىم بولىسىال بولىدۇ. ( ��

بىلەن ئوراپ ئۈستىگە سىزىقالرنى سىزىپ تېرمومېتىر ئورنىدا  لەكيەمقالسا,سۇلياۋ نەيچىنى 

 بولىدۇ.(  ڭالرئىشلەتسە

 داكا ��

  قانداق ئوينايمىز?

 بالىڭىز قونچاقلىرىنى,ئويۇنچۇق ھايۋانلىرىنى بىمار ئورنىدا ئىشلەتسە بولىدۇ. 

انچە ياستۇقنى تىزىپ ھۇجرىنىڭ بىر بۇلۇڭىغا بىر ئەدىيالنى يېيىپ قويغاندىن كېيىن ئۈستىگە بىر ق

 قويسىڭىز,  كېسەلخانا تەييار بولغان بولىدۇ. 

  



  

بالىڭىزغا دوختۇر ياكى سېستىرا ئورنىدا ئاق خاالت ياكى پۈتۈنلەي ئاق رەڭدىكى كىيىمىنى كىيگۈزۈپ  

 قويۇڭ. ئاندىن  تېرمومېتىرنى قانداق ئىشلىتىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويۇڭ. 

  

تىپ ئىچىگە نوقۇت,قۇرۇق ئۈزۈم,يەر ياڭىقى قاتارلىق نەرسىلەرنى دورا قۇتىلىرىنى يۇيۋې 

 سېلىپ تەييار قىلىپ بالىغا بېرىڭ . 

  

لىرى تەكشۈرۈپ چىققاندىن كېيىن,ئۇالرغا دورا بەرسۇن. "بىمار"ئاندىن بالىڭىز تېرمومېتىر بىلەن  

 داكا بىلەن تېڭىپ قويسۇن. بەزىلىرىنىڭ قوللىرىنى

ختۇرخانىغا بېرىشتىن قورقۇشى ۋەياكى دورا يېيىشكە ئۇنىماسلىقىنى بۇ ئويۇن  بالىنىڭ دو 

 تۈزىتىشكە ياردىمى بولىدۇ. 

  

  ئەسكەرتمە: 

 . ماڭقويدورىالرنى بالىالرنىڭ قولى يېتىدىغان يەرلەرگە  ە ئىچىدىغانتتئادە 
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 نى تېپىش. ئېغىز ھەرىكىتىدىن قارشى تەرەپنىڭ نېمە دېمەكچى بولغانلىقى 

  قانداق ئوينايمىز?

بۇ ئويۇندا بالىڭىزنىڭ قۇلىقى ئاڭلىمايدىغان كىشىلەرنىڭ دۇنياسىنى چۈشىنىشى, ئاۋاز چىقىرىپ  

سۆزلەشتىن ئىبارەت ئىقتىدارنىڭمۇ  ناھايتى بىباھا بايلىق ئىكەنلىكىنى چۈشىنىۋېلىشى ئۈچۈنمۇ  ياخشى 

 پۇرسەت .

ول ئىشارىتى ئارقىلىق دېمەكچى بولغانلىرىنى بىر بىرىگە بۇ جەرياندا گاس گاچا كىشىلەرنىڭ ق

ئۇزاق مەزگىل تەربىيەلىنىشى  مۇئۇقتۇرىدىغانلىقىنى.  ئەمما شۇ ئىشارەتلەرنى چۈشىنىدىغان بولۇش ئۈچۈن

كېرەك ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ بېرىڭ. ھەتتا بەزى بالىالرنىڭ ئۇنداق تەربىيىگە ئېرىشەلمىگەنلىكى 

قىالرنىڭ ئېغىز ھەرىكەتلىرىگە قاراپ قارشى تەرەپنىڭ نېمە دېمەكچى بولغانلىقىنى سەۋەبىدىن پەقەت باش

بىلىشكە تىرىشدىغانلىقىنى بالىغا چۈشەندۈرۈڭ . ئاۋاز چىقارماڭ,  بالىڭىز ئېغىز ھەرىكىتىڭىزگە  قاراپ 

 نىمە دىگەنلىكىڭىزنى  تېپىپ  باقسۇن . ئاندىن باال بىلەن ئازراق ئارلىق تاشالپ,  ئاۋاز

گەپلەرنى ئېغىزىڭىزنى  "دېگەندەك يۇمۇرىستىك   مۇ ئەمەسمۇ؟باالم "سەن مېنىڭ ئوبدانچىقارماستىن

يوغان ئېچىپ,مۇبالىغىلەشتۈرۈپ ئىپادىلەڭ. ئاۋازسىز ئۇچۇرنى  كالپۇكنىال مىدىرلىتىپ  قويغاندىن سىرت 

 ۇ ئاسان   تاپااليدۇ .باال  تېخىم مۇبالىغىلەشتۈرۈپ ئىپادىلىسىڭىز ھەرخىل ئىشارەتلەرنى  قوشۇپ
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  كېتەرلىك نەرسىلەر:

 قەغەز ئىستاكانالر  �� 

  قانداق ئوينايمىز?

بۇ ئويۇننى  كېرەكسىز قەغەز ئىستاكانالر ئارقىلىقال ئېلىپ بارااليسىز. بۇندىن كېيىن  قەغەز ئىستاكانالرنى 

 تمەي ساقالپ قويۇڭ   . ئىشلىتىپ بولۇپ،پاكىز چايقىۋېتىپ  تاشلىۋە

 تېپىپ ،قەغەز ئىستاكانالرنى تىزىڭ .  يەرنىئاۋۋال بالىڭىز بىلەن بىللە تۈز 

 ئىستاكانالرنى ئۆرىۋەتمەي قانچىلىك ئېگىز تىزااليسىلەركىن كۆرۈپ بېقىڭ .  

قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن قانچىلىك ئىستاكان كېتەر? تىزىپ باقسىڭىز بىلىسىز. بۇ 灯塔بىر ماياك  

دوستلىرى ياكى باشقا قېرىنداشلىرى بىللە بەسلىشىپ ئوينىسا تېخىمۇ كۆڭۈللۈك  بالىڭىزنى ئويۇن

  . قان بولىدۇ چىقا شۇ ئۇتۇپ ستىزبولىدۇ. كىم ئەڭ ئېگىز 

 تەرتىپ سانالرنىقەغەز ئىستاكانالرنىڭ كەينىگە سانالرنى يېزىپ قويسىڭىزمۇ بولىدۇ. چۈنكى باال  

 نىسبەتەن تونۇشى  چوڭقۇرلىشىشى مۇمكىن. بويىچە تىزغاندا  ،سانالرغا 
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  كېرەكلىك نەرسىلەر:

 قەلەم  ��

 ئوخشىمىغان دۆلەتلەرگە ئائىت  رەسىملەر  ��

 يەملەكقايچا ۋە  ��

  قانداق ئوينايمىز?

 . نى ئوينىسا بولىۋېرىدۇئويۇنبالىڭىز ئوقۇش يېزىشنى تېخى بىلمىگەن تەقدىردىمۇ ،بۇ 

راقنىڭ ئۈستىگە ئاۋۋال بىر دۆلەتنىڭ ئىسمىنى يېزىڭ.ئاندىن پاالنى يەرنىڭ ئۇچۇرى دەپ بىر ۋا

 قوشۇپ قويۇڭ. 

 "ى ئۇچۇرياپونىيەنىڭ :"مەسىلەن

 ئالدى بىلەن بالىغا ياپونىيە ھەققىدە نىمىلەرنى بىلىدىغانلىقىنى سوراپ بېقىڭ.  

