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Бул басылма АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги (USAID) аркылуу
көрсөтүлгөн Америка элинин колдоосу менен түзүлдү. Басылманын мазмуну
USAIDдин же АКШ Өкмөтүнүн пикирин милдеттүү түрдө чагылдырбайт.



1

   Мен жайында жайлоого бардым. Тоодо

карагай, арча, ар түркүн гүлдөр өсүп турат. Мал

жайылып жүрөт. Боз үйлөр көп экен. Сырткы

көрүнүшү да, ички жасалгасы да өтө кооз.



2

Кечинде боз үйгө жаттык. Боз үйдөн биз  

мектепте математикадан окуп үйрөнгөн көп

фигураларды көрдүм.



3

Түндүк – айлана. Түндүктүн чамгарактары –

ийри сызыктар. Ортолору – төрт бурчтуктар.

Ууктардын ортосу – үч бурчтук. Боз үйдүн түбү –

тегерек.



4

Ууктар көп экен. Узундугу бири-бирине барабар.

Ууктарды түз сызык, керегеге бириккен жагын ийри

сызык, керегелерди сынык сызыктар деп

элестеттим. Керегелер бириккен жерлер чекитке

окшош экен.



5

Кереге узундугу бирдей көп таяктан

жасалыптыр. Керегелердин көздөрү – төрт бурчтук,

квадрат, ромб. Босого – тик бурчтук.



6

 Туурдук, үзүк, түндүк жабуу, боолору да – өзүнчө

фигуралар. Ал эми боолоруна да түрдүү

фигуралар түшүрүлгөн.



7

  Боз үй ичинде шырдак, курак төшөк, чыгдан,

кереге чий жана башка буюмдар көп. Алардан да

ар түрдүү фигураларды көрдʏм.



8

  Курак төшөктө үч бурчтук, төрт бурчтук,

квадрат, жылдызча бар экен. Алар биринин ичине

бири жайгашкан.



9

  Буюмдарды улам бир жагынан караса, ар

башка фигура көрүнөт.



10

   Боз үйдө, буюмдарда, оюуларда мен билген

жана билбеген фигуралар көп экен. Аларды көрүп

абдан таң калдым.



11

  Балдар, силер кайсы фигураларды көрдүңөр?

Сүрөттөгү фигураларды таап, аталышын

айткылачы?

Кайсы буюмдан кандай фигураны көрүп

турасыңар?





Автор: Ысмайыл Кадыров
Сүрөтчү: Таттыбүбү Ырысбай кызы

USAID "Окуу керемет!" долбоору
Кыргыз Республикасы

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇


