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КІРІСПЕ 

 

Қазақстанның білім беру жүйесін жаңарту ең алдымен білім беру 

ұйымдары ұсынатын білім беру қызметінің жоғары сапасын қамтамасыз 

етуді меңзейді. Алайда, білім беру үдерісінің нəтижелі болуы білім 

алушылардың білім алудағы жетістіктерін сырттай жəне іштей бағалау 

қорытындыларын басқару жүйесін кəсіби түрде тиімді құруға тікелей 

тəуелді. 

Оқушылардың білім жетістіктерін ұлттық емтихандар ғана емес, 

сонымен қатар, оқушылардың білім жетістіктерін елге тəуелсіз 

халықаралық салыстырмалы мониторингтік зерттеулері де қатар 

анықтайды. 

Қазақстанның халықаралық зерттеулерге қатысуы біріншіден, 

білім беру сапасының заманауи талаптарына сəйкес келетін ұлттық 

білім беру жүйесін жетілдіруді болжайды. Бұл ретте алынған 

халықаралық бағаны басқарудың стратегиялық аспектісі маңызды. 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында қазақстандық 

оқушылардың халықаралық PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study) «Мəтінді оқу жəне түсіну сапасын бағалау» зерттеуіне 

қатысуы жоспарланып отыр. 

2012 жылғы 31 қазанда Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 

министрлігі мен Оқушылардың білім жетістіктерін бағалау жөніндегі 

халықаралық қауымдастық (IEA) арасында «Білім беру аясында 

қазақстандық бастауыш мектептің төртінші сынып оқушыларының 

PIRLS–2016 зерттеуіне қатысуы туралы ынтымақтастық» Келісіміне қол 

қойылды. 

Бұл бірегей зерттеу елдің бала тəрбиесінде қарапайым оқу 

мəдениеті мен дағдыларының қаншалықты деңгейде екенін анықтауға 

бағытталған. Əлемдік контекстте оқу сауаттылығы заманауи қоғамдағы 

өмірге деген дайындықтың маңызды параметрі ретінде 

қарастырылады. 

Бастауыш мектептен бастап балалардың оқудағы негізгі 

жетістіктерінің бірі ол - ақпараттық құзыреттілігінің қалыптасуы. 

Өйткені бастауыш мектепте алған сапалы білім ары қарай оқуының 

іргетасы болып табылады. Оқушылардың оқу сауаттылығының 

қалыптасуына барынша мүмкіндік туғызу үшін, мұғалімнен заманауи 

оқытудың формасын, əдіс-тəсілдерін тауып қолдануды талап етіледі. 
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Бастауыш мектеп мұғаліміне, бастауыш сынып оқушыларының 

мəтінмен жұмыс істеу шеберлігінің негізін салуға яғни, ақпараттың 

дереккөзін білуге, қызықтырған сұрақтарға жауап іздей алуына және 

таңдап алған мəліметтерді сауатты көркемдеу мен ұсынуды 

қалыптастыруы маңызды. 

Алған білімі мен əртүрлі дереккөздерінен алынған ақпараттармен 

жұмыс істеу балалардың ақпаратты дұрыс қабылдап, оның сапасын 

бағалауға жəне жасырын ойдың мағынасын түсініп, үйренуге 

көмектеседі. 

Оқушының оқу сауаттылығына байланысты дағдысын 

қалыптастыру, тəрбиелік іс-шаралар мен қосымша білім беру сияқты 

оқу компоненттерінің өзара тығыз байланысы кезінде жоғары 

жетістіктерге жетеді. Сонымен қатар, отбасылық оқу мəдениетін 

дамыту барысында ата-аналар қауымымен жұмыс жүргізу де маңызды. 

Қазақстандық оқушыларды PIRLS–2016 халықаралық 

салыстырмалы зерттеуінде бағалауға əлі де уақыт бар. Бастауыш сынып 

оқушыларының 4 сынып соңында орта жəне жоғары буында білім 

алудағы табысты үрдіс үшін оқу-ақпараттық білімін қалыптастыруда 

біріккен, мақсатты бағытталған аса маңызды жұмыс қажет. 

Қазақстандық мектептердің алғаш рет халықаралық мəтінді оқу 

жəне түсіну сапасы емтиханына қатысуы қазақстандық балалар мен 

жастардың оқу сауаттылығын қалыптастырудың мақсатты бағытталған 

механизмдердің бірі болып табылады. 
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1. PIRLS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЗЕРТТЕУІ 

 

Оқу сауаттылығын бағалайтын Халықаралық салыстырмалы       

PIRLS – (Progress in International Reading Literacy Study) зерттеуін 

Оқушылардың білім жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық 

қауымдастық IEA (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement) жүзеге асырады. 

Зерттеу жобасын жүргізу жəне оның материалдарын әзірлеуге 

əлемнің көптеген алдыңғы қатарлы ғылыми-зерттеу орталықтары: 

Білім беру саласындағы тестілеу қызметтері (АҚШ), Канадалық 

Статистика Орталығы (Statistics Canada), Халықаралық білім 

жетістіктерін бағалау жөніндегі қауымдастық мəліметтерін өңдеу 

орталығы (Германия), Халықаралық орталық – Бостон колледжі (АҚШ) 

қатысады. Бұндай мекемелердің қатысуы мектеп оқушыларының оқу 

жетістігін бағалаудағы педагогикалық өлшеудің эксперименттік жəне 

апробациялық халықаралық стандарттары негізінде PIRLS зерттеу 

жұмысын жоғары сапада ұйымдастыруға жəне өткізуге жол ашады. 

PIRLS зерттеуінің мақсаты əртүрлі əлем елдерінің бастауыш 

сыныптарының мəтінді түсіну деңгейлерін сəйкестендіру жəне ұлттық 

білім жүйесінің оқу сауаттылығын ашудағы ерекшеліктерін анықтау 

болып табылады. 

Аталмыш зерттеу халықаралық сарапшылардың тұжырымдауы 

бойынша «Оқу сауаттылығы» - бұл адамның өмірде толыққанды 

қалыптасуына жəне жеке мақсаттарына жетуіне қажетті əртүрлі 

жазбаша және сөйлесу формасын түсінуі мен терең ойлау, өз 

мақсаттарына жетуі мен өмірде толыққанды жетістікке жету қабілеті 

деп көрсетіледі. Соның негізінде адамзат жəне қоғам үшін білім 

саясатында басты принциптерді қалыптастырады.  

PIRLS зерттеуі мынадай міндеттерді шешуге бағытталады: 

 Білім беру саласында əлемдік басымдылықтарда көрініс 

тапқан құралдар негізінде алынған нəтижелердің талдауы 

нақты өлшеуіштермен белгіленуі; 

 Білім беру жүйесінің салыстырмалы бағасы жəне олардың 

тиімділігі; 

 Зерттеу қорытындысына əсер ететін контекстегі 

дəйектемелерді анықтау; 

 Ғылыми дəлелденген əлемдік ақпараттық қауымдастықтың 

мəліметтерін алу; 
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 Тəуелсіз елдер нəтижесін, сонымен қатар білім саясатын 

жақсарту нұсқауын зерттеуге қатысушыларға ұсыну. 

Зерттеу нысаны бастауыш сынып түлектерінің оқу жетістіктерін 

анықтайды, себебі оқытудың алғашқы 4 жылы нақты барлық білімді 

жəне үйрену қабілеттерін шыңдаудың негізі. Мазмұны жəне формат 

бойынша білімді табысты жалғастыруда негізгі мектепте əртүрлі 

мəтіндерді қолдану үшін осы уақыт арасында қатысушылар оқып 

үйрену керек. 

Зерттеу бес жылда бір рет өткізіледі жəне қазіргі уақытқа дейін үш 

циклы өтті - 2001, 2006 жəне 2011 жылдар. PIRLS зерттеуіне əлемнің      

50-ден астам елдердің қатысуы зерттеуде мамандандырылған ұйым 

деңгейінде жоғары әдістемелік жəне техникалық қамтамасыз етілді. 

Көрсеткіштер мағынасын түсіндірудің жан-жақтылығы жəне 

сенімділігі алынған істің жедел жиынтығының жəне өңдеуінің жарыққа 

шығуына көмектеседі. 

PIRLS зерттеуіне қатысушылардың сапалы таңдауы халықаралық 

координациялық орталық жоспарына сəйкес өткізіледі. Аумағы үлкен 

елдер əкімшілік бөлініске қатысты страталарға бөлінеді. Жергілікті 

іріктеуді жүргізу үшін əрбір аймақтан зерттеуге қатысатын 

оқушылардың жалпы саны туралы мəліметтер жинақталады. 

Аймақтар мен мектептердің жиынтық тізімдерінде оқушылардың 

сандары көрсетіледі. 2015 жылы елімізде өткізілген апробациялық 

зерттеуге 34 мектептен 1388 4-сынып оқушылары қатысты. 

Негізгі тестілеуге қатысушыларды іріктеу бірнеше кезеңдерден 

тұрады. Қатысушы елдердің Ұлттық үйлестірушілері бастауыш мектеп 

тізімдерін (қалалық, ауылдық) Халықаралық координациялық 

орталыққа жібереді. Арнайы бағдарлама көмегімен «кездейсоқ іріктеу 

əдісін» пайдалана отырып, əр елден 150-ден астам мектеп таңдалады.  

Халықаралық сарапшылармен зерттеуге қатысуға іріктеліп 

алынған 4-сынып оқушыларының тізімі сынып журналына толығымен 

сәйкес келуі қажет және Ұлттық үйлестірушіге жібереді. 

4-сынып оқушыларының тізімі арнайы WinW3S базасына енгізіліп, 

Халықаралық координациялық орталыққа жіберіледі. 4-сынып 

оқушыларының жалпы есебі бойынша шамамен 4000 оқушыдан 

зерттеуге қатысушылардың ұлттық іріктеуі қалыптастырылады. 
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1.1. Зерттеу жүргізудің стандарты жəне тəртібі  

PIRLS зерттеуі жобаға қатысушы барлық елдерде зерттеуді өткізу 

технологиясы стандарттары бірдей сақталуы үшін координациялық 

орталықпен дайындалған бірыңғай нұсқаулықтар мен ережелерге 

сəйкес қатаң түрде жүргізіледі. Халықаралық сарапшылар зерттеудің 

əрбір кезеңін (іріктеуді жүргізу, құралдарын аудару мен бейімдеу, 

тестілеу мен сауалнаманы жүргізу, тексеру мен мəліметтерді өңдеу) 

бақылайды. Мысалы, ел ішінде өткізілген тест тапсырмалары мен 

респонденттер сауалнамасының аудармаладының түпнұсқамен 

сәйкестілігін бағалау үшін қосымша тексеруге халықаралық 

сарапшыларға жолданылады. 

Əр аймақтағы ұлттық координатор облыстық білім Басқармасы 

тарапынан тағайындалған координаторымен ұйымдастыруға жəне 

зерттеуді жүргізу туралы жауапкершілікке келіседі. Іріктеу барысында 

əр мектепте зерттеуге жауапты мектеп үйлестірушісі тағайындалады. 

Мектеп үйлестірушісі зерттеуге қатысатын сыныпта сабақ жүргізбейтін 

тəжірибелі маман-педогогтардан таңдалып алынады. 

 

 

1.2. Зерттеу құралдарының сипаттамасы  

Халықаралық PIRLS зерттеу құралдарына төмендегілер кіреді: 

 Тестілеу тапсырмалары бар буклет; 

 Оқушыларға арналған сауалнама; 

 Мұғалімдерге арналған сауалнама; 

 Ата-аналарға арналған сауалнама; 

 Мектеп əкімшілігіне арналған сауалнама; 

 Мектеп үйлестірушісіне арналған нұсқаулық; 

 Зерттеуді өткізу туралы нұсқаулық. 

Əрбір оқушыға жеке буклет дайындалады. Онда екі мəтін 

ұсынылады. Бірінші мәтін – көркем əдебиет – əдетте қызықты оқиғалар, 

баяндаулар немесе ертегілер, екінші мәтін – ақпараттық тақырыпта 

(көбіне жануарлар турал əңгімелер). Əрбір мəтінге шамамен 16-19 

тапсырма беріледі. Оқушыларға барлық тапсырмаларды орындауға 80 

минут (екі рет 40 минуттық үзіліспен) беріледі. Тапсырмалардың екі 

түрі бар – ашық жəне жабық. Бұл тапсырмалар оқушылардың оқыған 

мəтінін түсіну деңгейі мен сапасын бағалауға мүмкіндік береді:  

 Əдеби оқу тəжірибесін игеруі; 

 Ақпараттты меңгеру жəне қолдануы. 



 
8 

Оқу сауаттылығының негізі - мəтінмен жұмысты толық 

қалыптастыру болып табылады. Бұл оқушылар шығармадан қажетті 

ақпаратты алуына, нақты мəтіннен қортынды шығаруына, негізгі 

кейіпкерлердің əрекеттерін интерпретациялауға, мəтін үлгісімен 

бекітуге жəне мəтін құрылымының бастапқы сараптамасын алуға 

көмектеседі. 

Халықаралық тестілеудің нəтижелеріне сенімділікті арттыру үшін 

статистикалық қайта өңдеу үрдісінде төрт топқа біріктіріліп екі үлкен 

бағанға бөлінеді: 

1.  Ақпаратты таба білу жəне тікелей қарапайым қортындыларды 

қалыптастыру тобы. 

2. Мəтін хабарлама бөліктеріне ықпалдай алу, тікелей байланыс 

орнатып, мəтіннің жалпы идеясымен үйлесімділікте оларды 

интерпретациялау. 

PIRLS зерттеуі мониторингтік жəне міндеттерінің бірі оқу сапасын 

салыстыру болғандықтан, зерттеудің алдыңғы кезеңдеріндегі мəтіндер 

мен тапсырмалар қайталанып отырады.  