 زراق چۈشەنچە بېرىڭ. بىلمىسە ھېچقىسى يوق.  ئۆزىڭىز توردىن ئىزدەپ بالىغا  ئا

 مەسىلەن ئۇالر قانداق كىيىملەرنى كىيىدۇ  ،يەنى ئەنئەنىۋى كىيىم كېچەكلىرى قانداق بولىدۇ .



 قانداق نەرسىلەرنى يەيدۇ. يەنى ئەنئەنىۋى تائاملىرى قايسىالر.

ياپونىيەنىڭ  ،ياپونىيە دۇنيانىڭ  قەيېرىگە جايالشقان. دۇنيا خەرىتىسىدىكى ئورنى قەيەردە 

پ،بايىقى ۋاراققا توپالەدەنىيىتى ،ئۇ يەردىكى داڭلىق ئورۇنالر  ھەققىدە ئازراق  رەسىملەرنى م

 چاپالڭ. 

 

ئىزدەپ  تەپسىلىي كبەئۆزىڭىز ئازراق ئىزدەنسىڭىزال تاپااليسىز ، تەتقىقات ئېلىپ بارمىغانكىن 

 كېتشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق. 

ى بولسىال بولىدۇ.  بۇ جەرياندا سىزنىڭمۇ  ئېسىڭىزدە باشقا دۆلەتلەردىن پەرقلىنىپ تۇرىدىغان يەرلىر

نەزەر دائىرىسى  ، شۇ دۆلەتكە ئائىت مەزمۇنالردىن خەۋەردار قىلىپ قويىسىز  قالىدۇ ،بالىڭىزنىمۇ

 كېڭىيىدۇ. 

رگە ئائىت مەزمۇنالرنىمۇ توپالپ ،بالىغا دۇنيادا دۆلەتلەمۇشۇ تەرىقىدە يەنە يەنە باشقا 

رنىڭ ئوخشىمىغان دۆلەتلەردە ،ئوخشىمىغان تۇرمۇشتا يەنە نۇرغۇن ئىنسانال

 ياشاۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ قويىسىز.

دۇنيانىڭ ئۇچۇرلىرى يىغىلغان بىر توپالم بولۇپ  ئاندىن ھەممىسىنى رەتلەپ چىقسىڭىز،بۇ 

 ئۈستىگە كىچىك دۇنيا خەرىتىسىنى چاپالپ قويۇڭ. خىرىدائاقالىدۇ. 
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  كېرەكلىك نەرسىلەر:

 دادىسىنىڭ كۆڭلەك,گالىستۇك ,چاپان ,ئىشتان,پايپاق  قاتارلىق كىيىم كېچەكلىرى 

  ?ئوينايمىز قانداق

 مانا بۇ كىچىكرەك ياشتىكى بالىالر ئۈچۈن تولىمۇ قىزىقارلىق بىر ئويۇن.

ىم كېچەكلىرىنى سىز ئاۋۋال دادىسىنىڭ چاپان,ئىشتان,كۆڭلەك,گالىستۇك ۋە پايپاققا ئوخشاش كىي

 ئىشكاپتىن چىقىرىپ, بالىنىڭ ئالدىغا  قويۇڭ. 

ئىكەنلىكىنى,نېمىگە ئىشلىتىدىغانلىقىنى سوراڭ,   يىملىرىكىئاندىن بالىغا كۆرسىتىپ بۇالرنىڭ  كىمنىڭ 

 دەڭ .  "دۈرۈپ باققىنە. نئەمىسە داداڭنى كىي"ئاندىن بالىغا باال ئاۋۋال ئۆزى تېپىپ باقسۇن. 

قايسى كىيمنى كىيىدىغانلىقىنى يەنى كىيىملەرنى كىيىش تەرتىپلىرىنى سوراڭ. ئىشتاننى  ئالدى بىلەن

 ئاۋۋال كىيىدىغانلىقى ھەققىدە يىپ ئۇچى بېرىڭ. 

ئاندىن كۆڭلەكنى,گالىستۇكىنى,ئاندىن ئۇنىڭ ئۈستىگە چاپاننى مۇۋاپىق  پيېيىئىشتاننى يەرگە 

 . سۇنقويورنىغا . ئاندىن پايپاقنى توغرا  ئ سۇن قويئورۇنغا  
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  كېتەرلىك نەرسىلەر:

   شوينا  ىپ ياكىۇڭ يي ��

 قەغەز  قاتتىقيېشىل ۋە قىزىل رەڭلىك  ��

 قايچا 

 ?قانداق ئوينايمىز

 بالىڭىزغا تۇنجى قېتىملىق قاتناش قائىدىسىدىن ساۋات بېرىشنى خاالمسىز?  

ىن بىر ئاتالم نېرىغا بىر يىپنى ئۇزۇنسىغا يېيىپ ئۆيدىكى كەڭرەك ھۇجرىنىڭ بىر تەرىپىگە  تامد

تامنىڭ بىر ئاتالم نېرىسىغىمۇ بىر يىپنى ئۇزۇنسىغا يېيىپ قويىسىز.  ئۇدۇلسىدىكىقويىسىز. ئاندىن 

قەغەزلەردىن ھەربىرىدىن ئىككى تال  قاتتىقئاندىن يېشىل ۋە قىزىل رەڭلىك )سىزىقنىڭ ئورنىدا ( 

 ھۇجرىنىڭ ئىچىدە ئۇيان بۇيان ماڭسۇن. ھېلىقى ئىككى سىزىقنىڭ باالكېسىڭ. نى چىرىغىقاتناش 

 بولىدۇ.    ىيولماڭىدىغان ئارىسىدىكى يەر 

يېشىل ،قىزىل چىراقنى سىز ۋاقتى يانغاندا ئۆتۈشى كېرەك.  "يېشىل  چىراغ "يىپ بار يەردىن  چوقۇم  

قارغاندىمۇ ئۆتۈپ كېتىپ قالسا باال ناۋادا قىزىل چىراغنى چىقەرەلى بويىچە چىقىرىپ تۇرىسىز.  

 ،جەرىمانە تۆلەتكۈزۈشنى ئۇنتۇپ قالماڭ.
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 بۇ ئويۇن  بالىڭىزغا ھەرپلەرنى ئۆگىتىشىڭىز ئۈچۈن ياخشى بىر  ئۇسۇل بوالاليدۇ . 

  ?ئوينايمىز قانداق

 ىدۇ. نىڭ ئىسمىنى تەشكىل قىلىدىغان ھەرپلەردىن باشلىسىڭىز بولزبالىڭى تىشنىئۆگىھەرپ 

پارچە ئەتراپىدا قەغەز پارچىلىرىنى تەييار 32قەغەزنى كىۋادرات شەكلىدە قىيىڭ. قاتتىق  ئالدى بىلەن  

 بوياڭ.  قىلىپ  تومنى يېزىپ ھەرپبىر  قىلىپ بولۇپ، ھەربىرىنىڭ  ئۈستىگە

ردىن ئاندىن بالىڭىزغا ئويۇن خېمىرنى بېرىپ ئۆزىنىڭ ئىسمىنى تەشكىل قىلىدىغان شۇ ھەرپلەرنى بى

بىردىن ياساپ چىقىشىنى ئېيتىڭ. بەزى قىيىنراق ھەرپلەرنى سىز ياردەملىشىپ ياسىشىىپ بەرسىڭىز 

 ئاندىن بالىنىڭ ئىسمىنى بايىقى كەسكەن قەغەزلەرنى  تىزىپ كۆرسىتىڭ.بولىدۇ. 

 قاتتىق بالىڭىز ئويۇن خېمىرلىرىدىن بايىقى ھەرپلەرنى ياساپ پۈتتۈرگەندىن كېيىن ، 

تەتۈر ئۆرۈپ قويۇپ  ەرپلەر بويىچە توغرا رەتلىسۇن. بىر ئازدىن كېيىن قەغەزلەرنى دىكى ھقەغەز

 ،شۇ خېمىرالرنى تەرتىپ بويىچە تىزىپ چىقىشىنى ئېيتىڭ. 

