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Урматтуу 5-класстын окуучулары!
Биз бїгїн «Технология» деген жаўы сабакты окуп баш
тадык. Силердин ар бириўерде кєптєгєн суроолор пайда
болуп жаткан чыгаар. «Технология» деген термин эмнени
тїшїндїрєт, силер эмнени окуп їйрєнєсїўєр жана бул са
бакта кандай иштер аткарылат? «Технология» сєзї байыр
кы грекчеден «techne» – «искусство, чеберчилик, жєндєм»
жана латынчадан «logos» – «окуп їйрєнїї, сєз, илим» деген
сєздєрдєн келип чыккан. Мына ошентип, «технология» – бул
адамдардын муктаждыктарын канааттандыруу їчїн мате
риалдарды, энергияны жана маалыматтарды єзгєртїп тїзїїгє
багытталган адамдардын ишмердиги, ошондой эле буюмдар
ды даярдоо, тейлєє, оўдоо жана пайдалануу ыкмаларынын
илимий баяндалышы. Буюм канчалык татаал тїзїлїштє
болсо колдонулган технология ошончо татаал. «Технология»
деп ошондой эле ар бир азыкты сапаттуу єндїрїїнї камсыз
кылуу їчїн жумшалган иш-аракеттердин белгилїї бир удаа
лаштыгын да айтса болот.
5-класста силер топуракты иштетїїнїн жана єсїмдїктєрдї
єстїрїїнїн негизги ыкмаларын їйрєнєсїўєр, текстилдик
материалдардын касиеттери, жєнєкєй буюмдарды даярдоо
нун технологиясы, тамак-аш иштетїї технологиясы менен
таанышасыўар. Бул технологияларды їйрєнїї, кєп пайда
луу ыкмаларды билип, ар кандай ишке туура жолду тандай
алышыўарга кємєкчї болот.
Урматтуу балдар жана кыздар, ар бир ишти ырахатта
нуу менен ийине жеткире жана кооз аткарууга аракеттенген
де гана ийгиликке жетесиўер. «Технология» сабагын окупїйрєнїїдє жана єздєштїрїїдє жолуўар шыдыр болсун!
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I б є л ї м. ЄСЇМДЇКТЄРДЇ ЄСТЇРЇЇ

1.1. КЇЗГЇ ЖУМУШТАР
§ 1. Єсїмдїктєрдї єстїрїї бєлїмї
Кїздїн келиши менен айлана-чєйрє кызгылтым тартып,
сары жалбырактар алтын тїстїї жаркын маанайды тартуу
лаганын байкоого болот. Кїзїндє эмгекчил элибиз жыл бою
талыкпастан эмгектенип, кєптєн кїткєн дан эгиндерин, жа
шылча, мємє-жемиштерин чогултуп, жыйнай башташат. Мал
баккандар чєптєрїн чаап, тоют даярдоо менен алек болушат.
Дегеле бул маалда бош жїргєн адамды кєрїї кыйын.

Силер адамдар сыяктуу жан-жаныбарлар да талыкпастан
эмгектенише турганын байкаган чыгаарсыўар, мисалы, акын
Саалай Жедигердин кумурска жєнїндєгї ырын окуп, талдап
кєрєлї.
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Кумурска
Салмагынан он эсе
Оор жїктї ташыган.
Ак эмгекке кєндїргєн
Ата-энеси жашынан.
Ичке белдїї кумурска
Ичкен ашын актаган.
Кампасына кїн бою
Каттаганы каттаган.
Акындын ыр саптарында кумурсканын эмгеги кандай
сїрєттєлгєндїгїн чогуу чечмелегиле.
1. Аткарылган жумуштун сапатынан улам ал кишинин жїзїн
кєрїп, ким экендигин билїїгє болобу?
2. Кїз келгенде дагы кандай єзгєрїїлєрдї байкоого болот?
- кїн кыскаргандан кыскарып, кїндїн илебинин кайтканын;
- жаан-чачын кєп жаап, кїн салкындап, суук болгонун;
- чєптєр куурап, жалбырактар саргайып тїшє баштаганын;
3. «Эмгек менен эл кєгєрєт, жамгыр менен жер кєгєрєт» деген
макалдын маанисин чечмелегиле.

Айыл чарбасындагы жумуштар негизинен айыл чарба єндїрїшї жана єндїрїш болуп эки тармакка бєлїнєт.
Айыл чаба єндїрїшїнїн негизги милдеттери: керектїї
єсїмдїктєрдї єстїрїї; калкты жашылча, мємє-жемиштер
менен камсыз кылуу болуп саналат. Ошону менен бирге

1-сїрєт. Айыл чарба єсїмдїктєрїнїн тїрлєрї
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мал чарбасын єнїктїрїп, зарыл болгон азык-тїлїк жана
єндїрїшкє керектелїїчї чийки заттарды (сырьёлор) даяр
доо. Аларды натыйжалуу єндїрїї їчїн негизги табигый ре
сурстар: жер, суу, кїндїн нуру, электр энергиясы, техника
менен камсыз кылуу талапка ылайык келет.
1. Адамдар эмгектин дагы кандай тїрлєрї менен алек болушат?
2. Кїзїндє тїшїм жыйноо мезгилинде ата-энеўерге кандай жардам бердиўер?
3. «Эмгек кылсаў жашыўдан, дєєлєт кетпейт башыўдан» деген
макалдын мааниси кандай?
Сєздїк: к а м п а – эгин сактоочу жай.
Тапшырма:
Технология предметине керектїї дептер, альбом, файл папкасы
ж. б. бардык керектелїїчї каражаттарды топтоо.

Айыл чарба єсїмдїктєрїнїн кєп тїрдїїлїгї
Жергебизде кандай єсїмдїктєр єсєєрїн кєрїп гана тим
болбостон, аларды єстїрїїдє ата-энеўерге жардам берип
жїрсєўєр анда азаматсыўар. Чындыгында эр-азаматтар эм
гектен бакыт тапканын кєрїп эле жїрбєйбїзбї. Элибизде
дан эгиндерин багып єстїргєн адамды баба дыйкан, бакдарактарды багып єстїргєн адамды багбан деп аташат. Ал
эми єсїмдїктєрдїн сапаттуу жаўы сортторун тїзгєн кишини
селекционер деп аташат. Єсїмдїктїн жаўы сортун тїзїї їчїн
ал єсїмдїктїн биологиялык касиетин, єстїрїїнїн техноло
гиясын, жердин кыртышы жана жаратылыш шарттарын
иликтеп, байкоо жїргїзїїнїн негизинде натыйжага жетїї
узак убакытты, талыкпаган эмгекти талап кылат. Мисалы
алардын ичинен дїйнєгє таанымал илимпоз И. В. Мичурин
мємє-жемиштердин 300дєн ашык баалуу сортторун тїзгєн.
Айыл чарбасында єстїрїлїїчї єсїмдїктєрдїн тїрлєрї:
- дан эгиндери;
- чанактуулар тукумундагылар;
- жашылча-жемиштер;
- мємє берїїчї бадалдар;
- жемиш бактары;
- тоют чєптєрї болуп бир нече тїрлєргє бєлїнєт.
Алардын ичинен негизги болгон дан єсїмдїктєрїнїн ка
тарына: буудай, кара буудай, сулуу, арпа кирет. Бул єсїмдїк
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2-сїрєт. Дан эгиндери

тєрдєн кїнїмдїк турмушубузда кеўири колдонулган нан
азыктарынын тїрлєрї жасалса, арпанын ак шагынан ботко
лор жасалып, угут, ачыткылар даярдалат.
Буудай
Мен буудаймын, мен нанмын,
Мен жашоомун, мен канмын.
Барктап келген бабаў да,
Кубат болом адамга.
Дыйкандыкты сїйгїлє!
Кызыл кылып їйгїлє!
Буудай нанын тоё жеп,
Жыргап, ырдап жїргїлє!
Саалай Жедигер

Алтын кїз ырлары
Алтын кїздє сапсары,
Араласам бакчаны
Айлана бїт жанданып,
Капыс ырдай баштады.
Токто кєўїл бєлєлї,
Чогуу тыўшап кєрєлї!
Ырда кїз берекеси кандай сїрєттєлгєн?
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Чанактуулар тукумундагы бир жана кєп жылдык єсїм
дїктєргє: буурчак, тєє буурчак (фасоль), жасмык (чечевица),
маш буурчак, соя сымал єсїмдїктєр кирет.

3-сїрєт. Чанактуулар тукуму

Жемиш бактары: алма, алмурут, алча, кара єрїк ж. б.

4-сїрєт. Мємє-жемиштер

Жер-жемиштерге: карагат, кулпунай, дан куурай, кызыл
гат ж. б. кирет.
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Жашылча жемиштерге: картєшкє, сабиз, бадыраў, поми
дор, пияз, капуста, кызылча, укроп, петрушка ж. б.

5-сїрєт. Жашылчалар

Тоют чєптєрїнє: беде, клевер, боз чєп, тоо чєбї ж. б.
кирет.

6-сїрєт. Тоют чєптєрї

1. Айыл чарбасында єстїрїлїїчї єсїмдїктєр кандай тармактарга
бєлїнєєрїн айтып бергиле.
2. Элибизде кїз мезгилинин «Алтын кїз» деп аталышынын себеби эмнеде?
Сєздїк:
С о р т – деген сєздїн бир мааниси с а п а т т у у деген маанини
да тїшїндїрєт.
С е л е к ц и я – тандоо, ылгоо жолу менен єсїмдїктєрдїн жакшы
сортторун чыгаруу жана єстїрїї.
Г е р б а р и й – кургатылган єсїмдїктєрдїн жыйнагы.