Нəтижелер əдебиетті оқытудағы мұғалімдердің əртүрлі оқыту 

технологиясының тиімділігіне байланысты. Орта мектепте, 

отбасындағы оқу мəдениетінің деңгейі халықаралық рейтингте əлемнің 

ең оқымысты елдерінің қатарына қосылуда үлкен рөл атқарады. 

Оқушыларға арналған сауалнама. Сауалнама оқушылардың 

отбасы мен мектебі туралы мəліметтер алуға арналған. Оқушының 

үйіндегі кітаптарының саны, отбасы иеленетін ресурстар жайында, 

мектеп жұмысына қатысты ата-анасымен əңгімесі жəне компьютерді 

қолдана білуі бойынша сұрақтарға жауап береді. 

Сонымен қатар, тестілеу баланың оқуға қызығушылығының 

себептерін де анықтайды. Сауалнама сұрақтарының басым бөлігі бала 

оқитын мектептегі оқу үрдісінің ұйымдастырылуына байланысты. Бала 

сол мектепте қаншалықты өзін жайлы сезінеді. 

Мұғалімдерге арналған сауалнама. Бастауыш сынып 

мұғалімдеріне арналған сауалнамада өздері сабақ беретін мектептің 

ерекшеліктері туралы, сондай-ақ жалпы қызметтері мен тестіленуші 

сыныппен жұмысының кейбір аспектілері жайлы мəліметтерді алуға 

мүмкіндік береді. Сұрақтардың басым бөлігі тестіленуші сыныпты оқуға 

үйретуіне байланысты берілген. Мысалы: 

 оқушыларды ұйымдастыру жұмыстарының түрлері; 

 оқыту жүргізілетін оқулықтар; 
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 əдістемелік оқу құралдарына, оқыту технологиясын қолдану; 

 əртүрлері мəтіндермен жұмыс; 

 мəтінді түсіну біліктілігі мен стратегияларын жетілдіруге 

бағытталған қызмет түрі; 

 сабақта компьютерлерді жəне сынып кітапханасындағы 

оқулықтарды қолдану; 

 үй жұмыстарына жəне оқу бойынша оқу жетістіктерін бағалау; 

 бастауыш сыныпта оқуды үйретуге педагогтардың кəсіби 

шеберлігін дамытуға байланысты біліктілікті арттыру. 

Ата-аналарға арналған сауалнама. Бұл сауалнаманың мазмұны 

ерекше. Жалпы ақпарттан басқа, ата-аналар қоғамының өз баласына оқу 

мəдениеті арқылы тəрбие беру маңыздылығына арналған сұрақтарға 

жауап береді. Сауалнама баланың мектепке дейінгі дайындығын, 

балабақшаға баруын, жалпы мектепке дайындығын жəне баласы 

оқитын мектептің жұмысына қанағаттануы немесе қанағаттанбауы 

жөніндегі сұрақтарды қамтиды. 

Мектеп əкімшілігіне арналған сауалнама. Сауалнамада жалпы 

мектептің сипаттамасы жайлы, оның материалдық-техникалық базасы, 

мектеп қызметіне ата-аналардың қатысуы, мектептегі қарым-қатынас 

және мұғалімдер мен əкімшілік қызметі, сонымен бірге, оқуға үйретудегі 

ерекшеліктері жайлы мəліметтерді алуға бағытталған сұрақтар 

беріледі. 

 

 

1.3. Бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылық 

деңгейі  

Зерттеуге қатысушылардың оқу жетістіктерін бағалауда оқушының 

нақты оқи білу мүмкіндігі деңгейін анықтау халықаралық 

сарапшылармен қабылданған талап бойынша жүргізіледі. 

Бұл деңгейлер қатысушының зерттеуде берілген мəтінімен 

сипатталады. 

Нақты деңгей өлшемдері балалардың нəтижелерін жеке топтарға 

бөлуге көмектеседі, нақты деңгейді сипаттайтын тапсырмалар 

көмегімен оқу сауаттылығының деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.  
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1.4. PIRLS зерттеуінің өткен кезеңдеріндегі халықаралық 

рейтингі  

Халықаралық зерттеулер шеңберінде білім сапасын бағалаудың 

тиімді жаңа əдістері мен технологиялары әзіленуде. Осыған байланысты 

PIRLS зерттеуіне қатысушы елдер алдыңғы кезеңдердің нəтижесін 

қолдану арқылы ұлттық білім беру жүйесіндегі білім үрдісін жетілдіру 

мен мазмұнын модернизациялауда қоладнуда. 

PIRLS-2001 зерттеуінің бірінші кезеңіне 35 елден 150 мың бастауыш 

мектеп оқушылары қатысты. Зерттеу нəтижесі бойынша алдыңғы 

позицияны иеленген елдер қатарына : Швеция (561), Нидерланды (554), 

Ұлыбритания (553), Болгария (550), Латвия (545), Канада (544), Литва 

(543), Венгрия (543), АҚШ (542), Италия (541) кірді. Ең төменгі нəтижені 

Кувейт (396), Марокко (350), Белиз (327) елдерінің оқушылары көрсетті. 

PIRLS-2006 зерттеуіне 40 елден 215 мың оқушылар қатысты. 

Жоғарғы көрсеткіш көрсеткен елдер: Ресей Федерациясы (565), Гонконг 

(564), Сингапур (558), Канада (Британдық Колумбия) (558). Осы кезеңде 

төмен нəтижені Катар (353), Кувейт (330), Марокко (323) жəне ОАР 

(302) көрсетті. Қатысқан мектептер саны – 7629 жəне оқушылар саны–

215 000 құрады. 

PIRLS-2011 салыстырмалы зерттеуіне 49 ел қатысты. Алдыңғы 

қатардағы елдер: Гонконг (571), Ресей Федерациясы (568), Финляндия 

(568), Сингапур (567). Ресейлік оқушылар «мəтінді оқу жəне түсіну 

сапасын бағалау» халықаралық сынағында өздерінің үздіктер 

қатарында екенін дəлелдеді. 

Зерттеуге қатысушы елдер барлық кезеңдерде өз нəтижелерінің 

динамикасын салыстырып отырады. 2001 жылы білім нəтижелері 

жоғары елдер 2006 жылмен салыстырғанда көрсеткіштерін 

айтарлықтай жақсартқандарына талдау жасаған. Гонконг, Сингапур, 

АҚШ, Дания, Тайвань, Ұлыбритания елдері нəтижелеріне 7-18  балға 

дейін қосқаны байқалады. Сонымен қатар, əр елде өткізілген PIRLS 

зерттеуінен алынған нəтижелер педагогикалық бірлестікпен кең 

көлемде талқыланып отыр. 

Зерттеудегі оқушылар жетістігі нəтижелерінен мониторинг 

механизмі жүзеге асырылып, оқыту технологиясы мен бастауыш мектеп 

оқушыларының білім жетістіктерінің талаптары қайта қаралады. 