  مۇقانداق يېزىشنىى ئىسمىنمۇشۇنداق قىلىپ بالىڭىز ھەرپلەرنىمۇ ئۆگىنىدۇ ،ئۆزىنىڭ 

 ئۆگىنىۋالىدۇ. 
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  سىلەر:كېتەرلىك نەر

 كىيىم ئاسقۇچ  ��

 ياكى شوينا يۇڭ يىپ  ��

 قەغەز  قاتتىق ��

 ھەرخىل ئۇششاق نەرسىلەر  ��

  ?ئوينايمىز قانداق

ش بىلەن بىرگە ،بالىنىڭ ئەتراپىدىكى نەرسىلەرنىڭ قىلىبۇ ئويۇن ئارقىلىق بالىڭىزنى خۇشال 

 ئېغىرلىقىغا بولغان تونۇشىنى چوڭقۇرلىتااليسىز. 

. قوللۇق ياساپ بېرىڭ ربۇ قېتىم ئۆزىڭىز بىناشنى ياخشى كۆرىدۇ. ھەممە بالىالر دېگۈدەك تارازا ئوي

قىيىپ چىقىڭ.  بۇالر  ئىككىنى  كىۋادرات شەكىلدە ائۇزۇنلۇقتبىر غېرىچ  نىقەغەزئاۋۋال كاردون 

ئاندىن بۇ ئىككى كىۋادرات شەكىلىدىكى كاردون تارازىنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى تەخسىسى بولىدۇ. 

نىڭ ئىككى ئۇچىغا ئىلغۇچتۆشۈك ئېچىپ يۇڭ يىپنى ئۆتكۈزۈپ ،كىيىم  رۋىكىدىنىككى گىئقەغەزنىڭ 

 . ولسۇنبئىككى تەرەپتىكى يىپنىڭ ئۇزۇنلۇقى تەڭ باغالڭ.  بىردىن



قولىڭىزدا تۇتماي ىلمىكىنى ئئاندىن بۇ تارازىنىڭ ھەرىكەتچان بولۇشى ئۈچۈن ،ئىلغۇچنىڭ 

 تۇتۇڭ.  منى ئۆتكۈزۈپ،قەلە

 ارازىنى قانداق ئىشلىتىشنى ئازراق چۈشەندۈرۈپ قويۇڭ . ئاندىن بالىغا  ت

 بالىڭىز يېنىك نەرسىلەرنى قويغان تەرەپنىڭ ئېگىزلەپ كېتىدىغانلىقىنى ،

ئېغىرراق نەرسىلەرنى قويغان تەرەپنىڭ پەسلەپ كېتىدىغانلىقنى كۆرۈپ تارازىنى خېلى ياخشى 

 چۈشىنىۋاالاليدۇ. 

 ىكلىكىنى سېلىشتۇرۇپ چىقااليدۇ. ئەتراپىدىكى نەرسىلەرنىڭ ئېغىر يېن
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  كېرەكلىك نەرسىلەر:

 بىر دانە بەرەڭگە.  ��

 بىر ئىستاكان سۇ  ��

 چىش كولىغۇچ  ��

  ?ئوينايمىز قانداق

بەرەڭگىنىڭ دۆڭرەك يېرىدىن ئۈچ يېرىگە چىش كولىغۇچنى سانچىپ قويۇڭ. ئاندىن ياڭيۇنى  بۇ چىش 

 ۇرغۇدەك چوڭلۇقتىكى ئىستاكانغا  قويۇڭ.كولىغۇچالر ئەتراپىغا تېگىشىپ ت

ئاندىن بۇ ياڭيۇ پۈتۈنلەي چىلىشىپ تۇرغۇدەك مىقداردا سۇ قويۇپ ، قۇياش نۇرى چۈشۈپ تۇرىدىغان 

 يەرگە قويۇپ قويۇڭ.

بىر قانچە كۈن ئىچىدە بەرەڭگىنىڭ چىش كولىغۇچ سانچىلغان يېرىگە بىخ چىقىپ قالغىنىنى ،ھەم 

 بىلەن بىرىكىشىپ كەتكەنلىكىنى كۆرىسىز.  چىش كولىغۇچنىڭ شۇ بىخالر



  ساندۇقالردىن ئويۇنچۇق ياساش .37

  كېرەكلىك نەرسىلەر :

 ئۆيدىكى بوش ساندۇقالر  ��

  ?ئوينايمىز قانداق

 

 ئۆيدىكى بىكار ساندۇقالرنىڭ بىرسىنى ئۆي ،بىرسىنى ماشىنا ،بىرسىنى پويىز ... 

 ئورنىدا ئىشلەتسىڭىز بولىدۇ. 

ئىشىك ،دېرىزىلەرنى ياكى باشقا نەرسىلەرنى  ن تەرەپلىرىگەيا،ساندۇقالرنىڭ  ئېغىزىنى كېسىۋېتىپ 

 ئوينىيااليدۇ.    قىلىپ  قويسىڭىز  ،بالىڭىز بۇ  ساندۇقالرنى ھەرخىل نەرسە پسىزى
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  كېرەكلىك نەرسىلەر:

 چوڭلۇقتىكى ئاق ۋاراق   دەكبويىبالىڭىزنىڭ  ��

 بوياق قەلەملەر  ��

  ?ئوينايمىز قانداق

 الىڭىزنىڭ بويىدىن ئاشقۇدەك چوڭلۇقتىكى قەغەزنى يېيىڭ. ئۆينىڭ ئوتتۇرىسىغا ب

 ئاندىن بالىڭىز بۇ قەغەزنىڭ ئۈستىگە چىقىپ ياتسۇن. 

ئاندىن قەلەم بىلەن بالىنىڭ بەدىنىنى بويالپ سىزىڭ. بەدەن شەكلىنى سىزىپ بولغاندىن 

 بالىڭىز تاماماليدۇ.  بار رەسىمنىڭ ئىچىنى قانداق تولدۇرىمىز? بۇالرنى البەدەن شەكلى ،پەقەتكېيىن

 چاچلىرى ئۇزۇنمۇ قىسقىمۇ? كۆزلىرى قايسى رەڭدە? كىيىملىرى قانداق? ......

 ئۆزىنىڭ رەسىمىنى سىزىپ چىقىشى بالىغا بەك كۆڭۈللۈك بىلىنىدۇ
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  كېرەكلىك نەرسىلەر:

 كىچىك گۈرجەك  ��

 شالر كىچىك تا ��

 رەڭلىك بوياق   

  ?ئوينايمىز قانداق

 رەڭلەردە بۇياڭ.  ھەرخىلئالدى بىلەن كىچىك تاشالرنى

 ئاندىن بۇ تاشالرنى گۈللۈك / ھويلىنىڭ ئوخشىمايدىغان يەرلىرىگە كۆمۈپ قويۇڭ. 

( ئاندىن بالىڭىزغا بىر كىچىك گۈرجەكنى . ) بۇ ۋاقىتتا باال يېنىڭىزدا يوق بولۇشى كېرەك ئەلۋەتتە

ئەگەر چوڭراق گۈللۈكىڭىز بولسا ئېيتىڭ.  قېزىپ چىقىشنى  "بايلىقنى"مۈپ قويۇلغان بېرىپ ھويلىغا كۆ

 ،بىرەر خەزىنە خەرىتىسىنى سىزىپ بالىغا بېرىپ تاپقۇزسىڭىز بولىدۇ. 

