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--1ئويۇن :مۇزىكا قۇتىسى

كېتەرلىك نەرسىلەر:
ئىستاكاندىن ئۈچ ياكى تۆت
سۇ
قوشۇق
قانداق ئوينايمىز?
سۇ قۇتىلىرىغا پەرىقلىق مىقداردا سۇ قۇيىمىز.
.ئاندىن قۇشۇقتا قۇتىالرغا چېكىپ ئاۋاز چىقىرىمىز
.قۇتىدىكى سۇنىڭ مىقدارى ئوخشىمىغاچقا ،چىققان ئاۋازمۇ ئوخشىمايدۇ
ئاندىن بالىالر چىققان ئاۋاز بويىچە ،ئۆزى ياقتۇرغان مۇزىكىالرنى چالىدۇ.
چوڭالر بالىنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ ،ئۇالرنىڭ مۇزىكا يارىتىشىغا ئىلھام بەرسە بولىدۇ.

-2ئويۇن :پارچە پۇلالرنى ياكى تەڭگىلەرنى ساناش

كېتەرلىك نەرسىلەر:پارچە پۇل ۋە تەڭگە

قانداق ئوينايمىز?
بالىڭىزنىڭ ئالدىغا بىر دوپ سىقىم پارچە پۇل ياكى تەڭگىلەرنى قويۇپ سانىتىڭ.
ئاندىن ئۇنىڭدىن "بۇ پۇلالرغا نېمە كېلىدۇ؟نېمە كەلمەيدۇ؟"دەپ سوراپ پاراڭلىشىڭ.
مەسىلەن :بۇ پۇلغا بىر تال چوكا مۇز ياكى مەرەج (يەنى ماروژنى )كېلەمدۇ ? بۇ پۇلغا بىر جۈپ پەلەي
كېلەمدۇ? يېقىن دوستالر كېلەمدۇ؟ ئاچا ياكى سىڭىلدىن بىرسى كېلەمدۇ ؟دېگەندەك.
بۇ بالىغا نېمىنى پۇلغا سېتىۋالغىلى بولىدىغانلىقى،نېمىنى پۇلغا سېتىۋالغىلى بولمايدىغانلىقىنى
ئۆگىتىدىغان ياخشى پۇرسەت بولىدۇ .سوئال پۇلنىڭ ئاز-كۆپلۈكىگە ماسالشتۇرۇپ سورىلىدۇ .باال بەك
كىچىك بولسا ،شاكىالت ياكى كەمپۈتتەك ئاددىي نەرسىلەرنى سوراپ بىلدۈرۈپ قويساق بولىدۇ...

-3ئويۇن ئۆيدىكى چېدىر
كېتىدىغان نەرسىلەر:
🍭 بىر يۇڭ ئەدىيال (كەڭ ،قېلىنراق بولسۇن) .

🍭 قۇرۇق ئۈستەل (ئېگىزرەك بولسا ياخشى )
🍭 قولچىراق(ياكى ئۈستەل چىرىقى)
كۆرپە-ياستۇق  ،باشقا ئويۇنچۇق ياكى قونچاقالر
قانداق ئوينايمىز?
ئۈستەلنىڭ ئۈستىگە يۇڭ ئەديالنى ئارتىمىز.ئەدىيالنىڭ ئۇچى يەرگە تېگىپ تۇرىدۇ.
ئاندىن باال بىلەن ئۈستەلنىڭ ئاستىغا كىرىپ ،قول چىراقنى ياندۇرۇپ ئەپلىك يەرگە جايالشتۇرىمىز.
بالىالر ئۆزىگە تەۋە ئورۇن بولىشىنى بەك خااليدۇ  .ئادەتتىمۇ شۇنداق ئۈستەل-ئورۇندۇقالرنىڭ
ئاستىغا كىرىۋېلىپ ئوينايدۇ .مۇشۇنداق ئاددىي چىدىر ياساپ  ،چىراقنى ياندۇرۇپ قويۇپ بىللە
ئولتۇرسىڭىز ياكى ئۆزى يالغۇز ئوينىسا  ،ئىشىنىمەنكى بالىڭىز بەك خۇش بولىدۇ .
(كېچىسىمۇ شۇيەردە ياتىمەن دەپ تۇرىۋاالمدۇ تېخى ).

 .4ئاڭالپ تېپىش
كېتەرلىكلەر :
()1ئۆيدىكى تېەىشسە ئاۋاز چىقىدىغان،جاراڭاليدىغان كىچىك نەرسىلەر
()2نېپىز رەخت سومكا ياكى خالتا
قانداق ئوينايمىز?
ئۆيدىكى ئاۋاز چىقىرىدىغان ،جاراڭاليدىغان كىچىك نەرسىلەرنى يىغىپ خالتىغا سالىمىز.
بالىغا كۆزىنى يۇمۇشنى ئېيتىپ ئېيتىڭ .خالتىدىن بىردىن نەرسە ئېلىپ ،ئاۋاز چىقىرىمىز .ئاندىن
بالىدىن ئۇنىڭ نېمىلىكىنى سورايمىز .
ئەسكەرتمە :
ئويۇندا ئامال بار ئاچقۇچ ،تەڭگە ،پۈشتەككە ئوخشاش ئاۋاز چىقىدىغان نەرسىلەرنى ئىشلىتىڭ.
قاچىدەك نەرسىلەر بولسا ،قوشۇق ياكى ئارچاق(ۋېلكا) بىلەن ئۇرۇپ سورىسىڭىزمۇ بولىدۇ.

-5ئويۇن بېلىقالردىن خەت
كېتەرلىك نەرسىلەر:
🍭 قاتتىق قەغەز ( قوتۇرما قەغەزمۇ بولىدۇ ).
🍭 قايچا 🍭 قەلەم
بالىنىڭ قولى پاتقۇدەك بوتۇلكا

قانداق ئوينايمىز?
قاتتىق قەغەزلەرنى بېلىق شەكلىدە قىيىڭ،بېلىجانالر ( كىچىك بېلىقالر )جىقراق بولسا ياخشى.
ئاندىن ھەر بىر بېلىقنىڭ قورسىقىغا ئوخشىمىغان سۆزلەرنى يېزىڭ.
مەسىلەن" :قارا رەڭلىك بىر نەرسىنى تېپىڭ ""بىردىن ئونغىچە ساناڭ "
"بەشنى سەكرىۋېتىڭ " "سۈتتىن بىر شېشە ئىچىڭ "...دېگەندەك ( .بالىغا باشقا چاغدا قىلدۇرالمىغان
ئىشالرنى يازسىڭىزمۇ ئۇالر ئويۇن ئورنىدا ياق دىمەسمىكىن ).مۇشۇنداق ئوخشىمىغان سۆزلەرنى يېزىپ
،ھەممىنى بوتۇلكىغا سېلىڭ .ئاندىن يەڭگىل سىلكىۋېتىپ ،بالىغا بىردىن بېلىق ئالغۇزۇڭ .باال بېلىقنى
ئالغاندا ئۈستىدىكى خەتنى ئوقۇڭ،باال شۇ ئىشنى ئورۇندىسۇن .

-6ئويۇن بارماق
قونچاقالر
كېتەرلىك:
🍭 بوياق قەلەم
🍭 ئۆيدىكى پارچە التا-پېتىلەر
🍭 قايچا
قانداق ئوينايمىز?
بالىڭىزنىڭ تىرنىقىغا بوياق قەلەمدە كىچىك چىرايالرنى سىزىڭ .ئاندىن التىالرنى قايچىدا يۇمىالق
كېسىپ،ئوتتۇرىسىنى بارماق پاتقۇدەك تېشىپ ،بالىنىڭ بارمىقىغا كەيدۈرۈپ قويۇڭ .ئاندىن
ئۆزىڭىزنىڭ بارمىقىغىمۇ شۇنداق قورچاقالرنى چىقىرىپ  ،بارماقالرنى بىر -بىرىگە قاراپ "سۆزلىتىڭ " .
ئۆزىڭىز بىلىدىغان ھېكايىلەرنى(شەخىسلەرگە ئايرىپ) بارمىقىڭىزدا سۆزلەپ بەرسىڭىزمۇ بولىدۇ .

 .7ئۇ كىم?
كېتەرلىك نەرسىلەر :
كۆزنى ئەتكۈدەك رەخ ياكى قولياغلىق
قانداق ئوينايمىز?

بۇ ئويۇنغا ئەڭ ئاز دېگەندە ئۈچ ئادەم بولۇشى كېرەك .ئاۋۋال بىرەيلەننىڭ كۆزىنى ئېتىمىز (بۇ چەك
تاشالپ ئايرىلسىمۇ بولىدۇ)،باال "مېنىڭكىنى ئېتىڭالر "دەپ تۇرىۋالسا ئۇنىڭغىمۇ مەيلى .كۆزى ئېتىلگۈچى
قالغانالرنىڭ يۈز كۆزىنى ،قوللىرىنى تۇتۇپ ،ئۇالرنىڭ كىملىكىنى تاپسۇن.

-8ئويۇن "بىپ-بىپ!"
كېتەرلىك نەرسىلەر:
ۋاقتىڭىزال كېتىدۇ .
قانداق ئوينايمىز?
بالىڭىز بەك پىششىق بىلىدىغان بىرەر ناخشا  ،ھېكايە ياكى قوشاق تېپىڭ،ئاندىن توغرا ئوقۇڭ ياكى
ئېيتىڭ .ئاندىن سەل تۇرۇۋېتىپ ،بالىغا ئانچە مۇنچە خاتا ئوقۇپ قويىدىغىنىڭىزنى ئەسكەرتىپ،يە
نە بىر تەكرارالڭ.بالىڭىز خاتا ئوقۇلغان ياكى ئېيتىلغان يەرگە كەلگەندە "بىپ!"دېسۇن.

مەسىلەن ":قىزىل بۆكى "نىڭ ھېكايىسىدە قىزىل بۆكنىڭ مومىسىنى يوقلىغىلى بېرىشىنى " ...ئاغرىق
بوۋىسىنى يوقالپ بېرىپتۇ "دەپ ئېيتىڭ.
مۇشۇ يەردە بوۋىسى دېگەندە خاتا دېدىڭىز ئەسلى مومىسىنى يوقلىغىلى باراتتى.
پىپ!!!!!دەپ بالىڭىز بايقىيالىسا ،شۇ ياخشى  .ياكى باشقا ھېكايىنى سۆزلەپ بېرىۋاتقاندا  ،ئىچىدىكى
سانالرنى خاتا دېيىش .ھېكايىلەرنى بەك جىق بىلمەي قالساق ،بېشىدىن ئۆتكەن ئىشالرنى سۆزلەپ
كىتىۋىتىپ قەستەن خاتا يەرنى قوشۇپ قويۇپ .بالىنى تۈزەتكىلى سېلىش دېگەندەك.....بۇنداق
خاتالىقالرنى بايقاش بالىغا پايدىلىق.

 -9ئويۇن تىكىش سىنىقى
كېتەرلىك نەرسىلەر:
قاتۇرما قەغەز (يەشىك قەغىزى)
قايچا
يۇڭ يىپ ياكى يېڭى شوينا
قەلەم

قانداق ئوينايمىز?
قەغەز ساندۇقنىڭ قاتۇرما قەغەزنى يۇمىالق كېسىپ،چۆرىسىنى بەلگىلىك ئارىلىق قالدۇرۇپ
تېشىمىز(ئۆيدە تەشكۈدەك باشقا نەرسە بولمىسا ،قايچىدا تېشىپ ،تۆشۈكنى قەلەمدە تۆڭگەرت
سەك<يۇمىالقالتساق>بولىدۇ ).ئاندىن باال يۇ يىپ ياكى شوينىنى تۆشۈكتىن ئۆتكۈزۈپ،تىكى
پ ئوينىسا بولىدۇ.

ئاندىن بۇ ئويۇندىن تېخىمۇ ياخشى پايدىالنغىلى بولىدۇ.

مەسىلەن:
بالىلىرىغا سان ياكى ھەرپلەرنى ئۆگىتىۋاتقانالر مۇشۇنداق قەغەزنى ھەرپ ياكى ساننىڭ شەكلىدە
تېشىپ قويسا ،باال شۇ تۈشۈكلەردىن يىپ ياكى شوينىنى ئۆتكۈزۈپ ئوينىغاچ  ،شۇ سان ياكى ھەرپنىمۇ
ئۆگىنىپ ماڭىدۇ.
بۇ  ،بالىنىڭ دىققىتىنى يىغىشىۋە يالغۇز قول سېلىپ ئىشلىشىگە خېلى پايدىلىق.
باال شۇنىڭغا مەشغۇل بولغاندا ،باشقا ئىشالرنى قىلىۋالغىلىمۇ بولىدۇ.

ئۈچكىل (ئۈچبۇلۇڭ)،تىك تۆتكىل( تىك تەرەپلىك)  ،بەشۋار(يۇلتۇز) ياكى نورچە (سېلىندىر)
دېگەندەك شەكىللەرنى تېشىپ ،بالىالرغا شۇ شەكىللەرنى ئۆگىتىشكىمۇ بولىدۇ.

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

 .10بارماق ئىزى «چاشقانالر»

كېتەرلىكلەر:
( )1ئاق قەغەز؛ ( )2سۇ بوياق (يېمەكلىك بويىقى ياكى سۇرۇق بولسىمۇ بولىدۇ)؛ ( )3قەلەم.

قانداق ئوينايمىز?
بارمىقىڭىزنى سۇ بوياق ياكى سۇرۇققا تەگكۈزۈپ ،ئاندىن قەغەزگە بېسىڭ ،بارماق ئىزىڭىز ئارىلىق
تاشالپ چىقسۇن .بۇنىڭدا رەڭلىك سۇ بوياق تېخىمۇ ياخشى .بارماقنى ھەر خىل رەڭلەرگە ئايرىم
تەگكۈزۈپ باسقىلى بولىدۇ.

قەغەزگە جىق بارماق ئىزلىرى چىققاندىن كېيىن ،شۇ ئىزالرغا بىر-بىرلەپ يۇمىالق قۇالق سىزىڭ ،ئاندىن
قۇيرۇقىنى چىقىرىڭ ،ئاندىن قەغەز يۈزىدە كەينىنى قىپ تۇرغان بىر مۇنچە چاشقانالر كۆرۈنىدۇ.

رەسىمگە ئانچە ئېپىڭىز بولمىسىمۇ ،مۇشۇنداق قىلىپ ئاسانال نۇرغۇن چاشقان سىزغىلى بولىدۇ،
بالىڭىزمۇ بۇ جەرياندىن ھۇزۇرلىنىدۇ .بۇ ئويۇن بىلەن يەنە بالىالرغا رەڭ تونۇتقىلى ،ساناق ساناش ۋە
ئاددىي ئەمەللەرنى ئۆگەتكىلى بولىدۇ.

بۇنىڭدا ،ھەر خىل رەڭلىك چاشقانالرنى سىزىپ بولۇپ ،بالىغا شۇ چاشقانالرنىڭ ئاستىغا ئوخشاش
رەڭدە بالىسىنى سىزدۇرسىڭىز بولىدۇ ،سىزىلغان چاشقانالرنى ساناتسىڭىزمۇ بولىدۇ .بۇندىن باشقا،
چاشقاندىن بىر يانغا بەشنى ،بىر يانغا ئىككىنى چىقىرىپ ،ئارىلىقىغا ھەر خىل ئەمەل قويۇپ ،بالىغا
ھېساپالتسىڭىزمۇ بولىدۇ .باال شۇ ئارقىلىق ئاددىي ئەمەللەرنى ئۆگىنىۋالىدۇ.

بۇ ئويۇندىن يەنە قانداق ئىشالرنى قىالاليمىز :

❤رەڭلەرنى ئۆگىتەلەيمىز.
❤سانالرنى يەنى سان ساناشنى ئۆگىتەلەيمىز.
❤ئاددىي سانالرنى قوشۇش ئېلىشنى ئۆگىتەلەيمىز.

 .11سىزگە كىم ئامراق؟
كېتەرلىكلەر:
( )1قاتۇرما قەغەز؛ ( )2قەلەم؛ ( )3بوياق قەلەم؛ ( )4قايچا.
قانداق ئوينايمىز?
بالىڭىزدىن «سىزگە كىم ئامراق؟» دەپ سوراپ ،بەرگەن جاۋابىنى قەغەزگە يېزىڭ .ئاندىن «يەنە كىم
ئامراق؟» دەپ داۋاملىق سوراپ ،جاۋابىنى يېزىپ مېڭىڭ .ئاندىن باال قانچە ئادەمنى دېگەن بولسا،
قەغەزدىن شۇنچە يۈرەك چىقىرىڭ (ياكى باال بىلەن بىللە قىيىڭ) .بالىڭىز چىقىرىلغان يۈرەكلەرنى
بوياق قەلەمدە رەڭلىسۇن.

رەڭلىك يۈرەكلەر تەييار بولغاندا ،باال دېگەن كىشىلەرنىڭ ئىسمىنى يېزىپ قويۇڭ .ئۇالرنىڭ كىچىكرەك
رەسىمى بولسا ،قوشۇپ چاپالپ قويسىڭىزمۇ بولىدۇ.
چوڭراق بىر پارچە قاتۇرما قەغەزگە بالىڭىزنىڭ رەسىمىنى چاپالپ ياكى (خەت تونۇسا) ئىسمىنى چوڭ
يېزىپ ،ئاستىغا شۇ يۈرەكلەرنى بىر-بىرلەپ چاپالڭ .ئاندىن ،قەغەزنىڭ ئۈستىنى تېشىپ ،بالىنىڭ
ئايرىم ھۇجرىسى بولسا ئىشىكنىڭ كەينىگە ياكى ئۆينىڭ كۆزگە چېلىققۇدەك باغقا يېرىگە ئېسىپ
قويۇڭ.
باال ھەر كۆرگەندە ،ئۆزىگە باشقىالرنىڭ ئامراقلىقىنى ئەسلەپ ،كۆيۈمنى ئەتراپىدىن سېزىپ تۇرسۇن.

 .12ياڭيۇ تامغا
كېتەرلىكلەر )1( :بىر-ئىككى تال ياڭيۇ؛ ( )2قەلەمتىراش؛ ( )3سۇ بوياق؛ ( )4بوياق چوتكىسى؛ ()5
قەغەز.

قانداق ئوينايمىز?
 :بىر تال ياڭيۇنى ماكالڭ ،ئاندىن بىر ماكىسىنىڭ كەسمە يۈزىنىڭ ئۈيەر-بۈيىرىنى ئويۇڭ ،ئوڭغۇل-
دوڭغۇل ھالەتتە بىر شەكىل چىقسۇن .ئاندىن ،بالىڭىز ئويۇلمىغان يەرلەرنى چوتكىدا بويىسۇن .ياڭيۇ
تامغا شۇنىڭ بىلەن پۈتكەن بولىدۇ ،باال شۇ تامغىنى قەغەزگە بېسىپ ئوينىسا بولىدۇ.