Їйдєгїлєрдєн келерки жазда эмнелерди єстїрєрїн билип,
аларды кантип єстїрїї керектигин боюнча маалыматтарды
топтосоўор кийин сєзсїз пайдасы тиет.
Тапшырма:
Жашаган жериўерде єскєн єсїмдїктєрдїн «Технология» предмети боюнча єзїўєргє керектїї маалыматтарын дептерге жазып
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келгиле. Альбомуўарга єзїўєр тандаган єсїмдїктїн сїрєтїн тартып же кесип чаптап, 1-сїрєттє кєрсєтїлгєндєй жарашыктуу гербарийлерди тїзгєнгє їйрєнгїлє.
Сабак учурунда убакыт чектелїї болгондуктан, їйгє барганда
гербарийди жасоо боюнча кошумча маалыматтарды ата-энеўерден
же билгендерден сурап-билип, єз алдыўарча маалымат каражаттарынан же башка булактардан издеп тапканга їйрєнгїлє.

Эмгекти уюштуруунун маданияты жана
санитардык гигиена эрежелери
Кандай гана жумушту аткарбайлы сєзсїз ишти уюшту
руунун маданияты кєўїлдїн борборунда болууга тийиш. Ма
даният, маданияттуу деген сєздєрдїн маанисин кандай тїшї
нєсїўєр?
Маданияттуулук – адамдын адамга карата ийкемдїї ма
милеси, демек, адам ар кандай шартта, тїзїлгєн кырдаалдар
га карата адамдын єзїн-єзї туура алып жїрє билїї адеби бул
маданияттуулук деп аталат. Ошондуктан ар бир адам кай
да жана кандай иште болбосун єзїн-єзї теске сала билиши
зарыл. Ата-бабаларыбыздын бизге мураска калтырып кет

7-сїрєт. Айыл-чарба иштерине арналган шаймандар
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кен жашоо эрежелерине ийкемдїї мамиле кылуу менен аны
єнїктїрїп, сактап, улам кийинки муундарга єткєрїї баар
дыгыбыздын милдетибиз болуп саналат.
Маданияттуулукту єзїбїзгє сиўирїї їчїн кандай ишаракеттерди кылышыбыз зарыл?
Эмгек маданиятын, санитардык гигиена эрежелерин ка
лыптандырууда алгач тємєндє кєрсєтїлгєн эрежелерди сак
ташыбыз керек. Алар:
1) ар бирибиз єзїбїзгє дайындалган жумушчу орунда
иштєє;
2) пландаштырылган жумушту баштоонун алдында иштей
турган жерди, керектелїїчї каражаттарды текшерип алуу;
3) жумуш учурунда иштеген жерди жыйнактуу, таза кар
мап, тыкан болуу;
4) курал-жабдыктарды ыгы менен этият колдонуп, ишке
керектелїїчї каражаттарды їнємдїї пайдалануу;
5) жумуш бїтєєр замат колдонгон каражаттарды алган
жерге коюу, иштеген жерди тазалап, ирээтке келтирїїбїз
зарыл.
Айыл чарба жумуштарына керектелїїчї шаймандар
Айыл чарба жумуштарын аткаруу їчїн їйдє жана мек
тепте сєзсїз ар бир їй-бїлє мїчєлєрїнїн саны жана алардын
курактык єзгєчєлїктєрїнє жараша ар тїрдїї шаймандар ке
рек болот. Тємєнкї силует тїрїндє сїрєттєлгєн шаймандар
менен кайсы мезгилде, кандай жумуштар аткарылаарын ире
ти менен айтып бергиле.

8-сїрєт. Кїрєктїн тїрлєрї
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9-сїрєт. Кетмендин тїрлєрї

10-сїрєт. Айры жана тырмоонун тїрлєрї

11-сїрєт. Суу куйгучтар

12-сїрєт. Тїшїмдї жыйноо їчїн ящиктер жана чакалар
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Жыл ичинде аткарыла турган жумуштарды бир эле
адамга жїктєп коюу туура эмес. Аткарыла турган ишке їйбїлєнїн ар бир мїчєсї колунан келишинче айттырбай би
лип, жардамдашса ал иш ылдам бїтїп, андан тапкан пайда
да берекелїї болот. Аткарылуучу иштин тїрїнє жараша аны
тейлєє їчїн негизинен кїрєк, кетмен, тырмоо, айры жана
башка шаймандар керектелет. Аларды сатып алардан му
рун сєзсїз керектїї маалыматтарды топтоп, сїрєттєн кєрїп
тургандардын ичинен керектїїсїн тандап, андан соў бил
ген адамдар менен кеўешип, єзїўєргє ыўгайлуусун тандап
алганыўар туура болот.
Сїрєттє кєрсєтїлгєн эмгек шаймандардын кайсынысы
силер аткарган иштер їчїн натыйжалуу. Аларды атайы адис
тештирилген дїкєндєрдєн же базарлардан тапса болот. Са
паттуу тандалган шаймандар менен иш алып баруу жеўил,
жагымдуу, эў башкысы – натыйжалуу болот. Эмгек шайман
дары менен иштєєдє сєзсїз тїрдє тартип, техникалык кооп
суздук, гигиенанын эрежелери сакталышы керек.
1. Айыл-чарба жумуштарына арналган шаймандарды санап жана
аларга мїнєздємє бергиле.
2. «Кїндє жыйнаган жер таза эмес, тазалык сакталган жер таза»
деген сєздїн мааниси кандай?

Чындыгында мектепте, їйдє же башка жерде болсун тар
тип, тазалык, иштелїїчї иштин ирээти болгондо гана сєзсїз
аткарылган иш сапаттуу болот. Тескерисинче тартип, таза
лык болбой башаламан аткарылган иштен эч кандай натый
жа болбогонун кєрїп эле жїрсєўєр керек. Билбеген нерсе
лерди єзїм билемге салып уят болгондон кєрє, билгендерден
сурап-билгениўер пайдалуу. Ошондон улам алган билимиўер
кїндєлїк жашоо турмушуўарда натыйжалуу болуусу їчїн
сєзсїз эмгектин тїрдїї тармактары боюнча портфолиолор
ду тїзїп, алдын-ала аткарылуучу ишке тиешелїї сїрєттєр,
ишти аткаруунун їлгїлєрї ж. б. сакталышы керек. Тартын
бай изденип, тїрдїї єнєрлєргє їйрєнсєўєр чоўойгондо сєзсїз
сый-урматка ээ болосуўар.
Сєздїк:
М а д а н и я т т у у л у к – бул ата-бабаларыбыздын кылымдарды карытып, турмуш сыноолорун єткєн, элибиздин жїрїмтурумундагы адеби, эмгекте калыптанган мыкты сапаттары.
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Г и г и е н а – медицинанын, айлана-чєйрєнїн, эмгек шар
тынын адамдын ден соолугуна тийгизген таасирин изилдєєчї
жана калктын турмуш-тиричилик шартына ылайык илимий
негизделген талаптарды иштеп чыгуучу негизги тармагы.
Ошондой эле гигиена – адамдын такай єзгєрїп туруучу тур
муш-тиричилигин камтыган татаал жана ар тараптуу илим.
П о р т ф о л и о – итальян тилинен которгондо «до
кументтерди салуучу баштыкча» дегенди тїшїндїрєт. Ал
эми силер тїзє турган портфолиодо алдын-ала аткарылуучу
ишке тиешелїї баардык нерселер ирээтке келтирилип, сак
талышы керек. Анда эмгектин тармактары боюнча топтолгон
материалдар атайын чєнтєкчєлєрї бар баштыкчага (файлга)
сакталып, улам жаўы маалыматтар менен толукталып, эски
лери иргелип туруусу зарыл.
№ 1-практикалык иши
Эмгекти маданияттуу уюштурууда кандай эрежелерди сактоо
керектигин, эмгектин тармактары боюнча «Технология» предмети боюнча уюштурган дептериўерге негизгилерин жазгыла.
Альбомуўарга темага ылайык сїрєттєрдї чогулткула же сїрєтїн
тарткыла. Турмуш-тиричилигибизге керектїї, маалымат каражаттарынан алынган материалдарды иргеп, негизгилерин портфолиого топтогула. Эмгектин багыттары боюнча тїзїлгєн портфолионун
сырткы мукабасы їлгїдє кєрсєтїлгєн (13-сїрєт).

13-сїрєт. Портфолионун бет ачаар баракчасынын їлгїлєрї

1. Эл ичинде айтылган эмгекке байланышкан дагы кандай макаллакаптарды же накыл сєздєрдї билесиўер?
2. Мисалы, жогоруда айтылган эрежелерди кайсыларын кандай
учурда колдоно турганыўарды айтып бергиле.
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1.2. МОЛ ТЇШЇМ
§ 2. Жер кыртышынын структурасы
Топурактын сапаты канчалык жакшы, жер канчалык се
миз болсо, єсїмдїктєрдїн тїшїмї да ошончолук жогору бо
лот. Ал эми тескерисинче, жер канчалык арык болсо тїшїм
да ошончолук начар болот.
Жер кыртышы – бул жердин їстїнкї катмары. Илимдин
тили менен айтканда органикалык жана органикалык эмес
заттардын аралашмасы деген тїшїнїктї билдирет. Жер кыр
тышы тоо тектеринин кыйрап бузулушунан келип чыккан
майда таштардан (органикалык эмес курамы), єсїмдїктєрдїн
жана жаныбарлардын куураган калдыктарынын чириндиси
нен (органикалык курамы) ж. б. заттардан турарын мурун
ку сабактан билгенсиўер. Демек, топурак тїшїмдїї болушу
їчїн ушул эки курам теў болушу зарыл.
Тоо тектеринин кыйрап бузулушунун негизинде пайда
болгон майда бєлїкчєлєр алгач чачыранды келишет. Бул май
да бєлїкчєлєр жамгырдын же агын суунун басымынын неги
зинде андан ары дагы бєлїнїп, майдаланат. Ал эми ошондой
бєлїкчєлєрдї чачыранды кылбай бири-бири менен бирикти
рип турган нерселер бул органикалык заттар. Мындай зат
тар узакка созулган чирїї процессинин натыйжасында гумус
(кара топурак) пайда болот. Гумус бєлїкчєлєрї жабышкак
келип, жер кыртышынын курамын бириктирип турат. Алар
жер кыртышында сууну кармап турганга да жардам берет.
Эгер жер кыртышын жакшы тїшїнсєўєр єсїмдїктєр кандай

14-сїрєт. Жер кыртыштары
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ча єсєєрїн жана жер кыртышын кантип туура колдонуу ке
ректигин билесиўер. Жер кыртышынын тїзїлїшїнїн кандай
экенин тоо бетин кесип кыялап салынган жолдордон, ошон
дой эле жол четинде казылган чуўкурлар менен суунун жээк
теринен кєрїїгє болот. Тогуз-Торого бараткан жолдогу КараКєє ашуусунун жер кыртышынан кєрїнїштєр (12-сїрєт).
Жер кыртышынын тїзїлїшїн билїї їчїн жерди казуу
керек. Жерди канчалык тереў казган сайын жер кыртышы
нын тїсїнїн жана катмарынын єзгєрїшїн байкайсыўар.
- Жер кыртышынын органикалык заттардан турган эў
їстїнкї катмары адатта сїрєттєн кєргєндєй кара кочкул
тїстє болот. (0дєн 10 смге чейинки тереўдикте).
- Кийинки катмары ачыгыраак тїстє, анча борпоў эмес
жана асылдуулугу тємєнїрєєк (10 смден 30 смге чейин болу
шу мїмкїн);
- Андан ары майда кум, таштар аралашкан жердин тїпкї
теги. Асылдуулугу єтє тємєн (ар кандай тереўдикте);
- Тоо тектїї катуу таштар. Эч кандай тїшїм берїїчїлїгї
жок (ар кандай тереўдикте).
Сєздїк:
О р г а н и к а л ы к курамы – негизги курам;
Г у м у с – кара топурак.
Тапшырма:
Тєрт-беш окуучудан турган топторго бєлїнїп, мектеп бакчасында же башка казууга мїмкїн болгон жерге баргыла. Жерден
тереўдиги 30–40 см чуўкур казып, жер кыртышынын тїзїлїшїн
байкап кєргїлє. Буга чейинки їйрєнгєн билим, ык, кєндїмдєрдї
пайдаланып, єзїўєр казып тажрыйба жїргїзгєн жер кыртышындагы катмарларды єлчєп, А4 форматына ар бир катмардын
єлчємїн белгилегиле. Масштабын форматка ылайыктап кичирейтип, єзїндєй кылып сїрєтїн тартып, ар бир катмарды тїстєр менен боёгула. Эгер мїмкїнчїлїк болсо фотоапарат менен тартып,
сїрєттєрїн чыгарып алсаўар болот. Иликтєє ишиўер бїткєндєн
кийин казылган жерди кайра кєємп коюуну унутпагыла.
1. Топурак негизги кандай катмарлардан турат?
2. Органикалык курамы жана органикалык эмес курамы деп эмнелерди айтабыз?
3. Эмне їчїн топурактын эў їстїнкї катмарынын тїшїм берїї
чїлїгї жогору болот?
4. Гумус деген эмне?
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Тапшырма:
Жер кыртышы жана топурак жєнїндєгї кошумча маалыматтарды топтогула. Мектептен алган билим ыктардын негизинде єзїўдїн
огородуўардагы жердин кыртышын жана топурактын сапатын башкалар менен салыштырып, баамдап билгиле. Алган маалыматтарды дептериўерге жазгыла.

Жер семирткичтер жана кык
Жер семирткичтер топурактын асылдуулугун арттырып,
айыл чарба продукцияларын єндїрїїнїн негизи болуп эсеп
телерин билдиўер. Алар эки топко бєлїнєт: минералдык жана
органикалык. Минералдык жер семирткичтер химиялык за
воддордон иштетилип чыгарылат.
Ал эми органикалык жер семирткичтер жандуу жана
жансыз организмдердин калдыктары болуп эсептелет. Кык –
єсїмдїк їчїн бардык керектїї азык заттарды камтыган бай
органикалык бирикме. Адатта ал малдын кыктарынан пай
да болот. Химиялык жер семирткичтер єсїмдїктєрдї азык
заттар менен камсыз кылат. Бирок, аларда кыкта болгон то
пуракты жакшыртуу жєндємдїїлїгї жок. Кык топуракты
органикалык заттар менен камсыз кылуу менен бирге анда
гы нымдуулукту жана температураны бир калыпта сактап

15-сїрєт. Химиялык заводдордон минералдык
жер семирткичтерди ташып келїї

турууга шарт тїзєт. Азоттук жер семирткичтерди артыкбаш
колдонуу жана топурактын їстїнкї бетиндеги органикалык
заттарды коўторуп жерди єтє эле тереў айдоо, жер кырты
шынын катмарын бузуп, єсїмдїктєрдїн тамырларынын кенен
таралышына жана суунун сиўишине кыйынчылыктарды жа
ратып, жердин бетинде туздардын пайда болушун алып келет.
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1. Жер семирткич деп эмнени айтабыз?
2. Жер семирткичтер кандай группаларга бєлїнєт?
3. Минералдык жана органикалык жер семирткичтерди кайдан
алса болот?
Тапшырма:
Жер семирткичтер боюнча кошумча маалыматтарды топтогула.
Мектепте жасаган тажрыйбаларды єз алдыўарча маалыматы
жокторго кєрсєтїп, тїшїндїрїїдє коопсуздук эрежелери эсиўден
чыгарбагыла.

Компост
Їй алдындагы жашылча бакчанын топурагын керектїї
заттар менен асылдандыруунун оўой жана жєнєкєй ыкмасы.
Компосту даярдоо їчїн атайын ящикти маалымат каражат
тарынан таап, сїрєттє кєрсєтїлгєндєй єлчємдєрїн алып жа
саса болот.
Компост ящигин жасоо:
1. Жыгачтан даярдалган, тєрт бурчтуу тїзїлїштєгї, туу
расы бир же бир жарым чарчы метр, ал эми бийиктиги бир
же бир жарым метр, горизонталдык абалда аралары 1 смден
жайгаштырылган энсиз тактайлардан жасалган ящик;

16-сїрєт. Компост
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2. Жалбырактардан, жерге тїшкєн жемиштерден жана
отоо чєптєрдєн катмар жасагыла. Катмардын калыўдыгы
15 смдей болушу керек;
3. Жалбырактардын їстїнє калыўдыгы 5 смдей болгон
малдын кыгынын катмарын таштагыла;
4. Кыктын їстїнє 3 смдей топурак салгыла;
5. Їймєктїн ар бир катмарынын нымдуулугун байкагы
ла. Зарыл болсо азыраак єлчємдє суу куюп койгула;
6. Катмарлардын калыўдыгы 15 смден кылып, їймєк жа
соону улантып, їстїнє малдын кыгын жана кєп эмес єлчємдє
суу куюп туруу керек;
7. Бир нече кїндєн кийин їймєктїн сыртына колуўарды
койгондо, жылуулукту сезесиўер;
8. Їймєктїн бийиктиги 1,5 метрге жеткенде, 2 см алды
жактагы топурак катмары менен же болбосо катуу жааган
жамгырдын суусу тийбегендей кылып, суу єткєрбєй турган
таар менен їстїн жаап коюу керек;
9. 20 кїндєн кийин чирибей калган заттарды ортосуна
чогултуп, этияттык менен їймєктї оодаргыла. Бул процессти
ай сайын кайталап туруу зарыл.
Эгер жашикче жасоого мїмкїнчїлїк болбосо анда бак
чанын бир бурчуна компост даярдаса болот. Эў негизгиси,
їймєк жасоочу орун суу толуп, каптабагандай жерде болуусу
зарыл.
Компост даярдоо бир нече ай убакытты талап кылган
дыктан алгачкы этабынан тартып эле кєзємєлгє алуу єз
кезегинде чоў жоопкерчиликти талап кылат. Ошондуктан
жазгы айдоо иштерине карата даяр болуусу їчїн компост
жасоону кїз мезгилинде баштоо керек. Кїзїндє отолгон
чєптєрдїн калдыктарын, дарактардын тїшкєн жалбыракта
рын ирээтке келтирїї максатында єрттєп тазалаган учур
ларды кєп эле кєрїп жїрєсїўєр. Їй-жаныбарларынын кы
гын таштанды катары сыртка чыгарган учурларды кєп эле
кездештиребиз. Айрымдарыбыз буга чейин таштанды делген
заттар аркылуу огороддун тїшїмїлїгїн арттырууга болорун
компост жасоо иштерин їйдєгїлєр менен бирге уюштуруу
менен далилдейли.
К о м п о с т – бул гумустун иштелип чыккан продуктусу,
ал жер кыртышынын курамын тємєндєгїдєй шарттарда ба
йытууга жардам берет:
- сєєлжандарды жана башка топурактагы майда орга
низмдердин кєбєйїїсї аркылуу;
- топуракты температурасын мелїїн кармоо менен;
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- нымдуулукту кармап калуу мїмкїнчїлїгїн тїзїї менен;
- жашылчалардын єсїшїнє жана гїлдєшїнє ыўгайлуу
чєйрє тїзєт.
Компост їймєгїнє эмне салынат?
Коўуз, кырк аяк жана сєєлжан сыяктуу курт-кумурскалар
топурактагы органикалык заттар менен азыктанышып, алар
дан гумусту иштеп чыгышат. Бул кичине жандыктар эски
же катып калган жана жыгач єўдєнгєн катуу заттарды на
тыйжалуу майдалай алышпайт. Ошондуктан компостко са
лынуучу єсїмдїктєрдї салуудан мурда кылдаттык менен
майдалап, андан кийин салуу зарыл. Ошондой эле компостко
салынуучу заттарда нымдуулуктун болушу маанилїї. Буга
мисал, жай жана кїз мезгилинде коон-дарбыздын кабыкта
рын майдалап кесип компост даярдоодо колдонуу эў туура.
Компост жасоо їчїн бир кезде тирїї организм болуп кел
ген заттардын бардык тїрїн колдонсо болот. Буларга: жал
бырактар, саман, єсїмдїктєрдїн кесилген бутактары, ашка
надан артып калган тамак-аш калдыктары (эттен башкасы,
ал чымындардын чогулушуна алып келет), малдын кыгын,
жада калса гезиттер менен картондор дагы жарайт. Буларды
майда бєлїкчєлєргє бєлїп салуу – компостун чирїї процес
син тездетет. Эскертїїчї жагдай, ооруга чалдыккан єсїмдїк
заттарын компост їймєгїнє салууга болбойт. Компосту бак
чада пайдалануу силердин бакчаўар їчїн єтє пайдалуу. Ал
жашылча єсїмдїктєрїнїн тїшїмдїїлїгїн жана сапаттуулу
гун жогорулатуу менен жакшы киреше табууга шарт тїзєт.
Тапшырма:
Аткарыла турган иштин маанисин талкуулап, алган билимдин
зарылдыгын тїшїнгєндєн кийин теориялык маалыматтардын
негизинде мектепте эмгекке їйрєтїї («Технология») сабагында
жана їйдє компост даярдоочу ящиктин алгачкы сїрєттєрїн, чиймелерин аткаргыла. Чийме боюнча колдо бар каражаттар менен
ящикти даярдоо боюнча чиймедеги варианттарды тандагыла.
Тандалган, аткарууга мїмкїн болгон чиймелердин негизинде
практикалык иштерди аткаргыла.
Компостту даярдоо боюнча кеўири маалыматтарды Интернет булактарынан алып пайдалангыла.
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II б є л ї м
КУЛИНАРИЯ (ТАМАК-АШ АЗЫКТАРЫН
ИШТЕТЇЇНЇН ТЕХНОЛОГИЯСЫ)
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II б є л ї м. КУЛИНАРИЯ