Оқушылардың оқу сауаттылығы зерттеуінің халықаралық тестілеу 

тапсырмалары негізінде педагогикалық ұжымдар мен жаңашыл-

мұғалімдер жеке ұлттық сұрақтар базасын құрастырып жатыр. Олар тек 
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оқушылардың оқу жетістіктерін бағалауға ғана бағытталып қоймай, 

сонымен қатар, болашақ жастардың білім жетістіктерінің маңызды 

факторы ретінде ең алдымен оқу мəдениеті мен дағдыларын 

қалыптастырудың негізі болатынын қарастырады. 
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Дастан және грифон 
 

Дастан шуақты күні үйдің артқы ауласында отырды.                          

Ол ата-анасын күтіп жалығып кетті. Қызық бір нəрсе көремін деген 

үмітпен ол бақша жаққа қарады. 

Бұл бақша аса үлкен де емес, таза да емес еді. Оның айналасында 

ескі биік əлсіз қабырға, ал дəл төменгі жағында кішкентай ағаш есік 

болды. Дастан, анасы қабырғаны шырмауықтан тазартқанша, кешегі 

күнге дейін, осы есік туралы білген 

жоқ, сөйтсе ол ашылуын күтіп тұр 

екен. 

Дастан бақшадағы кішкентай 

ағаш есікке қарады. Ол ақырын 

тұрып, бақшаға қарай жүрді. 

Кішкентай ағаш есікке жеткенде, 

Дастан үй жаққа қарады, артынан 

ешкім бақылап тұрмағанына көзі 

жеткен соң, есіктің үлкен дөңгелек 

тұтқасын бұрады.  

«Тек қараймын», - деді ол. Есік 

сықырлап, шықырлап ашылды да, 

Дастан үңіліп қарады. Қандай 

өкінішті! Онда ештеңе болмады. 

Мүлдем ештеңе жоқ, тек шөп пен 

арамшөп, одан əрі ұзынырақ шөптер 

мен арамшөптер болды. Мүмкін ол 

солай ойлады.  

«Сəлеметсіз бе?» - деді өте 

жұмбақ, қартаң дауыс. Дастан шошып 

кетті. Ол үңіліп қарап тұрды. Бірақ қанша үңілсе де, ұзын шөптер мен 

арамшөптерден басқа ештеңе көре алмады. 

«Бұл кім?» 

«Мен ешкім емеспін», - деді жұмбақ қартаң дауыс. «Мүмкін емес, 

мен көп жылдар бойы жалғыз қалып, өз-өзіммен сөйлесетін болғанмын 

ба?»  

Дауыс жабайы бақтың жолындағы кішкентай төмпешіктен 

естілгендей болды. 
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«Сізді əлі көре алмай тұрмын», - деді Дастан сол жерге жеткенде. 

«Мына менің үстімдегі заттардан əрине көре алмайсыз», - деді 

ашулы қартаң дауыс. Дастан кішкентай төмпешіктің үстін басқан 

шөптер мен арамшөптерді тартты. Олардың астынан күннің жылы 

болғанына қарамастан ұстағанда салқын, ескі жəне қатты нəрсе тапты. 

Үлкен сұр қанат.  

«Басқа жағында сіз тағы біреуін табасыз», - деді дауыс. «Егер 

көргіңіз келсе, əрекет етіңіз».  

Дастан айналып басқа жағына 

барған кезде екінші қанатты тапты. 

Ол тастан жасалған болса да, шамалы 

қозғалды.  

«Егер де сіз дəл солай менің 

басымды босатсаңыз», - деді тас мүсін, 

«мені өте бақытты етер едіңіз. Сізге 

күннің көзін көруді қаншалықты ұзақ 

күткенімді сөзбен жеткізе алмаймын».  

Дастан иілген тұмсығы бар сұр тас мүсіннің басын шөп пен 

арамшөптерден тазартты. Үлкен көз оған көзін қысты. 

«Бала, мен қателеспесем», - деді көз, тұмсық жəне қанаттардың 

иесі. «Соңғы рет қашан баланы көргенім есімде жоқ. Сенің атың кім, 

бала?»   

«Дастан», - деді Дастан. «Ал сіздің ше?»  

«Менің атым жоқ», - деді тас мүсін. «Адамдарда ғана есім болады. 

Менен сұрағаның ақымақтық». 

«Сонда, сіз кімсіз? Бүркітсіз бе?» 

Тас мүсін ренжігендей болды. «Дастан, сен мұнда мені ашуландыру 

үшін келдің бе? Менің бүркіт емес екендігім айдан анық. Бүркіт ол жай 

ғана құс, ал мен болсам...Мен – грифонмын».  

«Грифон деген кім?» 

Грифон басын маңғаздана көтерді. «Грифон жасырылған қазына 

сақшысы». 

Дастан аузын ашып қалды. «Сонда сіз, мына жерде жасырылған 

қазына бар деп тұрсыз ба?» 

«Ей, жоқ, олай емес», - деді грифон, сəл қысылып. «Сіз көріп 

тұрғандай менің орнымды ауыстырған. Жаңа үй иелері мені үйден алып 

шығып, осында, қабырғаның артына əкеліп қойды. Содан бері мен 

мұнда керексіз, қараусыз, ұмыт қалдым. Бұл нағыз жалғыздық».    
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«Мен сізді тағы арамшөптерден тазартайын ба?» - деп сұрады 

Дастан.  

Грифонның тас қабақтары таң қалғаннан жыпылықтап кетті. 

«Қандай мейірімділік. Иə, мен сізге өте риза болар едім».  

Дастан жұмысқа кірісті, бір кезде ол 

грифонның қанаттары, тұмсығы жəне алдыңғы 

аяқтарының тырнақтарының болуына 

қарамастан, бүркіттен біраз үлкен екендігін 

байқады. Оның артқы аяқтары 

арыстандікіндей болып көрінді. Онда тіпті 

арыстанның құйрығы болды.  

«Дастан! Сен онда не істеп жатырсың?» - 

деді дауыс. Дастан орнынан тұрды. 

«Кетуім керек», - деді ол грифонға. 

«Əрине саған кету керек. Ерте ме, кеш пе бəрібір барлығы мені 

тастап кетеді. Мен сақтап қорғайтын қазына жоқ, жай ғана грифонмын. 

Мені аямай-ақ қойыңыз». 

«Мен кешірек қайтып келемін», - деді 

Дастан. 

«Қалауыңыз білсін», - деді де, грифон 

теріс бұрылды. 

Сол түні жатар алдында, Дастан қақпадан 

бақшаға шығып кетті. Қараңғы түсіп келе 

жатты, бірақ айдың күміс жарығы грифонның 

тұмсығы мен қанаттарына түсіп, жарқырап 

жатты. Дастанда өзімен бірге сөмкесі жəне ас үйден 

алған қасығы болды.         

Ол еңкейіп қасығымен грифонның алдыңғы 

аяқтарының арасын қаза бастады.  