بەك كىچك ياشتىكى بالىالرغا ئالتۇنالرنى ئىزدەتكىلى سالغاندا ،ئازراق يىپ ئۇچى بېرىپ، يەنى يېقىن 

 ،يىراقالپ كەتكەنلىرىدە ئازراق ئۇچۇر بېرىپ  ئەسكەرتىپ قويسىڭىز بولىدۇ.  كېلىپ قالغانلىرىدا 
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 كېرەكلىك نەرسىلەر:

 قەلەم  ��

 ۋاراق  ��

 قۇش پېيى )بەك بولمىغاندا ھەرخىل رەڭدىكى يوپۇرماقالر (  ��

قۇش  ئاۋۋال بالىڭىزنى قەغەزگە بىر قۇشنىڭ رەسمىنى سىزىپ چىقىشنى ئېيتىڭ .  ?ئوينايمىز قانداق

ناۋادا ھەرخىل  شەكىللىك نەرسىلەر بولۇپ قالسا ،شۇنى قەغەزگە قويۇپ  بويالپ سىزسىمۇ بولىۋېرىدۇ.

ز بىلەن سىرتقا چىقىپ ئامال بار ئوخشىمىغان رەڭدىكى يوپۇرماقالرنى ىپۈپەكلەرنى تاپالمىسىڭىز ،بالىڭ

شىلىم بىلەن يىغىپ كىرگەن  ياكى ئالدارقا يەملەك يىغىپ كىرىڭ.  قۇشنى سىزىپ بولغاندىن كېيىن ،

 يوپۇرماقالرنى رەسىمنىڭ ئۈستىگە چاپالڭ.

ياساۋاتقان قۇشىمىزنىڭ  تېخىمۇ جانلىق چىقىشى ئۈچۈن ، يوپۇرماقالرنى چاپلىغاندا ئۈستى  

يىغىپ كىرگەن يوپۇرماقالر  ئۈستىگە چۈشۈرمەي،ھەرتەرەپكە يېيىلغان ھالدا چاپالڭ.

ىڭ بەدىنىدىكى ئوخشىمىغان قىسىملىرىنى ئوخشىمىغان ئوخشىمىغان رەڭلەردە بولسا ،قۇشن

 رەڭدىكى يوپۇرماقتا چاپالپ چىقسىڭىز بولىدۇ.

 قۇيرۇقىغا قىزىل يوپۇرماقنى دىگەندەك...مەسىلەن بېشىغا سېرىق يوپۇرماق... 
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 كېرەكلىك نەرسىلەر:

 دەرەخ قوۋزىقى  ��

 ياق قەلەم ياكى  بو قېرىنداش ��

بالىڭىز بىلەن سىرتقا چىقىپ دەرەخلەرنىڭ ئەتراپىنى ئايلىنىپ قۇرۇپ كەتكەن دەرەخ  ?ئوينايمىز قانداق

 قوۋزىقىنى يىغىپ چىقىڭ.  چوڭ ياكى  كىچىك بولسۇن   يىغالىغىنىڭىزچە يىغىپ كىرىڭ. 

ئۆيگە قايتىپ كىرگەندە ،بالىڭىز بىلەن ئولتۇرۇپ دەرەخ قوۋزۇقلىرىغا رەسىم سىزىڭ ياكى خەت 

 سىڭىزمۇ بولىدۇ. ياز

بۇ جەرياندا بالىڭىزغا ياغاچتىن پايدىلىنىپ قەغەز ياسىلىدىغانلىقىنى ،بۇرۇن قەغەز كەشىپ قىلىنمىغان 

 چاغالردا ،كىشىلەر دەرەخ قوۋزۇقلىرىغا خەت 

تۇنجى يېزىقنىڭ شەكىللەردىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى  ئېيتىپ بەرسىڭىز   يازىدىغانلىقىنى ،شۇنداقال

 بولىدۇ 

تورالردىن گەر سىرتالرغا چىقىپ دەرەخ قوۋزۇقلىرىنى يىغىش ئىمكانىيىتى بولمىسا ئە

 ىنى سېتىۋېلىپ پايدىالنساڭالر بولىدۇ پارچىلىرمۇشۇنداق كېسىپ تەييار قىلغان دەرەخ 
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   : رەرسىلەن رلىكەتېك

 شىلىم

  زەغەق 

 چوتكىسى ۋەبوياق  ۇس

 ?ئوينايمىز قانداق

. ئاندىن ڭزىېي تەياكى خ كىلەش رەبىر مىتىپېشامنى ت اتقانۋيىۆك ەستىگۈئ ڭزنىەغەبىرق

بولغاچقا يازغان  يدىغانەمڭ.شامغا بوياق سىڭبوياپ چىقى قۇتول زنىەغەق نەبوياق بىل ۇس

 . ۇبولىد نەقايتىدىن ناماي رىسىداۇئوتت ڭزنىەغە، ق پۈنۈرۆك ەدەڭئاق ر ىزڭتىېخ
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 ماتىرىيالالر: رلىكەتېك

 يىپ  ۇڭي لىكەڭقارا ر 

  زەغەق قاتتىق

  مەلەق ،قايچا 

 كەملەي

  چۈلكەپ 

 ?ئوينايمىز قانداق

 ڭيىپالرنى نەگىگۆ،يەڭگۆي زنىەغەقاتتىق ق ەكىچىك بىر پارچ نەيىپ بىل ۇڭي دىكىەڭر قارا

 لماسلىقىۇقوي پۈگۈت مماەك،ئەرېباغلىنىشى ك ڭيىپ چى ۇ.)بڭئارىسىغا بىر يىپنى باغال

. ڭسىېباشالپ ك رىپىدىنەئىككى ت ڭزنىەغەيىپنى قاتتىق ق نەلگەگۆي نە(قايچا بىلكەرېك

 چنىۈلكەتالدىن پ چۈئ ەپكەرە.بىر تڭباغال ڭچى رىدىنۇئوتت يىپالرنى نەسىلگېئاندىن ك

 نۈچۈياساش ئ زلىرىنىۆك ڭكنىۈچۈمۆ. ئاندىن ئۇبولىد تلىرىۇپ ڭكنىۈچۈمۆئ الرۇ. بڭسانجى

 ڭكنىۈچۈمۆبوياپ، ئ نەبىل مەلە،ق سپېئىككى كىچىك پارچىنى ك زدىنەغەقاتتىق ق

 پەزەقىلىپ،غ نداقۇ،شۈڭزۈتكۆبىر يىپ ئ ستىدىنۈئ ڭكنىۈچۈمۆ. ئاندىن ئڭچاپال ەستىگۈئ

 . ۇبار بولىد ىزڭچىكىۈمۆئ تىلغانېئ نەبىل
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  ماتىرىيالالر: رلىكەتېك

 (502) كەملەي قۇلۇس

  ۇس 

 سىم لىكەڭر شۈمۈياكى ك نۇئالت

 ياكى شوينا نتاېل

 ?ئوينايمىز قانداق 

 ڭلكىنىۇبوت مىنىۇبوي تەياكى زىنن قنىۇنچۇكىچىك بىر ئوي نە(بىل 502) كەملەي قۇلۇس 

 نەبىل ۇس لكىنىۇبوت ىزڭ. ئاندىن بالىۈڭتۈك شىنىۇرۇئاستىغا چاپالپ،ق پۈزۈكىرگ ەئىچىگ

 ششاقۇئ نەسىمالرنى قايچا بىل لىكەڭر شۈمۈياكى ك نۇئالت ەئىچىگ ن،ئاندىنۇرسۇتولد

 غىزىنىې.ئاخىرىدا ئ ڭتاشال لكىغاۇپارچىالپ بوت ششاقۇئ خپاخالرنىئاق پا ەنەيۋە سىپېك

قارلىق ئوردىنى  ۇب ىزڭ. بالى  ۇڭئوراپ چىگىپ قوي نتىنىېل غىزىغاېئ تىپ،ۋېئىتى ڭچى

 . ۇلىدېك سسىياتقاېھ كەقار ياغقاند ەندەگۈرۆئ نۈستۈئ-ئاستىن
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  ماتىرىيالالر: رلىكەتېك

  شار

 يىپ ۇڭي

 شىلىم  

 بوياق

 ?ئوينايمىز قانداق

 ڭشارنى نەيىپ بىل ۇڭي پ،ۈرۈشىلىم س ەزىگۈي ڭئاندىن شارنى ،ەڭلۈۋشارنى پ الۋۋئا

ئىشلىرى  شەگۆ. يڭئورىما نەيىپ بىل تراپىنىەئ ڭننىۇئور نەلىگۈۋ. شار پڭئورا تراپىنىەئ

يىپالر  نەگىگۆچاغدا  ي ۇ،بڭ.ئاندىن شارنى پارتىلىتىۈڭتۈك رىشىنىۇق ڭشىلىمنى ،ەندەتكۈپ

 ەزىكىگېچىرايلىق بىر چىراغ ب پۇلۇشار پارچىلىرى قوش ۋە ۇكىرىد ەكلىگەش ڭشارنى

 .ۇئايلىنىد
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 ماتىرىيالالر: رلىكەتېك

 كونا ژورنال  

  قايچا

 ەنڭيى يىپ

 كەملەي 

 ?ئوينايمىز قانداق

تال  ەچچەسانتا ن 2سانتا، ئاساسى  10 نلىقىۇزۇئ تلىرىدىنەب لىكەڭر ەڭئ ڭژورنالنى 

. ەڭگۆي كەندەگىگۆي ركاۇپ،موخۈرۈشىلىم س ەرىپىگەبىر ت ڭالرنىۇ.ئڭسىېك ۇڭلۇچبۈئ

 .ڭمارجان ياسا پ،ۈزۈتكۆيىپ ئ رىسىدىنۇئوتت ڭربىرىنەئاندىن ھ

 

 

 

 



 نۇ.تىلف83

 ماتىرىيالالر: رلىكەتېك

 يىپ ياكى شوينا  ۇڭي قتىكىۇنلۇزۇئ تىرېم 1-2

  تاۇق ەنكۈئىككى ت

 مىخ

 ?ئوينايمىز قانداق

يىپ چىقىپ   تىالردىنۇ. قڭشىېت نەئاستىنى بىر تال مىخ بىل ڭتىنىۇق ەنكۈئىككى بوش ت

 پۇرۇت تىنىۇبىر ق الرڭ.ئاندىن بىرىۇڭقوي پۈگۈت راقڭيىپنى چو نۈچۈئ سلىكىەتمەك

 ن،سىزۇتسۇت لىقىغاۇق تىنىۇق ىزڭ.ئاندىن  بالى الرۇڭرۇسىرىتقا چىقىپ،ئارىلىق تاشالپ ت

 .ڭالڭسىز ئا ن،ۇزلىسۆس ۇئ ،ئاندىنڭقىلى پەگ پۇتۇت غىزىنىېئ ڭتىنىۇق
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 ماتىرىيالالر : رلىكەتېك 

 پۈرۆئ رۈتەخالتىسىنى ت ڭتالقىنىنى تۈياكى قاناس س زەغەق شۈمۈ)ك زەغەئاليومىن ق 

 .(ۇبولىد الرەڭتسەئىشل

 قايچا 

 ?ئوينايمىز قانداق

. ئاليومىن ۇدىققىتىنى تارتااليد ڭىزنىڭبالى نۈچۈپارقىراق بولغانلىقى ئ زەغەئاليومىن ق

 . ۇياسىسا بولىد رنىەكلۈيزەبىل ۋە كۈزۈئ ەزىگۆسىپ،ئېكىچىك كىچىك ك زنىەغەق

 

 

 

 

 



 نئىتىە.تاش س85

  ماتىرىيالالر: رلىكەتېك

 تاش

  كەملەي 

 چوتكا  ۋە بوياق

 پارچىسى ختەر

  نتاېل

 ?ئوينايمىز قانداق

 

.ئاندىن ۇڭتۇرۇبوياپ ق نەبوياق بىل ۇكىرىپ،سەئ ەيگۆتاشالرنى يىغىپ ئ يولدىكى

غا بىر .بالىڭتىزى ەستىگۈتاشالرنى ئ يپېي ەرگەپارچىلىرىنى ي خىتەچىگىپ ،ر نتىالرنىېل

 . ىزڭردىەب ييارالپەت زمىسىەرگۆتاش ك

 

 



 تونىلى  اقىتۋ.86

  ر:لەرلىكەتېك

 لىپاپ

  غىزىەئىش ق 

  مەلە)سىياھ(ق

 ?ئوينايمىز قانداق

 

 مەھ تلىكەھمىيەناھايىتى ئ نۇبولس نۈچۈئ رەياكى كىچىكل رەلڭچو يلىەم نۇئوي ۇب

 ققىدىكىەھ زىۆبولغان كىشى ئ نىۈك لغانۇغۇئائىت بىر لىپاپ ھازىرالپ،ت ەزىگۆ. ئكۈللۆڭۈك

 زىپېي ەزگەغەق ابىنىۋجا نەرگەسوراپ،ب ئالۇ. كىچىك بالىالردىن سنۇئىشالرنى يازس

تاماقلىرىنى  ۋە نلىرى،ئىشلىرىۇدوستلىرى،ئوي رىدىغانۆياخشى ك ەڭ. ئنۇلسۇقوي

يوقاتقىنىنى،  رنىەمىلېقىاللىغىنىنى، ن رنىەمىلېيىلدا ن ۇب ڭىزنىڭ.بالىۇبولىد ىزڭسورىسى

 ابىنىۋا. جڭسورا سىنىۇئارز ۋەبارلىقى  سىۇبولغ مەقانداق بىر ئاد شىداېب ڭيىلنى رەكىل

 .نۇرسۆك چىپېيىلى ئ رەكىل لىپ،ېئاندىن لىپاپقا س زىپ،ېي ەزگەغەئىش ق
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 ماتىرىيالالر: رلىكەتېك

  زەغەق 

  مەلەق

 بوياق

 ىزڭزىۆئ پەنېت-تىزىملىكىنى ئالدىراپ ىلىشۋتىېبازارغا چقىش ئالدىدا مال س 

 . ۇڭرۇتاپش ىزغاڭئىشنى بالى ۇب ييارلىغاندىن،ەت

 ?ئوينايمىز قانداق

 بىرۇبىرم رنىەرسىلەئاندىن ئالىدىغان ن ،ڭرىېب مەلەق ۋە زەغەبىر ق ڭچو ىزغاڭبالى الۋۋئا

 لىشېئ مە. دڭملىشىەسىزىپ چىقىشىغا يارد ۋە زىپېي رنىەرسىلەن ۇب ڭىزنىڭبالى ۋە ڭيتىېئ

 ىزڭ،بالى ىزڭرسىەب پەد پەبىرل ىزغاڭبالى رنىەرسىلە،ئالىدىغان ن ەچۇبازارغا چىقق ەنلىرىدۈك

 ىزنىڭسىزىپ چىقىش بالى الرنىۇ.ب نۇسىزىپ چىقس سىمىنىەر ڭربىرىنىەھ ەىملىككتىز

 شاللىقۇخ ۇقاراش سىزگىم ەتىزىملىكك ەئاالھىد نداقۇب الغاندا،ۋتىېس ەرسە.نۇقىلىد شالۇخ

 .ۇشاليدغىېب رۇھوز ۋە



 مۇ.قولدا ياسالغان ئالب88

 ماتىرىيالالر: رلىكەتېك

  مەلەق،  زەغەق قاتتىق

  لىمېياكى ش كەملەي ئالدارقا

 ?ئوينايمىز قانداق

 الرنىۇئ ڭ،بالىالرنى اتقانۋتىېيىراقالپ ك ىتىۋناسىۇم ڭققانالرنىۇت قۇرۇئ كەھازىرقىد

 نىمىزۇناملىق ئوي مۇ،ىولدا ياسالغان ئالب الداۋھەئ اتقانۋلىېق پۇبول مايدىغانۇتون ۇياخشىم

 . نەئوياليم پەبار د ھمىيىتىەئ قىقىيەھ

 ەققىدەھ ىزڭرلىرىەرادۇياكى دوست ب غقانۇت- قۇرۇچىقىرىپ ئ رنىەسىملەكونا ر الۋۋئا

. ڭتالالپ چاپال اپىقلىرىنىۇۋم ردىنەسىملەر ۇش ەزگەغە.ئاندىن قاتتىق ق رىسىزېب پەزلۆس

 ڭكىشىنى ۇئاستىغا ئ ڭسىمنىە.( ئاندىن ر كەرېك شىۇبول ڭچو سىمدىنەر زەغە)قاتتىق ق

 رىدىغانۇياقت ەڭرىنى،ئېكتەخار رەمىج رىدىغانۇت رىقلىنىپەپ ىنئىسمىنى ،باشقىالرد

 ۇچاپالپ ،ئاستىغا ش سىمىنىەر ڭبىر كىشىنى ەزگەغەق ربىرە.ھڭزىېي  رسىسىنىەن

يىپ  ۇڭ،ي چىپېئ كۈشۆت ىكىدىنۋگىر ڭرنىەزلەغە،ق يىنېبولغاندىن ك زىپېي نالرنىۇزمەم

قىلىپ قولدا ياسالغان  نداقۇ. ش ۈڭرۈلتەك ەبىر توپالم ھالىتىگ پۈزۈتكۆئ نەياكى شوينا بىل

 .  تتىۈپ مۇئالب



 اقۋچاچلىق بو شىلې. ي89

 ماتىرىيالالر: رلىكەتېك

 قۇيما شېشىلەر  

 تور پايپاق ەئايالچ 

 قىۇرۇچىم ئ ، توپا 

 شىلىم 

  زەغەق

 ?ئوينايمىز قانداق

 رغاندىنۇتولد نەئىچىنى توپا بىل تىپ،ۋېسىېك ستىنىۈئ رىپېب ەشىش ۋلياۇبالىغا بىر ئاق س

باغلىغاندىن  چىنىۇئ پ،ۈزۈپايپاقنى كىيگ ە. شىشىگڭپىېس قىنىۇرۇچىم ئ ەستىگۈئ يىنېك

 شىنىۇسىزىپ قوي زىنىۈي مەياكى ئاد انۋھاي نەستىگۈئ ڭتىنىۇق نە،شام بوياق بىل يىنېك

. ۇبولىد ۇپارچىلىرىنى چاپلىسىم زەغەق لىكەڭر نالرغاۇئور كەندەگېد زۆك ،القۇ. قڭيتىېئ

 ەئىچىد ەپتە. ئىككى ھۇڭرۇت پۇقوي ۇئارىالپ س-ئارىالپ نۈچۈقالماسلىقى ئ پۇرۇق ڭتوپىنى

 ڭىزنىڭبالى ،ەزىرىغانچۇ. چاچالر ئۇباشاليد ەشكۈنۈرۆچاچالر ك شىلېي ەستىدۈئ ڭشىشىنى

 اقۋچاچلىق بو شىلېي ەبىر قانچ لداۇسۇئوخشاش ئ ىزڭخالىسى رەگە. ئۇئارتىد شاللىقىۇخ

 . ڭياساپ چىقى
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 ماتىرىيالالر: رلىكەتېك

 يىپ ۇڭي

  لىمىەق ەلگەب 

 بوياق ۇس

 ھالقىسى چۇبىر ئاچق  

 ختەچاسا ر ەبىر پارچ 

 ?ئوينايمىز قانداق

. يسىزەلەرېپ ببىر پاراشوت ياسا كەرغىدۇقالد يرانەھ ىزنىڭبال نەبىل رەرسىلەن يدىكىۆئ 

ئىشنى  نەتال يىپ بىل 4 قتىكىۇنلۇزۇئوخشاش ئ ۋە ختەئاق ر  كىللىكەچاسا ش ەبىر پارچ

پارچىسىنى بوياش ئىشلىرىنى  ختەر ڭىزنىڭبالى ن،ۇرۇ. پاراشوتنى ياساشتىن بڭباشال

يىپنى  چىغاۇئ تۆت ،ەندەتكۈپ شەزېب  ختنىە. رڭقارىما لەس ەزىتىشكۆك پۇرۇت قىنداېي

 ڭ. پاراشوتنىڭھالقىسىغا چىگى ڭچنىۇئاچق  چىنىۇبىر ئ ەنەي ڭيىپنى  ،ئاندىنڭباغال

 ڭئاخىرىدا ھالقىنى ەڭ. ئكەرېك شىۇبول قتاۇنلۇزۇيىپالر ئوخشاش ئ نۈچۈئ چىشىۇياخشى ئ

جايدىن  كەگىزرې. ئڭباغال قنىۇنچۇبىر ئوي نىكېي  پۈزۈتكۆبىر  يىپ ئ ەنەي رىسىدىنۇئوتت

 .نۇالسۋئوينى ەچۇياسىغان پاراشوتنى باال قانغ ىزداڭقولى زۆ. ئڭرىېب پۇپاراشوتنى قوي
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 ماتىرىيالالر: رلىكەتېك

 ەخسەت زەغەق

 مەلەق ەلگەب 

 يىپ  ۇڭي 

  چۇكولىغ چىش

 ?ئوينايمىز قانداق

 ۋە زۆ، ك ۇڭتۇت ەزىگۈي ڭىزنىڭبالى خسىنىەئاسان. ت  كەنىقاب ياساش ب خسىدىنەت زەغەق

 ڭ. نىقابنىڭچىېئ كۈشۆت ردىنەرلەي ۇئاندىن ش ،ۇڭقوي لىپېس ەلگەب ەرلىرىگەبار ي نۇرۇب

 نۈچۈ. چاچ ياكى ساقال ئنۇزىسېسىزىپ ب رنىەملېبىر ن زىۆئ ىزڭبالى ەرلىرىگەباشقا ي

 ىزڭتسىەئىشل چۇيىپ ياكى چىش كولىغ ۇڭي نۈچۈياساش ئ تىنىۇرۇب ڭكنىۈشۈپاختىنى، م

 . ۇبولىد
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 ماتىرىيالالر: رلىكەتېك

 شار 

 زەغەقاتتىق ق 

 تىسىۇئىچىملىك ق ڭبىر لىتىرلىق چو  

 ?ئوينايمىز قانداق

كاتىر ياساپ چىقىمىز. بىر  ىدىغانڭما ەردەكلەلچۆك كتىكىۈللۈياكى گ اننىداۋ يدىكىۆئ

 سىپېئىككى  سانتا قىسىمنى ك سىغاۇقورساق قىسمىدىن يانت ڭتىنىۇق قۇرۇلىتىرلىق ق

ئاچىمىز.  كۈشۆبىر تال ت كۈشۆت رىسىدىنۇئوتت ڭقالغان قىسىمىنى شىپېئ ىتىمىز،ۋلىېئ

 ندىنەلىگۈۋچىقىرىمىز. شارنى پ كتىنۈشۆت ۇش چىنىۇئ ڭشارنى پ،ۇبىر شارنى قوي تىغاۇق

 ەستىگۈئ ۇس مىنىېك ىزڭ. بالىۇڭزۇرغۇت ڭچى ڭچاپال ەمىگېك نەبىل كەملەي ەڭك نىۇئ يىنېك

 ڭانىۋئىتىلىپ چىققان ھا  ەمې، ك ەرسەب پۇئىغىزىنى قوي پ،ۇبول پەلۈۋ، شارنى پ پۇقوي

 سابىقىسىۇكاتىر م  كىلىپەئ ەرگەبىري رنى.جىق بالىالۇىدڭما ەزىدۈي ۇس نەبىل چىۈك

 .  ۇبولىد ۇالرمەڭزسۈتكۆئ
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 ماتىرىيالالر: رلىكەتېك

 (پىېق تۈقاپلىرى ياكى س نىكەقاپالر)كىچىك پىر قۇرۇق 

 مالرۇبوي كەبىز زەغەق 

 قايچا  ڭچو 

 ?ئوينايمىز قانداق

 ربىرە.ھۇبىنا قىلغىلى بولىد رنىەھەبىر ش لەزۈقاپلىرىدىن ناھايىتى گ كلىكەيىم قۇرۇق

 ەستىگۈئ ڭتىالرنىۇق نۈچۈئ شەزې. بىناالرنى ب ۇبىر بىنا بوالاليد پىېق ڭنىەياكى پىر تۈس

ئىشىكىنى  سىزىپ  ڭچو ڭبىنانى ۋە رنىەرىزىلې، ئاندىن جىق د ڭچاپال  رنىەزلەغەق دارەڭر

 .ڭچىقى

 

 

 

 



  باغچىسى   اناتۋ.ھاي95

 ماتىرىيالالر رلىكەتېك

 انالرۋھاي قۇنچۇئوي كۈكلۈت

قىسىمالرنى  نەلگۈرۈشۈچ سىمىەر ڭانالرنىۋژورنالالردىكى ھاي-كىتاب يدىكىۆ)ئسىم،كارتاەر

 (. ۇبولد ۇالرمەڭتسەقىيىپ ئىشل

 ?ئوينايمىز قانداق 

 اناتۋھاي  يدىالۆئ ،ەرسۆياخشى ك كەب رىشنىېباغچىسىغا ب اناتۋھاي ىزڭبالى رەگەئ

 .ۇڭرۇتاپش زىپىسىنىۋەئىشىك باقارلىق  غاڭنىۇئ پۇرۇباغچىسىنى ق

ماتىرىيالالر  رلىكەتېي ەيدۆ. ئۇبولىد لۇسئەيىغىشقا م انالرنىۋھاي نەباقار ئالدى بىل ئىشىك

. ۇبولىد الرەڭتسەچاپالپ ئىشل ەرگەزلەغەقاتتىق ق رنىەسىملەر ىلىنغانۋسىېبولمىسا ،ك

ئائىت  انالرغاۋھاي ۇيىن،بېك رغاندىنۇنالشتۇئور ىغاڭلىۇبىر ب ڭجرىنىۇھ انالرنىۋھاي

 . ەڭئىگىل رالرنىۇچۇئ

 داۇ.سڭئايرىم ئايرىم رايونالرنى سىزىپ چىقى دنالرۋھاي ەزگەغەبىر ئاق ق ڭچو الۋۋئا

 ەدەڭر شىلېبولسا ي انۋھاي غانەيدە،ئوت ي ەدەڭر كۆك ننىۇئورۇبولسا ش انۋياشايدىغان ھاي

 ڭانالرنىۋھاي ەرىقىدەت ۇشۇ.مڭسىزى رنىەخلەرەد رخىلەھ نغاۇئور ۇبولسا ش شالرۇ،ق

 نالرغاۇئور اقىقۇۋم انالرنىۋھاي ۇ.ئاندىن بالىغا شڭييارالەسىزىپ ت  ىجايلىرىن رىدىغانۇت



 ۇ،ب ياپۇسىزىپ ب رسىلىرىنىەن يدىغانەي ڭانالرنىۋھاي ە.ئاندىن بىرلىكت ڭيتىېقويىشىنى ئ

تارقىتىپ  كلىكەمېي ەنگەيلەربىرەباغچىسىدا ياشايدىغان ھ اناتالرۋھاي ايىۋيا ەزگىچۆئ

 .  الرڭرىېب
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 ماتىرىيالالر رلىكەتېك

 شار  نۇزۇتال ئ ئىككى

  يۆبىر ئ ۇغڭقارا

 ?ئوينايمىز قانداق

. يسىزەلەرېھازىرالپ ب نۇبىر ئوي كەدۇدىققىتىنى تارتق ڭنىۇچاقماقتىن قورقمىسا، ئ ىزڭبالى

ئىشكاپقا  كەدۈلىگەياكى ئىككى ئادام كىر ەيگۆبىر ئ ۇغڭقارا پ،ۈرۈپتۆشاردىن بىر قانچىنى ك

 . ڭپىېكىرىپ ئىشىكنى ي

 ەئاستائاستا بىر بىرىگ چىنىۇئ ڭ،شارالرنى ەڭركۈس ەرگەياكى كىيىمل ختەشارنى ر  ئاندىن

 ەكلىدەش ررىلىرىەچىققان ئوت ز لىپېك ركىلىشتىنۈئارىسىدىكى س ڭ. شارالرنىۈڭزۈگكەت

 .ۇرىنىدۆك
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 ماتىرىيالالر رلىكەتېك

 قىۇساند ۇالتقڭياكى تو ۇكىرئالغ

 مەلەق بوياق

 (一次性盘子)ەخسەت قۇتال بىر يولل شەب

 ?ئوينايمىز قانداق

 . ۇىتىدۋلىېق شالۇخ كەبالىالرنى ب لۇئوغ ۇپمۇبول تەپائالىي ۇب

 كەدۈلىگەكىر ىزڭبالى پتىنەرەيان ت ،ڭچاپال ڭچى نەبىل  كەملەي غىزىنىېئ ڭشىكنىەي

 چىلغانې. ئڭچىقىرى سىپېك ۇرىزىلىرىنىمېياندىكى د ۋە. ئالدى ڭچىېئىشىك ئ قتاۇلڭچو

 كەكتەينەقاپالپ ئ لنەبى ۋلياۇياكى س زەغەق شچانۈزۈتكۆئ رۇن كۈزۈس رنىەكچىلۈشۆت

 ۇپكىمەرەت ينىەسىگنال چىراغلىرىنى، ك  ەپكەرەئالدى ت نەىلب مەلە.   بوياق قنۇنسۈرۆك

 ردىنەخسىىلەت قۇ. بىر يوللۇرولى بولمىسا بولمايد ڭ. ماشىنىنىڭسىگنال چىراغلىرىنى  سىزى

ئالدى  ڭماشىنىنى قۇ.ساند ۈڭزۈتكۆياكى توقماقنى ئ كنىەبىر كالت رىسىدىنۇئوتت ڭبىرىنى

 ۇب  چىپېئ كۈشۆبىر ت كەدۈكىرگ  چىۇبىر ئ ڭكنىەكالت ەرگەي لدىغانېرول ك رىپىدىكىەت

 .  ۈڭزۈتكۆئ ردىنەي



 لىدىغانېماشىنا چاقى ك خسىنىەت قۇتال بىر يولل تۆ. تقۇلدەتال چاققا ك تۆت مدىەئ

 .نۇزىسېب زىۆباال ئ رلىرىنىە. قالغان يڭچاپال نغاۇئور

 

  ڭيول باشال ماغاە.ئ97

 

