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Cat and Dog and the Worms

"Мышык, күчүк жана сөөлжандар" (кыргыз тилинде), Насыпбек Асанбаев тарабынан
которулуп адаптацияланган, сүрөттөрдү адаптациялаган Ильяз Абдыжапаров. Cat
and Dog and the Worms (англисче) чыгарманын негизинде, автору Elke and René
Leisink, сүрөтчүсү Elke and René Leisink. Чыгарманын түп нускасын бул жерден көрө
аласыз: https://oer2go.org/mods/en-catdogbooks/EN/11Cat&Dogandtheworms.pdf

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.
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Бул Мышык. Бул Күчүк.

Мышык менен Күчүк эшикти ачышты.
Алар үйүнүн эшигин ачышты.
Мышык менен Күчүк үйүнөн чыгышты.
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Мышык менен Күчүк баратышты.
Алар жолдо басып баратышты.
Алар бактардын ортосунан басып баратышты.
Алар бадалдардын арасынан басып баратышты
Анан экөө тең токтоп калды.
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Мышык менен Күчүк тактаны көрүштү.
Алар бакка илинген тактаны көрүштү.
Мышык менен Күчүк тактаны карашты.
Алар такта дагы жазууну карашты.
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Мышык менен Күчүк окуй баштады.
Алар жазууну окуй баштады.
“Кит бар, абайла!”

‒ Кит деген эмне? ‒ деп
сурады Мышык.
‒ Кит деген чоң балык, ‒

деп жооп берди Күчүк.
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Бирок Мышык менен Күчүк китти көрө алышкан
жок.

Анан алар каткырып күлүштү.
Алар жазууга күлүштү.
Алар күлкүлүү жазууга
күлүштү.

Аңгыча сөздөр
алмашып кетти!



6

    Мышык менен Күчүк окуй
баштады.
Алар жазууну окуй баштады.

Бит бар, абайла!

‒ Бит деген эмне? ‒ деп
сурады Мышык.
‒ Бит деген курт, – деп

жооп берди Күчүк.
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Бирок алар битти көрө алышкан жок.

Анан алар каткырып күлүштү.
Алар жазууга күлүштү.
Алар күлкүлүү жазууга күлүштү.
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Мышык менен Күчүк жазууну карашты. Алар
жазуудагы сөөлжандарды карашты. Сөөлжандар
сөздөрдү алмаштырып жатыптыр. Мышык менен
Күчүк аларды алышты.
Алар сөөлжандарды алышты.
Алар сөөлжандарды ыргытып жиберишти.
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Мышык менен Күчүк окуй баштады.
Алар жазууну окуй баштады.
Ит бар, абайла!

‒ Эмне болгон Ит? ‒ деп
сурады Мышык.
‒ Кабанаак Ит го, ‒ деп

жооп берди Күчүк.
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Мышык менен Күчүк Итти көрүштү. Алар бактын
артынан чыккан Итти көрүштү. Ит арсылдап үрдү.
Ит ыркырап тишин көргөздү.
‒ Качтык!!! ‒ деди Мышык.
‒ Качтык!!! ‒ деди Күчүк.
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Мышык менен Күчүк качып жөнөштү.
Алар артка качып жөнөштү.
Мышык менен Күчүк үйүнө качып жөнөштү.

Мышык менен Күчүк эшигин жаап алышты.
Алар үйүнүн эшигин жаап алышты.



12

Жакшы кал, Мышык!
Жакшы кал, Күчүк!
Жакшы кал, Ит!
Жакшы калгыла, Сөөлжандар!





Текст, иллюстрация жана дизайн: Элке жана Рене Лейзинк 
Которгон жана адаптациялаган: Насыпбек Асанбаев
Сүрөттөрдү адаптациялаган: Ильяз Абдыжапаров

USAID "Окуу керемет!" долбоору
Кыргыз Республикасы
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