§ 3. Ашканадагы санитария жана гигиена
Тамак-аш даярдоо жана колдонуу адамдын жашоосу їчїн
маанилїї. Ал адамдардын саламаттыгы жана организмдин
жашоо їчїн кылган аракеттери менен байланышкан. Ошон
дуктан тамак-аш даярдаганда санитарияга жана гигиенага
чоў кєўїл бурулат. Єздїк гигиенанын талаптарын, имарат
тын, иш орундун жана идиш-аяктардын тазалыгын сактап,
таза азыктарды гана пайдаланып сапаттуу, пайдалуу тамак
даярдаса болот.
«Технология» сабагында иштєє їчїн сен санитариянын
жана гигиенанын кандай эрежелерин сакташыў керек? Алар
менен таанышалы:
Ашканадагы санитариянын жана
гигиенанын эрежелери:
1. Ишти баштаардан мурда алжапкыч тагынып, косынка
салынуу керек;
2. Тырмактарды кыска алып, боёк колдонбогула, колду
самындап жуугула;
3. Тамак даярдап жатканда колдоно турган идиштер жана
шаймандар таза болушу керек;
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4. Туурай турган такталарды жана аспаптарды (жашыл
чалар, эт, балык, нан ж. б. їчїн) єз-єзїнчє пайдалануу керек;
5. Даяр (бышкан же куурулган) азыктарды бышырыла
турган азыктар менен аралаш койбогула;
6. Тамак даярдоо їчїн сырткы кєрїнїшї, єўї, жыты, даа
мы боюнча сапаты аныкталган азыктарды гана пайдалангыла;
7. Тамак бышканда аны даярдап жатканда пайдаланган
кашык менен эмес, башка кашык менен салгыла;
8. Азыктарды жана даярдалган тамакты белгилїї мєєнєт
кє чейин гана сактаганга болот;
9. Пайдаланууга даяр азыктарды жабык тїрїндє сакта;
10. Бардык азыктарды муздаткычка жана тоўдургучка
коёрдон мурун тамак-аш їчїн плёнка менен ороп чыккыла;
11. Даяр тамакты муздагандан кийин капкагы бар айнек
же фаянс идишке куюп, андан кийин гана муздаткычка кой
гула;
12. Тамак даярдоо аралыгында жана даярдап бїткєндєн
кийин иштеген орундун тазалыгына кєўїл бургула.
§ 4. Адамдын ден соолугу їчїн тамактын мааниси
Адамдын дене бою нормалдуу єсїшї жана адам жумуш
кылганга жарамдуу болушу їчїн туура тамактануунун маани
си зор. Белок, май, углеводдор сыяктуу адамдын организмине
керектїї жана адамды ток алып жїрїїчї заттар жашылча
ларда, мємє-жемиштерде ун жана ун азыктарында, сїт жана
эт азыктарында камтылган. Бул єсїмдїктєрдєн жана жаны
барлардан алынуучу азыктардын бардыгы адамдын тамакта
нуусунда маанилїї орунду ээлейт. Мындан тышкары, тамакаш азыктарында адамга керектїї витаминдер, минералдык
заттар жана суу бар.
Аш болумдуу азык-тїлїктєр
Белоктор – бул организмдин клеткаларынын жана ткан
дарынын курулуш материалы. Белоктор жумурткада, сїттє
жана сїт азыктарында, этте, балыкта, ошондой эле єсїмдїк
азыктарында – сояда, буудайдын єндїрїлгєн данында, ба
лырларда, чечевицада, ак фасолдо, улпактуу нанда, адыра
та тартылган ундан жасалган макарон азыктарында, кїрєў
кїрїчтє, грек жаўгагында камтылган. Єсїмдїк белоктору
алмаштырылгыс азыктар менен организмди толук камсыз
кыла албайт, ошондуктан адам сєзсїз эт жеши керек. Орга
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17-сїрєт. Белоктору кєп азыктар

низмде белоктун жетишсиздигинен улам адам оор дартка чал
дыгышы мїмкїн. Белок азыктарын сактоонун кайсы ыкма
сы болбосун (тоўдуруу жана эритїї, узакка жылуулук менен
иштетїї, консервалоо) керектїї. Белокту камтыган пайдалуу
накта азыктар – бууга бышкан эт, жаўы кармалган балык,
жумуртка, канаттуунун ак эти, дан жана боб єсїмдїктєрї,
жашылчалар, жемиштер.
Углеводдор – организм їчїн энергияны жеткирїїчїлєрдїн
эў башкысы, булчуўдарыбыздын иштешине жардамчылар

18-сїрєт. Углеводдорду камтыган жашылчалар

болуп эсептелет. Алар жашылча-жемиштерде, балда, акшак
тарда, унда, картошкада, макарон азыктарында камтылган.
Єзгєчє чийки жашылчаларда камтылган углеводдор тамакаштын жакшы сиўишине тїрткї болот.
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19-сїрєт. Жаўгак

Майлар – углеводдор сыяктуу эле энергиянын булагы бо
луп эсептелишет.Майлар жаныбарлардан (каймак май, уйдун
майы, чочконун майы, койдун майы) жана єсїмдїктєрдєн
(кїнкарама майы, зайтун майы, жїгєрї майы, жаўгак майы)
алынат. Майлар тамактын даамын жакшыртат жана ток бо
луу сезимин пайда кылат. Бирок, алар организмден оўойлук
менен чыкпайт, ошондуктан ашкере тойгондо семирїїгє
шарт тїзїлїп, организмде топтоло берет.
Витаминдер – биздин боюбуздун єсїшї, жашоого
жєндємдїїлїгїбїз їчїн керектїї заттар. Алар организмдин
ооруларга каршылык кєрсєтїїсїн арттырат жана анын тону
сун кєтєрєт. Витаминдер жаныбарлардан жана єсїмдїктєрдєн
алынган тамак-аш менен келет.
Минералдык заттар – бир аз санда болсо да тамак-аш
тын бардык тїрїнєн келет. Бардыгы 30дан ашык минералдар
жана микроэлементтер бар, аларсыз организмдин нормалдуу
жашашы мїмкїн эмес.
Суу – жогоруда айтылгандар сыяктуу эле тамак-аштын
маанилїї компоненттеринин бири болуп эсептелет. Ал ор
ганизмге тамак-аштын сиўирилиши, шлактардын (зыяндуу
заттардын) чыгарылышы жана телонун температурасынын
нормалдуу кармалышы їчїн керек. Адамдын организмине
таза суунун келишинин мааниси абдан чоў (20-сїрєт).
Адам тамактануусунда белок, май, углеводдор ж. б. заттар
дын жетиштїї санын кармап туруусу керек. Тамак-аштын саны
жана курамы адамдын жашына жана анын ишмердїїлїгїнє
жараша болот. Бир тїрдїї тамактануу дене бойдун єсїшїндє
жана организмдин функционалдык ишмердигинде зыяндуу
чагылдырылат, ар кандай ооруларды чакырат. Бир калыпта
тамактануунун бузулушу да зыяндуу болуп саналат.
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20-сїрєт. Ичїїгє жарактуу суу

Тамак-аш пайдалуу болсун їчїн аны дайыма бир убакта
жана керектїї санда ичиш керек. Бир кїндє беш ирет тамак
тануу сунушталат: эртеў мененки тамак, экинчи эртеў менен
ки тамак , тїшкї тамак, тїштєн кийинки тамак (полдник),
кечки тамак. Тамактануу адаттары бала кезден калыптанат,
ошондуктан сен эмитен эмне пайдалуу, эмне зыяндуу экенин
билишиў керек.
Туура (рационалдуу) тамактануу эрежелерин тїшїнїшїўє
тамак-аш пирамидасы жардам берет (21-сїрєт).
Пирамиданын негизинде келтирилген азыктарды (нан,
акшак, макарон азыктары) тамактанууга кєп колдонуу ке
рек, ал эми пирамиданын чокусундагы азыктарды (малдын
майы, майлар, таттуулар, газдалган суусундуктар) – чеги ме
нен же таптакыр эле алардан качкан жакшы.
майлар
мал майы

эт, сїт азыктары
балык, жумуртка

мємє-жемиштер

нан, акшактар, макарон азыктары

21-сїрєт. Тамак-аш пирамидасы
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Ал эми сууну кєп ичїї керек, чоўдорго суткасына эки
литрден кем эмес суу ичїї сунушталат. Тамак-аштан алган
энергияны адамдар кыймылдоого, зат алмашууга жумшаса,
балдар боюнун єсїшїнє да жумшашат.
Кесиби: ашпозчу.
Тамак-аш азыктары, белоктор, майлар, углеводдор, витаминдер,
минералдык заттар; тамак-аш пирамидасы, тамактануу режими.
1. Адам эмне їчїн тамактанышы керек?
2. Адам белок, май, углеводдорду кайсы азыктардан алат?
3. Витаминдер эмне їчїн керек?
4. Тамактануу режими деген эмне?
1. Апельсинде, лимондо, сабизде, алмада, нанда, помидордо,
бадыраўда кандай витаминдер бар экендиги жєнїндє маалыматтарды Интернеттен издеп тапкыла.
2. Єзїўдїн тамак-аш пирамидаўды жана анын негизинде кїндїзгї
тамактануу рационўду тїз.