بۇنىڭدا ياڭيۇنىڭ كەسمە يۈزىنى ھەر خىل رەڭلەپ ،قەغەزگە ھەر خىل رەڭلىك شەكىل چىقىرىشقا
بولىدۇ.

« .13بايلىق» ئىزدەش

كېتەرلىكلەر )1( :بالىنىڭ نەرسىلىرى؛ (« )2بايلىق» خەرىتىسى

قانداق ئوينايمىز?
بالىڭىزنىڭ ئويۇنچۇق ،كىتاپچە ،كەمپۈتلىرىنى مەلۇم يەرلەرگە يوشۇرۇپ قويۇڭ ،ئاندىن يوشۇرغان
ئورۇنالرنى قەغەزگە خەرىتىچە سىزىپ« ،بايلىق» خەرىتىسىدىن بىرنى چىقىرىڭ .باال بۇ خەرىتىگە
قاراپ ،يوشۇرۇلغان «بايلىق»الرنى تاپسۇن.

« .14خالتىدا نېمە بار؟»

كېتەرلىكلەر )1( :ياستۇق قېپى ياكى خالتىدىن بىر تال؛ ( )2ئۆيدىكى ئۇششاق-چۈشەك نەرسىلەر.

قانداق ئوينايمىز?
ئاسان چېقىلماس ،كىچىكرەك نەرسىلەرنى خالتىغا سېلىپ ،ئېغىزىنىڭ چىڭ ئېتىپ قويۇڭ ،ئاندىن
بالىڭىز خالتىنى تېشىندىال سىالپ-تۇتۇپ ،ئىچىدىكى نەرسە(نىڭ نېمىلىكى)نى تاپسۇن .بالىڭىزنىڭ
تېخى تىلى چىقمىغان بولسىمۇ ،ئويناپ باقسىڭىز يەنىال پايدىسى بولىدۇ .ئۇنىڭغا ئۆپچۆرىسىدىكى
نەرسىلەرنى ئۆز قولى بىلەن تۇتقۇزۇپ ،سىلىتىپ تونۇتقان بولىسىز .باال دەپ بېرەلمىسە ،شۇ نەرسىنى
كۆرسىتىپ دەپ بەرسىڭىز بولىدۇ.

بالىڭىز سان-ساناق بىلىدىغان بولسا ،يەنە سىلىتىپ ،تاپقان نەرسىسىنىڭ سانىنى سورىسىڭىزمۇ
بولىدۇ.

 .15رەڭ تېپىش

كېتەرلىكلەر :ۋاقتىڭىز بىلەن زېھنىڭىزال كېتىدۇ.

قانداق ئوينايمىز?
ئاپتوبۇس بېكىتى ،ئاشخانا ياكى دوختۇرخانىدا نۆۋەت كۈتۈۋاتقاندا ،ئۆيدە تاماقتىن بىكار بولۇپ
ئازراق بىكار بولغاندا ،بىرەڭ رەڭنى ئېيتىپ ،بالىڭىزنى شۇ رەڭلىك نەرسىلەرنى كۆرسەتكۈزۈڭ.
مەسىلەن« ،قايسى نەرسىلەر قاراكەن؟ قىزىل رەڭدە قانداق نەرسىلەر باركەن؟»  ...دېگەندەك.

رەڭلەرنى پەرقەتكەندىن كېيىن ،ئاندىن شۇ رەڭلىك نەرسىلەرنىڭ سانىنى سوراڭ .شۇالرنىڭ سانىنى
ھېساپلىتىش جەريانىدا ،قوشۇش-ئېلىش قايىدىلىرىنى ئۆگىتىۋالسىڭىزمۇ بولىدۇ.

بۇ ئارقىلىق ،باال ئۆپچۆرىسىدىكى نەرسىلەرگە دىققەت قىلىدىغان ،سەڭگىرىپ ماڭىدىغان بولىدۇ،
كۆزىتىش ئىقتىدارى ئاشىدۇ .باال بىلەن ئۆتكەن ۋاقتىڭىزمۇ مەنىلىك ئۆتىدۇ ،بالىڭىزمۇ ئازدۇر-كۆپتۇر
بىلىم ئالىدۇ.

 .16پۇل يىغىش

كېتەرلىكلەر )1( :ھەر خىل پارچە پۇل ياكى تەڭگىلەر؛ (( )2بولسا قاتتىق تاشلىق) دەپتەر.
قانداق ئوينايمىز?
ئادەتتە يېنىڭىزدا يىغىلىپ قالىدىغان ياكى ئۆينىڭ ئۇ يەر  -بۇ يەرلىرىگە چۈشۈپ قالىدىغان بىر-
ئىككى مولۇق پۇلالرنى ،كىچىك تەڭگىلەرنى يىغىڭ ،ئاندىن بالىڭىز بىلەن ئولتۇرۇپ قىممىتى ياكى
چوڭلۇقى بويىچە تۈرگە ئايرىڭ ،تۈرلەپ ئايرىم قويۇڭ .ئاندىن ،دەپتەرنىڭ بېتىگە شۇ تۈرى بويىچە
(مەسىلەن ،بىر مولۇقنى بىر بەتكە ،ئىككى مولۇقنى بىر بەتكە ...دېگەندەك) چاپالپ ،ئاستىغا
قىممىتىنى يېزىپ قويۇڭ .توپالمنى موالرتىش ئۈچۈن ،چوڭراق پۇلالرنى چاپلىسىڭىزمۇ بولىدۇ.

بۇ ،تېخى پۇل تونۇمايدىغان كىچىكرەك ياشتىكى بالىالرنىڭ پۇل تونۇشى ،ۋاراقالپ كۆرۈپ كۆزىنى
پىشۇرۇشىغا پايدىلىق .يەنە ،بەتنىڭ پۇل بار يېرىنى تۇتۇۋېلىپ بالىغا تاپتۇرسىڭىزمۇ ،قولىڭىز پۇل
بىلەن سېلىشتۇرۇپ تاپتۇرسىڭىزمۇ بولىدۇ .پۇل تونۇيدىغان بالىالر ئۈچۈنمۇ بۇ بىر خاتىرە بوپقالىدۇ.

بالىالر بىلەن ئولتۇرۇپ مۇشۇنداق توپالم قىلىش ئۇالرنىڭ تىلۋۇزۇر كۆرگىنىدىن ياكى ئويۇنچۇق
ئوينىغىدىن ئەھمىيەتلىك .بۇ ھەم باال بىلەن يېقىنلىقنى كۈچەيتىدىغان كۆڭۈللۈك جەرياندۇر.

« .17مۇزىكا قۇتىلىرى»

كېتەرلىكلەر )1( :ئازراق قۇرۇق قۇتا؛ ( )2ئۇششاق دانلىق زىرات ياكى تاشالر.

قانداق ئوينايمىز?
چوڭلۇقى ئوخشىماس قۇتىالرغا قۇرۇق قوناق ياكى نوقۇتتەك تەرسىلەرنى ئوخشىمىغان پەرىقلىق
مىقتاردا سېلىپ ،ئېغىزىنى ھىم ئېتىڭ .سالغاندا ،قۇتىنىڭ ئىچى قۇرۇق ،پاكىز بولسۇن .بۇنىڭدا،
قۇتىالرنى سىلكىگەندىكى ئاۋازمۇ ئوخشىماس چىقىدۇ .بۇنىڭ بىلەن بالىڭىزغا «مۇزىكا» ئورۇنداپ
بەرسىڭىز ياكى بالىڭىز ئۆزى بىرەر مۇزىكا يارىتىپ باقسىمۇ بولىدۇ.
باال تېخى كىچىك ،ئايىغى چىقمىغان بولسا ،قۇتىدىكى نەرسىلەرنى ئاز-ئازدىن ئازايتىپ ياكى
جىقايتىپ ،ھەرخىل ئاۋازالرنى چىقارسىڭىزمۇ بولىدۇ.
باال ياشقا چوڭراق ،ئايىغى چىققان ،مەخسەتنى ئۇققۇدەك بولسا ،قۇتىالرنى پەرىقلىق سۈرەتتە
شاراقشىتىپ ،بالىنى شۇ رېتىم بويىچە ھەرىكەت ئىشلەتسىڭىزمۇ بولىدۇ .مەسىلەن ،رېتىم تېز بولغاندا
يۈگۈرۈش ،ئاستىراق بولغاندا سەكرەش ...دېگەندەك .بۇنىڭدا ،رېتىمنى ئوخشىماس چىقىرىپ،
ھەرىكەتنى يەنىمۇ موالرتىپ ،ئويۇنغا تېخىمۇ كۆڭۈللۈك كەيپىيات قوشقىلى بولىدۇ.

« .19سېۋەت توپى»

كېتەرلىكلەر )1( :بالىنىڭ پايپاقلىرى )2( :بىر تال سېۋەت.

قانداق ئوينايمىز?
بالىڭىزنىڭ پايپاقلىرىنى جۇغالپ ،بىردىن-بىردىن كاللەگلەپ ،ئۆينىڭ بۇلۇڭىغا سېۋەتتىن بىرنى
قويۇپ قويۇڭ .بالىڭىز پايپاق توپالرنى سېۋەتكە بىر-بىرلەپ ئاتسۇن .چۈشكەن بىر توپقا بىر نۇمۇر
قويۇڭ .ئاخىرىدا ،چۈشكەن توپ بىلەن تېشدا قالغان توپنى ئايرىم ساناڭالر.

سېۋەتتىكىسى بالىنىڭ ئالغان نۇمۇرى بولىدۇ .بۇنىڭ بىلەن ،باال ۋاسكىتبولنى قانداق ئوينايدىغىنىنى،
نۇمۇرنىڭ قانداق كېلىدىغىنىنى بىلىۋالىدۇ.

 .20كىر-قات ئايرىش

قانداق ئوينايمىز?
بالىغا كېيىملەرنىڭ رەڭگى ،ئوچۇقلۇقى ۋە تۈسىنى دەپ بېرىپ ،كىر-قاتالر ئارىسىدىن مەلۇم رەڭلىك
كېيىملەرنى (مەسىلەن ،ئاق كېيىملەرنى ئايرىڭ ،رەڭگى ئوچۇق كېيىملەرنى ئايرىڭ ...دەپ) ئايرىشنى
ئېيتىڭ .ئۇ كېيىملەرنى ئايرىپ بولغۇچە ،باشقا نەرسىلەرنى تەييارلىۋالغىلى ۋاقىت چىقىدۇ.

كېيىملەرنى يۇيۇپ قۇرۇتۇپ بولغاندا ،كېيىم قاتالش ئوينىسىڭىز بولىدۇ .يەنى ،باال كىرالغۇدىكى
قۇرۇغان كېيىملەرنى ئېلىپ ،باشقا ئۆيگە ئەكىرىپ قاتلىشىپ ھەم ئىشكاپقا سېلىشىپ بېرىدۇ .سىز
ئۇنىڭغا كېيىملەرنى قانداق قاتالشنى ئۆگىتىپ قويىسىز.

ئۇ سىزدەك تۈز ،قىرلىق قاتلىيالمايدۇ ،لېكىن ھېچقىسى يوق .ئۇالر باشتا لۆڭگە ،كىچىكرەك يۇڭ
ئەدىيال ياكى ئۆزىنىڭ كېيىمى قاتارلىقالرنى قاتالپ ئۆگەنسە بولىدۇ.

« .21ھەسەن-ھۈسەن سىزىش»

كېتەرلىكلەر )1( :ھەرخىل رەڭلىك قەلەم ياكى بوياق؛ ( )2يىپ؛ ( )3قەغەز.

قانداق ئوينايمىز?
بوياقنىڭ رەڭلىرىدە ھەسەن-ھۈسەننىڭ (قىزىل ،سارغۇچ ،سېرىق ،يېشىل ،كۆك ،قارا كۆك،
سۆسۈن) يەتتە خىل رەڭگى تولۇق بولسا ياخشى .يەتتە رەڭلىك قەلەمنى بىر يىپقا چېگىپ بالىغا
بېرىڭ ،باال قەغەزگە خالىغانچە سىزىپ ئوينىسۇن.

بۇنىڭدا يەنە ،يەتتە قەلەمنى بىرال چەگمەي ،باشقا رەڭدىكى قەلەملەرنى ئارىالشتۇرۇپ چېگىپ،
شۇالردىن نەچچىسى بىلەن قەغەزگە سىزىپ ،بالىدىن (ھەسەن-ھۈسەن رەڭلىرىدىن) يەنە قايسىسىنىڭ
سىزىلماي قالغىنىنى سورىسىڭىز ،باال كەم قالغان رەڭلەرنى تولۇقالپ سىزىۋەتسە بولىدۇ .بۇ جەرياندا،
باال قايسى رەڭلەرنىڭ كەملىكى ،يەنە قانچە خىل رەڭ قوشۇش كېرەكلىكى قاتارلىقالرنى ئۆگىنىپ،
كۆزىتىش ئىقتىدارىمۇ ئاشىدۇ.

« .22تامچە ھەسەن-ھۈسەن»

كېتەرلىكلەر )1( :تېمىتما دورا قۇتىلىرى؛ ( )2قۇرۇق شېشە (بوتۇلكا)؛ ( )3سۇ بوياق.

قانداق ئوينايمىز?
دورا قۇتىلىرىنىڭ ئىچىنى پاكىز يۇيۇۋېتىڭ ،ئاندىن ئوخشىماس رەڭلىك سۇ بوياقتىن ئازراق قۇيۇپ،
سۇ ئىلەشتۈرۈڭ .بۇنىڭ بىلەن ،ھەر خىل رەڭلىك سۇ قۇتىلىرى تەييار بولىدۇ.
ئاندىن بىر شېشىگە يېرىمدىن ئوشۇقراق سۇ قۇيۇپ ،بالىڭىزنىڭ ئالدىغا قويۇڭ .بالىڭىز قۇتىدىكى
سۇنى شېشىگە خالىغانچە تېمىتسۇن .رەڭلىك سۇالر شېشىگە تامچىالپ چۈشكەندە ،سۇ يۈزىدە ئۆزگىچە
بىر كۆرۈنۈش ھاسىل بولىدۇ.
ۋاقتىڭىز سەل قىس چاغدا ،نەرسىلەرنى بالىغا تەييارالپ بېرىپ ،ئىشىڭىزنى قىلىۋەرسىڭىز بولىدۇ .باال
ھەر خىل رەڭلەرنى تېمىتىپ ،سۇدا ھەر خىل «رەسىم»لەرنى چىقىرىپ كۆڭۈللۈك ئوينايدۇ.

« .23ئۇ نېمە؟»

كېتەرلىكلەر :ۋاقتىڭىزال كېتىدۇ.

قانداق ئوينايمىز?
جانلىق-جانسىز شەيلەرنىڭ ياكى ھۈنەر-كەسىپلەرنىڭ ئاالھىدىلىكىنى ئېيتىپ ،ئۇنىڭ ياكى ئۇ
ئىشنىڭ نېمىلىكىنى سوراڭ .مەسىلەن« ،كىچىك بىر ھايۋان ،ئالدى چىشى ئۇزۇن ،سەۋزە يېيىشكە
ئامراق .ئۇ نېمە؟» (جاۋابى :توشقان)« ،چوڭ بىر ئۆي ،ئادەملەر بېلەت ئېلىپ كىرسە ،بارىدىغان
يېرىگە ئاپىرىپ قويىدۇ .ئۇ نېمە؟» (جاۋابى :ئاپتۇز ياكى پويىز)  ...دېگەندەك.

بۇنىڭدا يەنە ،بالىنىڭ ئۆزىنىڭ مىجەز-خۇلقىنى تەسۋىرلەپ ئۆزىگە تاپتۇرسىڭىزمۇ بولىدۇ.
بۇ ئويۇننى ئۇزاق ئوينىغىلى بولىدۇ ،ھەر كۈنى ھەر خىل نەرسىلەرنى سورىسىڭىز ،باال ئۆپچۆرىسىدىكى
نەرسىلەرگە تېخىمۇ دىققەت بېرىدىغان بولىدۇ ،ھەم ھۇزۇر بېرىدۇ.

« .24پەسىل ئويۇنى»

كېتەرلىكلەر :ھەر پەسىلگە ماس كېيىملەر.

قانداق ئوينايمىز?
گاچا تىياتىردىكىگە ئوخشاش ،قول ھەرىكىتى ،ئىشارەت ياكى ئۇچىڭىزدىكى كېيىملەر بىلەن بالىغا
بەلگە بېرىڭ .قارلىق ،يامغۇرلۇق ،ئاپتاپلىق ...ھەر خىل ھاۋادا مېڭىۋاتقان بولۇپ ،بالىغا شۇ ھاۋارايى
ياكى پەسىلگە ماس كېيىملەرنى ئەكەلدۈرۈڭ .سىز بەرگەن بەلگىدىن ،باال شۇ پەسىلنى چۈشىنىپ،
كېيىملەرنى ئەكىلىپ قولىڭىزغا تۇتقۇزسۇن.

بۇ — بالىغا كېيىمنى پەسىلگە ماس كېيىشنى ۋە تۈرگە ئايرىشنى ئۆگىتىدىغان ياخشى بىر ئويۇن .شۇ
ئارقىلىق ،باال پەسىللەرنىڭ پەرقىنىمۇ ئوبدان چۈشىنىدىغان بولىدۇ.

« .25بوياش-سىزىش»

كېتەرلىكلەر )1( :قاتۇرما قەغەز؛ ( )2قايچا؛ ( )3ئاق قەغەز؛ ( )4ئالدارقا يەملەك ؛ ( )5بوياق قەلەم.

قانداق ئوينايمىز?
ئاق قەغەزگە ئالما ،بانان ،نەشپۈت دېگەندەك مېۋىلەرنى سىزىڭ (بالىڭىز سىزسىمۇ بولىدۇ) ،ئاندىن
قاتۇرما قەغەزدىن سىزىلغان مېۋىلەرنىڭ شەكلىنى قىيىڭ .بالىڭىز ھەر بىر مېۋىنى مۇۋاپىق رەڭلىسۇن.
بالىغا ھەرپ ،سان ياكى سۆز ئۆگىتىۋاتقان بولسىڭىز ،شۇالرنى بىر ۋاراققا سىزىپ ،قاتۇرما قەغەزدىن
ئايرىم-ئايرىم قىيىڭ .قىيىپ بولغاندا ،بالىڭىز شۇ مېۋە ،سان ياكى ھەرپنى بوياپ ،قەغەزدىكى
سىزىلغان ئورنىغا چاپلىسۇن.
بۇ بالىنىڭ شۇ نەرسىلەرنى تونۇشىغا ياردەملىكتۇر .بۇنىڭدىن ،جۆرىسىنى تېپىش ياكى ماسالشتۇرۇش
ئويۇنى ئورنىدا پايدىالنغىلى بولىدۇ ،شۇنداقال بالىڭىز بىلەن بىللە قاپارتما رەسىم ئىشلىگەن بولىسىز.