«Сен не істеп жатырсың?» - деп сұрады грифон. 

Дастан сөмкесін ашып, ішінен ағаштан ойылған қорапты алып шықты. 

Ол қорапты ашты, грифон оның ішіне қарады. Ішінде Дастанның ерекше 

қазынасы: алған сыйлықтары, өзі сақтаған жəне жəрмеңкеден ұтып 

алған заттары болды. Дастан қорапты жапты да грифонның 

аяқтарының арасында қазылған шұңқырға салып қойды.  

«Мінекей», - деп сыбырлады Дастан. «Енді сізде сақтайтын 

қазынаңыз бар». 
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Қазына сақшысы басын көтерді. Оның үлкен қанаттары тас көлдің 

суы сияқты созылып жылтырап жатты. 

«Мен оларды жақсылап сақтаймын», - деді грифон Дастанға.  
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Сұрақтар  

1. Əңгіменің басында Дастан не болады деп үміттенді? 

   Күн шуағын шашады. 

   Ата-анасы оған бір нəрсе алып келеді. 

   Қызық бір нəрсе көремін. 

   Біреу бақшаны тазартады. 

 

2. Дастан есіктен қарағанда нені көрді? 

 

 

3. «Мүмкін ол солай ойлады». 

Бұл сөйлем оқырманға нені білдіреді?  

 

4. Дауыс оның көп жылдар бойы жалғыз қалғанын айтты. 

Грифонның көп уақыт бойы жалғыз болғандығын басқаша қалай 

түсінуге болады? 

 

   Грифон өз-өзімен сөйлесті. 

   Грифон шөп пен арамшөптермен жабық тұрды. 

   Грифон ұстағанда таң қаларлықтай мұздай болды. 

   Грифонның үлкен сұр қанаттары болды. 
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5. Дастан кішкентай төмпешіктен шыққан дауысты естіген кезде, 

грифонның бақытсыз екендігін түсінді. 

Автор осыны көрсету үшін қандай сөздер қолданды? 

 

Екі мысал келтіріңіз. 

 

 1._______________________________________________ 

 2._______________________________________________ 

 

6. Дастан алғашында грифонның басына қатысты қандай жаңалық 

ашты? 

Екі мысал жазыңыз. 

 

 1.______________________________________________ 

 2.______________________________________________ 

 

 

7. Дастан грифонды ренжітетіндей оған не айтты? 

   Дастан грифонға өзінің атын айтты. 

   Дастан грифоннан оның бүркіт екендігін сұрады. 

   Дастан грифоннан қазына бар ма деп сұрады. 

  Дастан грифонға ақымақ əдеті бар екенін айтты. 
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8. Грифонның бүркітке жəне арыстанға ұқсайтын жерлерін атаңыз. 

 Бүркіт:_________________________________________ 

 Арыстан:_________________________________________ 

 

9. Грифонның «Мен ешкім емеспін» дегені туралы ойланыз. 

Əңгімеге сүйене отырып, мұнымен грифонның не айтқысы 

келгеніне бір себеп жазыңыз. 

Грифонның не айтқысы келмегеніне бір себеп жазыңыз. 

 

 

 

10. Дауыс шақырғаннан кейін, Дастан кетуге мəжбүр болады. 

Неліктен грифон Дастан қайтып келмейді деп ойлайды? 

 

 

 

11. Дастан қандай бала? 

Əңгімеден Дастанның осындай екенін көрсететін екі мысал 

келтіріңіз. 
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12. Мəтіннен қазына қорабы жайлы айтылатын бөлімін табыңыз. 

«Күміс жарығы» деген не?  

 

   айдың жарығы 

   грифонның көзі 

   қазына 

   қасық 

 

13. Неліктен Дастан грифонның қасындағы жерді қаза бастайды? 

   Дастан грифонның алдыңғы аяқтарын жапты. 

   Дастан грифонның қазынасын іздеді. 

   Дастан грифонды шөп пен арамшөптерден тазартты. 

   Дастан қазынаны грифон үшін жасырып жатты. 

 

14. Əңгіменің басында грифон не себепті өзінің жұмысын атқара 

алмағанын сипаттап беріңіз. 

Оны өзгерту үшін Дастан не істеді? 

Грифон өзін қалай сезінді? 

 

 

 

 

 

 



 
21 
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Жасыл теңіз тасбақасының 
өмірлік саяхаты  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құмның бетіне шығу 

Бұл тамыз айының жұлдызды түні болатын. Жұмыртқалары бар ұя 

Коста-Рика жағалауынан 60 сантиметр тереңдікте құмда көмілген. 

Ұяның ішінде жасыл теңіз тасбақаларының 100-ден аса жұмыртқалары 

бар, олардың əрқайсысының көлемі гольф добымен бірдей. 

Теңіз тасбақасы балапандарының бірі қозғалып, жұмыртқасынан 

шыға бастайды. Ол жұмыртқасының қабығын тұмсығының үшкір 

ұшымен жарады.  

Теңіз тасбақасының баласы құмның астында көмілсе де, 

еркіндікке шығады. Аз уақытта ұяның іші қимыл-қозғалысқа толады. 

Тасбақаның баласы жоғары қарай шығу үшін жүзбе қанаттарын 

қолданады. Құмның бетіне шығу бір тəуліктен астам уақытты алуы 

мүмкін. 
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Суға түсу 

Жұмыртқасынан шыққан тасбақа балапаны құмның бетіне жеткен 

кезде, мұхиттан шағылысқан ай жарығының соңынан ереді. Бақытына 

қарай, көрші үйлерден немесе көшелерден ешқандай жарық түсіп 

тұрған жоқ. Бұл жарық кішкентай тасбақаны шатастырады. Себебі олар 

теңізден алыстап, басқа жолға түсіп кетуі мүмкін. 

Кішкентай тасбақаның суға саяхаты тірі қалудың жарысы сияқты. 

Оның көлемі грек жаңғағынан үлкен емес. Теңіз шаяндары мен 

бақылдақ құтан сияқты құстар тасбақаның балапандарын жағалауда 

ұстап алуы мүмкін. Мына тасбақаның балапаны суға қарай кетіп барады. 

Көпіршікті, соқпа толқын тасбақаның балапанын артқа қарай 

итереді. Ол соқпалы толқынға қарсы жүзу үшін күресіп жатыр. 

Тасбақаның балапаны алғашқы күні-түні жүзуін жалғастыра береді 

жəне екі күн бойы тоқтамайды. 

 

Ашық теңізге шығу  

Тасбақа баласының 

ашық теңіз арқылы 

жүзетін саяхатын жиі 

«жоғалған жылдар» деп 

атайды. Жасыл теңіз 

тасбақасы өмірінің осы 

кезеңі туралы ғалымдар аз 

біледі. Ол ағыс бойымен, 

теңіз балдырларымен 

қатар жүзуі мүмкін. 

Тасбақа баласы теңіз балдырларының арасында жəне суда қалқып 

жүрген асшаяндарымен, медузалармен, ұлулармен қоректенуі мүмкін. 