§ 5. Жабдуулар жана аспаптар. Ашканада иштеген
учурдагы коопсуздук техникасы
Ашканада идиштердин топтому болуш керек. Тез, са
паттуу жана ар тїркїн тамактарды даярдаш їчїн ашканада
тємєнкїлєрдїн болушу керек:
• Ар кандай єлчємдєгї жана формадагы мискейлер;
• Чоўдугу боюнча ар тїрдїї кємєчтандардын топтому (эт,
балык, куймак ж. б. їчїн);
• Демдеп бышыруу їчїн тїбї жана капталы калыў казан;
• Духовкада бышыруу їчїн темир табалар жана формалар;
• Микроволновкада даярдоо їчїн атайын идиш.
Чоюндан, дат баспоочу болоттон жасалган идиш, тїбїнє
тарттырбаган каптоосу бар айнек идиш, эмаль менен каптал
ган идиштер болот. Духовкада азыктарды бышырыш їчїн
отко чыдамдуу айнектен же чоподон (керамика) жасалган
идиштер колдонулат (22-сїрєт).
Ашканадагы жумушту жеўилдетиш їчїн ар кандай ас
паптар жана инвентарлар (23-сїрєт): нан, жашылчаларды,
эт, балык кесиш їчїн бир нече тактайлар; бычактардын топ
тому, сїрїп туурагыч (тёрка), їбєлїк, жашылча тазалагыч,
сарымсак жанчкыч; ашкана топтому: кїрєкчє, кашык, деп
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22-сїрєт. Идиш-аяктардын топтому

23-сїрєт. Ашкана инвентарлары

24-сїрєт. Ашкана идиштери

кир, сїзгїч ж. б.; ашкана таразасы, таймер, фольга же бы
шыруу їчїн плёнка мээлей болушу керек.
Бышкан тамакты берїї їчїн фаянс же фарфор идиште
ри – закускалар, пирожкилер їчїн тарелкалар; десерт їчїн
тамак-аш приборлору – бычак, айрылар, кашыктар; чай їчїн
идиштер – чашкалар, чынылар, майда тарелкалар, чай дем
делген чайнек, сїт куйган идиш колдонулат (24-сїрєт).
Ашкана идиштерин пайдаланып бїтєрї менен жууш ке
рек. Тамак кїйїп кеткен болсо аны кырбастан жуугула. Ашка
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на жана чайга тиешелїї идиштердин баарын тамактангандан
кийин дароо жууган жакшы, анткени тамак-аш калдыктары
кургап кетсе, аларды тазалоо їчїн кєп кїч-аракет талап кы
лынат. Кир идиш-аяктар чымындарды жана таракандарды
єзїнє тартарын эстен чыгарбагыла, анткени алар коркунуч
туу ооруларды таркатуучулары болуп саналышат.
Ашканада, їйдє жана мектептин «Технология» кабине
тинде иштеп жатканда коопсуз иштєє эрежелерин сєзсїз ат
каруу керек. Алар сакталбаса кїйїп, бир жерин кесип, же
жаракат алуу ж. б. толук мїмкїн.
Коопсуз иштєє эрежелери:
1. Иштин баарын мугалим уруксат бергенден кийин гана аткар;
2. Электр плитасын, электр ысыткыч приборлорун пайдалан
ган учурда аларды сєзсїз текшерип кєрїї керек, приборду иштет
кенде жана єчїргєндє, вилканы кармаганда колуў кургак болсун;
3. Газ горелкасынын кранын ачканда газ чыгып кетпеш їчїн
газ плитасын пайдаланганда горелкасынын жана крандын карма
гычтарынын бузук эместигин ширеўке кїйгїзїп кєрїп байкагыла;
4. Иштеп жаткан газ плитасын кароосуз калтырбагыла;
5. Тамак жасап жатканда имаратты желдетип туруу керек;
6. Азыктарды майдалоочу тактайда гана кес;
7. Бычак менен кесип жатканда тырмактарыў кєрїнбєш їчїн
сол колуўдун манжаларын бїгїп ал;
8. Сайчу жана кесчї аспаптарды сабын алды жакка кетирип,
мизин тємєн каратып бер. Ошондой эле имараттын ичинде колуўа
курч аспапты кармап баспа;
9. Эт туурагыч менен иштеп жатканда азыкты кичинекей сок
билек менен тїртїп жылдыр;
10. Плитадан ысык идишти туткуч менен кармап чыгар;
11. Кайнап жаткан суюктугу бар же ысык азыгы бар мискей
дин капкагын акырындык менен єзїўдєн ары каратып ач, анткени
буу бетке жана колго карай уруп, кїйгїзїп аласыў;
12. Иш бїткєндєн кийин ысыткыч приборду сєзсїз текшергиле.
Жумуш ордуўду тартипке келтир.
1. Идиш-аякты жууш їчїн эмнеге жумуш орунду туура уюштуруу
керек?
2. Їйїўдє идиш-аякты жууш їчїн кир кетирїїчї кандай каражатты колдоносуў? Тууралуу эмне билесиў?
3. Тамактануу же тамак даярдоо алдында эмне себептен колду
самындап жууш керек?
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2.1. БУТЕРБРОДДОРДУ ЖАНА
ЫСЫК СУУСУНДУКТАРДЫ ДАЯРДОО
§ 6. Бутерброддор
«Бутерброд» сєзї немисчеден орусчага которгондо «май
сыйпалган нан» дегенди билдирет. Бутерброд жєнїндє сєз
кылганда май сыйпалган нан деп эле тїшїнбєш керек: ми
салы, бутерброд колбаса, ветчина, сыр жана башка азык
тар менен дагы жасалат. Бутербродду даярдоо оўой, абдан
ыўгайлуу, даамдуу, сиўимдїї тамактын тїрїнє кирет. Кооз
даярдалган бутерброд кандай гана дасторкон болбосун анын
кєркїн ачат.
Сырткы кєрїнїшї боюнча бутерброддор ачык (жєнєкєй
жана татаал) жана жабык; даярдоо ыкмасы боюнча ысык (эгер
алар жылуулук менен иштетилсе) жана муздак (жылуулук ме
нен иштетилбесе) болот.
Ичине салынган начинкага жараша бутерброддор: эт, ба
лык, куштун эти, сїт азыктары, таттуулар жана жашылча
менен жасалган деп бєлїнєт.
Бутербродду даярдоонун негизин нан (кара буудайдан
жана ак буудайдан нан) тїзєт. Нан їйдє дайыма болот. Элде:
«Нан – бардык нерсенин башаты», «Нан болсо ыр да болот»,
«Нан адамдын маўдай тери», «Нанды жерден сура, аккан
терден сура», «Даны жоктун наны жок, наны жоктун жаны
жок» деген ж. б. макалдар бекеринен жаралган эмес. Нанды

25-сїрєт. Нандын формалары

атайын нан салгычта сакташ керек, анткени жакшы сакта
лат. Бутерброд їчїн нандын калыўдыгын 1,0 смден ашыр
бай, ар кандай формада (тегерек, сїйрї, їч бурчтук, квадрат
ж. б.), кээде кыртышын кесишет (25-сїрєт).
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Ачык эў жєнєкєй бутерброддор – табитке жараша ми
салы май сыйпалган нан, сыр коюлган нан бутерброддору
(26-сїрєт) болуп саналат.

26-сїрєт. Ачык жана жєнєкєй бутерброддор

Жабык бутерброддор – нандын ортосун кесип, начинка
салынган бутерброддор (27-сїрєт). Мындай бутерброддорду
даярдоо їчїн нандын кыртышын кесип салган жакшы, андан
кийин нандын ортолорун кесип, колбаса, балык, сыр ж. б.
азыктарды салыш керек. Жабык бутерброддор адатта катуу
азыктардан жасалат. Мындай бутерброддорду кєбїнчє алыс
жолго чыкканда даярдап алса болот.

27-сїрєт. Жабык бутерброддор

Татаал бутерброддор – бул эки же андан кєп азыктардан
даярдалган бутерброддор (28-сїрєт). Мисалы, май сыйпал
ган нандын бетине шпроттон коюп, лимондун, бадыраўдын
же помидордун кесиктери менен кошумча жасалгалап, кєк
чєптєр менен кооздоп койсо болот.
Ысык бутерброддор даярдоо жана жеген учурда ысыты
лат жана эреже катары ысык тїрїндє берилет (44-сїрєт).
Алардын начинкасы сыр менен даярдалып, бутерброд сыр
эригенге чейин ысытылат. Бутербродду жасалгалоо їчїн ар
кайсы чєптєрдї: петрушканы, салатты, укропту ж. б. пайда
ланышат.
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28-сїрєт. Татаал бутерброддор

Кандай гана бутерброд жасалбасын анын начинкаларын
нандын четинен ашырбай коюу керек. Бутерброддорду жээр
ден 30 мїнєттєн кєп эмес убакытта даярдоо керек. Бутер
бродду ысык чай, кофе, какао ж. б. суусундуктар менен май

29-сїрєт. Ысык бутерброддор

да тарелкага салып, їстїн салфетка менен жаап берїї керек.
Бутерброддордун кайсы тїрї болбосун жашылчаларды теге
рек кесип шакекчелер, кєк чєптїн бутактары, салаттын жал
бырагы ж. б. менен кооздойт.
Даяр бутерброддордун сапатына коюлуучу талаптар:
1. Бутерброддорду тїздєн-тїз берер алдында даярдайт;
2. Бутерброддун курамына кирген азыктар сапаттуу болу
шу керек;
3. Нанды 1,0 – 1,5 сантиметр калыўдыкта кесїї керек;
4. Нан толук тїрдє азыктар менен жабылышы керек;
5. Бутерброддордун даамы, тїсї, жыты пайдаланылган
азыктарга шайкеш келиши керек.
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МУНУ БИЛГЕН КЫЗЫКТУУ!
Нан тууралуу кошумча маалымат
Нан алгачкы жолу 15 000 жылдан да мурда пайда болгон деп
окумуштуулар божомолдошот. Ошол кєптєгєн жылдар мурда биздин
ата-бабаларыбыздын жашоосу оўой болгон эмес. Башкы тїйшїк оокат, тамак табуу болгон. Тамак табуу їчїн адамдар дан єсїмдїктєрїнє
кєўїл бурушкан. Ошол дан єсїмдїгї азыркы буудайдын, кара буудайдын, сулуунун, арпанын тїпкї теги болгон. Байыркы адамдар жерге
тїшкєн дан кайталап бир нече дан берерин, эгер топурак кєпшєк жана
нымдуу болсо дан кєп болорун байкашкан. Кєп жылдар бою данды тамакка чийки тїрїндє пайдаланышкан, анан эки таштын ортосуна коюп
жанчып, дан кылып, бышырганды їйрєнїшкєн. Мына ошентип алгачкы
жаргылчак (тегирмен), ун жана нан пайда болгон.
Адамдар алгач нан суюк ботко тїрїндє даярдашкан. Ушундан улам
азыркы учурда Африканын жана Азиянын айрым єлкєлєрїндє нанды
сорпо тїрїндє дагы колдонушат. Жапайы єскєн буудайдын дандары машагынан кєп эмгек менен ажыратылган. Аларды ажыратыш їчїн байыркы адамдар дагы бир ачылыш жасашкан. Ошол мезгилде адам отту алганды їйрєнїп жана аны тамак даярдоо їчїн колдонгонду їйрєнїшкєн.
Чогулткан дандарды чуўкур казып, ысыган таштын їстїнє коюп ажыратышкан. Ушундан улам єтє ысып кеткен б. а. куурулган данды жанчып,

30-сїрєт. Нан

суу менен аралаштырса, чийки дандан алынган боткого караганда кыйла
даамдуу болорун билишкен. Ушунун єзї нандын экинчи ачылышы болгон. Болжол менен алты жарым – беш миў жыл мурда адам буудай менен арпаны айдаганды жана єстїргєндї їйрєнгєн. Ошол мезгилде кол
тегирменди (жаргылчак), сокуну ойлоп табышкан, алгачкы жолу бышкан
нан жаралган.
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Археологдор дандан ботко жасап жаткан учурда анын бир бєлїгї
ашып тєгїлїп, кызарып, бышып, жыты, табитти ачкан єўї жана даамы менен адамды таў калтырган деп божомолдошот. Ошондо биздин
алыскы ата-бабаларыбыз коюу боткодон лепёшка тїрїндєгї ачытылбаган нанды бышырып калышкан.
Нык кєптїрїлбєгєн отко чалдыккан кїрєў массанын бир їзїмї
азыркы нанды бир аз элестетет, бирок ошондон тарта жер жїзїндє нан
бышыруу келип чыккан. Кийинчерээк адам эбегейсиз эмгеги менен жер
айдоону єздєштїрїп, дан сээп, тїшїмїн жыйнап, андан нан бышырып,
Мекенге ээ болгон. Кєп убакыт єтїп дагы бир таў калтырган керемет
ишке ашкан. Байыркы египеттиктер ачыган камырдан нан жасаганды
їйрєнїшкєн. Камыр даярдаган кул карабай калып єтє ачып кетет, жазадан кутулуш їчїн, ал нан бышырып кєрїїнї чечет. Ал ачыбаган камырдан жасалганга караганда кєбїўкї, кызылыраак, даамдуу болгон.

§ 7. Ысык суусундуктар
Ысык суусундуктарга – чай, кофе жана какао кирет. Бу
лар абдан кеўири таралган суусундуктун бири. Тарыхына
кайрыла турган болсок эки миў жылдан ашат. Чайды адеген
де нерв системасынын жана тамак сиўирїїнїн бузулушун да
рылоо їчїн пайдаланышкан. Бїгїнкї кїндє ал даамы жана
сергитїїчїлїк (чарчоону унуттурат) касиети їчїн бааланат.
Чайды Европага алгачкы жолу XVII кылымда Азиядан
алып келишкен жана чай ичїї коомдо єздєрїн жогору кой
гон адамдардын тобуна таандык болгон кєрсєткїч болуп кет
кен. XIX кылымга чейин тїштїктєгї кєптєгєн єлкєлєр чай
бадалдарын єстїрє баштаганга чейин ушундай болгон.

31-сїрєт. Ысык суусундук – чай
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Чайдын жогорку сортторун кол менен жыйнашат, ант
кени жогорку сорттогу чайды чогултуу учурунда єтє этият
тыкты талап кылат, ошондуктан їрєнїн же ачыла элек жаш
жалбырактардан чогултушат. Чайдын кєптєгєн тїрїнє (ооз
ду куруштуруучу кєк чайдан ооз кууруучу кара чайга чейин)
жараша чайдын жалбырагы ар тїрдїїчє иштетилет.
Чай же эриме кофе даярдоо эў жєнєкєй: аларды абдан
кайнаган суу менен демдєє жеткиликтїї. Бул суусундуктар
ды адатта ысык беришет, ал эми жайкы ысыкта муздаты
лып берилсе абдан жакшы болот. Чай менен кошо кант, бал,
кыям (варенье) берилет, ар ким єз табитине жараша таттуу
кылып ичет (31-сїрєт).
Кофе – тропикалык кофе багынын уругунан (кофе бобу
же даны) алынат, ошондой эле алардан даярдалган жыты жа
гымдуу жана даамдуу суусундук (32-сїрєт) даярдалат.
Кофе багынын Мекени Африка экендиги белгилїї. Кофе
чай сыяктуу эле єзїнїн сергитїїчї касиети аркылуу баа
ланат жана кїндєлїк жашоодо жумушка жарамдуулукту
кєтєрїї, ал эми медициналык максаттарда – кан басымын
кєтєрїї їчїн пайдаланылат. Накта кофе борбордук нерв си

32-сїрєт. Ысык суусундук – кофе

47-сїрєт. Какао дарагынын уругу
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стемине дїїлїктїрїїчї, ошондой эле ашказан секрециясын
активдештирїїчї катары таасир этет. Кофе дан, жанчылган
жана эрип кетме тїрїндє сатылат.
Какао – абдан калориялуу суусундук, ошондуктан аны
суусундук же шоколад тїрїндє балдарга берїї сунушталат.
Мындан тышкары какао чарчоону жана стрессти жок кылат.
Какао порошогу какао дарагынын уругунан (какао-бобов)
алынат. Европага какаону Тїштїк Америкадан алгач 1492жылы Колумб алып келген.
Чєп чайлар – бул чєптєрдїн ширелери, чай сыяктуу эле
даярдалат (48-сїрєт). Чєп чайлар тїсїнїн, жытынын жа
гымдуулугу, дарылык жана тынчтандыруучу касиеттери
менен айырмаланышат. Алар дары єсїмдїктєрдїн курга
тылган жалбырактарынан, гїлдєрїнєн жана мємєлєрїнєн

48-сїрєт. Чєп чай

же алардын уруктарынан даярдалат. Мындан тышкары,
єсїмдїктєрдїн бир нече тїрїн аралаштырып койсо даамдуу
суусундук алынат.
МУНУ БИЛГЕН КЫЗЫКТУУ!
Чай тууралуу кошумча маалымат
Азыркы убакта чай – Жер шарынын бардык булуў-бурчтарында жашаган адамдарга белгилїї. Ал Азияда, Европада, Америкада, Африкада
жана Австралияда кєп ичилет. Ар тїрдїї єлкєлєрдїн жашоочулары чайды даярдоо жана пайдалануу боюнча єз салттарын калыптандырышкан.
Азыркы убакта чай – бїткїл дїйнє жїзїндє адамдардын кєпчїлїгї
ичкен суусундук. Кєпчїлїк адамдар кїнїнє бир чыны чай ичпесе тура
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35-сїрєn. Чай плантациясы

албайт. Миллиондогон адамдар їчїн адатка айланып жана жагымдуу
убакыт єткєрїїнїн негизи катары калыптанып калган. Учурунда бул
кєўїл кєтєрїїчї суусундук тууралуу адамдар билбеген мезгил деле
болгон. Кытайда чай ичїї пайда болгондон баштап азыркы кїнгє чейин
ал узак жана татаал жолдорду басып єткєн. Чайдын ачылышын болжол менен биздин эрага чейинки 2700-жылдарда Кытайда жашаган
кытайлык император жана кытай медицинасынын атасы Шень Нунуга
таандык деп келишет. Ал дары-дармек каражаттары жаатында кеўири
билимге ээ болгон. Чайдын тарыхы тууралуу кытайлыктардын баянына кєўїл бурсак, жумуштан чарчаган Шень Лун от жагып суу кайнатууну чечип, ага кантип бактан жалбырактар тїшїп калганын байкаган
эмес. Кайнаган суусундуктан ичкенден кийин сергектенип, кїч кирип,
денесине жылуулук тараганын сезет. Ошондо улам ал жаўы дары каражатын тапканын билип, изилдеп баштайт. Ушул ачылыштан кийин
кытайлыктар чай єсїмдїгїн жигердїї изилдеп, аны єстїрє башташкан.
Кийинчерээк Кытайда чай сєзї «ча» деп айтылып єзїнїн иероглифин
алат жана ал ортосунда адам жана гїлдїї, жалбырактуу дарак тїрїндє
жасалган. Бул иероглиф адамдын табият менен єз ара шайкештигин
(гармониясын) билдирип турат.
Кытай тєрєсї Чжоу Гонг чай жєнїндє биздин заманга чейинки
«1115-жыл» деген дата коюлган эскертїїсї бар эў байыркы кол жазма
сакталган. Ал бул суусундуктун даамы ачуу экенин, адам аны ичкенде,
ой жїгїртїїсї жакшыраарын, сергек болуп, денеси жеўилдеп, кєрїїсї
ордуна келе баштаганын белгилеген.
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№ 2-практикалык иши
Ысык суусундуктарды даярдоо
Азыктар жана аспаптар: Кайнак суу їчїн чайнек, чай
демделе турган чайнек, кофейник (кофе кайнаткыч), чакан
мискей, чай, майдаланган кофе, какао порошогу, кант, суу,
чыны, электр же газ плитасы.
Ишти аткаруунун тартиби
1-ТАПШЫРМА. Чай демдєє:
1. Чай демделїїчї чайнекти ысыт: бир аз кайнак суудан
куй, кайталап чайкап, сууну тєк;
2. Чай демделїїчї чайнекке кургак чай сал. Чай анча
коюу болбош їчїн ар бир чыныга кургак чайдан толтура бир
чай кашыктан ал;
3. Чай демделїїчї чайнектин їчтєн бирине чейин кайнак
суу куй, капкагын жап, 3–5 мїнєт коё тур (чєптїн маўызы
їчїн – 10 мїнєт);
4. Чай чыкканда їстїнє кайнак суудан кошуп, чынылар
га куй.
2-ТАПШЫРМА. Жанчылган кофеден суусундук даярдоо:
1. Кофейникти ысык суу менен чайкап жылыт;
2. Ысыган кофейникке бир нече кашык жанчылган ко
феден сал. Суусундук жакшы болсун їчїн бир стакан сууга
2 чай кашык кофе салыш керек;
3. Сууну кайнат, кофейникке керектїї єлчємдє кайнак
суу куй. Кофе бир калыпта чыгышы їчїн кашык менен ара
лаштыр, капкагын жаап кайнаганга жеткир;
4. 5 мїнєттєн кийин кофенин негизги бєлїгї тїбїнє чєгєт,
андан кийин столго берїїгє болот.
3-ТАПШЫРМА. Какаону даярдоо:
1. Какао-порошокту чыныга сал (1 стакан суусундукка
1 чай кашык), 1 стаканга 2 чай кашык кант сал, аны какао
менен жакшылап аралаштыр, бир аз кайнак суу же ысык сїт
куюп, жакшылап аралаштыр;
2. Алынган аралашманы чакан мискейге же чємїчкє
куюп, ага ысык сїттї куюп, кол їзбєй аралаштырып, кай
наганга жеткир. Андан кийин оттон алып, чыныларга куй.
Ысык суусундуктарга печенье, сухарь, кекс, пирожный
же бутерброд берилет.
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№ 3-практикалык иши
Бутерброд менен чай ичїїчї столду даярдоо
(5 адамга ылайыкталган)
Азыктар жана аспаптар: тууроочу тактай, бычак, майда
табак, консерва ачуучу бычак, чай кашык, айры, кара нан.
Бутерброддор (ачыгы, жабыгы, ысыгы, муздагы, жєнєкєйї, та
таалы, закускалык); ысык суусундуктар: чай, кофе, какао; чєп чай.
1. Бутербродордун кандай тїрлєрїн билесиў? Алардын бири-биринен кандай айырмасы бар?
2. Бутербродду кантип туура даярдаш керек?
3. Чайдын сортторун эмнеси менен айырмаланышат?
4. Чайды кантип туура демдєє керек?
5. Какао суусундугу эмнеси менен пайдалуу?

2.2. ЖУМУРТКАДАН ЖАСАЛГАН ТАМАКТАР
Жумуртка – жумшак, жагымдуу, даамдуу жана аш болум
дуу тамак-аш азыгы (36-сїрєт). Тооктун жумурткасын сакта

36-сїрєт. Лотокко салынган тооктун жумурткалары

луу мєєнєтїнє жараша: диеталык – сактоо мєєнєтї 7 кїнгє
чейин жана тамак-аш їчїн – сактоо мєєнєтї 7 кїндєн узак
деп бєлїїгє болот. Кир жумурткаларды пайдаланаар алдын
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да жылуу суу менен жууш керек. Єтє кир жумуртканы жум
шак щётка менен сууга жууп же туз менен сїртїї керек.
Кулинардык тамактарды даярдоо їчїн сапаттуу гана жу
муртка колдонулат. Жумуртканын жаўы экендигин бир нече
ыкмалар менен аныктоого болот:
Биринчи ыкма: суусу бар стаканга 1 чоў кашык тузду
эритет да ага жумуртканы салат. Жаўы жумуртка стакандын
тїбїнє чєгїп кетет. Кєпкє чейин сакталган жумуртка туздун
эритмесинде сїзїп калат жана аны камырга эле кошууга бо
лот. Эски жумуртка эритменин їстїндє калкып калат.
Экинчи ыкма: жарыкка салып кароо. Эгер жумуртка
жаўы болсо белогу оўой эле кєрїнєт, ал эми эски болсо сары
сы карарып кєрїнєт.
Жумуртканы тамак катары єзїнчє пайдаланса болот (суу
га бышырып, же кууруп) жана кондитердик тамактарды
(кремдер, камыр), салаттарды, запеканканы, омлетти даярдо
одо колдонулат. Чийки жумуртка (37-сїрєт) бышыра турган

37-сїрєт. Сынган жумуртка

тамактарга (камырга, фаршка ж. б.) кошулат, андай кылбаса
сальмонеллез дартына чалдыгып калуу толук ыктымал.
Жумуртка жумшак бышырган, «баштыгына» бышырган,
катуу кайнатып бышырган болуп бєлїнєт. Жумуртканы
чала бышыруу їчїн 2 мїнєт кайнатуу керек, натыйжада бе
логу жарым жартылай бышат, ал эми сарысы ошол бойдон
калат. «Баштыгына» бышырган жумуртканы 4–5 мїнєт бы
шыруу керек, белогу бышат, сарысы бышпайт. Катуу кай
натып бышырган жумуртканы 7–10 мїнєт бышыруу керек,
белогу да, сарысы да бышат. Кайнатып жатканда жумуртка
агып калбаш їчїн сууга 1 чай кашык туз салуу керек. Жу
муртканы суу 1 сантиметрге жаап турушу керек. Бышкан
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38-сїрєт. Экиге бєлїнгєн бышкан жумуртка

жумуртканын кабыгын оўой аарчыш їчїн бышкандан кийин
дароо муздак сууга 30 секунд салуу керек.
Жумуртканы кантип туура бышыруу керек:
1) бышыруу їчїн чакан мискейди тандап ал;
2) ага суу куй;
3) сууга даярдалган жумуртканы сал;
4) плитканы иштет;
5) суусун кайнаганга жеткир;
6) отту басаўдатып, убакытты карап кой;
Бышырып бїткєндєн кийин жумуртканы муздак сууга
карма.
Жумуртканы кууруу. Жумурткадан мисалы, куурулган
жумуртка (яичница-глазунья) же омлет тамак даярдаса бо
лот. Жуулган жумурткаларды єзїнчє идишке чегип, жакшы
ысыган кємєчтанга жууган май же єсїмдїк майынан куюп
куурат. Куурулган жумуртканы же омлетти гарнир менен да
ярдайт. Ал їчїн бєлїктєргє кесилген азыктарды (колбасаны,
ветчинаны, помидорду, пиязды ж. б.) алдын-ала кємєчтанга
кууруп алат.
Куурулган жумуртканы (яичница-глазуньяны) даярдоо
нун технологиясы. Бул їчїн жумуртканын сарысын бузбай,
кылдаттык менен жарып алат. Ысытылган кємєчтанга жу
муртканы салып, туздап, жай отко белоктору толук бышканга
чейин кармайт. Сарысын чала бышырып, тегерек формасын
сактоо керек. Куурулган жумуртканы кылдат бир табакка
чыгарат. Жашылча жана башка азыктар менен берилет.
Омлетти даярдоонун технологиясы. Бул їчїн жумурт
каны чегип, туз, бир аз суу, сїт же каймак кошуп чалат.
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Бир жумурткага 15 (мл) суюктук (3 чоў кашык) куят. Алын
ган массаны май куюп ысытылган кємєчтанга куюп, отту
чоўойтуп, масса бирдей кызарышы їчїн кємєчтанды акы
рындык менен каккылап же силкилдетип бышырат. Качан
масса коюлана баштаганда бычактын же кїрєкчєнїн жар
дамы менен четтерин ортосуна кайрып, ага сїйрї пирожки
нин формасын берїї керек. Андан кийин табакка їстїн-асты
кылып салат, жуулган май менен їстїн майлап, дароо да
сторконгоо коёт. Омлеттин їстїнє сїрїлгєн сырдан же майда
тууралган кєк чєптєн себелеп койсо да болот.
Жумурткадан даярдалган тамактар жогорку калориялуу
болуп эсептелет. Аларда белок, майлар, витаминдер жана
адамга керектїї минералдык заттар – темир, фосфор, каль
ций, кїкїрт камтылган. Азык заттар белогуна караганда са
рысында кыйла кєп жана аш болумдуулугу жогору болот.
МУНУ БИЛГЕН КЫЗЫКТУУ!
1. Дїйнєдєгї оор жумуртка 454 грамм же тооктун орточо жумурткасынан болжол менен алты эсе оор болгон;
2. Дїйнєдє эў кичине жумуртка – колибринин жумурткасы, ал эми
эў чоў – тєє куштуку (страустуку). Тєє куштун жумурткасын катуу бышырыш їчїн 2 саат керек;

39-сїрєт. Єлчємдєрї боюнча жумурткалардын тїрлєрї

3. Тооктун орточо бир жумурткасынын азыктык бардык касиетин
алуу їчїн кекиликтин беш жумурткасы керек;
4. Дїйнєдєгї ири омлет мадриддик Карлос Фернандез тарабынан
5000 жумурткадан жасалып, салмагы 599 килограммды тїзгєн;
5. Орточо жумуртканын кабыгынын бетинде 1700 єтє майда тешикчелер бар. Алар аркылуу жумуртка жыттарды сиўирип алат. Жумурт43

каны кутуда сактаса алар кєпкє чейин жаўы боюнча тура берет. Жумуртканы сынбас кылгыў келсе, уксус куюлган стаканга салып кой. 2–3
кїндєн кийин аны чыгарып алып, адегенде 15 сантиметр бийиктиктен
ыргытып кєр. Жумуртка сынбасан столдун бетинен єйдє секирет;
6. Тооктун, тєє куштун, єрдєктїн жана ак чардактын жєжєлєрї жумурткадан чыгары менен эле єз алдынча жашап кетишет, анткени алар
жумуртканын кєп сандагы сарысы менен кабыгын жарып чыгышат.
Їкїнїн, тоўкулдактын жана башка сайроочу куштардын балапандарына ата-энесинин камкордугу керектелет;
7. Жумуртка багытындагы тоок бир жылда 250–300 жумуртка берет.
Бир жумуртка тууш їчїн ага 24–26 саат талап кылынат. 30 мїнєттєн ки
йин ал кайрадан баштайт. Падыша альбатросу 79 кїн жумуртка басат.