ۋاراقتىكى رەسىم ئۈستىگە چاپالنغان قىيىندىالر خۇددى قاپارتما نەقىشتەك بولۇپ چىقىدۇ.

« .26كېيىم كۆرگەزمىسى»

كېتەرلىكلەر )1( :ھەر خىل رەڭدىكى پارچە رەخلەر؛ ( )2يۇڭ يىپ ياكى ئۇزۇنراق شوينا؛ ( )3قايچا؛
( )4ئالدارقا يەملەك؛ ( )5قاتۇرما قەغەز.

قانداق ئوينايمىز?
قاتۇرما قەغەزدە (شىلەپە ،پەلەي ،ئاياغ  ...دېگەندەك) ھەر خىل كېيىم شەكىللىرىنى قىيىڭ ،قانچە
ئوخشىسا شۇنچە ياخشى .ئاندىن پارچە رەخلەردىنمۇ شۇ شەكىللەرنى قىيىپ چىقىپ ،قىيىندى
شەكىللەرنى قاتۇرما قەغەزدىن چىقىرىلغان شەكىللەرگە ياپساالپ چاپالڭ ،ئاندىن ھەر بىر شەكىلنىڭ
ئۈستىدىن تۆشۈك ئېچىپ ،يىپ ياكى شوينىغا بىر-بىرلەپ ئۆتكۈزۈڭ .شۇنىڭ بىلەن ،يىپقا تىزما
«كېيىم كۆرگەزمىسى» تەييار بولىدۇ.

يىپنىڭ ئىككى ئۇچىنى ئەپلىك يەرگە ئىلىپ قويسىڭىز بولىدۇ .بۇ قواليسىز بوپقالسا ،تۆشۈك ئېچىپ
يىپقا ئۆتكۈزۈپ يۈرمەي ،يېشىكتەك بىر نەرسىگە سېلىپ قويسىڭىز ،باال خالىغاندا ئېلىپ ،چۆرىسىگە
تىزىپ ئوينىسا بولىدۇ.

« .27چوڭ-كىچىك»لەر

كېتەرلىكلەر )1( :قەغەز؛ ( )2قەلەم.

قانداق ئوينايمىز?
بالىغا ئۆيدىكى ھەر قىسما نەرسىلەردىن ئەڭ چوڭى بىلەن ئەڭ كىچىكىنى تاپتۇرۇڭ .مەسىلەن ،ئاشخانا
ئۆينى ئاختۇرتۇپ ،ئەڭ چوڭ ۋە ئەڭ كىچىك نەرسىنىڭ نەدىلىكىنى سوراڭ.

كۆپىنچە ،بالىالر چوڭالرغا قارىغاندا نەرسىلەرگە بەكرەك دىققەت قىلىدۇ .ئۆيدە بالىالر جىقراق
بوپقالسا« ،چوڭ ئىزدەكچىلەر»« ،كىچىك ئىزدەكچىلەر» دەپ ئىككى گۇرۇپقا ئايرىپ ،ئالماشتۇرۇپ
تاپتۇرسىڭىزمۇ بولىدۇ.
بالىنىڭ كۆزىتىش ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرۈش ياكى ئاشۇرۇشنى ئويالۋاتقان بولسىڭىز ،بۇ ئويۇن دەل
شۇنىڭغا ماستۇر.

 .28تامغا ياساش

كېتەرلىكلەر )1( :گۈگۈت قېپى ياكى شۇنداق قاپچە؛ ( )2شىلىم ياكى ئالدارقا يەملەك.

قانداق ئوينايمىز?
قاپچىنىڭ بىر تەرىپىگە (ئۈزۈك ،ئاچقۇچ ،تەڭگە دېگەندەك) شەكلى پەرىقلىق نەرسىلەردىن بىرىنى
چاپالڭ ،ئاندىن شۇ تەرىپىنى سىياغا چىالپ ،مۇشۇ «تامغا»نى ئاق قەغەزگە بېسىڭ.
مۇشۇ تەرىقىدە ،يەنە باشقا نەرسىلەرنى چاپالپ ،ھەرخىل ۋاقىتلىق «تامغا»الرنى ياساپ چىقىڭ.
شۇنداق قىلىپ ،ئاق قەغەز ئۈستىدە ھەرخىل قىزىقارلىق شەكىللەر پەيدا بولىدۇ.

بۇنىڭدا ،بالىنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغان ھەر تۈرلۈك كىچىك نەرسىلەر بولسا بولۇۋېرىدۇ.

 .-29پۈركۈمە رەسىم

كېتەرلىكلەر )1( :قەغەز؛ ( )2قەلەم؛ ( )3قايچا؛ ( )4كونا چىش چوتكىسى؛ ( )5سۇ بوياق؛ ( )6قاتۇرما
قەغەز.

قانداق ئوينايمىز?
قاتۇرما قەغەزگە بىر شەكىل سىزىپ ،قايچىدا قىيىۋېلىڭ .قالدى قىسمىنى بىر ئاق قەغەزنىڭ ئۈستىگە
قويۇپ ،ئاندىن چوتكىنى سۇ بوياققا مىلىپ ،قەغەزنىڭ ئۈستىگە سىلكىڭ (؟) .ئاندىن قاتۇرما قەغەزنى
ئېلىۋەتسىڭىز بولىدۇ.
بۇنىڭدا يەنى ،قاتۇرما قەغەزنى ئويماي،ئادەتتىكى قەغەزگە مەلۇم شەكىل سىزىپ شۇنى قىيىپ،
ئاندىن يەنە بىر ئاق قەغەزنىڭ ئۈستىگە قويۇپ ،سۇ بوياققا مىلەنگەن چوتكىنى سىلكىپ (؟) ،ئاندىن
قەغەزنى ئېلىۋەتسىڭىزمۇ بولىدۇ .ياكى يوپۇرماقالرنى قىلساقمۇ ،قەغەز يۈزىدە يوپۇرماقنىڭ شەكلى
چىقىدۇ.

ئەسكەرتىش :سىياھ ئىشلەتمەڭ ،بولمىسا تارقىلىپ كېتىپ قەغەزنىمۇ تۈگىتىدۇ.

 .30قول رەسىمى

كېتەرلىكلەر )1( :قەغەز؛ ( )2قەلەم؛ ( )3بوياق قەلەم؛ ( )4قايچا؛ ( )5شېلىم ياكى ئالدارقا يەملەك.

قانداق ئوينايمىز?
ئالقاننى قەغەزگە تەكشى قويۇپ ،چۆرىدەپ سىزىپ چىقىڭ .باال بىلەن ئۆزىڭىزنىڭ قولىنى شۇنداق
سىزغاندىن كېيىن ،بالىڭىز بۇ قولالرنى بويىسۇن .ئاندىن ،بالىڭىز يەنە بىر قەغەزگە سائەت ،بىلەيزۈك
دېگەندەك نەرسىلەرنى سىزالىسا سىزىپ بويىسۇن ،بولمىسا سىز سىزىپ بەرسىڭىزمۇ بولىدۇ.

رەسىملەر بويىلىپ بولغاندا ،بالىڭىز بىلەن ئولتۇرۇپ كېسىپ چىقىڭ ،ئاندىن بالىڭىز چوڭ-كىچىك
قولالرغا شۇ سائەت-بىلەيزۈكلەرنى چاپالپ ،چوڭغا-چوڭ ،كىچىككە-كىچىك ماسالشتۇرۇپ ئوينىسۇن.

بۇ بالىڭىزنىڭ چوڭ-كىچىگلىك خۇسۇسىيەتلىرىنى تونۇشىغا ياردەملىكتۇر.

 .32ئەس سىناش

كېتەرلىكلەر )1( :ئۆيدىكى ئۇششاق-چۈشەك نەرسىلەر ياكى قونچاقالر؛ ( )2كۆزنى تاڭغۇدەك
قولياغلىق.

قانداق ئوينايمىز?
ئۆيدىكى كىچىكرەك نەرسىلەر ياكى بالىڭىزنىڭ قونچاقلىرىدىن بىر قىسمىنى ئۇنىڭ ئالدىغا قويۇپ،
ئوبدان كۆرۈۋېلىشنى ئېيتىڭ ،ئاندىن قولياغلىقتا ئۇنىڭ كۆزىنى تېڭىپ قويۇڭ .ئاندىن ئالدىدىكى
نەرسىلەردىن خالىغان بىرىنى ئېلىۋېتىڭ ،بالىڭىز قالغان نەرسىلەرنى بىر-بىرلەپ تۇتۇپ ،نېمىنىڭ
ئېلىۋېتىلگىنىنى تاپسۇن.

قېنى سىناپ بېقىڭ ،بالىڭىزنىڭ ئېسى (تۇتۇۋېلىش ئىقتىدارى) قانچىلىككىن؟

« .33ئاز قالدىڭ ،تاس قالدىڭ»

كېتەرلىكلەر :كىچىك ئويۇنچۇقالر ،كەمپۈت-شاكىالت ياكى مېۋە-چېۋىلەر.

قانداق ئوينايمىز?
بالىڭىزنىڭ ئويۇنچۇقلىرى ياكى يېمەكلىك ،مېۋە-چېۋىلىرىدىن بىرەرنى ئۇنىڭغا كۆرسەتمەي ئۆينىڭ
خالىغان يېرىگە تىقىپ قويۇڭ ،ئاندىن ئۇنىڭغا تاپتۇرۇڭ.
ئۇنىڭ ئاسانراق تېپىشى ئۈچۈن ئانچە-مۇنچە بەلگە بەرسىڭىز بولىدۇ .ئاندىن ،باال شۇ نەرسىنى ئىزدەپ
كېتىۋېتىپ ،تىقىغلىق يەردىن يىراقالپ كەتسە« ،نېرى كەتتىڭ ،بېرى كەل» دەڭ ،بىلەلمەي تېخىمۇ
يىراقالپ كەتسە« ،كەينىڭگە چاپ ،جايىڭنى تاپ» دەڭ؛ ئۇ يېقىن كېلىپ قالغان بولسا« ،يېقىن
كەلدىڭ ،يېقىنالش» دەڭ ،تېخىمۇ يېقىنالپ كەلگەن بولسا« ،ئازال قالدىڭ ،تاس قالدىڭ» دەڭ.
بۇنىڭ بىلەن ،باال يېقىن-يىراقلىقنى كۆزىتىشنى ،ھەمكارلىشىشنى ئۆگىنىۋالىدۇ .باال تاپشۇرۇق ئىشلەپ
ھارغاندا ئۆزى ئامراق نەرسىلەرنى شۇنداق تېپىپ يېسە باشقىدىن يەڭگىللەپ قالىدۇ.

.34ئەستە تۇتۇش ئىقتىدارىنى چېنىقتۇرۇش
كېتەرلىكلەر:بىر پارچە رەسىملىك ھېكايە كىتاب
بۇ ئويۇن ئارقىلىق بالىڭىزنىڭ ئەستە تۇتۇش ئىقتىدارىنى سىناپ بېقىش بىلەن بىرگە ئۇنى
چېنىقتۇرااليسىز.
قانداق ئوينايمىز?
بالىڭىز ئەڭ ياقتۇرىدىغان ھېكايە كىتابىدىن رەڭلىك رەسىملىرى كۆپرەك بىر بەتنى تالالپ بالىغا
كۆرسىتىڭ .بالىنىڭ بۇ رەسىملەرنى ئوبدانراق كۆرىۋېلىشىغا ئازراق ۋاقىت بېرىڭ.
ئاندىن كىتابنى يېپىپ قۇيۇپ ،ئاشۇ بەتتىكى رەسىملەرگە ئائىت سۇئالالرنى سوراڭ .قېنى كۆرۈپ
باقىلى بالىڭىز قانچە سۇئالغا توغرا جاۋاب بېرەلەيدىكىن.

سۇئالالرنىڭ مۇرەككەپلىك دەرىجىسىنى بالىنىڭ يېشىغا قارىتا تەڭشىسىڭىز بولىدۇ.
كىچىكرەك بالىالرغا  » :رەسىمدىكى مۈشۈك قانداق رەڭدە ئىدى? «
»رەسىمدىكى ئېيىقنىڭ قانچە بالىسى بار ئىدى? « »رەسىمدە قانچە تال گۈل بار ئىدى?قانچە كېپىنەك
بار ئىدى ? قانداق رەڭدە ئىدى? «.....
ئۆزىڭىز مۇشۇنداق سۇئالالرنى ئويالپ چىقىپ سورىسىڭىز بولىدۇ.

 .35پايپاق توپالر
كېتەرلىك نەرسىلەر :
🍭 كونا ياكى جۈپى ئىشلەتمەيدىغان پايپاقالر

🍭 بوغقۇچ

قانداق ئوينايمىز?

چوڭ كىچىك كونا پايپاقالرنى بىر بىرىنىڭ ئىچىگە تۈرمەللەپ تىقىپ بوغقۇچ بىلەن چىگىپ
قويۇڭ .شۇنداق قىلىپ ئۆيدىكى نەرسە كېرەكلەرگە ۋەياكى بالىغا زەخمە يەتكۈزمەيدىغان
يۇمشاققىنە بىر ياكى بىر قانچە توپ ياساپ چىقتىڭىز.
توپنى پۇتىڭىزدا ئوينىتىپ يەرگە چۈشۈرمەي قانچىلىك تۇرااليسىزكىن? � توپنى تۇنجى قېتىم
ئاسمانغا ئاتقاندىن كېيىن قول بىلەن تۇتۇشقا بولمايدۇ .بالىڭىزمۇ توپنى قولى بىلەن تۇتماي پۇتى
بىلەنال ئۆرلىتىپ يەرگە چۈشىرىۋەتمەي قانچىلىك تۇرااليدىكىن  ...پايپاق توپنى ئىككى باال
بىللە بىر  -بىرىگە پاس بېرىشىپ ئوينىسا تېخىمۇ قىزىيدۇ  .بالىڭىز سىرتقا چىقماي ،ئۆيدىكى
جاھازىالرغا زەخمە يەتكۈزمەيمۇ توپ ئوينىيااليدۇ .بازاردىن سېتىۋالغان شار توپالردىن سىز ئازراق
ۋاقىت سەرپ قىلىپ ياساپ بەرگەن » پايپاق توپ «باال ئۈچۈن تېخىمۇ قىممەتلىك.

ياساش جەريانىدا بالىمۇ ياردەملەشسە ياكى سىز چوڭ توپنى بالىڭىز كىچىك توپنى ياساپ چىقسا
بولىدۇ.
🐨 🍒
 .36ئەما رەسسامنىڭ رەسىملىرى

كېتەرلىك نەرسىلەر:
🍭 قولياغلىق
🍭 قېرىنداش
🍭 قەغەز
قانداق ئوينايمىز?
بالىڭىزنىڭ كۆزىنى قولياغلىق بىلەن ئېتىپ قويۇڭ .ئاندىن بالىڭىز ئالدىدىكى قەغەزگە كۆزى
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.
ئاندىن نۆۋەت سىزگە كېلىدۇ.

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
سىزنىڭ كۆزىڭىزنى ئېتىپ قويۇپ پاالنى نەرسىنى سىزىپ بېرىڭ دېسۇن.....
ۋەياكى باال كۆزى ئىتىك ھالەتتە سىزغىنى بىلەن كۆزى ئوچۇق ھالەتتە سىزغىنىنى سېلىشتۇرۇپ
ئوخشىماسلىقالر ،پەرقلەرنى تېپىش دېگەندەك ..

بۇ ئارقىلىق باال بىلەن كۆڭۈللۈك بىر ۋاقىت ئۆتكۈزەلەيسىز.
مۇھىمى بۇ جەرياندا بالىغا كۆزنىڭ مۇھىملىقى ...كۆز بولمىسا قانچىلىك قىيىنچىلىقالر كېلىپ
چىقىدىغىنى ...كۆزنى قانداق ئاسراش كېرەكلىكى دېگەندەك ئەسكەرتىشلەرنىمۇ يەتكۈزەلەيسىز.

-37بېلىق ياساش مۇسابىقىسى
كېتەر لىك نەرسىلەر:
🍭 قەلەم،بوياق 🍭قاتتىق قەغەز 🍭 قايچا
قانداق ئوينايمىز?
بۇ ئويۇندا ئۆيدە جىقراق بالىالر بولسا تېخىمۇ كۆڭۈللۈك بولىدۇ.
بەك بولمىغاندا باشقا ئائىلە ئەزالىرى بىلەن بىرلىكتە ئېلىپ بارساڭالر بولىدۇ .بالىغا قاتتىق قەغەز
،قايچا ،قەلەم ۋە بوياق بېرىڭ ....ۋە بۇ ئويۇنغا قاتناشقان ھەربىر بالىغا ياكى ئۆزىڭىزگىمۇ شۇ
نەرسىلەرنى تەييار قىلىڭ  .ئاندىن ۋاقىت بېكىتىڭ .چۈنكى ئويۇننى ۋاقىت چەكلىمىسى بېكىتىش
بىلەن تېخىمۇ كۆڭۈللۈك ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ.
مەسىلەن بەش مىنۇت دېسىڭىز .مۇشۇ ۋاقىت ئىچىدە  ،بالىڭىز قانچە تال بېلىق ياساپ چىقااليدىغان
...
سىز جىق قىالالمسىز ياكى بالىڭىزمۇ  ...كىم جىق كېسىپ بوياپ چىققان .بولسا شۇ يەڭگەن بولىدۇ.
بۇ ئويۇندا چوقۇم بېلىق سىزىش ۋە كېسىشال ئەمەس ،يەنە باشقا ئاددىي شەكىللەرنى سىزىپ
قىيشنى تاللىساڭالرمۇ بولىدۇ.

 .38الخشىگىر بىلەن ئېلىپ بارغان مۇسابىقە

كېتەرلىك نەرسىلەر:

 🍭 .الخشىگىر ياكى چوڭراق قىسقۇچ🍭 ئىككى قەغەز ساندۇق 🍭 بىكار ئۈستەل  /شىرە

قانداق ئوينايمىز?
قەغەز ساندۇقنىڭ بىرىنى ئۈستەلنىڭ سەل نېرىغا قويىسىز.
يەنە بىرىنى ئىككى تەرىپىدىن بالىنىڭ قولى بىماالل ئۆتكۈدەك قىلىپ تېشىسىز .ئاندىن ئۈستەلنىڭ
ئۈستىگە بالىنىڭ كىچك ئويۇنچۇقلىرىنى ۋەياكى ئۆيدىكى پەلەي .دوپ.ئاچقۇچ ...ۋەياكى باشقا ئۇششاق
نەرسىلەرنى تىزىپ قويىسىز  .ئاندىن باال ئىككى قولىنى بايىقى قەغەز ساندۇقنىڭ ئىككى تۆشۈكتىن
ئۆتكۈزسۇن .قەغەز ساندۇقتىن ئۆتكۈزۈپ بولغاندىن كېيىن بالىنىڭ قولىغا الخشىگىرنى تۇتقۇزۇڭ.
( بەك بولمىسا ئىككى تال ئىنچىكە ياغاچ ) .باال بۇ الخشىگىر بىلەن ئۈستەلدىكى نەرسىلەرنى بىرمۇ بىر
قىسىپ نېرىراقتىكى قەغەز ساندۇققا ئاپىرىپ تاشلىسۇن.....
يەرگە بىر قېتىم چۈشسە بىر نۇمۇر تارتىلىپ ماڭىدۇ.
بۇ جەريانىلدا بالىنىڭ قول پۇتلىرىنىڭ ماسلىشىشچانلىقىنى تېخىمۇ ئاشۇرغىلى بولىدۇ .