Теңізде өкінішке орай, адамдар тастайтын қоқыстар пластикалық 

қалдықтар болады. Оларды жеу тасбақаның өміріне өте қауіпті.  

Теңізде одан да басқа қауіп-қатерлер бар. Акула сияқты 

жыртқыштар кішкентай тасбақаның астында жүзеді, ал үлкен құстар 

оның үстінде ұшып жүреді. Бақытына қарай, оның сауытының түсі оған 

кішігірім қорған болады. Астыңғы бөлігі ақ түсті болғандықтан, астында 

жүзетін акулалар оны күн шуағының арасынан көре алмайды. Ал үстіңгі 

жағы қоңыр болғандықтан, үстінен қарағанда, ол судың қоңыр түсімен 

қосылып, көрінбей кетеді. 
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Жасыл түске боялу 

Бірнеше жылдар өткеннен кейін ол балғын тасбақаға айналады. Ол 

енді кішкентай балапан емес, бірақ əлі ересек те емес. Оның сауытының 

көлемі түскі ас ішетін тəрелкемен бірдей болады. Енді ашық теңіздің 

суларынан, Флориданың, АҚШ-тың жылы жағалауларына қарай кететін 

уақыт келді. 

Балапан болған кезіне қарағанда, сауытының үлкеюінің 

арқасында, ол қорғаудың 

астында болады. Арасында 

медузаны жұтып қоятынына 

қарамастан, енді ол көбінесе 

балдырлармен жəне теңіз 

шөптерімен қоректенеді. 

Ол жайлап өскенше, 

бірнеше жылдар өтеді. Ол 

жағалаудан алыс кетіп, 

түбінде қоректеніп ересек 

тасбақаға айналады. 

Түнде ол судың астындағы тастардың, төмпешіктердің қасында, 

бес сағатқа дейін демін тоқтатып тынығады. Ол күнде тасбақа шөбі деп 

аталатын теңіз шөбінің қасына қайта оралады. Көгалшапқыш сияқты 

тасбақа теңіз шөбінің жайылымын азайтады. Теңіз шөбін жəне 

балдырларды жеуінің арқасында оның дене майы жасыл түске боялады. 

Сондықтан бұл тасбақалар жасыл теңіз тасбақалары деп аталып кетті!  

 

Құмға қайта оралу  

Тасбақа 26-ға толған кезде, 

оның сауытының ұзындығы            

90 сантиметрге, ал салмағы             

120 килограммға жетеді. Енді ол 

жаңа саяхатқа аттанады. Ол өзінің 

ұзақ сапарын туған жеріне қайта 

оралудан бастайды. Сол кезде 

тасбақа өз жұмыртқаларын басуға 

кіріседі. 

Теңіз тасбақасы 1 000 километрден астам қашықтықты жүзіп өте 

алады, себебі онда саяхатқа арналған заттың бəрі бар. Оның 
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жүзбеқанаттары құстың қанаттары сияқты. Ол судың ішінде ұшып 

жүреді. 

Ғалымдар теңіз тасбақалары өздерінің бағытын мұхит арқылы 

қалай табатынын əлі де зерттеуде. Олардың ойынша, тасбақалар Жердің 

магниттік алаңындағы өзгерістерді сезе алады. Бұл тасбақаларға бағыт 

картасын жасауға көмектеседі. Олардың еске сақтау қабілеті химиялық 

заттарды табуға немесе судың ішіндегі иістерді сезуге көмектеседі. 

Туған жеріне оралғаннан кейін ол өзінің сыңарын табады. Бірнеше 

апта өткен соң, ол қараңғы батқанша күтіп, содан кейін жағалауға 

көтеріледі. Ол қараңғы батқаннан кейін шығады. 

 

Келер буын 

Судан шыққаннан кейін ол құрғақ жерге жету үшін бар күшін 

салады. Ол үлкен толқындар жұмыртқаларын шайып кетпейтін жерге 

жорғалайды. Алдыңғы жүзу қанатшаларын пайдаланып үлкен шұңқыр 

қазады. Бұл оның болашақ ұясы болады. Артқы жүзу қанатшаларының 

көмегімен ол шұңқырдың ішінен тағы кішірек шұңқыр қазады. 

Екі сағат қызу жұмыстан кейін, ол шұңқырдың ішіндегі кіші, терең 

шұңқырға 100-ден аса жұмыртқа салады. Əрі олардың үстіне құмды 

тығыздайды. Содан кейін ұяның ішін толығымен құмға толтырады. 

Келесі екі айдың көлемінде ол тағы да үш ұя қазып, олардың ішіне 

жұмыртқаларын салады. Екі айдан кейін жас тасбақалар қабықшаларын 

жарып шығып, өздерінің жеке саяхаттарын бастайды. 

 

Тасбақалар өмірінің жалғасы 

Барлық жұмыртқаларын салып болғаннан кейін, ересек теңіз 

тасбақасы қайтадан Флорида жағалауларындағы қорек алаңына 

барады. Көп жыл өткен сайын осы жəне басқа да ересек тасбақалар бұл 

жағалауға тағы да жұмыртқа салуға қайтып келеді. 

Əрбір жасыл теңіз тасбақасы осылай өмір бойы жұмыс істейді, ол 

80 жасқа дейін өмір сүруі мүмкін. Бұл уақыт аралығында мыңдаған жас 

тасбақалар туылып, ашық теңізге кетеді. 
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Сұрақтар  
 

1. Бірінші «Құмның бетіне шығу» бөлімінде не туралы айтылған? 

   əр түрлі теңіз тасбақаларының сырт келбеті қандай болады 

   теңіз тасбақалары қалай жүзіп үйренеді 

   теңіз тасбақалары не жегенді ұнатады 

   теңіз тасбақалары қалай жұмыртқаларын жарып шығады 

 

2. «Теңіз тасбақасы балапандарының бірі қозғалып,  

жұмыртқасынан шыға бастайды». 

Тасбақа жұмыртқасынан жарып шыққаннан кейін алғашқы екі 

əрекетін жазыңыз.  

1._______________________________ 

2._______________________________ 

 

3. Құмның бетіне шыққаннан кейін жас тасбақаларға дұрыс жол 

табуға не көмектеседі? 

_______________________________ 

Оларды шатастыратын не? 

___________ 
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4. Неліктен кішкентай тасбақаның суға жету жолы «тірі қалудың 

жарысы сияқты»? 

Өз жауабыңызды түсіндіру үшін мəтінді пайдаланыңыз. 

 

 

 

5. Жұмыртқасынан шыққан тасбақа толқындардан өткеннен кейін 

ең бірінші не істейді? 

   басқа жұмыртқасынан шыққан тасбақаларды іздейді 

   теңізге жүзуін жалғастыра береді 

   балдырлардың арасында тынығады 

   жейтін қорегін табады 

 

6. Теңіз тасбақасы өмірінің қай кезеңі кейде «жоғалған жылдар» 

деп аталады? 