 ماتىرىيالالر رلىكەتېك

 ياكى قولياغلىق ختەر ەپارچ بىر

 رەرسىلەن يدىكىۆئ

 ?ئوينايمىز قانداق

سىناپ  پۇبول ماەقىيىن. ئ كالەب ىشىېڭھاسىسىسى يوق ھالدا م ڭكىشىنى يدىغانەرمۆك زىۆك

سىز  نە. ئالدى بىلۇڭرۇقىلد سېبالىغا ھ ھىملىقىنىۇم رەدەقەن ڭزنىۆئارقىلىق ك قىشېب

 ەيگۆئ ۇب يدىنۆئ ۇ.ئ نۇتسەرسۆيول ك ەسىزگ ىزڭ. بالىڭباغال نەقولياغلىق بىل ىزنىڭزىۆك

 .ۇبولىد الرڭقىلسا امۋدا ننىۇئويكىرىپ  پەتىلېي

 

 



  ەيلەس ندىكىۈك قۇئوچ اۋ.ھا98

 

 ماتىرىيالالر رلىكەتېك

  رەپتەد

 مەلەق

 ?ئوينايمىز قانداق

بىر  ىزغاڭنىېي تۆۋەن ۇب مماە. ئڭسىرتنى ئايلىنىپ كىلى نەبىل ىزڭبالى نىۈك قۇئوچ اۋھا

 رنى،ەخلەرەد رخىلەھ نەرگۆك تىپۋېتىېيولدا ك ەىزگڭپتىرىە. دڭىلىۋلىېئ رەپتەد مەلەق

سوراپ تىزىمالپ  ىزدىنڭبالى رنىەرسىلەن نەرگۆ. كڭىلىۋماشىنىالرنى خاتىرلى شالرنى،ۇق

 .نۇسىزس سىمىنىەر نىغاېي پەسلەئ الرنىۇئ ىزڭقايىتقاندا بالى ەيگۆ. ئاندىن ئڭىېڭم

 

 

 

 



 (保龄球توپ) مغاۇ.ھويلىدىكى ي99

 

 ماتىرىيالالر رلىكەتېك

 (تاۇق ۋلياۇ)سەشېش يماۇئونتال ق ككىزەس

 بىر ئاتىلىشى( ەنەي ڭاسكىتبولنىۋ)تتوپېۋەس

 بىر ئاتىلىشى(  ەنەي ڭتبولنىۇ)پتتوپۇپ  

 بىر ئاتىلىشى( ەنەي ڭالىبولنىۋ)نتوپۇچۇئ

 ?ئوينايمىز قانداق 

 شەب-تۆت الردىنۇ. ئڭتىزى رنىەشىلېش يماۇق لغانۇزۇتوشق ۇس ەرگەبىر ي زۈت ھويلىدىكى

توپنى  پۇرۇت رىسىداېن ڭ. ئاندىن سىزىقنىڭئارىلىق تاشالپ بىر سىزىق سىزى تىرېم

جىقراق بالىالرنى  ننىۇئوي ۇباشالندى !ب نىۇتوپ ئوي يماۇ. قۇڭسوق رنىەشىلېدومىلىتىپ ش

 . ۇقىزىيد ۇىىمېت الرڭيىغىپ ئوينىسا

 

 



 تاپ  نىۈڭيۆ.ئ100

 ماتىرىيالالر رلىكەتېك

 سانىچىلىك شارپا  ڭبالىالرنى

 بورا

 بىر جاي  كەدۇئوينىغ نۇئوي

 ?ئوينايمىز قانداق

بىر  ەئىچىد نۈچۈباال ئ ربىرەھ رىسىداېن مەدەق10-8. ۇباال سىزىق ئالدىدا تىزىلىد تۆت-چۈئ

 مچىلىكەدەئارىسىغا ئىككى ق ڭرنىەيلۆ. ئۇسىزىلىد يۆئ قتىكىۇلڭچو كەرغىدۇئولت مەئاد

 ۇ.ب ۇبارىد ەيىگۆئ نەرىلگېب ەزىگۆئ ەتتەھال قۇئوچ زىۆك الۋۋ. باىالر ئارىمىزۇقالد نۇئور

 پۇبول رىپېب تىمېبىر ق نداقۇشۇ. مۇبارغانلىقىنى سانايد ەمدەدەق ەقانچ ەيىگۆئ ريانداەج

 زىنىۆك ڭبالىالرنى  تىمداې. ئاندىن ئىككىنچى قۇلىدېك نىپېقايتىدىن باشتىكى سىزىققا ي

 پىپېت يىنىۆئ رىپېب ەتتەھال تىكېئ زىۆباال ك ربىرەقويىمىز. ھ تىپېئ نەشارپا بىل

باال  الغانۋرىۇكىرىپ ئولت ەپىپ،ئىچىگېتوغرا ت ينىۆئ  الۋۋئا ەڭئالزىم.  ىلىشىۋرىۇئولت

 ·ۇبولىد نەگەڭي

 

 



 

  سابىقىسىۇم رچاقۇ. تاج پ101

 ماتىرىيالالر رلىكەتېك

 پايپاق

  خالتا

 چۇبوغق

 ?ئوينايمىز قانداق

 انىۋئىچىدىكى ھا ڭ. خالتىنىۈڭكۆ، بىر كىچىك خالتىغا ت لىپېئ رچاقنىۇئىستىكان پ يىرىم

 نەچىگىپ، كىچىك ياغلىقالر بىل ڭچى نەبىل چۇئاغزىنى بوغق ڭسىقىپ، ئاندىن خالتىنى

جاھازلىرى  يۆباشقا ئ ۋە ە،شىر قالرۇندۇ. ئاندىن ئورڭتىۋېبىرنى ئوراپ چىگى ەنەخالتىنى ي

 شىغاې. ئىككى باال بڭيولى ھازىرال ەسابىقۇبىر  م  تلىكەققەشۇم رىدىغانۇت پۇيولنى توس

. ئىككى ۇباشلىنىد نۇئوي مدىە. ئ ۇقاتنىشىد ەسابىقىگۇم لىپېخالتىنى ئ قرچاۇبىردىن پ

 شىدىنېبولغىنى ب ھىمۇ. مۇبىرىنى قوغاليد-بىر پۇتوپلىرىنى قوي رچاقۇپ شىغاېماھىر ب

 . رىشېب تىپېقتىغا يۇئاخىرقى ن يۋەرىۈشۈخالتىنى چ

 



 ڭقىلى امۋدا كايىنىې.ھ18

 ?ئوينايمىز قانداق 

 

. ۇبولىد الرڭئوينىسا ەردەنلەياكى سىرتتا تاماق يىگ ىتىپۋتىېك ماشىنىدا  ننىۇئوي ۇب

 ڭنىۇ. شۇرىدېب پۈزۈتكۆئ ەباشقا كىشىگ تنىۆۋە. ئاندىن نۇباشاليد كايىنىېبىر ھ نەيلەبىر

 ەبىر كىشىگ ەنەي تۆۋەن ۇ. ئاندىن ئۇقىلىد امۋكىشى دا ۇش ئاخىرىنى ڭكايىنىېھ نەبىل

چىقىرىپ  پۇتوق ننىۇزمەم ىېڭي الپۇئ ەباشتىكىگ كايىنىېكىشى ھ نەلگەك ىتىۆۋ. نۇلىدېك

 قويىدىكىن ؟ پۈزۈكىم ئ كايىنىېھ ئاخىرىدا  نىې.قۇقىلىد امۋدا

 

 ا چۈشۈپ قاپتىكەن ،بۇيەردە تولۇقالپ قويدۇم.()بۇ ئويۇن باشت

 

 

 

 



 

 

 

 ئىرادە ۋە ئۆزىنى كونترول قىلىش مەشىقلىرى

(1-15) 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

   



 

   

 



 



  

 



 

  

 



 

 

 



 

   



 