[].39نەرسە كېرەك» سېتىۋېلىش«

كېتەرلىك نەرسىلەر:
دەرەخ يوپۇرماقلىرى ۋە ئۆيدىكى نەرسىلەر
قانداق ئوينايمىز?
باال بىلەن بىللە سىرتتىن ھەرخىل چوڭ كىچىكلىكتىكى دەرەخ يوپۇرماقلىرىنى تېرىپ كىرىڭ .ئاندىن
چوڭ كىچىكلىكى بويىچە ئايرىپ چىقىڭ.
ئۇالرغا بىر قىممەت بېرىڭ .يەنى ماۋۇ چوڭلۇقتىكى يوپۇرماق قانچە پۇلغا ھېساپ ...ماۋۇ كىچىكلىرى
قانچە پۇلغا ھېساپ دىگەندەك...
ئاندىن بالىڭىز بۇ يوپۇرماق پۇلالر بىلەن ئۆيدىكى نەرسە كېرەكلەرنى سېتىۋالسۇن..
ئوتتۇرىلىقتا ئۆزى مۇستەقىل باھا تاالشسۇن ...قېنى قانچىلىك نەرسە
سېتىۋاالاليدىكىن😘 ...
ئاندىن نۆۋەت سىزگە كېلىپ ،سىز بالىڭىزنىڭ نەرسىلىرىنى سېتىۋېلىڭ» .پۇلالر«
قولدىن قولغا ئالمىشىپ سودا داۋام قىلسۇن...

 .40كىيىم ساندۇقى
كېتەرلىك نەرسىلەر :
كونا كىيىم كېچەكلەر ،ھالقا ،گالىستۇك ،شارپا ،پەلەي  ...تۈرلىرى قانچە كۆپ ۋە رەڭدار بولسا
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.

ئاندىن بالىڭىز ئەينەك بار يەردە بۇ ساندۇقتىن كىيىملەرنى ۋە باشقا نەرسىلەرنى ئېلىپ خالىغىنى
بويىچە كىيسۇن ياكى تاقىسۇن ...ئۆيلەرنى قااليمىقان قىلىۋەتتىڭ دېمەي ئۇنى بىر ھۇزۇرلىنىۋالغىلى
قويۇڭ.
ناھايىتى ئاددىي ئىش ئەمما بالىڭىز قەۋەتال خۇش بولۇپ كېتىدۇ🍒 .

.41ئاسما رەسىم جاھازىلىرى
كېتەر لىك نەرسىلەر:
🍭 قاتتىق قەغەز (يەشىك قەغىزى )

🍭 يەملەك  ،يۇڭ يىپ ياكى شوينا
قانداق ئوينايمىز?
باال بىلەن بىرلىكتە قاتتىق قەغەزنىڭ ئۈستىگە چوڭراق يۇلتۇزدىن ئىككىنى سىزىپ چىقىڭ ،بىر
بىرىگە جۈپ چۈشكىدەك تەڭ بولسۇن .ئاندىن ئۇالرنى كېسىڭ .ھەربىر پارچە رەسىمنى اليىھەلەش
ئۈچۈن چوڭ كىچىكلىكى تەڭ شەكىللەردىن بىر قانچە جۈپنى سىزىپ قىيىڭ.

ئاندىن يۇلتۇزنىڭ ئوتتۇرىسىدىن يۇمىالق شەكىلنى ئويىۋېلىڭ .ۋە شۇ يەردىن رەسىم كۆرۈن
گۈدەك قىلىپ رەسىمىڭىزنى يۇلتۇزغا چاپالڭ .ئاندىن شۇ رەسىمنى كەينىگە شىلىم سۈرۈپ يەنە
بىر يۇلتۇزنى چاپالڭ .ھازىر رەسىم كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان يۇلتۇز شەكىللىك قەغەز رەسىم
»جاھازىسى « تەييار بولدى.
مۇشۇنداق ھالەتتە بىر قانچە خىل شەكىللەرنى قىيىپ رەسىملەرنى چاپالپ تەييار قىلغاندىن كېيىن
 ،ھەربىر شەكىلنىڭ ئۇچىدىن بىر تۆشۈك ئېچىپ ،يۇڭ يىپقا بىردىن بىردىن ئۆتكۈزۈپ ،ئۇزۇنسىغا
سوزۇپ ھۇجرىغا ئىلىپ قۇيۇڭ.

.42شار مۇسابىقىسى
كېتەرلىك نەرسىلەر:
🍭شار 🍭يۇڭ يىپ

قانداق ئوينايمىز?
بۇ ئويۇن گۇرۇپپا ھالەتتە ئوينىغالغاندا تېخىمۇ كۆڭۈللۈك بولىدۇ.
ھەربىر بالىنىڭ قولىغا بىردىن شارنى بېرىڭ  .بالىالرغا ياردەىشىپ شارىنى كۆپتۈرۈپ يىپ بىلەن
ئۇچىنى چىگىپ بېرىڭ .ئالدى بىلەن بالىالر ئۆتسە بولمايدىغان بىر سىزىق سىزىڭ( .ئۆيدە ئېلىپ
بېرىلغاچقا يىپنى ئۇزۇنسىغا قويساق ياكى يەملەكنى يەرگە چاپالپ چېگرا سىزىقى قىلساق بولىدۇ.
بالىالر بۇ سىزىقتا يانمۇيان تىزىلسۇن  .ئاندىن يۇڭ يىپ ياكى يەملەك بىلەن بايىقى سىزىقتىن --2
3مېتىر نېرىسىغا ،بالىالرنىڭ سانى بويىچە ھەرخىل شەكىللەرنى چىقىرىپ يەرگە ياتقۇزۇڭ  .بۇالر
شارنى چۈشۈرىدىغان "ئورەك " بولسۇن( .ئۈچگىل ،چەمبەر ياكى باشقا شەكىللەر بولسىمۇ بولىدۇ) .
ئاندىن "باشالندى!" دېيىشىڭىز بىلەن مۇسابىقىگە قاتناشقان ھەربىر ماھىر قولىدىكى شارنى
پىرقىرىتىپ ئۆزىنىڭ ئۇدۇلىدىكى ئورەككە چۈشۈرۈشكە تىرىشىدۇ .
شۇ ئورەككە كىم چۈشۈرەلىسە ياكى ئەڭ يېقىن ئەكىلەلىسە شۇ يەڭگەن بولىدۇ.

.43باش بارماق ئويۇنى
كېتەرلىك نەرسە:
پەقەت سىزنىڭ ۋاقتىڭىزال
يامغۇرلۇق كۈنلەردە ياكى ئۇزۇن بىر سەپەرگە چىققاندا بۇ ئويۇننى بىلسىڭىز ،سەپىرىڭالر
زېرىكىشلىك بولماستىن،بەلكى ھۇزۇرلۇق ئۆتىدۇ.
قانداق ئوينايمىز?
ئىككى "چېلىشچى "باش بارمىقىنى چىقىرىپ بىر-بىرىگە روبىرو تۇرۇپ ئۇرۇشىدۇ.
بىردىن ئۈچكىچە ساناڭ  ،ئاندىن ھەربىر "چېلىشچى " بىر بىرى بىلەن ئۇرۇشۇپ ،ئۈستىدىن بېسىپ
"بېشىنى" ئەگدۈرۈشكە ئۇرۇنىدۇ.
كىمنىڭ باش بارمىقى باشتا تۆۋەنگە قاراپ قالسا شۇ يېڭىلگەن بولىدۇ.

 .45چىش كولىغۇچتىن پۈتكەن قۇرۇلۇش
كېتەرلىك نەرسىلەر:
🍭چىش كولىغۇچ
🍭ئويۇن خېمىرى
قانداق ئوينايمىز?

بىر بوالق چىش كولىغۇچ ۋە بىر پارچە ئويۇن خېمىرى بولسىال بالىڭىزنىڭ "قۇرۇلۇش" ئېلىپ بېرىشىغا
يېتىدۇ .ئاۋۋال خېمىرنى جىق كىچىك توپ ھالىتىگە ئەكىلىڭ ( .تۈگۈپ تاماق قىلغاندا ،خېمىرنى
كىچىك كىچىك ئۈزۈپ يۇمىالق قىلىۋالغانغا ئوخشاش ) ئاندىن چىش كولىغۇچالرنى بىر-بىرىگە
ئۇاليدىغان چاغدا مۇشۇ خېمىر توپلىرىنى ئىشلىتىسىز.

بىر ئۆينى ياساپ چىقىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئۈستىدە دېيىلگىنى بويىچە كۋادرات
شەكلىدىكى بىر دائىرىنى ھاسىل قىلىڭ .ئاندىن چىش كولىغۇچ ۋە خېمىر توپالر بىلەن A
ھەرپى شەكلىدە ئۆينىڭ تورۇسىنى ياساپ چىقىڭ .ئاندىن بالىڭىز بىر پارچە قەغەزگە ئىشىك
ۋە دېرىزىلەرنى سىزىپ چىقسا ،بىرلىكتە بۇ رەسىملەرنى قىيىپ  ،بايىقى "ئۆي" نىڭ مۇۋاپىق
يەرلىرىگە پىالستىر بىلەن چاپالپ قويساڭالر بولىدۇ.
مۇشۇنداق قىلىپ بىر ئۆي پۈتتى! .

 .44ئايروپىالن بىلەن سەپەرگە چىقىش

كېتەرلىكلەر:
ئورۇندۇق
🍭ئىچىملىك ۋە ئۇششاق يېمەكلىكلەر
🍭يۇڭ يىپ
🍭كەمەر /تاسما
🍭قۇيما(سۇلياۋ) تەخسە
قانداق ئوينايمىز?
"يولۇچى"الرنىڭ سانىغا قارىتا ئورۇندۇقالرنى يانمۇيان تىزىڭ .ئۇچقۇچى ،ياردەمچى ئۇچقۇچى
،كۈتكۈچى خادىمالرنىڭ ئورۇندۇقىنى بىر ئاز ئالدىغىراق قويۇڭ .بىخەتەرلىك تاسمىلىرىنىڭ ئورنىغا
كەمەرنى ئىشلەتسەڭالر بولىدۇ .كۈتكۈچى خادىمالر ئۇچۇشقا تەييار بولغانلىقىنى ،يولۇچىالرنىڭ
بىخەتەرلىك تاسمىلىرىنى باغلىۋېلىشىنى ئېيتسۇن ،ئاندىن بىخەتەرلىك تاسمىسىنى (كەمەرنى) قانداق
تاقايدىغانلىقىنى كۆرسەتسۇن .ئۇچۇشقا باشلىغاندىن كېيىن" كۈتكۈچى خادىم" ئىچىملىك ۋە بىر
قېتىمال ئىشلىتىشكە بولىدىغان قۇيما تەخسىلەرگە ئۇششاق يېمەكلىكلەرنى قويۇپ ھەربىر "يولۇچىغا "
تارقىتىپ بەرسۇن .بۇ »ئۇچۇش سەپىرىنىڭ« تېخىمۇ كۆڭۈللۈك بولىشى ئۈچۈن تىلفۇندىن
ئايروپىالننىڭ چىقارغان ئاۋازلىرىنى تېپىپ قويۇپ بەرسىڭىز بولىدۇ.

 .46ماكارنىالردىن ياسالغان زىننەت بۇيۇملىرى
كېتەرلىك نەرسىلەر:
🍭 ئوتتۇرىسى تۆشۈك ماكارنا ( بوسو ياكى سۇيۇقئاش قىلغاندا ئۇدۇلال ئىشلىتىدىغان قاتتىق چۆپلەر
بارغۇ تەييار ساتىدىغان )
🍭يىپ
🍭سۇ بوياق
قانداق ئوينايمىز?
زىننەت بۇيۇملىرىنى ياساش ئۈچۈن ئاشخانىدىكى يېمەكلىك سالىدىغان ئىشكابلىرىڭىزغا قاراپ
بېقىڭ  .ئىشنىمەنكى بەك كۆپ نەرسىلەرنى تاپااليسىز.
ئۇالردىن پايدىلىنىپ بىلەڭزۈك ،زەنجىر ،تاج قاتارلىق نەرسىلەرنى ياساپ چىقااليسىز.
ماكارنىالرنى سۇ بوياق بىلەن ھەرخىل رەڭلەرگە بويىغاندىن كېيىن يىپنى ئوتتۇرىسدىكى
تۆشۈكلەردىن ئۆتكۈزۈپ ،ئىككى ئۇچىنى چىگىپ قويسىڭىزال پۈتىدۇ.
بۇ قول ھۈنەرۋەن بۇيۇملىرىنى بالىڭىز ئۆزى تاقاپ ئىشلەتسىمۇ ،قونچاقلىرىغا تاقاپ ئوينىسىمۇ
بولىدۇ.

.47غېرىچ بىلەن ئۆلچەپ چىقىش
كېتەرلىك نەرسىلەر:
🍭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
كۆرمىگەچكە ،بۇ ئىش كاللىسىغا كەلمەسلىكى مۇمكىن.

ئۆي ئەشيالىرىنى غېرىچالپ چىققاندىن كېيىن بىر-بىرىگە سېلىشتۇرۇپ قايسىنىڭ ئۇزۇن
،قايسىنىڭ قىسقا ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈرۈڭ.
قالغان نەرسىلەرنى بالىڭىز ئۆزى غېرىچى بىلەن ئۆلچەپ چىقسا بولىدۇ .ئاندىن ئۆلچىگەن
ئۇزۇنلۇقالرنى ۋاراققا يېزىپ قويۇڭ.
ئاندىن بالىنىڭ باياتىن غېرىچالپ چىققان نەرسىلەرنىڭ ئۇزۇن قىسقىلىقىنى تېخىمۇ ياخشى
چۈشىنىۋېلىشى ئۈچۈن ،مىتىر بىلەن قايتا ئۆلچەپ چىقىڭالر.

 .48مىخ تاختا رەسىملىرى
كېرەكلىك نەرسىلەر:
🍭 مىخ
🍭بىر ياغاچ تاختا
🍭بولقا
🍭رەڭلىك يىپ
قانداق ئويمايمىز?
بىر تاختىنىڭ ئۈستىگە ئارىلىق تاشالپ مىخالرنى ئۇرۇڭ ( .ئامال بار مىخالرنى مىخلىغاندا مۇئەييەن
بىر شەكىل پەيدا قىلغۇدەك ھالەتتە مىخالڭ ،يەنى بەك قااليمىقان مىخلىۋەتمەڭ.
بىرەر خەتەرنىڭ چىقىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن چىڭراق مىخلىۋېتىڭ .شۇنداقال
بالىڭىز ئويناۋاتقاندا يېنىدا بىللە بولۇڭ) .
مۇشۇنداق تەييار قىلىپ بولغاندىن كېيىن بالىڭىز رەڭلىك يىپالرنى مىخالرغا ئۇالپ ,ئارىلىردىن
ئۆتكۈزۈپ ھەرخىل شەكىللەرنى چىقىرىپ ئوينىسا بولىدۇ .

 .49سىمۋول ئويۇنى
كېرەكلىك نەرسە:

پەقەت سىزنىڭ ۋاقتىڭىز
قانداق ئوينايمىز?

بالىڭىز بىلەن ئارىڭىزدا 15مېتىرلىق ئارىلىق تاشالپ ,ياكى سىز بىر ئۆيدە باال يەنە بىر ئۆيدە
تۇرسا ",يېشىل "دەپ ۋارقىرىسىڭىز باال دەرھال ئۆيدىن ئۆمىلەپ چىقسۇن" ...كۆك "دېسىڭىز ئۆيدىن
ھامان سەكرەپ چىقسۇن...
ئويۇندا ئىشلىتىدىغان سىمۋولالرنى ئويۇن باشلىنىشتىن بۇرۇن ئۆزۈڭالر بېكىتىۋالساڭالر
بولىدۇ ..رەڭلەرنىڭ ئىسمىنى دېگەن ھامان مەلۇم ئىشنى قىالمدۇ ياكى سانالرنى ۋەياكى بەزى
ھايۋاناتالرنىڭ ئىسمىنى دىگەندىمۇ  ...بۇنىڭ چەكلىمىسى يوق

بۇ ئويۇننى باشقىچىرەك ئوينىماقچى بولساق :بۇيرۇق بېرىپ ئويناش شەكلىدە بالىغا ئۆيدىكى
نەرسىلەرنىڭ ئورنى قەيەردە ئىكەنلىكىنى ئېسىدە قالدۇرۇپ قويساقمۇ بولىدۇ .يەنى ئۆيدىكى
مەلۇم نەرسىنىڭ قەيەردە ئىكەنلىكىنى بالىدىن سوراپ ،ئۇنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە تېپىپ چىقىشنى
ئېيتىمىز ياكى مەلۇم ۋاقىت يەنى بىر مىنۇت ئىچىدە سىز ئېيتقان قانچە تال نەرسىنى
تېپىپ ئەكىلەلەيدۇ دىگەندەك...

 .50ئۆيىمىزدىكى ھەر نەرسىنىڭ بىر ھېكايىسى بار
كېرەكلىك نەرسىلەر:
🍭ئۆيدىكى ھەرخىل ئۇششاق چۈششەك نەرسىلەر
🍭بىر خالتا
قانداق ئوينايمىز?

كىتاب,ئاچقۇچ,قونچاق ,ھايۋان مودىلىغا ئوخشاش ھېكايە توقۇپ چىقىشقا ماس كېلىدىغان نەرسىلەردىن
ئالتە يەتتىسىنى خالتىغا سېلىڭ .ئاندىن بالىڭىز خالتىنىڭ ئىچىگە قولىنى تىقىپ ئىچىدىكىلەرنى بىردىن
بىردىن چىقارسۇن  .ئاندىن ئىككىڭالر بىرلىكتە ئاشۇ نەرسىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان ھېكايىلەرنى
توقۇپ چىقىڭالر .مەسىلەن" :بۇرۇننىڭ بۇرۇنىسىدا,بىر كىچىك توشقانچاق ياشىغانىكەن .بۇ توشقانچاق
بىر كۈنى ئويناۋېتىپ ئاچقۇچىنى يۈتتۈرۈپ قويۇپتۇ" .........ناھايىتى ئاددىي ھېكايىلەرنى
توقۇسىڭىزمۇ بولىۋېرىدۇ .يەنە بالىڭىزنىڭمۇ ھېكايە توقۇشىغا پۇرسەت بېرىپ ئەستادىدىل ئاڭالپ
بېرىڭ  .چۈنكى ئەڭ مۇھىم بولغىنى ۋاقىت چىقىرىپ باال بىلەن بىللە ئولتۇرۇپ بىر ئىشالرنى قىلىش.