 

   жұмыртқа 

   балапан 

   балғын тасбақа 

   ересек тасбақа 
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7. Мəтінде адамдардың тасбақалар үшін қоршаған ортаны қауіпті 

еткен екі жолы берілген. 

Олар қандай? 

 1.____________________________ 

2.___________________________ 

 

8. Тасбақа балапаны сауытының түсі оларды жыртқыштардан 

қорғайды. 

Екі мысал келтіріңіз. 

 

 1._____________________________ 

2.___________________________ 

 

9. Қашан теңіз тасбақасы 5 сағатқа дейін демін тоқтатады? 

 

10. Ересек жасыл теңіз тасбақасының қоректенуі туралы мəтінде 

қандай деректер берілген? 

   Олар қоректі тастар мен тау ойықтарының астынан іздейді.              

   Олар қоректі табу үшін ұзақ жүзеді. 

   Олар қоректену үшін күнде бір жерге барады. 

   Олар қорек табу үшін иіс сезу қабілеттерін қолданады. 
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11. Неліктен теңіз тасбақасының дене майы жасыл түске айналады? 

 

12. Аналық жасыл теңіз тасбақасы неше жасында алғашқы 

жұмыртқаларын салады? 

   3 жас шамасында 

   10 жас шамасында 

   26 жас шамасында 

   80 жас шамасында 

 

13. Ересек аналық жасыл теңіз тасбақасының өмірдегі қандай 

əрекеті ғалымдар үшін əлі түсініксіз? 

 

   1 000 километрден астам қашықтықты ол қалайша жүзіп өтеді 

   ол өзінің жұмыртқаларына қалай ұя салады 

   ол жыртқыштардан қалай қорғанады 

   ол жұмыртқа салатын дұрыс жағалауды қалай дəл табады 
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14. Мəтіннен алынған диаграмма төменде көрсетілген.  

 

Бұл диаграмма сізге нені түсінуге көмектеседі? 

 

15. Автор жасыл теңіз тасбақасының ерекше екенін сізге қалай 

көрсеткен? 

   оларды сақтап қалуға көмектесуді сұрау арқылы 

   олардың қандай ғажайып нəрселерді бастан кешетінін айту арқылы 

   олардың қандай əдемі екендігін суреттеу арқылы 

   тасбақалардың аз ғана саны бүгінгі күнге дейін тірі екенін ескерту   

         арқылы 
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16. Мақала тақырыпшалары бар бірнеше бөлімдерге бөлінген. 

Əр бөлім сізге не туралы айтады? 

 

   теңіз тасбақаларының кездестіретін əр түрлі қауіп-қатерлері 

   теңіз тасбақаларының əр түрлі өмір кезеңдері 

   теңіз тасбақаларының əр түрлерін 

   теңіз тасбақалары туралы əр түрлі түсініктер  
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Исландиялық жылқылар  
 

Исландияда жылқылардың тек бір түрі ғана бар,                                

ол – Исландиялық жылқылар. Олар əлемдегі ертедегі 

жылқылардың түріне жатады. 

 

Жаңа жерге жеткізілуі  

870 жылдың жазғы түндерінің бірінде викингтердің бір тобы жаңа 

үй табу үшін Норвегиядан алыс кетті. Викингтер, Еуропада бірнеше 

ғасыр бұрын өмір 

сүрген адамдар. 

Оларды бұл саяхат 

жансыз аралға əкеледі, 

қазіргі кезде ол 

Исландия деп аталады. 

Осы викингтер 

Исландияға ауыр, ағаш, 

жүк кемелермен келіп 

жетеді. Викингтер бұл 

кемелерді жылдам, əрі 

жеңіл əскери кемелердің орнына пайдаланды, себебі олар тірі жан жоқ 

аралда өмір сүруге қажетті заттардың барлығын алуға мəжбүр болды. 

Бірақ, олардың кемелері кішкентай еді. Ұзындығы 16 метр, ол          

3 машинаның ұзындығымен бірдей болды. Олар өз жүктерін мұқият 

таңдауға мəжбүр болды. Ең маңыздысы – жылқыларын алды. 

Жылқылардың биіктігі 135 сантиметр ғана, ол машинаның биіктігімен 

бірдей; бірақ, олар ересек адамды көтере алады. 

Көптеген викингтер аралға келе бастады. Жақын арада ол жерде 

өз жылқылары, қойлары жəне ірі қара малдары бар 60 000 жуық 

қоныстанушылар болды. 

Бұл жаңа жерге викингтердің жылқылары тез үйреніп кетті. Ол 

жерде оларға қауіп төндіретін үлкен жануарлар болған жоқ. Көп ұзамай, 

Исландияда мыңдаған жылқылар пайда болды. Негізінде, олардың көп 

болғаны соншалық, олар түгелге жуық ағаштар мен бұталарды жеп 

қойды. Нəтижесінде, бұдан былай жылқыларды аралға əкелуге тыйым 

салатын заң қабылданды. 
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Тұқымындағы дарасы 

Исландиялық жылқылардың басқа жылқыларға ұқсамайтын 

ерекше төрт қасиеті бар. Осы төрт қасиеттің жиынтығы исландиялық 

жылқыларды шынымен де тұқымында дара етеді.  

 

1  Мықты жəне төзімді  

 Қоныстанушы викингтер заманынан бастап, қазіргі уақытқа дейін 

исландиялық адамдар өмір сүру үшін өздерінің жылқыларына тəуелді 

болды. Исландиялық жылқылар мықты болды. Жылқылар жер жыртты, 

ауыр жүктерді тасыды жəне терең мұзд суларда өздерінің үстіндегі 

шабандоздарымен судан жүзіп өтті. 

Оған қоса,  

исландияда қашанда 

жанартаулар көп болған. 

Жылқылар мұздай жəне 

қатты лава басқан 

далалармен жүруге мəжбүр 

болған. Олар мұзды далада 

жəне таулармен жоғары-

төмен жүрді. Бұған 

жылқылардың аяқтары 

нық тұруы керек болды. 

Викингтер мықты 

жəне төзімді жылқыларды 

қатты құрметтеді. Ол 

ешқашан қалдырып 

кетпейтін серік, əрі дос 

болды. 

 

 

2  Сыртқы келбетінің ерекшелігі  

Исландияның ауа-райы үнемі қатал болған. Ауа-райы суық жəне 

желді. Ауа райында өзгерістер жиі болып тұрады; дауылдар мен 

жанартау атқылайды. Осыған қарамастан, қоныстанушылар жыл бойы 

жылқыларын далада ұстаған. Нəтижесінде, исландиялық жылқының 

ерекше сырт келбеті пайда болды. 

Қыс бойы жылқылар бүкіл аралда еркін жайылатын. Олар 

үйірлерімен немесе үлкен табынмен жүреді. Ауа-райы өте суық 
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болғандықтан, тірі қалған жылқылардың терілері жəне жүндері қалың, 

əрі ұзын. 

