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АЛҒЫ СӨЗ ОРНЫНА

Қазақ халқы ежелден бері жұмбақ жасырып, жұм
бақтай сөйлеп, тіпті жұмбақ айтыспен айтысқаны 
белгілі. Жұмбақ өлендер мен оның түрлері де көп. 
Біз қолдарыңыздағы шағын кітапшаны мектептің 
бастауыш сынып оқушыларына арнадық. Елімізде 
жарық көріп жатқан БАҚ құралдарынан іріктеп, жас 
бүлдіршіндерге ұсынып отырмыз. Себебі, жұмбақ 
жасыру, жұмбақты шешу − баланың еске сақтау, ой
лау, жүйелеу қабілетін тереңдетеді, өз бетімен шешім 
қабылдауға дағдыландырады.
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ҚАЙ ӘРІП ЕКЕНІН ТАП

Алмада бар, жүзімде жоқ.
Анарда бар, шиеде жоқ. ( А )

Әжеде бар, анада жоқ.
Әкеде бар, атада жоқ. ( Ә )

Бармақта бар, саусақта жоқ.
Башпайда бар, тұяқта жоқ. ( Б )

Еменде  бар, қайыңда жоқ,
Есікте бар, тұтқада жоқ. ( Е )

Өнерде бар, талапта жоқ.
Өрмекте бар, оюда жоқ. ( Ө )

Тауда бар, бауда жоқ.
Таста бар, құмда жоқ. ( Т )

Жағада бар, сайда жоқ.
Тағада бар, тайда жоқ. ( Ғ )

Күнде бар, айда жоқ.
Күйде бар, әнде жоқ. ( Ү )

Жайлауда бар, қыстауда жоқ.
Жасылда бар, қызылда жоқ. ( Ж )

Шаңда бар, желде жоқ.
Тозаңда бар, құйында жоқ. ( Ң )
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Iніде бар, бауырда жоқ.
Жеңілде бар, ауырда жоқ. ( І )

Инеде бар, жіпте жоқ.
Жидеде бар, түпте жоқ. ( И )

Мейізде бар, өрікте жоқ.
Киізде бар, сырмақта жоқ. ( З )

Кірпікте бар, қаста жоқ.
Кірпіште бар, таста жоқ. ( К )

Халықта бар, елде жоқ.
Халатта бар, көйлекте жоқ. ( Х )

АДАМ ДЕНЕ МҮШЕЛЕРІ ЖАЙЛЫ
ЖҰМБАҚТАР

Ти десем тимейді,
Тиме десем тиеді.      (Ерін)

Көреді бәрін өзгенің,
Көре алмайды өздерін.       (Көз)

Күндіз шайқасады,
Түнде айқасады.    (Кірпік)

Тілден ұшып,
Құлаққа қонады.       (Сөз)

Отыз екі мықты,
Қазқаз қатар боп шықты.
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Он алтысы асты,
Он алтысы үсті.      (Тіс)

Жарық қылып қос тоғайдың етегін,
Қос шырақ тұр,
Айтшы ол не екенін?   (Көз)

Қос көмекшім жарғақ,
Бірге өзіммен әр уақ ...         (Қүлақ)

Мөлдіреп екі көл жатыр,
Ортада дөңес бел жатыр. 

 (Мұрын мен көз)

Таппайтын тағат,
Тығулы сағат.          (Жүрек)

Сәуле астында жүз ине.         (Кірпік)

Құйрығынан тұмсығы ұзын.            (Тіл)

О жағы мәрмәр,
Бұ жағы мәрмәр,
Ортасында сандуғаш сарнар. 

               (Тістер және тіл)

Екі атым бар тынбайтын,
Өзімді ғана тындайтын.        (Екі аяқ)

Өзіңмен бірге өседі,
Өзіңмен бірге төсегі.
Көргенде оны жіп дейсің,
Бірақ киім тікпейсің.            (Шаш)

Бірде төмен, бірде шығып жоғары,
Сөз сөйлесең, қозғалыста болады.     

             (Тіл)
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Екі қарауыл, екі тыңшы,
Бір жыршы.   
       (Екі көз, екі құлақ, тіл)

Жапанда бір бәйтерек бес бұтақты,
Демейді ешкімге ешкім кес бұтақты.
Ешкім кеп кеспесе де бұтақтарын,
Бұтағы бестен артық өспей қапты. 
         (Қол, бес саусақ)

Басында қара таудың қапқара шөп,
Атаймыз тау демесек әлдене деп,
Ағарып ақырында кете ме екен 
Ол таудың әлі шөбі тұрғанда көп. 
     (Бас пен шаш)

Қос әйнек, шыны емес, темір де емес,
Бұзылса оны адам түзер емес.
Кезінде өзі ашылыпжабылады,
Мағынасы − қымбат нәрсе, арзан емес. 
         (Қос жанар)

МЕКТЕП, БІЛІМ, СПОРТ ЖАЙЛЫ                                                                 
ЖҰМБАҚТАР

Қобдиында қайырлы,
Қазынаның бәрі бар.
Тауыссаң көз майыңды,
Қалағаның табылар.               (Кітап)

Өзім сөзден тұрамын,
Аяқталған ойды құрамын.  (Сөйлем)
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