كىچىك ۋاقىتالردا چوڭالر قۇشالرنىڭ ھېكايىسى ئورنىدا ...بۇرۇننىڭ بۇرۇنىسىدا بىر قۇش باركەنتۇق ,ئۇ
ئۇچۇپتۇ ئۇچۇپتۇ ئۇچۇپتۇ ...ئۇچىۋېرىپتۇ ....ئاخىرىدا مەنزىلىگە يېتىپتۇ ...ھېكايىمۇ تۈگەپتۇ دەپ
ئېيتىپ كەتسىمۇ بەك غەلىتە ھېس قىلمايتتۇق ,قىزىقىپ ئاڭاليتتۇق  .سىزمۇ سىناپ بېقىڭ.

 . 51پىسا قاتلىمىسى ياساش
(باال ناۋاي)
كېرەكلىك نەرسىلەر:
🍭ئويۇن خېمىرى
🍭قۇيما تەخسە
🍭 تۈگمە,توپچا
🍭قەلەم
🍭خاتىرە دەپتەر

قانداق ياسايمىز?

پىسا قاتلىمىسنى ياساش ئۈچۈن ئاۋۋال ئويۇن خېمىرى ۋە بىر تال قۇيما تەخسە بولۇشى كېرەك.
يەنى بازادا ساتىدىغان لەغمەن پىلتىسىنى سالىدىغان تەخسە ياكى تورت تەخسىسىمۇ بولىدۇ.
بالىڭىز ئويۇن خېمىرنى تەخسىنىڭ ئۈستىگە راست پىسانىڭ قېلىنلىقىچىلىك.

يايسۇن.
باال .پىسانىڭ ئۈستىدە .ئېرىمچىكلەر بولۇشىنى خالىسا ,خېمىرنىڭ ئۈستىگە
قۇرۇتۇلغان ماكارنىالر (ئۈگرە /سۇيۇقئاش چۆپلىرى ) ئەڭ ياخشى تالالش بوالاليدۇ.
كولباسامۇ قويغۇسى بولسا,چوڭ كىچك تۈگمىلەرنى ئىشلەتسە بولىدۇ.

(ھەراست بالىغا بۇنىڭ ئويۇنچۇق پىسا قاتلىمىسى ئىكەنلىكىنى,يېگىلى بولمايدىغانلىقىنى
ياخشى چۈشەندۈرۈپ قويۇشنى ئۇنتۇپ قالماڭ).
بالىڭىز پىسا قاتلىمىسى پىشۇرىدىغان ناۋاي,سىز بىر خېرىدار بولۇڭ.
بۇيرۇتقان نەرسىڭىزنى خاتىرىلەشكە بىر خاتىرە دەپتەر ۋە قەلەممۇ الزىم بولىدۇ .

 .52ياستۇق ئۇرۇشى
كېرەكلىك نەرسىلەر :
يۇمشاق ياستۇقالر
قانداق ئوينايمىز?

كەڭرەك ئازادىرەك بىر ئۆينى تالالڭ،ئەگەر ئۆيدە چېقىلىپ كېتىدىغان نەرسىلەر بولۇپ قالسا,ئەڭ
ياخشىسى ئۇالرنى ياندىكى ئۆيگە ئاچىقىپ قويۇڭ.
ياستۇقالرنى ئاتىدىغان كىشى ئورۇندۇقتا ئولتۇرىدۇ .باشقىالر ئۆينىڭ ئىچىدە ھەر تەرەپكە قاراپ
يۈگۈرەيدۇ( .ياستۇقنىڭ ئۆزىگە تېگىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن )

ئورۇندۇقتا ئولتۇرغان كىشى يۈگۈرەۋاتقان كىشىگە ئورنىدىن قوزغالماي يەنى ئورۇندۇقتا ئولتۇرغان
پېتى ياستۇقنى ئېتىپ تەككۈزۈشكە تىرىشىدۇ 😝 .ھەربىرقېتىم ئېتىپ تەگكۈزگەندە بىر نومۇر
قوشۇلسۇن ...مۇشۇنداق داۋام قىلىپ,ئورۇن ئالماشتۇرۇپ يەنى باشقا بىرى ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ
سىناپ باقسۇن  .كىمنىڭ ئېرىشكەن نۇمۇرى ئەڭ كۆپ بولسا شۇ قازانغان بولىدۇ .

 .53قۇم ئۈستىگە يېزىلغان خەتلەر
كېتەرلىك نەرسىلەر:
چوڭ كەڭرى داس
🍭يۇمشاق قۇم
قانداق قىلىمىز?
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
يازىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ قويۇڭ.

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

.54تامچىالر بىلەن پۈتكەن رەسىم

كېتەرلىك نەرسىلەر :
🍭سىقماق قۇتا
🍭سۇ بوياق
🍭قەغەز

قانداق ئوينايمىز?
سىقماق قۇتىنى پاكىز يۇيۋېتىپ,سۇ بوياقنى ئازراق چىقىرىپ ئازراق سۇ بىلەن ئارىالشتۇرۇپ ئېغىزىنى
ئىتىڭ .ئاندىن بالىڭىز قەغەز يۈزىگە بوياقنى تېمىتىپ ھەرخىل شەكىللەرنى چىقارسۇن.
بالىالرنىڭ زېھنىنى ياخشى يىغااليدىغان قىلىش ئۈچۈن ئاۋۋال قەغەزگە كىچىك كىچىك
چەمبەرلەر بىلەن سانالرنى,ھەرپلەرنى,مېۋىلەرنىڭ شەكىللىرىنى سىزىپ ,بالىغا بوياقنى شۇ
چەمبەرلەرنىڭ ئىچىگە تېمىتىشنى ئېيتىڭ.

,بۇ جەرياندا بالىنىڭ پۈتۈن دىققىتى بوياقنى چەمبەرلەرگە تېمىتىپ شەكىل ھاسىل قىلىش
بولىدىغانلىقى ئۈچۈن،ئىشالرنى زېھنىنى يىغىپ قىالاليدىغان بولۇشىغا ياردىمى بولىدۇ.

.55شار بوياش
كېتەرلىك نەرسىلەر :
🍭شار
🍭سۇ بوياق
🍭قەغەز
قانداق ئوينايمىز?
چوڭ كىچىك شارالرنى پۈۋلەپ ,ئېغىزىنى چىڭ چىگىڭ.
ئاندىن سۇ بوياق بىلەن شارغا رەسىملەرنى,شەكىللەرنى سىزىپ بوياڭ.
ئاندىن بوياق تېخى قۇرىمىغان ۋاقتىدا قەغەزنى شارغا يېنىك تەگكۈزۈڭ,شاردىكى رەسىملەر قەغەز
يۈزىدىمۇ پەيدا بولىدۇ.

بالىلىرىغا ھەرپلەرنى ئۆگىتىۋاتقان ئانىالر شارالرغا ھەرخىل ھەرپلەرنى يېزىپ بالىنىڭ ئۆيىگە
ئېسىپ قويسا بولىدۇ.

 .56چىش كولىغۇچ بىلەن پۈتكەن رەسىم

كېتەر لىك نەرسىلەر:
🍭چىش كولىغۇچ
🍭قەغەز
ئالدارقا يەملەك
قانداق ئوينايمىز?
بالىڭىز قەغەز يۈزىگە چىش كولىغۇچالرنى چاپالش بىلەنال رەسىم ھاسىل قىالاليدۇ.
قەغەز يۈزىگە ئالدارقا يەملەكنى چاپالڭ.
ئاندىن بالىڭىز ئۆزى خالىغان شەكىلدە چىش كولىغۇچالرنى قەغەز يۈزىگە چاپلىسۇن.
ئويۇننى مولالشتۇراي دېسىڭىز,ئاۋۋال قېرىنداش بىلەن ۋاراققا رەسىم سىزىڭ,ئاندىن سىزىقالرنى بويالپ
يەملەكنى چاپالڭ .ئاندىن چىش كولىغۇچالرنى ھەرخىل رەڭلەرگە بۇياپ ,قەغەزگە چاپالشتۇرۇپ
ئۆزۈڭالرغا خاس سەنئەت ئەسىرىنى پۈتتۈرۈپ چىقىڭالر .

 .57يىپ باسمىسى
كېتەرلىك نەرسىلەر:
🍭شوينا
🍭كىچىك تاختا
🍭سۇ بوياق ۋە چوتكا
🍭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
چىالپ قەغەزگە باسسۇن.
قەغەز يۈزىدە يول يول رەڭدار سىزىقالر پەيدا بولىدۇ.
بۇ ئويۇننى ئوينىغاندا تاختىنىڭ بىر يۈزىنى ھەرخىل رەڭلەرگە بۇياپ قەغەزگە بېسىپ ئوينىسا
بولىدۇ.

 58قاتناش ئويۇنى

ئويۇن ئوينايدىغان كەڭرى بىر جاي بولسا بولىدۇ.

بالىالر ئارقا-ئالدى بولۇپ جۈپ-جۈپ تۇرىدۇ .ئالدىدا تۇرغىنى شوپۇر ،ئارقىدىكىلەر يولۇچى بولۇپ،
بالىالر بىر-بىرىنىڭ بېلىدىن تۇتىدۇ .ئويۇننى باشالش ئىشارىسى بېرىلگەندىن كېيىن ،ھەربىر جۈپ
بولغان باال ئۆزى خالىغان تەرەپكە مېڭىشقا ،يۈگرەشكە باشاليدۇ .بۇ جەرياندا بىر-بىرىنى سوقىۋەتكەن،
يىقىلغانالر جۈپتى بىلەن تەڭال ئويۇندىن چېكىندۈرىلىپ ،ئىككىنجى قول ئويۇنغىچە ساقاليدۇ.
ھېچكىمنى سوقىۋەتمەي" ،ماشىنىنى" ئوبدان ھەيدىگەن شوپۇر ۋە ئۇنىڭ يولوچىسى ئويۇندا يەڭگەن
بولىدۇ.

 .59قەغەز ساندۇقتىن ياسالغان توشقانالر

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
بىر پارچە قاتتىق ق ەغەزگە ئۇزۇن قۇالقنىڭ شەكلىنى سىزىپ قىيىڭ .ئاندىن كىچك ساندۇقنىڭ
ئىككى تەرىپىگە بىردىن چاپالڭ .ئاندىن چوڭ ساندۇقنىڭ يان تەرىپىنىڭ ئوتتۇرىسىغا پاختىنى
چاپالپ قويۇڭ .پۈتتى! ئامال بار كىچىك ساندۇق بالىڭىزنىڭ بېشى پاتقۇدەك,چوڭ ساندۇق
بالىڭىزنىڭ بەدىنى پاتقۇدەك بولسۇن .ئاندىن ساندۇقالرنىڭ ئوتتۇرىسىنى تېشىپ،كۆزى ئۇدۇل
كېلىدىغان يەرنى تېشىپ ساندۇقنى كىيىپ بىر " توشقانچاق"بولۇپ ئوينىسۇن .

 .60تۇخۇم قونچاق
كېتەرلىك نەرسىلەر:
🍭سۇدا پىشۇرۇلغان تۇخۇم
🍭 بوياق قەلەم
🍭بىر تال چوكا
🍭كىچىك رەخت پارچىلىرى
🍭قارا رەڭلىك يۇڭ يىپ

قانداق ياسايمىز?
ئاۋۋال تۇخۇمنىڭ يۈزىگە كۆز قۇالق ئېغىزالرنى سىزىمىز.
ئاندىن يۇڭ يىپىتىن ئازراق كېسىپ چاچ ياساپ,تۇخۇمنىڭ ئۈستىگە چاپاليمىز.
ئاندىن تۇخۇمنىڭ ئاستى تەرىپىنىڭ شاكىلىنى ئازراق ئېلىۋېتىپ ،چوكىنى تىقىپ كىرگۈزىمىز.
ياسىغان بۇ قونچىقىمىزنى كىيىم كىيگەندەك كۆرستىس ئۈچۈن چوڭىنىڭ ئەتراپىنى كىچىك رەخلەر
بىلەن يۆگەپ قويىمىز .تۇخۇم قونچىقىمىز پۈتتى!

.61قەغەز ئەينەك

كېتەرلىك نەرسىلەر:
🍭قايچا
🍭يەملەك
🍭رەڭلىك قاتتىق قەغەز
🍭 يالتىراق قەغەز (دوخوپكا قەغىزىمۇ بولىدۇ .كۈمۈش رەڭلىك قەغەز )

قانداق ياسايمىز?
قاتتىق قەغەزنى قول ئەينىكى شەكلىدە كېسىمىز.
ئاندىن ئاليۇمىن قەغەزنى بايىقى قەغەزدىن كىچىكرەك كېسىپ ئوتتۇرىسىغا چاپاليمىز .ئاندىن
ئەينەكنىڭ ئارقا تەرىپىگە رەڭلىك قەغەزلەردىن ھەرخىل شەكىللەرنى قىيىپ چاپالپ زىننەتلىسەك
بولىدۇ .قولدا ئىشلەنگەن ئەينەك پۈتتى!

 .62قوشۇق قونچاقالر

كېتەرلىك ماتېرىيال:
🍭 ياغاچ قوشۇق
🍭 يەملەك
🍭 يۇڭ يىپ
🍭 كىچىك تۈگمە
🍭 قارا بوياق قەلەم (چوڭراق ياغاچ قوشۇقنى ياكى ياغاچ چۆمۈچنى ئىشلىتىڭ) .
قانداق ئوينايمىز?
يۇڭ يىپنى قىسقا قىسقا قىلىپ قىيىپ بەرسىڭىز,بالىڭىز ياغاچ قوشۇقنىڭ ئۈستىگە يۇڭ يىپنى
چاپلىسۇن ( .يەنى تاماقنى ئۇسۇپ يەيدىغان ) بۇ يۇڭ يىپالر قونچاقنىڭ چېچى بولىدۇ .ئاندىن
كىچىك تۈگمىدىن ئىككىنى قوشۇقنىڭ ئىچىگە چاپالڭ,بۇ ئۇنىڭ .بىر .جۈپ كۆزى .ئاندىن بوياق قەلەم
بىلەن قېشى,بۇرنى,ئېغىزىنى سىزىپ قويسىڭىز بولىدۇ.
ئۆيدە ياغاچ قوشۇق جىق بولۇپ قالسا,جىقراق قوشۇق قونچاقالرنى ياساپ قويسىڭىز,سىز باشقا
ئىشالرنى قىلىۋاتقاندا بالىڭىز ئۇالر بىلەن مېھماندارچىلىق ئوينىسا بولىدۇ .ياكى بالىغا ھېكايە
سۆزلەپ .بەرگەندە ئىشلەتسىڭىزمۇ بولىدۇ .

 .63تەشتەك كۆرگەزمىسى

كېتەرلىك نەرسىلەر:

🍭قەغەز تۇخۇم قېپى ،

پەلكۈچ 🍭يېشىل رەڭلىك قاتتىق قەغەز ياكى ئاق قەغەز

🍭قايچا
🍭بوياق

قانداق ئوينايمىز?
تۇخۇم قېپىنى ئىككىگە بۆلۈڭ.
بالىڭىز ھەربىر ئورەكنىڭ ئىچىنى ئايرىم بىر رەڭدە بويىسۇن .ئاندىن ھەربىر ئورەككە بىر تال
چىش پەلكۈچ قويۇڭ .ئاندىن يېشىل قەغەزدىن يوپۇرماقنىڭ شەكىللىرىنى كېسىڭ .باشقا
قەغەزلەردىن گۈللەرنىڭ شەكلىنى كېسىپ چاپالڭ .رەڭلىك قەغەز بولمىسا,ئاق قەغەزنى كېسىپ
بوياق بىلەن ھەرخىل رەڭلەردە بويىساڭالر بولىدۇ.

مانا بۇ رەڭدار تەشتەك كۆرگەزمىسى!
بۇنى تېخىمۇ كېڭەيتىپ ئوينىماقچى بولسىڭىز:

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

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

ئاندىن بالىغا گۈللەرنى ماس كەلگەن تەشتەكلەرگە سېلىپ قويۇشنى ئېيتىڭ.

ياكى قەغەزدىن جىق گۈللەرنى كېسىۋېلىپ,ئۇالردىن پايدىلىنىپ ماتېماتىكىلىق ئويۇنالرنى
ئوينىساڭالرمۇ بولىدۇ.
(گۈللەرنىڭ سانى بويىچە تەشتەكلەرگە سېلىپ دىگەندەك) .....

 .64كېسەل كۆرۈش ئۆيى
كېتەرلىك نەرسىلەر:
🍭ئويۇنچۇق قونچاقالر
🍭ياستۇق
🍭يۇڭ ئەدىيال
🍭ئاق خاالت (بولماي قالسا,ساپ ئاق رەڭدىكى كىيىم بولىسىال بولىدۇ🍭 ) .تېرمومىتىر ( بولماي
قالسا,سۇلياۋ نەيچىنى يەملەك بىلەن ئوراپ ئۈستىگە سىزىقالرنى سىزىپ تېرمومېتىر ئورنىدا
ئىشلەتسەڭالر بولىدۇ).
🍭داكا

قانداق ئوينايمىز?
بالىڭىز قونچاقلىرىنى,ئويۇنچۇق ھايۋانلىرىنى بىمار ئورنىدا ئىشلەتسە بولىدۇ.
ھۇجرىنىڭ بىر بۇلۇڭىغا بىر ئەدىيالنى يېيىپ قويغاندىن كېيىن ئۈستىگە بىر قانچە ياستۇقنى تىزىپ
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.

دورا قۇتىلىرىنى يۇيۋېتىپ ئىچىگە نوقۇت,قۇرۇق ئۈزۈم,يەر ياڭىقى قاتارلىق نەرسىلەرنى
سېلىپ تەييار قىلىپ بالىغا بېرىڭ .

ئاندىن بالىڭىز تېرمومېتىر بىلەن "بىمار"لىرى تەكشۈرۈپ چىققاندىن كېيىن,ئۇالرغا دورا بەرسۇن.
بەزىلىرىنىڭ قوللىرىنى داكا بىلەن تېڭىپ قويسۇن.
بۇ ئويۇن بالىنىڭ دو ختۇرخانىغا بېرىشتىن قورقۇشى ۋەياكى دورا يېيىشكە ئۇنىماسلىقىنى
تۈزىتىشكە ياردىمى بولىدۇ.