Сонымен қатар, жылқылар азықтарын өздері тауып жеу керек 

болды. Қыста азық табу қиын; олардың аздығынан исландиялық 

жылқылардың ұзындығы қысқарды. Олардың аяқтары мен мойындары 

да қысқарды. Бүгінде, исландиялық жылқылар əлемдегі ең қысқа 

жылқылардың бірі болып саналады. 

 

3  Жуас мінезді  

Негізінде исландиялық жылқы жабайы табиғатта еркін өсті. Бұл 

жылқының жуас мінезін қалыптастыруға көмектесті.  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоныстанушы викингтер кезінен бастап, құлындар немесе жас 

жылқылар адамдардың қамқорлығында сирек болды. Олардың 

көпшілігі сыртта, шөпті далада туып, алғашқы айларында енелерінің 

артынан еріп жүрді. Содан кейін, жас жылқылар үйірлерге қосылып, 

еркін жайылды. Олар үйірде тіршілік етуге бейімделіп, бір-біріне 

үйренеді. Олар жабайы табиғатта еркін тіршілік етеді жəне нақты 

жаулары болмайды. Исландияда туған жылқылар тебу мен тістеуді 

білмейді. 

 

 

 

 



 
35 

4  Жүрістің ерекше түрі  

Қоныстанушылар бүкіл аралда орналасқандықтан, ешкім жаяу 

жүрмеді. Үйлердің арасындағы қашықтық біршама алыс болғандықтан, 

барлығы атқа мінді.  

Адамдар атпен жиі жүргендіктен, енді олар саяхатқа ыңғайлы 

аттарды қалады. Сондықтан, адамдар исландиялық жылқыны жоғары 

бағалады; ол Тёльт деп аталатын ең ыңғайлы жүріс түрін мүлтіксіз 

орындаған.  Тёльт деген жүрістің ерекше түрі, ондай жүрісте жылқының 

екі аяғы əрдайым жерде тұрады. Ол бірқалыпты жəне тез. Тёльтті 

орындағанда, аттың үстіндегі адам секірмейді. Əдетте, көрсетілім 

кезінде, шабандоз көбінесе су толтырылған стақанды ұстап тұрады. 

Қатты Тёльт жүрісі кезінде (жоғары жылдамдықта) шабандоз жерге бір 

де бір тамшы төкпейді! 
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Қорғалған жəне даңқты 

1882 жылы, Исландия адамдардың ешбір жылқыны аралға əкелуге 

болмайтындығы туралы заңды қайта жаңғыртты. Тек Исландияда туған 

исландиялық жылқыларға ғана рұқсат беріледі. Сол себепті бұл елде 

осы күнге дейін жылқылардың тек бір ғана түрі бар. 

Исландиялық жылқыны қорғайтын заң, оның аман қалуына 

көмектесті. Елде жылқыларға зиян келтіретін аурулар жоқтың қасы. 

Нəтижесінде, исландиялық жылқының күйі жақсы; қазіргі таңда 80 000 

жуық жылқы аралда өмір сүреді. Бұл 300 000 ғана адамы бар ұлт үшін 

керемет көрсеткіш! 

Қазіргі Исландияда негізінде аттарды жарыстарда немесе көңіл 

көтеру үшін қолданады. Исландияға көптеген туристтер келеді. Оларға 

мұндай ерекше атпен Исландияның далалары мен тауларында жүрген 

ұнайды. 
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Сұрақтар  
 

1. Алғашқы исландиялық жылқылар қай елден келді? 

 

2. Мəтін бойынша, неліктен викингтер өздерінің жүктерін мұқият 

таңдауға мəжбүр болды? 

   Олар ең жақсысын алғысы келді. 

   Олардың саяхаттары ұзақ, əрі қауіпті болуы мүмкін еді. 

   Кемелер ауыр жəне ағаштан жасалған болды. 

   Олардың кемелерінде көп орын болған жоқ. 

 

3. Неге Исландияда көп ұзамай мыңдаған жылқылар болды? 

Екі себеп жазыңыз. 

 

4. Викингтер Исландияға келген кезде, олар қандай жерді тапты? 

Мəтіннен екі түрлі мысал жазыңыз. 

 1.___________________________________________ 

2.__________________________________________
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5. Əр бөлімнің басындағы үлкен 1, 2, 3 жəне 4 сандары оқырманға 

қалай көмектеседі? 

   Олар сізге қанша бет оқу керек екенін айтады. 

   Олар сізге жылқылардың қанша түрі бар екенін айтады. 

   Олар сізге қанша қасиеті бар екенін айтады. 

   Олар сізге қанша сурет бар екенін айтады. 

 

6. Неге Исландия халқы жылқыларға үлкен құрмет көрсетеді? 

   Жылқылар сенімді болды. 

   Жылқылар көп ақша тұрды. 

   Жылқылар еркін жайылып жүрді. 

   Жылқылар өте сирек болды. 

 

7. Исландияның ауа-райы исландиялық жылқыларды қалай 

өзгерткендігін  жазыңыз. 

суық жəне желді______________________________ 

азықтың 

жеткіліксіздігі_______________________________ 
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8. Неге исландиялық құлындар жуас болып өседі? 

   Олар тебу не тістеу үшін өте кішкентай. 

   Олар үйірде бағылады. 

   Олар шөпті далада туады. 

   Оларды қайырымды адамдар өсіреді. 

 

9. «Тёльт» деген не? 

   жүріс түрі 

   жылқы түрі 

   жақсы шабандоз 

   ұзақ қашықтық 

 

10. Неге шабандоздар көріністерде кейде суы бар стақанды ұстап 

тұрады? 

 

11. Аттың үстінде келе жатқан шабандозға қараңыз. 

Сол суреттен сіздер исландиялық жылқылар жайлы не білдіңіз? 

 

   қаншалықты алысқа баратынын 

   олардың қаншалықты еркін екенін 

   олардың аяқтары қалай қозғалатынын 

   олардың қандай жуас болатынын 
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12. Аттардың екі қасиетін жазыңыз. Неліктен əр қасиет 

исландиялық адамдардың қажеттілігін қанағаттандыратынын 

түсіндіріңіз. 

 

13. Неге Исландияда жылқының тек бір ғана түрі бар? 

   Олар салқын ауа-райында өмір сүре алады. 

   Викингтер оларды Норвегиядан алып келді. 

   Олар кішкентай жəне олардың ұзын жүндері бар. 

   Заң жылқылардың басқа түрін əкелуге рұқсат бермейді. 

 

14. Қалайша заң исландиялық жылқылардың ауырмауына 

көмектеседі? 

 

15. Қазіргі таңда адамдар көбінесе исландиялық жылқыларды 

қандай мақсатта қолданады? 

 

16. Автор исландиялық жылқылар туралы жақсы пікірде. 

Ол мұны қалай білдіретінін түсіндіріңіз. 
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17. Исландия аралында жылқылар жүздеген жылдар бойы 

оқшауланды. 

Бұл қазіргі исландиялық жылқылардың жетілуіне қалай əсер етті? 

Үш түрлі жолын жазыңыз. 

 

 

 