ئەسكەرتمە:
ئادەتتە ئىچىدىغان دورىالرنى بالىالرنىڭ قولى يېتىدىغان يەرلەرگە قويماڭ.

 .65ئاۋازسىز ئۇچۇر
ئېغىز ھەرىكىتىدىن قارشى تەرەپنىڭ نېمە دېمەكچى بولغانلىقىنى تېپىش.
قانداق ئوينايمىز?
بۇ ئويۇندا بالىڭىزنىڭ قۇلىقى ئاڭلىمايدىغان كىشىلەرنىڭ دۇنياسىنى چۈشىنىشى ,ئاۋاز چىقىرىپ
سۆزلەشتىن ئىبارەت ئىقتىدارنىڭمۇ ناھايتى بىباھا بايلىق ئىكەنلىكىنى چۈشىنىۋېلىشى ئۈچۈنمۇ ياخشى
پۇرسەت .
بۇ جەرياندا گاس گاچا كىشىلەرنىڭ قول ئىشارىتى ئارقىلىق دېمەكچى بولغانلىرىنى بىر بىرىگە
ئۇقتۇرىدىغانلىقىنى .ئەمما شۇ ئىشارەتلەرنى چۈشىنىدىغان بولۇش ئۈچۈنمۇ ئۇزاق مەزگىل تەربىيەلىنىشى
كېرەك ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ بېرىڭ .ھەتتا بەزى بالىالرنىڭ ئۇنداق تەربىيىگە ئېرىشەلمىگەنلىكى
سەۋەبىدىن پەقەت باش قىالرنىڭ ئېغىز ھەرىكەتلىرىگە قاراپ قارشى تەرەپنىڭ نېمە دېمەكچى بولغانلىقىنى
بىلىشكە تىرىشدىغانلىقىنى بالىغا چۈشەندۈرۈڭ  .ئاۋاز چىقارماڭ ,بالىڭىز ئېغىز ھەرىكىتىڭىزگە قاراپ
نىمە دىگەنلىكىڭىزنى تېپىپ باقسۇن  .ئاندىن باال بىلەن ئازراق ئارلىق تاشالپ ,ئاۋاز
چىقارماستىن"سەن مېنىڭ ئوبدان باالممۇ ئەمەسمۇ؟ "دېگەندەك يۇمۇرىستىك گەپلەرنى ئېغىزىڭىزنى
يوغان ئېچىپ,مۇبالىغىلەشتۈرۈپ ئىپادىلەڭ .ئاۋازسىز ئۇچۇرنى كالپۇكنىال مىدىرلىتىپ قويغاندىن سىرت
ھەرخىل ئىشارەتلەرنى قوشۇپ مۇبالىغىلەشتۈرۈپ ئىپادىلىسىڭىز باال تېخىمۇ ئاسان تاپااليدۇ .

 .66ئىستاكاندىن پۈتكەن مۇنار

كېتەرلىك نەرسىلەر:
🍭 قەغەز ئىستاكانالر

قانداق ئوينايمىز?
بۇ ئويۇننى كېرەكسىز قەغەز ئىستاكانالر ئارقىلىقال ئېلىپ بارااليسىز .بۇندىن كېيىن قەغەز ئىستاكانالرنى
ئىشلىتىپ بولۇپ،پاكىز چايقىۋېتىپ تاشلىۋەتمەي ساقالپ قويۇڭ .

ئاۋۋال بالىڭىز بىلەن بىللە تۈز يەرنى تېپىپ ،قەغەز ئىستاكانالرنى تىزىڭ .
ئىستاكانالرنى ئۆرىۋەتمەي قانچىلىك ئېگىز تىزااليسىلەركىن كۆرۈپ بېقىڭ .
بىر ماياك 灯塔قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن قانچىلىك ئىستاكان كېتەر? تىزىپ باقسىڭىز بىلىسىز .بۇ
ئويۇننى بالىڭىز دوستلىرى ياكى باشقا قېرىنداشلىرى بىللە بەسلىشىپ ئوينىسا تېخىمۇ كۆڭۈللۈك
بولىدۇ .كىم ئەڭ ئېگىز تىزسا شۇ ئۇتۇپ چىققان بولىدۇ .

قەغەز ئىستاكانالرنىڭ كەينىگە سانالرنى يېزىپ قويسىڭىزمۇ بولىدۇ .چۈنكى باال سانالرنى تەرتىپ
بويىچە تىزغاندا ،سانالرغا نىسبەتەن تونۇشى چوڭقۇرلىشىشى مۇمكىن.

.67دۇنيانىڭ ئۇچۇرى
كېرەكلىك نەرسىلەر:
🍭 قەلەم
🍭 ئوخشىمىغان دۆلەتلەرگە ئائىت رەسىملەر
🍭 قايچا ۋە يەملەك

قانداق ئوينايمىز?
بالىڭىز ئوقۇش يېزىشنى تېخى بىلمىگەن تەقدىردىمۇ ،بۇ ئويۇننى ئوينىسا بولىۋېرىدۇ.
بىر ۋا راقنىڭ ئۈستىگە ئاۋۋال بىر دۆلەتنىڭ ئىسمىنى يېزىڭ.ئاندىن پاالنى يەرنىڭ ئۇچۇرى دەپ
قوشۇپ قويۇڭ.
مەسىلەن":ياپونىيەنىڭ ئۇچۇرى "
ئالدى بىلەن بالىغا ياپونىيە ھەققىدە نىمىلەرنى بىلىدىغانلىقىنى سوراپ بېقىڭ.
بىلمىسە ھېچقىسى يوق .ئۆزىڭىز توردىن ئىزدەپ بالىغا ئازراق چۈشەنچە بېرىڭ.
مەسىلەن ئۇالر قانداق كىيىملەرنى كىيىدۇ ،يەنى ئەنئەنىۋى كىيىم كېچەكلىرى قانداق بولىدۇ .

قانداق نەرسىلەرنى يەيدۇ .يەنى ئەنئەنىۋى تائاملىرى قايسىالر.
ياپونىيە دۇنيانىڭ قەيېرىگە جايالشقان .دۇنيا خەرىتىسىدىكى ئورنى قەيەردە ،ياپونىيەنىڭ
م ەدەنىيىتى ،ئۇ يەردىكى داڭلىق ئورۇنالر ھەققىدە ئازراق رەسىملەرنى توپالپ،بايىقى ۋاراققا
چاپالڭ.

ئۆزىڭىز ئازراق ئىزدەنسىڭىزال تاپااليسىز  ،تەتقىقات ئېلىپ بارمىغانكىن بەك تەپسىلىي ئىزدەپ
كېتشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق.
باشقا دۆلەتلەردىن پەرقلىنىپ تۇرىدىغان يەرلىرى بولسىال بولىدۇ .بۇ جەرياندا سىزنىڭمۇ ئېسىڭىزدە
قالىدۇ ،بالىڭىزنىمۇ شۇ دۆلەتكە ئائىت مەزمۇنالردىن خەۋەردار قىلىپ قويىسىز  ،نەزەر دائىرىسى
كېڭىيىدۇ.

مۇشۇ تەرىقىدە يەنە يەنە باشقا دۆلەتلەرگە ئائىت مەزمۇنالرنىمۇ توپالپ ،بالىغا دۇنيادا
يەنە نۇرغۇن ئىنسانالرنىڭ ئوخشىمىغان دۆلەتلەردە ،ئوخشىمىغان تۇرمۇشتا
ياشاۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ قويىسىز.
ئاندىن ھەممىسىنى رەتلەپ چىقسىڭىز،بۇ دۇنيانىڭ ئۇچۇرلىرى يىغىلغان بىر توپالم بولۇپ
قالىدۇ .ئاخىرىدا ئۈستىگە كىچىك دۇنيا خەرىتىسىنى چاپالپ قويۇڭ.

 .68دادىڭىزنى كىيىندۈرۈڭ.

كېرەكلىك نەرسىلەر:
دادىسىنىڭ كۆڭلەك,گالىستۇك ,چاپان ,ئىشتان,پايپاق قاتارلىق كىيىم كېچەكلىرى

قانداق ئوينايمىز?
مانا بۇ كىچىكرەك ياشتىكى بالىالر ئۈچۈن تولىمۇ قىزىقارلىق بىر ئويۇن.
سىز ئاۋۋال دادىسىنىڭ چاپان,ئىشتان,كۆڭلەك,گالىستۇك ۋە پايپاققا ئوخشاش كىيىم كېچەكلىرىنى
ئىشكاپتىن چىقىرىپ ,بالىنىڭ ئالدىغا قويۇڭ.
ئاندىن بالىغا كۆرسىتىپ بۇالرنىڭ كىمنىڭ كىيىملىرى ئىكەنلىكىنى,نېمىگە ئىشلىتىدىغانلىقىنى سوراڭ,
باال ئاۋۋال ئۆزى تېپىپ باقسۇن .ئاندىن بالىغا "ئەمىسە داداڭنى كىيندۈرۈپ باققىنە " .دەڭ .
ئالدى بىلەن قايسى كىيمنى كىيىدىغانلىقىنى يەنى كىيىملەرنى كىيىش تەرتىپلىرىنى سوراڭ .ئىشتاننى
ئاۋۋال كىيىدىغانلىقى ھەققىدە يىپ ئۇچى بېرىڭ.

ئىشتاننى يەرگە يېيىپ ئاندىن كۆڭلەكنى,گالىستۇكىنى,ئاندىن ئۇنىڭ ئۈستىگە چاپاننى مۇۋاپىق
ئورۇنغا قويسۇن  .ئاندىن پايپاقنى توغرا ئورنىغا قويسۇن.

 .69قاتناش چىرىغى
كېتەرلىك نەرسىلەر:
🍭 يۇڭ يىپ ياكى شوينا
🍭 يېشىل ۋە قىزىل رەڭلىك قاتتىق قەغەز
قايچا
قانداق ئوينايمىز?
بالىڭىزغا تۇنجى قېتىملىق قاتناش قائىدىسىدىن ساۋات بېرىشنى خاالمسىز?
ئۆيدىكى كەڭرەك ھۇجرىنىڭ بىر تەرىپىگە تامدىن بىر ئاتالم نېرىغا بىر يىپنى ئۇزۇنسىغا يېيىپ
قويىسىز .ئاندىن ئۇدۇلسىدىكى تامنىڭ بىر ئاتالم نېرىسىغىمۇ بىر يىپنى ئۇزۇنسىغا يېيىپ قويىسىز.
(سىزىقنىڭ ئورنىدا ) ئاندىن يېشىل ۋە قىزىل رەڭلىك قاتتىق قەغەزلەردىن ھەربىرىدىن ئىككى تال
قاتناش چىرىغىنى كېسىڭ .باال ھۇجرىنىڭ ئىچىدە ئۇيان بۇيان ماڭسۇن .ھېلىقى ئىككى سىزىقنىڭ
ئارىسىدىكى يەر ماڭىدىغان يولى بولىدۇ.
يىپ بار يەردىن چوقۇم "يېشىل چىراغ " يانغاندا ئۆتۈشى كېرەك .يېشىل ،قىزىل چىراقنى سىز ۋاقتى
قەرەلى بويىچە چىقىرىپ تۇرىسىز .باال ناۋادا قىزىل چىراغنى چىقارغاندىمۇ ئۆتۈپ كېتىپ قالسا
،جەرىمانە تۆلەتكۈزۈشنى ئۇنتۇپ قالماڭ.

. 70ئويۇن خېمىرىدىن پۈتكەن ئىسىم

بۇ ئويۇن بالىڭىزغا ھەرپلەرنى ئۆگىتىشىڭىز ئۈچۈن ياخشى بىر ئۇسۇل بوالاليدۇ .
قانداق ئوينايمىز?
ھەرپ ئۆگىتىشنى بالىڭىزنىڭ ئىسمىنى تەشكىل قىلىدىغان ھەرپلەردىن باشلىسىڭىز بولىدۇ.
ئالدى بىلەن قاتتىق قەغەزنى كىۋادرات شەكلىدە قىيىڭ32 .پارچە ئەتراپىدا قەغەز پارچىلىرىنى تەييار
قىلىپ بولۇپ ،ھەربىرىنىڭ ئۈستىگە بىر ھەرپنى يېزىپ توم قىلىپ بوياڭ.
ئاندىن بالىڭىزغا ئويۇن خېمىرنى بېرىپ ئۆزىنىڭ ئىسمىنى تەشكىل قىلىدىغان شۇ ھەرپلەرنى بىردىن
بىردىن ياساپ چىقىشىنى ئېيتىڭ .بەزى قىيىنراق ھەرپلەرنى سىز ياردەملىشىپ ياسىشىىپ بەرسىڭىز
بولىدۇ .ئاندىن بالىنىڭ ئىسمىنى بايىقى كەسكەن قەغەزلەرنى تىزىپ كۆرسىتىڭ.
بالىڭىز ئويۇن خېمىرلىرىدىن بايىقى ھەرپلەرنى ياساپ پۈتتۈرگەندىن كېيىن  ،قاتتىق
قەغەزدىكى ھەرپلەر بويىچە توغرا رەتلىسۇن .بىر ئازدىن كېيىن قەغەزلەرنى تەتۈر ئۆرۈپ قويۇپ
،شۇ خېمىرالرنى تەرتىپ بويىچە تىزىپ چىقىشىنى ئېيتىڭ.
مۇشۇنداق قىلىپ بالىڭىز ھەرپلەرنىمۇ ئۆگىنىدۇ ،ئۆزىنىڭ ئىسمىنى قانداق يېزىشنىمۇ
ئۆگىنىۋالىدۇ.

 .71تارازا ياسايلى
كېتەرلىك نەرسىلەر:
🍭 كىيىم ئاسقۇچ
🍭 يۇڭ يىپ ياكى شوينا
🍭 قاتتىق قەغەز
🍭 ھەرخىل ئۇششاق نەرسىلەر

قانداق ئوينايمىز?
بۇ ئويۇن ئارقىلىق بالىڭىزنى خۇشال قىلىش بىلەن بىرگە ،بالىنىڭ ئەتراپىدىكى نەرسىلەرنىڭ
ئېغىرلىقىغا بولغان تونۇشىنى چوڭقۇرلىتااليسىز.

ھەممە بالىالر دېگۈدەك تارازا ئويناشنى ياخشى كۆرىدۇ .بۇ قېتىم ئۆزىڭىز بىر قوللۇق ياساپ بېرىڭ.
ئاۋۋال كاردون قەغەزنى بىر غېرىچ ئۇزۇنلۇقتا كىۋادرات شەكىلدە ئىككىنى قىيىپ چىقىڭ .بۇالر
تارازىنىڭ ئىككى تەرىپىدىكى تەخسىسى بولىدۇ .ئاندىن بۇ ئىككى كىۋادرات شەكىلىدىكى كاردون
قەغەزنىڭ ئىككى گىرۋىكىدىن تۆشۈك ئېچىپ يۇڭ يىپنى ئۆتكۈزۈپ ،كىيىم ئىلغۇچنىڭ ئىككى ئۇچىغا
بىردىن باغالڭ .ئىككى تەرەپتىكى يىپنىڭ ئۇزۇنلۇقى تەڭ بولسۇن.

ئاندىن بۇ تارازىنىڭ ھەرىكەتچان بولۇشى ئۈچۈن ،ئىلغۇچنىڭ ئىلمىكىنى قولىڭىزدا تۇتماي
،قەلەمنى ئۆتكۈزۈپ تۇتۇڭ.
ئاندىن بالىغا تارازىنى قانداق ئىشلىتىشنى ئازراق چۈشەندۈرۈپ قويۇڭ .
بالىڭىز يېنىك نەرسىلەرنى قويغان تەرەپنىڭ ئېگىزلەپ كېتىدىغانلىقىنى ،
ئېغىرراق نەرسىلەرنى قويغان تەرەپنىڭ پەسلەپ كېتىدىغانلىقنى كۆرۈپ تارازىنى خېلى ياخشى
چۈشىنىۋاالاليدۇ.
ئەتراپىدىكى نەرسىلەرنىڭ ئېغىر يېنىكلىكىنى سېلىشتۇرۇپ چىقااليدۇ.

.72بىخ چىقارغان بەرەڭگىلەر
كېرەكلىك نەرسىلەر:
🍭 بىر دانە بەرەڭگە.
🍭 بىر ئىستاكان سۇ
🍭 چىش كولىغۇچ

قانداق ئوينايمىز?
بەرەڭگىنىڭ دۆڭرەك يېرىدىن ئۈچ يېرىگە چىش كولىغۇچنى سانچىپ قويۇڭ .ئاندىن ياڭيۇنى بۇ چىش
كولىغۇچالر ئەتراپىغا تېگىشىپ تۇرغۇدەك چوڭلۇقتىكى ئىستاكانغا قويۇڭ.

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
چىش كولىغۇچنىڭ شۇ بىخالر بىلەن بىرىكىشىپ كەتكەنلىكىنى كۆرىسىز.

 .37ساندۇقالردىن ئويۇنچۇق ياساش
كېرەكلىك نەرسىلەر :
🍭 ئۆيدىكى بوش ساندۇقالر
قانداق ئوينايمىز?

ئۆيدىكى بىكار ساندۇقالرنىڭ بىرسىنى ئۆي ،بىرسىنى ماشىنا ،بىرسىنى پويىز ...
ئورنىدا ئىشلەتسىڭىز بولىدۇ.
ساندۇقالرنىڭ ئېغىزىنى كېسىۋېتىپ ،يان تەرەپلىرىگە ئىشىك ،دېرىزىلەرنى ياكى باشقا نەرسىلەرنى
سىزىپ قويسىڭىز ،بالىڭىز بۇ ساندۇقالرنى ھەرخىل نەرسە قىلىپ ئوينىيااليدۇ.

 .37بالىڭىزنىڭ رەسىمى
كېرەكلىك نەرسىلەر:
🍭 بالىڭىزنىڭ بويىدەك چوڭلۇقتىكى ئاق ۋاراق
🍭 بوياق قەلەملەر

قانداق ئوينايمىز?
ئۆينىڭ ئوتتۇرىسىغا بالىڭىزنىڭ بويىدىن ئاشقۇدەك چوڭلۇقتىكى قەغەزنى يېيىڭ.
ئاندىن بالىڭىز بۇ قەغەزنىڭ ئۈستىگە چىقىپ ياتسۇن.
ئاندىن قەلەم بىلەن بالىنىڭ بەدىنىنى بويالپ سىزىڭ .بەدەن شەكلىنى سىزىپ بولغاندىن
كېيىن،پەقەت بەدەن شەكلىال بار رەسىمنىڭ ئىچىنى قانداق تولدۇرىمىز? بۇالرنى بالىڭىز تاماماليدۇ.

چاچلىرى ئۇزۇنمۇ قىسقىمۇ? كۆزلىرى قايسى رەڭدە? كىيىملىرى قانداق? ......
ئۆزىنىڭ رەسىمىنى سىزىپ چىقىشى بالىغا بەك كۆڭۈللۈك بىلىنىدۇ

 .75ئالتۇن ئىزدەش (سىرتتا ئېلىپ بارىدىغان پائالىيەت )

كېرەكلىك نەرسىلەر:
🍭 كىچىك گۈرجەك
🍭 كىچىك تاشالر
رەڭلىك بوياق
قانداق ئوينايمىز?
ئالدى بىلەن كىچىك تاشالرنىھەرخىل رەڭلەردە بۇياڭ.
ئاندىن بۇ تاشالرنى گۈللۈك  /ھويلىنىڭ ئوخشىمايدىغان يەرلىرىگە كۆمۈپ قويۇڭ.
( بۇ ۋاقىتتا باال يېنىڭىزدا يوق بولۇشى كېرەك ئەلۋەتتە  ).ئاندىن بالىڭىزغا بىر كىچىك گۈرجەكنى
بېرىپ ھويلىغا كۆمۈپ قويۇلغان "بايلىقنى" قېزىپ چىقىشنى ئېيتىڭ .ئەگەر چوڭراق گۈللۈكىڭىز بولسا
،بىرەر خەزىنە خەرىتىسىنى سىزىپ بالىغا بېرىپ تاپقۇزسىڭىز بولىدۇ.

بەك كىچك ياشتىكى بالىالرغا ئالتۇنالرنى ئىزدەتكىلى سالغاندا ،ئازراق يىپ ئۇچى بېرىپ ،يەنى يېقىن
كېلىپ قالغانلىرىدا ،يىراقالپ كەتكەنلىرىدە ئازراق ئۇچۇر بېرىپ ئەسكەرتىپ قويسىڭىز بولىدۇ.

 .76بىر قۇش ياسايلى
كېرەكلىك نەرسىلەر:
🍭 قەلەم
🍭 ۋاراق
🍭 قۇش پېيى (بەك بولمىغاندا ھەرخىل رەڭدىكى يوپۇرماقالر )

قانداق ئوينايمىز? ئاۋۋال بالىڭىزنى قەغەزگە بىر قۇشنىڭ رەسمىنى سىزىپ چىقىشنى ئېيتىڭ  .قۇش
شەكىللىك نەرسىلەر بولۇپ قالسا ،شۇنى قەغەزگە قويۇپ بويالپ سىزسىمۇ بولىۋېرىدۇ .ناۋادا ھەرخىل
پۈپەكلەرنى تاپالمىسىڭىز ،بالىڭى ز بىلەن سىرتقا چىقىپ ئامال بار ئوخشىمىغان رەڭدىكى يوپۇرماقالرنى
يىغىپ كىرىڭ .قۇشنى سىزىپ بولغاندىن كېيىن  ،ئالدارقا يەملەك ياكى شىلىم بىلەن يىغىپ كىرگەن
يوپۇرماقالرنى رەسىمنىڭ ئۈستىگە چاپالڭ.
ياساۋاتقان قۇشىمىزنىڭ تېخىمۇ جانلىق چىقىشى ئۈچۈن  ،يوپۇرماقالرنى چاپلىغاندا ئۈستى
ئۈستىگە چۈشۈرمەي،ھەرتەرەپكە يېيىلغان ھالدا چاپالڭ .يىغىپ كىرگەن يوپۇرماقالر
ئوخشىمىغان رەڭلەردە بولسا ،قۇشنىڭ بەدىنىدىكى ئوخشىمىغان قىسىملىرىنى ئوخشىمىغان
رەڭدىكى يوپۇرماقتا چاپالپ چىقسىڭىز بولىدۇ.

مەسىلەن بېشىغا سېرىق يوپۇرماق ...قۇيرۇقىغا قىزىل يوپۇرماقنى دىگەندەك...

 .77دەرەخ قوۋزىقىغا رەسىم سىزايلى

كېرەكلىك نەرسىلەر:
🍭 دەرەخ قوۋزىقى
🍭 قېرىنداش ياكى بوياق قەلەم

قانداق ئوينايمىز? بالىڭىز بىلەن سىرتقا چىقىپ دەرەخلەرنىڭ ئەتراپىنى ئايلىنىپ قۇرۇپ كەتكەن دەرەخ
قوۋزىقىنى يىغىپ چىقىڭ .چوڭ ياكى كىچىك بولسۇن يىغالىغىنىڭىزچە يىغىپ كىرىڭ.
ئۆيگە قايتىپ كىرگەندە ،بالىڭىز بىلەن ئولتۇرۇپ دەرەخ قوۋزۇقلىرىغا رەسىم سىزىڭ ياكى خەت
يازسىڭىزمۇ بولىدۇ.
بۇ جەرياندا بالىڭىزغا ياغاچتىن پايدىلىنىپ قەغەز ياسىلىدىغانلىقىنى ،بۇرۇن قەغەز كەشىپ قىلىنمىغان
چاغالردا ،كىشىلەر دەرەخ قوۋزۇقلىرىغا خەت
يازىدىغانلىقىنى ،شۇنداقال تۇنجى يېزىقنىڭ شەكىللەردىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ بەرسىڭىز
بولىدۇ

ئەگەر سىرتالرغا چىقىپ دەرەخ قوۋزۇقلىرىنى يىغىش ئىمكانىيىتى بولمىسا تورالردىن
مۇشۇنداق كېسىپ تەييار قىلغان دەرەخ پارچىلىرىنى سېتىۋېلىپ پايدىالنساڭالر بولىدۇ

.78يوشۇرۇنغان ئۇچۇر
كېتەرلىك نەرسىلەر :
شىلىم
قەغەز
سۇ بوياق ۋە چوتكىسى
قانداق ئوينايمىز?
بىرقەغەزنىڭ ئۈستىگە كۆيىۋاتقان شامنى تېمىتىپ بىرەر شەكىل ياكى خەت يېزىڭ .ئاندىن
سۇ بوياق بىلەن قەغەزنى تولۇق بوياپ چىقىڭ.شامغا بوياق سىڭمەيدىغان بولغاچقا يازغان
خېتىڭىز ئاق رەڭدە كۆرۈنۈپ  ،قەغەزنىڭ ئوتتۇرىسىدا قايتىدىن نامايەن بولىدۇ .

.79ئاچچىقى يامان ئۆمۈچۈكلەر
كېتەرلىك ماتىرىيالالر:
قارا رەڭلىك يۇڭ يىپ
قاتتىق قەغەز
قايچا ،قەلەم
يەملەك
پەلكۈچ
قانداق ئوينايمىز?
قارا رەڭدىكى يۇڭ يىپ بىلەن كىچىك بىر پارچە قاتتىق قەغەزنى يۆگەڭ،يۆگىگەن يىپالرنىڭ
ئارىسىغا بىر يىپنى باغالڭ(.بۇ يىپ چىڭ باغلىنىشى كېرەك،ئەمما تۈگۈپ قويۇلماسلىقى
كېرەك)قايچا بىلەن يۆگەلگەن يىپنى قاتتىق قەغەزنىڭ ئىككى تەرىپىدىن باشالپ كېسىڭ.
ئاندىن كېسىلگەن يىپالرنى ئوتتۇرىدىن چىڭ باغالڭ.بىر تەرەپكە ئۈچ تالدىن پەلكۈچنى
سانجىڭ .بۇالر ئۆمۈچۈكنىڭ پۇتلىرى بولىدۇ .ئاندىن ئۆمۈچۈكنىڭ كۆزلىرىنى ياساش ئۈچۈن
قاتتىق قەغەزدىن ئىككى كىچىك پارچىنى كېسپ ،قەلەم بىلەن بوياپ ،ئۆمۈچۈكنىڭ
ئۈستىگە چاپالڭ .ئاندىن ئۆمۈچۈكنىڭ ئۈستىدىن بىر يىپ ئۆتكۈزۈڭ،شۇنداق قىلىپ،غەزەپ
بىلەن ئېتىلغان ئۆمۈچىكىڭىز بار بولىدۇ.

.80قار ئوردىسى
كېتەرلىك ماتىرىيالالر:
سۇلۇق يەملەك ()502
سۇ
ئالتۇن ياكى كۈمۈش رەڭلىك سىم
لېنتا ياكى شوينا
قانداق ئوينايمىز?
سۇلۇق يەملەك( ) 502بىلەن كىچىك بىر ئويۇنچۇقنى ياكى زىننەت بويۇمىنى بوتۇلكىنىڭ
ئىچىگە كىرگۈزۈپ ئاستىغا چاپالپ،قۇرۇشىنى كۈتۈڭ .ئاندىن بالىڭىز بوتۇلكىنى سۇ بىلەن
تولدۇرسۇن،ئاندىن ئىچىگە ئالتۇن ياكى كۈمۈش رەڭلىك سىمالرنى قايچا بىلەن ئۇششاق
كېسىپ ۋەيەنە ئاق پاخپاخالرنى ئۇششاق پارچىالپ بوتۇلكىغا تاشالڭ .ئاخىرىدا ئېغىزىنى
چىڭ ئىتىۋېتىپ ،ئېغىزىغا لېنتىنى ئوراپ چىگىپ قويۇڭ  .بالىڭىز بۇ قارلىق ئوردىنى
ئاستىن-ئۈستۈن ئۆرۈگەندە قار ياغقاندەك ھېسسىياتقا كېلىدۇ.

.81شار چىراق
كېتەرلىك ماتىرىيالالر:
شار
يۇڭ يىپ
شىلىم
بوياق
قانداق ئوينايمىز?
ئاۋۋال شارنى پۈۋلەڭ ،ئاندىن شارنىڭ يۈزىگە شىلىم سۈرۈپ ،يۇڭ يىپ بىلەن شارنىڭ
ئەتراپىنى ئوراڭ .شار پۈۋلىگەن ئورۇننىڭ ئەتراپىنى يىپ بىلەن ئورىماڭ .يۆگەش ئىشلىرى
پۈتكەندە ،شىلىمنىڭ قۇرىشىنى كۈتۈڭ.ئاندىن شارنى پارتىلىتىڭ،بۇ چاغدا يۆگىگەن يىپالر
شارنىڭ شەكلىگە كىرىدۇ ۋە شار پارچىلىرى قوشۇلۇپ چىرايلىق بىر چىراغ بېزىكىگە
ئايلىنىدۇ.

.82قەغەز زىننەت بويۇملىرى
كېتەرلىك ماتىرىيالالر:
كونا ژورنال
قايچا
يىپ يىڭنە
يەملەك
قانداق ئوينايمىز?
ژورنالنىڭ ئەڭ رەڭلىك بەتلىرىدىن ئۇزۇنلىقى  10سانتا ،ئاساسى  2سانتا نەچچە تال
ئۈچبۇلۇڭ كېسىڭ.ئۇالرنىڭ بىر تەرىپىگە شىلىم سۈرۈپ،موخۇركا يۆگىگەندەك يۆگەڭ.
ئاندىن ھەربىرىنڭ ئوتتۇرىسىدىن يىپ ئۆتكۈزۈپ ،مارجان ياساڭ.

.83تىلفۇن
كېتەرلىك ماتىرىيالالر:
 2-1مېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى يۇڭ يىپ ياكى شوينا
ئىككى تۈنكە قۇتا
مىخ
قانداق ئوينايمىز?
ئىككى بوش تۈنكە قۇتىنىڭ ئاستىنى بىر تال مىخ بىلەن تېشىڭ .قۇتىالردىن يىپ چىقىپ
كەتمەسلىكى ئۈچۈن يىپنى چوڭراق تۈگۈپ قويۇڭ.ئاندىن بىرىڭالر بىر قۇتىنى تۇرۇپ
سىرىتقا چىقىپ،ئارىلىق تاشالپ تۇرۇڭالر .ئاندىن بالىڭىز قۇتىنى قۇلىقىغا تۇتسۇن،سىز
قۇتىنىڭ ئېغىزىنى تۇتۇپ گەپ قىلىڭ،ئاندىن ئۇ سۆزلىسۇن ،سىز ئاڭالڭ.

.84ئاليومىن زىننەت بويۇملىرى

كېتەرلىك ماتىرىيالالر :
ئاليومىن قەغەز (كۈمۈش قەغەز ياكى قاناس سۈت تالقىنىنىڭ خالتىسىنى تەتۈر ئۆرۈپ
ئىشلەتسەڭالر بولىدۇ).
قايچا
قانداق ئوينايمىز?
ئاليومىن قەغەز پارقىراق بولغانلىقى ئۈچۈن بالىڭىزنىڭ دىققىتىنى تارتااليدۇ .ئاليومىن
قەغەزنى كىچىك كىچىك كېسىپ،ئۆزىگە ئۈزۈك ۋە بىلەيزۈكلەرنى ياسىسا بولىدۇ.

.85تاش سەنئىتى
كېتەرلىك ماتىرىيالالر:
تاش
يەملەك
بوياق ۋە چوتكا
رەخت پارچىسى
لېنتا
قانداق ئوينايمىز?

يولدىكى تاشالرنى يىغىپ ئۆيگە ئەكىرىپ،سۇ بوياق بىلەن بوياپ قۇرۇتۇڭ.ئاندىن
لېنتىالرنى چىگىپ ،رەخىت پارچىلىرىنى يەرگە يېيپ تاشالرنى ئۈستىگە تىزىڭ.بالىغا بىر
تاش كۆرگەزمىسى تەييارالپ بەردىڭىز.

.86ۋاقىت تونىلى
كېتەرلىكلەر:
لىپاپ
ئىش قەغىزى
(سىياھ)قەلەم
قانداق ئوينايمىز?

بۇ ئويۇن مەيلى چوڭلەر ياكى كىچىكلەر ئۈچۈن بولسۇن ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ھەم
كۆڭۈللۈك .ئۆزىگە ئائىت بىر لىپاپ ھازىرالپ،تۇغۇلغان كۈنى بولغان كىشى ئۆزى ھەققىدىكى
ئىشالرنى يازسۇن .كىچىك بالىالردىن سۇئال سوراپ،بەرگەن جاۋابىنى قەغەزگە يېزىپ
قويۇلسۇن .ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان دوستلىرى،ئويۇنلىرى،ئىشلىرى ۋە تاماقلىرىنى
سورىسىڭىز بولىدۇ.بالىڭىزنىڭ بۇ يىلدا نېمىلەرنى قىاللىغىنىنى ،نېمىلەرنى يوقاتقىنىنى،
كىلەر يىلنىڭ بېشىدا قانداق بىر ئادەم بولغۇسى بارلىقى ۋە ئارزۇسىنى سوراڭ .جاۋابىنى
ئىش قەغەزگە يېزىپ ،ئاندىن لىپاپقا سېلىپ ،كىلەر يىلى ئېچىپ كۆرسۇن.

.87ئاالھىدە مال سېتىۋىلىش تىزىملىكى
كېتەرلىك ماتىرىيالالر:
قەغەز
قەلەم
بوياق
بازارغا چقىش ئالدىدا مال سېتىۋىلىش تىزىملىكىنى ئالدىراپ-تېنەپ ئۆزىڭىز
تەييارلىغاندىن ،بۇ ئىشنى بالىڭىزغا تاپشۇرۇڭ.
قانداق ئوينايمىز?
ئاۋۋال بالىڭىزغا چوڭ بىر قەغەز ۋە قەلەم بېرىڭ ،ئاندىن ئالىدىغان نەرسىلەرنى بىرمۇبىر
ئېيتىڭ ۋە بالىڭىزنىڭ بۇ نەرسىلەرنى يېزىپ ۋە سىزىپ چىقىشىغا ياردەملىشىڭ .دەم ئېلىش
كۈنلىرىدە بازارغا چىققۇچە ،ئالىدىغان نەرسىلەرنى بالىڭىزغا بىرلەپ دەپ بەرسىڭىز ،بالىڭىز
تىزىملىككە ھەربىرىنىڭ رەسىمىنى سىزىپ چىقسۇن .بۇالرنى سىزىپ چىقىش بالىڭىزنى
خۇشال قىلىدۇ.نەرسە سېتىۋالغاندا ،بۇنداق ئاالھىدە تىزىملىككە قاراش سىزگىمۇ خۇشاللىق
ۋە ھوزۇر بېغىشاليدۇ.

.88قولدا ياسالغان ئالبۇم
كېتەرلىك ماتىرىيالالر:
قاتتىق قەغەز  ،قەلەم
ئالدارقا يەملەك ياكى شېلىم
قانداق ئوينايمىز?
ھازىرقىدەك ئۇرۇق تۇققانالرنىڭ مۇناسىۋىتى يىراقالپ كېتىۋاتقان ،بالىالرنىڭ ئۇالرنى
ياخشىمۇ تونۇمايدىغان بولۇپ قېلىۋاتقان ئەھۋالدا ،ىولدا ياسالغان ئالبۇم ناملىق ئويۇنىمىز
ھەقىقىي ئەھمىيىتى بار دەپ ئوياليمەن .
ئاۋۋال كونا رەسىملەرنى چىقىرىپ ئۇرۇق -تۇغقان ياكى دوست بۇرادەرلىرىڭىز ھەققىدە
سۆزلەپ بېرىسىز .ئاندىن قاتتىق قەغەزگە شۇ رەسىملەردىن مۇۋاپىقلىرىنى تالالپ چاپالڭ.
(قاتتىق قەغەز رەسىمدىن چوڭ بولۇشى كېرەك  ).ئاندىن رەسىمنىڭ ئاستىغا ئۇ كىشىنىڭ
ئىسمىنى ،باشقىالردىن پەرىقلىنىپ تۇرىدىغان مىجەر خارەكتېرىنى،ئەڭ ياقتۇرىدىغان
نەرسىسىنى يېزىڭ.ھەربىر قەغەزگە بىر كىشىنىڭ رەسىمىنى چاپالپ ،ئاستىغا شۇ
مەزمۇنالرنى يېزىپ بولغاندىن كېيىن ،قەغەزلەرنىڭ گىرۋىكىدىن تۆشۈك ئېچىپ ،يۇڭ يىپ
ياكى شوينا بىلەن ئۆتكۈزۈپ بىر توپالم ھالىتىگە كەلتۈرۈڭ  .شۇنداق قىلىپ قولدا ياسالغان
ئالبۇم پۈتتى.

 .89يېشىل چاچلىق بوۋاق
كېتەرلىك ماتىرىيالالر:
قۇيما شېشىلەر
ئايالچە تور پايپاق
توپا ،چىم ئۇرۇقى
شىلىم
قەغەز
قانداق ئوينايمىز?
بالىغا بىر ئاق سۇلياۋ شىشە بېرىپ ئۈستىنى كېسىۋېتىپ ،ئىچىنى توپا بىلەن تولدۇرغاندىن
كېيىن ئۈستىگە چىم ئۇرۇقىنى سېپىڭ .شىشىگە پايپاقنى كىيگۈزۈپ ،ئۇچىنى باغلىغاندىن
كېيىن ،شام بوياق بىلەن قۇتىنىڭ ئۈستىگەن ھايۋان ياكى ئادەم يۈزىنى سىزىپ قويۇشىنى
ئېيتىڭ .قۇالق ،كۆز دېگەندەك ئورۇنالرغا رەڭلىك قەغەز پارچىلىرىنى چاپلىسىمۇ بولىدۇ.
توپىنىڭ قۇرۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئارىالپ-ئارىالپ سۇ قويۇپ تۇرۇڭ .ئىككى ھەپتە ئىچىدە
شىشىنىڭ ئۈستىدە يېشىل چاچالر كۆرۈنۈشكە باشاليدۇ .چاچالر ئۇزىرىغانچە ،بالىڭىزنىڭ
خۇشاللىقى ئارتىدۇ .ئەگەر خالىسىڭىز ئوخشاش ئۇسۇلدا بىر قانچە يېشىل چاچلىق بوۋاق
ياساپ چىقىڭ.

.90پاراشوت ياسايلى
كېتەرلىك ماتىرىيالالر:
يۇڭ يىپ
بەلگە قەلىمى
سۇ بوياق
بىر ئاچقۇچ ھالقىسى
بىر پارچە چاسا رەخت
قانداق ئوينايمىز?
ئۆيدىكى نەرسىلەر بىلەن بالڭىزنى ھەيران قالدۇرغىدەك بىر پاراشوت ياساپ بېرەلەيسىز.
بىر پارچە چاسا شەكىللىك ئاق رەخت ۋە ئوخشاش ئۇزۇنلۇقتىكى  4تال يىپ بىلەن ئىشنى
باشالڭ .پاراشوتنى ياساشتىن بۇرۇن ،بالىڭىزنىڭ رەخت پارچىسىنى بوياش ئىشلىرىنى
يېقىندا تۇرۇپ كۆزىتىشكە سەل قارىماڭ .رەختنى بېزەش پۈتكەندە ،تۆت ئۇچىغا يىپنى
باغالڭ،ئاندىن يىپنىڭ يەنە بىر ئۇچىنى ئاچقۇچنىڭ ھالقىسىغا چىگىڭ .پاراشوتنىڭ
ياخشى ئۇچىشى ئۈچۈن يىپالر ئوخشاش ئۇزۇنلۇقتا بولۇشى كېرەك .ئەڭ ئاخىرىدا ھالقىنىڭ
ئوتتۇرىسىدىن يەنە بىر يىپ ئۆتكۈزۈپ يېنىك بىر ئويۇنچۇقنى باغالڭ .ئېگىزرەك جايدىن
پاراشوتنى قويۇپ بېرىڭ .ئۆز قولىڭىزدا ياسىغان پاراشوتنى باال قانغۇچە ئوينىۋالسۇن.

.92قىزىقارلىق نىقابالر
كېتەرلىك ماتىرىيالالر:
قەغەز تەخسە
بەلگە قەلەم
يۇڭ يىپ
چىش كولىغۇچ
قانداق ئوينايمىز?
قەغەز تەخسىدىن نىقاب ياساش بەك ئاسان .تەخسىنى بالىڭىزنىڭ يۈزىگە تۇتۇڭ  ،كۆز ۋە
بۇرۇن بار يەرلىرىگە بەلگە سېلىپ قويۇڭ ،ئاندىن شۇ يەرلەردىن تۆشۈك ئېچىڭ .نىقابنىڭ
باشقا يەرلىرىگە بالىڭىز ئۆزى بىر نېملەرنى سىزىپ بېزىسۇن .چاچ ياكى ساقال ئۈچۈن
پاختىنى ،مۈشۈكنىڭ بۇرۇتىنى ياساش ئۈچۈن يۇڭ يىپ ياكى چىش كولىغۇچ ئىشلەتسىڭىز
بولىدۇ.

.93كاتىر
كېتەرلىك ماتىرىيالالر:
شار
قاتتىق قەغەز
بىر لىتىرلىق چوڭ ئىچىملىك قۇتىسى
قانداق ئوينايمىز?
ئۆيدىكى ۋاننىدا ياكى گۈللۈكتىكى كۆلچەكلەردە ماڭىدىغان كاتىر ياساپ چىقىمىز .بىر
لىتىرلىق قۇرۇق قۇتىنىڭ قورساق قىسمىدىن يانتۇسىغا ئىككى سانتا قىسىمنى كېسىپ
ئېلىۋىتىمىز ،ئېشىپ قالغان قىسىمىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن تۆشۈك بىر تال تۆشۈك ئاچىمىز.
قۇتىغا بىر شارنى قويۇپ ،شارنىڭ ئۇچىنى شۇ تۆشۈكتىن چىقىرىمىز .شارنى پۈۋلىگەندىن
كېيىن ئۇنى كەڭ يەملەك بىلەن كېمىگە چاپالڭ چىڭ تۇرغۇزۇڭ .بالىڭىز كېمىنى سۇ ئۈستىگە
قويۇپ  ،شارنى پۈۋلەپ بولۇپ ،ئىغىزىنى قويۇپ بەرسە  ،كېمە ئىتىلىپ چىققان ھاۋانىڭ
كۈچى بىلەن سۇ يۈزىدە ماڭىدۇ.جىق بالىالرنى بىريەرگە ئەكىلىپ كاتىر مۇسابىقىسى
ئۆتكۈزسەڭالرمۇ بولىدۇ .

.94قاپالردىن پۈتكەن شەھەر
كېتەرلىك ماتىرىيالالر:
قۇرۇق قاپالر(كىچىك پىرەنىك قاپلىرى ياكى سۈت قېپى)
قەغەز بىزەك بويۇمالر
چوڭ قايچا
قانداق ئوينايمىز?
قۇرۇق يىمەكلىك قاپلىرىدىن ناھايىتى گۈزەل بىر شەھەرنى بىنا قىلغىلى بولىدۇ.ھەربىر
سۈت ياكى پىرەنىڭ قېپى بىر بىنا بوالاليدۇ  .بىناالرنى بېزەش ئۈچۈن قۇتىالرنىڭ ئۈستىگە
رەڭدار قەغەزلەرنى چاپالڭ  ،ئاندىن جىق دېرىزىلەرنى ۋە بىنانىڭ چوڭ ئىشىكىنى سىزىپ
چىقىڭ.

.95ھايۋانات باغچىسى
كېتەرلىك ماتىرىيالالر
تۈكلۈك ئويۇنچۇق ھايۋانالر
رەسىم،كارتا(ئۆيدىكى كىتاب-ژورنالالردىكى ھايۋانالرنىڭ رەسىمى چۈشۈرۈلگەن قىسىمالرنى
قىيىپ ئىشلەتسەڭالرمۇ بولدۇ ).
قانداق ئوينايمىز?
ئەگەر بالىڭىز ھايۋانات باغچىسىغا بېرىشنى بەك ياخشى كۆرسە ،ئۆيدىال ھايۋانات
باغچىسىنى قۇرۇپ ئۇنىڭغا ئىشىك باقارلىق ۋەزىپىسىنى تاپشۇرۇڭ.
ئىشىك باقار ئالدى بىلەن ھايۋانالرنى يىغىشقا مەسئۇل بولىدۇ .ئۆيدە يېتەرلىك ماتىرىيالالر
بولمىسا ،كېسىۋىلىنغان رەسىملەرنى قاتتىق قەغەزلەرگە چاپالپ ئىشلەتسەڭالر بولىدۇ.
ھايۋانالرنى ھۇجرىنىڭ بىر بۇلىڭىغا ئورۇنالشتۇرغاندىن كېيىن،بۇ ھايۋانالرغا ئائىت
ئۇچۇرالرنى ئىگىلەڭ.
ئاۋۋال چوڭ بىر ئاق قەغەزگە ھايۋدنالر ئايرىم ئايرىم رايونالرنى سىزىپ چىقىڭ.سۇدا
ياشايدىغان ھايۋان بولسا شۇئورۇننى كۆك رەڭدە ،ئوت يەيدەغان ھايۋان بولسا يېشىل رەڭدە
،قۇشالر بولسا شۇ ئورۇنغا ھەرخىل دەرەخلەرنى سىزىڭ.مۇشۇ تەرىقىدە ھايۋانالرنىڭ
تۇرىدىغان جايلىرىنى سىزىپ تەييارالڭ.ئاندىن بالىغا شۇ ھايۋانالرنى مۇۋاقىق ئورۇنالرغا

قويىشىنى ئېيتىڭ .ئاندىن بىرلىكتە ھايۋانالرنىڭ يەيدىغان نەرسىلىرىنى سىزىپ بۇياپ ،بۇ
ئۆزگىچە ياۋايى ھايۋاناتالر باغچىسىدا ياشايدىغان ھەربىرەيلەنگە يېمەكلىك تارقىتىپ
بېرىڭالر.

.96چاقماق سوقتۇرۇش
كېتەرلىك ماتىرىيالالر
ئىككى تال ئۇزۇن شار
قاراڭغۇ بىر ئۆي
قانداق ئوينايمىز?
بالىڭىز چاقماقتىن قورقمىسا ،ئۇنىڭ دىققىتىنى تارتقۇدەك بىر ئويۇن ھازىرالپ بېرەلەيسىز.
شاردىن بىر قانچىنى كۆپتۈرۈپ ،قاراڭغۇ بىر ئۆيگە ياكى ئىككى ئادام كىرەلىگۈدەك ئىشكاپقا
كىرىپ ئىشىكنى يېپىڭ.
ئاندىن شارنى رەخت ياكى كىيىملەرگە سۈركەڭ ،شارالرنىڭ ئۇچىنى ئاستائاستا بىر بىرىگە
تەگكۈزۈڭ .شارالرنىڭ ئارىسىدىكى سۈركىلىشتىن كېلىپ چىققان ئوت زەررىلىرى شەكلىدە
كۆرىنىدۇ.

.96ماشىنا ياسايلى
كېتەرلىك ماتىرىيالالر
كىرئالغۇ ياكى توڭالتقۇ ساندۇقى
بوياق قەلەم
بەش تال بىر يوللۇق تەخسە()一次性盘子
قانداق ئوينايمىز?
بۇ پائالىيەت بولۇپمۇ ئوغۇل بالىالرنى بەك خۇشال قېلىۋىتىدۇ.
يەشىكنىڭ ئېغىزىنى يەملەك بىلەن چىڭ چاپالڭ ،يان تەرەپتىن بالىڭىز كىرەلىگۈدەك
چوڭلۇقتا ئىشىك ئېچىڭ .ئالدى ۋە ياندىكى دېرىزىلىرىنىمۇ كېسىپ چىقىرىڭ .ئېچىلغان
تۆشۈكچىلەرنى سۈزۈك نۇر ئۆتكۈزۈشچان قەغەز ياكى سۇلياۋ بىەلن قاپالپ ئەينەكتەك
كۆرۈنسۇن .بوياق قەلەم بىلەن ئالدى تەرەپكە سىگنال چىراغلىرىنى ،كەينى تەرەپكىمۇ
سىگنال چىراغلىرىنى سىزىڭ .ماشىنىنىڭ رولى بولمىسا بولمايدۇ .بىر يوللۇق تەخسىىلەردىن
بىرىنىڭ ئوتتۇرىسىدىن بىر كالتەكنى ياكى توقماقنى ئۆتكۈزۈڭ .ساندۇق ماشىنىنىڭ ئالدى
تەرىپىدىكى رول كېلدىغان يەرگە كالتەكنىڭ بىر ئۇچى كىرگۈدەك بىر تۆشۈك ئېچىپ بۇ
يەردىن ئۆتكۈزۈڭ .

ئەمدى تۆت تال چاققا كەلدۇق .تۆت تال بىر يوللۇق تەخسىنى ماشىنا چاقى كېلىدىغان
ئورۇنغا چاپالڭ .قالغان يەرلىرىنى باال ئۆزى بېزىسۇن.

.97ئەماغا يول باشالڭ

كېتەرلىك ماتىرىيالالر
بىر پارچە رەخت ياكى قولياغلىق
ئۆيدىكى نەرسىلەر
قانداق ئوينايمىز?
كۆزى كۆرمەيدىغان كىشىنىڭ ھاسىسىسى يوق ھالدا مېڭىشى بەكال قىيىن .ئەما بولۇپ سىناپ
بېقىش ئارقىلىق كۆزنىڭ نەقەدەر مۇھىملىقىنى بالىغا ھېس قىلدۇرۇڭ .ئالدى بىلەن سىز
كۆزىڭىزنى قولياغلىق بىلەن باغالڭ .بالىڭىز سىزگە يول كۆرسەتسۇن .ئۇ ئۆيدىن بۇ ئۆيگە
يېتىلەپ كىرىپ ئويۇننى داۋام قىلساڭالر بولىدۇ.

.98ھاۋا ئوچۇق كۈندىكى سەيلە

كېتەرلىك ماتىرىيالالر
دەپتەر
قەلەم
قانداق ئوينايمىز?
ھاۋا ئوچۇق كۈنى بالىڭىز بىلەن سىرتنى ئايلىنىپ كىلىڭ .ئەمما بۇ نۆۋەت يېنىڭىزغا بىر
قەلەم دەپتەر ئېلىۋىلىڭ .دەپتىرىڭىزگە يولدا كېتىۋېتىپ كۆرگەن ھەرخىل دەرەخلەرنى،
قۇشالرنى ،ماشىنىالرنى خاتىرلىۋىلىڭ .كۆرگەن نەرسىلەرنى بالىڭىزدىن سوراپ تىزىمالپ
مېڭىڭ .ئاندىن ئۆيگە قايىتقاندا بالىڭىز ئۇالرنى ئەسلەپ يېنىغا رەسىمىنى سىزسۇن.

.99ھويلىدىكى يۇمغا توپ()保龄球

كېتەرلىك ماتىرىيالالر
سەككىز ئونتال قۇيما شېشە(سۇلياۋ قۇتا)
سېۋەتتوپ(ۋاسكىتبولنىڭ يەنە بىر ئاتىلىشى)
پۇتتوپ(پۇتبولنىڭ يەنە بىر ئاتىلىشى)
ئۇچۇنتوپ(ۋالىبولنىڭ يەنە بىر ئاتىلىشى)
قانداق ئوينايمىز?
ھويلىدىكى تۈز بىر يەرگە سۇ توشقۇزۇلغان قۇيما شېشىلەرنى تىزىڭ .ئۇالردىن تۆت-بەش
مېتىر ئارىلىق تاشالپ بىر سىزىق سىزىڭ .ئاندىن سىزىقنىڭ نېرىسىدا تۇرۇپ توپنى
دومىلىتىپ شېشىلەرنى سوقۇڭ .قۇيما توپ ئويۇنى باشالندى !بۇ ئويۇننى جىقراق بالىالرنى
يىغىپ ئوينىساڭالر تېىىمۇ قىزىيدۇ .

.100ئۆيۈڭنى تاپ
كېتەرلىك ماتىرىيالالر
بالىالرنىڭ سانىچىلىك شارپا
بورا
ئويۇن ئوينىغۇدەك بىر جاي
قانداق ئوينايمىز?
ئۈچ-تۆت باال سىزىق ئالدىدا تىزىلىدۇ10-8 .قەدەم نېرىسىدا ھەربىر باال ئۈچۈن ئىچىدە بىر
ئادەم ئولتۇرغىدەك چوڭلۇقتىكى ئۆي سىزىلىدۇ .ئۆيلەرنىڭ ئارىسىغا ئىككى قەدەمچىلىك
ئورۇن قالدۇرىمىز .باىالر ئاۋۋال كۆزى ئوچۇق ھالەتتە ئۆزىگە بېرىلگەن ئۆيىگە بارىدۇ .بۇ
جەرياندا ئۆيىگە قانچە قەدەمدە بارغانلىقىنى سانايدۇ .مۇشۇنداق بىر قېتىم بېرىپ بولۇپ
قايتىدىن باشتىكى سىزىققا يېنىپ كېلىدۇ .ئاندىن ئىككىنچى قېتىمدا بالىالرنىڭ كۆزىنى
شارپا بىلەن ئېتىپ قويىمىز .ھەربىر باال كۆزى ئېتىك ھالەتتە بېرىپ ئۆيىنى تېپىپ
ئولتۇرىۋىلىشى الزىم .ئەڭ ئاۋۋال ئۆينى توغرا تېپىپ،ئىچىگە كىرىپ ئولتۇرىۋالغان باال
يەڭگەن بولىدۇ·

 .101تاج پۇرچاق مۇسابىقىسى
كېتەرلىك ماتىرىيالالر
پايپاق
خالتا
بوغقۇچ
قانداق ئوينايمىز?
يىرىم ئىستىكان پۇرچاقنى ئېلىپ  ،بىر كىچىك خالتىغا تۆكۈڭ .خالتىنىڭ ئىچىدىكى ھاۋانى
سىقىپ ،ئاندىن خالتىنىڭ ئاغزىنى بوغقۇچ بىلەن چىڭ چىگىپ ،كىچىك ياغلىقالر بىلەن
خالتىنى يەنە بىرنى ئوراپ چىگىۋېتىڭ .ئاندىن ئورۇندۇقالر ،شىرە ۋە باشقا ئۆي جاھازلىرى
يولنى توسۇپ تۇرىدىغان مۇشەققەتلىك بىر مۇسابىقە يولى ھازىرالڭ .ئىككى باال بېشىغا
بىردىن پۇرچاق خالتىنى ئېلىپ مۇسابىقىگە قاتنىشىدۇ  .ئەمدى ئويۇن باشلىنىدۇ .ئىككى
ماھىر بېشىغا پۇرچاق توپلىرىنى قويۇپ بىر-بىرىنى قوغاليدۇ .مۇھىم بولغىنى بېشىدىن
خالتىنى چۈشۈرىۋەي ئاخىرقى نۇقتىغا يېتىپ بېرىش .

.18ھېكايىنى داۋام قىلىڭ
قانداق ئوينايمىز?

بۇ ئويۇننى ماشىنىدا كېتىۋىتىپ ياكى سىرتتا تاماق يىگەنلەردە ئوينىساڭالر بولىدۇ.
بىرەيلەن بىر ھېكايىنى باشاليدۇ .ئاندىن نۆۋەتنى باشقا كىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىدۇ .شۇنىڭ
بىلەن ھېكايىنىڭ ئاخىرىنى شۇ كىشى داۋام قىلىدۇ .ئاندىن ئۇ نۆۋەت يەنە بىر كىشىگە
كېلىدۇ .نۆۋىتى كەلگەن كىشى ھېكايىنى باشتىكىگە ئۇالپ يېڭى مەزمۇننى توقۇپ چىقىرىپ
داۋام قىلىدۇ.قېنى ئاخىرىدا ھېكايىنى كىم ئۈزۈپ قويىدىكىن ؟

(بۇ ئويۇن باشتا چۈشۈپ قاپتىكەن ،بۇيەردە تولۇقالپ قويدۇم).

ئىرادە ۋە ئۆزىنى كونترول قىلىش مەشىقلىرى
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