Жумуртканы иштетїїдєгї эрежелер:
1. Жумуртканы башка тамак-аш азыктарынан бєлєк сактоо ке
рек (муздаткычтын ичинде – атайын идиште);
2. Чийки жумуртканы кармагандан кийин колду самындап
жуугула;
3. Жумурткадан тамак даярдоодон мурда аларды жумшак щёт
ка менен жылуу сууда жууш керек;
4. Жарылган жумуртканы тамак-ашка пайдаланбагыла.

№ 4-практикалык иши
Жумурткадан тамактарды даярдоо
1. Бригаданын мїчєлєрї менен жумурткадан кандай та
мак даярдоону чечкиле. Милдеттериўерди бєлїшкїлє;
2. Тандап алган тамакты даярдоонун технологиялык
ыраатын їйрєнгїлє;
3. Бригадада сенин ролуўа тийиштїї тапшырманы аткар;
4. Тамактын даамын кєр;
5. Даяр тамактын талаптарга ылайык сапатын баала.
Бышырылган жумуртка: жумшак бышырылган, «баштыгына» бышырылган, катуу кайнатып бышырылган; куурулган жумуртка:
яичница-глазунья, омлет.
1. Жумуртканын жарактуулугун кантип аныктайт?
2. Жумурткадан колдонууда кандай эрежелерди сактоо керек?
3. Бышырып жатканда жумуртка сынбаш їчїн эмне кылуу керек?
Интернеттен бил – кайсы канаттуунун жумурткасын жегенге болот, кайсыныкын болбойт. Эмне їчїн?

44

2.3. ЖАШЫЛЧА ЖАНА ЖЕМИШТЕН
ДАЯРДАЛГАН ТАМАКТАР
Адамдын тамактануусунда жашылча жана жемиштерге
єзгєчє орун таандык. Табияттын бул даамдуу жана пайдалуу
тартуусу – жашоого керектїї витаминдердин, минералдык
туздардын, глюкозанын, клетчатканын жана башка аш бо
лумдуу заттардын негизги жабдып туруучусу болуп саналат.
Ошондуктан сенин рационуўда жашылча жана жемиштер
сєзсїз болушу керек.
Жашылча жана жемиштердин дээрлик 95%ы суюк
туктан турат – бул витаминдїї жана минералдык туздары
бар пайдалуу соктор. Суу чирїї процессине кємєкчї болоо
ру белгилїї, ошондуктан жашылча жана жемиштер кєпкє
сакталбайт. Салт боюнча жаўы жашылчалар жана жемиш
тер муздак жана караўгы жайда сакталат (муздаткычтын
тємєнкї чєнтєкчєсїндє же жер тєлєдє).
Базардан же дїкєндєн жашылча жана жемиштерди са
тып алып жатып мємєлєрдє нитраттардын кєп санда кам
тылгандыгы тууралуу коркунучту эстен чыгарбаш керек.
Алар єсїмдїктї азот жер семирткичтери менен азыктанды
руудан келип чыгат. Нитраттар кїнєсканаларда єстїрїлгєн
єсїмдїктєрдє, чала бышкан мємєлєрдє, ошондой эле чоў-чоў
мємєлєрдє топтолушу мїмкїн. Нитраттардын ашык санда
болушу ууланууга алып келет. Ошондой эле автомобиль жол
доруна жакын жерде єстїрїлгєн жашылчалар да коркунуч
жаратат. Алар зыяндуу заттарды – пайдаланып бїткєн газ
дардан чыккан оор металлдарды сиўирип алышат.
Нитраттардын кєбї кабыктын астында, єсїмдїктїн саба
гында, капустанын катуу єзєгїндє, жалбырактардын сабын
да топтолот. Алардын санын азайтуу їчїн тємєнкїлєрдї ат
каруу керек:
1) картошканы, сабизди, бадыраўды, кабачкини ж. б. аар
чуу;
2) капустанын сырткы кабыктарын аарчып, катуу єзєгїн
кесип салуу;
3) жашылчаларды агып жаткан сууда 1 саатка жакын чы
лап коюу;
4) жашылчаларды кууруп же быктырбастан сууга кайна
туу керек, анткени нитраттар сууга єтєт.
Жашылча жана жемиштерден тамак даярдоо алдында
аларды механикалык иштетїїдєн єткєрїї керек. Ал їчїн
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жашылчаларды єлчємї боюнча иргейт; бирдей чоўдуктагы
жашылчалар бир мезгилде бышат, чоўдору кєп тамак жаса
ганда колдонулат;
1) жабышкан топурагынан тазалаш їчїн щётка менен
жууш керек;
2) бычактын же жашылча тазалагычтын жардамы менен
кабыгын аарчыйт;
3) кайрадан сууга жууйт;
4) майда туурайт.
Салаттар
Салат – бул бир тїрдєгї же болбосо ар кандай азыктардын
аралашмасынан турган, майонез чыгы, татымал, каймак,
єсїмдїк майы менен даамына келтирилген муздак тамак.
Салаттарды даярдоо їчїн чийки же бышырылган жа
шылчалар, консерваланган же маринаддалган жемиштер,
мємєлєр, козу карындар ж. б. пайдаланылат. Айрым салат
тарга балык, эт, канаттуунун эти, жумуртка, деўиз азыктары
кошулат.
Алмадан, алмуруттан, апельсинден, банандан, мандарин
ден, жїзїмдєн жана ар тїрдїї мємєлєрдєн абдан даамдуу
мємє салаттары жасалат. Мындай салаттар йогурт, камкай
мак, каймак менен даамына келтирилип, дасторконго коюлат.
Чийки жашылчалардан даярдалган салаттар. Чийки
жашылчалардын бир же бир нече тїрїнїн аралашмасынан
чийки салаттар даярдалат. Мындай салаттарга тузду столго
коёр алдында гана салат, анткени туз алардын согунун кєп
бєлїнїшїнє, аш болумдуу заттардын жоготулушуна тїрткї
болот. Туз салуу менен капустадан, чамгырдан жасалган са
латтар даярдалат, анткени жашылчалар жумшарышы керек.
Чийки жашылчалардан даярдалган салаттар тамак-ашты
сиўдирїїчї соктун иштелип чыгышын жогорулатат жана на
тыйжада табитти жакшыртат.
Салаттарды єзї жасалган азыктар менен эле жасалгалайт.
Жасалгалоо їчїн сулуу жана жылмакай тилинген алманы,
бадыраўды, сабизди, помидорду, ошондой эле салаттын жал
бырагын, петрушканы, укропту, сельдерейди тандашат.
Чийки жашылчалардан (жемиштерден) салат даярдоонун технологиясы. Жашылчаларды (жемиштерди) тандап,
сууга жууйт. Зарылчылыгына жараша аарчыйт, кайра суу
га жууйт. «Чийки жашылчалар» деген маркировкасы бар
тактайдын бетине коюп, курч бычак менен колго туурайт;
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40-сїрєт. Помидор, бадыраў, таттуу
калемпирден даярдалган салат

41-сїрєт. Помидор,
бадыраўдан даярдалган салат

42-сїрєт. Капуста, сабизден даярдалган салат

сїргїчтєн єткєрєт; жашылча кескичтин же ашкана ком
байнынын жардамы менен майдалайт. Туздап, май, майо
нез менен даамына келтирилет. Этияттык менен аралашты
рат, тууралган кєк чєптєр менен жасалгалайт. 40-, 41- жана
42-сїрєттєрдє жашылчалардан даярдалган салаттардын
тїрлєрї берилген.
МУНУ БИЛГЕН КЫЗЫКТУУ!
Помидорлор тууралуу кошумча маалымат
Кара нан, сїт, кефир, балык, банан, шпинат, фасоль, єсїмдїк майы
жана картошка менен катар помидор окумуштуулардын чыгарган корутундулары боюнча адамдын организми їчїн эў керектїї жана пайдалуу заттарды камтыган мыкты азыктардын катарына кирет.
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«Эгер кєўїлїў чєгїўкї болуп турса, помидор жеп кой» – деген кеўеш
кызыктай сезилет, бирок бул абдан
туура кеўеш, анткени помидордо бакыт гормону – серотонин, ошондой эле
тиамин – адамдын организминде серотонинге айлануучу невритке каршы
витамин бар. Ошондуктан помидорлор,
жалпысынан кїлгїн тїстїїлєр, єзгєчє,
нерв системин тынчтандырат. Стресс
учурунда томаттар антидепрессанттар
42-сїрєт. Помидорлор
сыяктуу иштейт. Помидордун калориялуулугу – 100 граммга 22 ккал. Ал эми помидордун курамына кирген
хром тез каныккандыкка єбєлгє тїзєт жана ачкачылыктын чабуулуна
жол бербейт.
Помидорлорду Америка ж. б. єлкєлєрдє узак жылдар бою уулуу
жана тамак їчїн жараксыз деп эсептеп келишкен. Мунун тура эмес экендигин далилдеш їчїн 1820-жылы Салем шаарынын каарман полковниги
Роберт Гиббон Джонсон сот имаратынын тепкичинде туруп, эки миўдей
їйїлгєн элдин кєз алдында бир чака помидор жеген. Ушундан баштап
томаттын популярдуулугу тез єсє баштаган. Италиялыктар томатка помидор деп ат коюшкан, ошондон баштап – сыягы, бул жашылчага болгон
кызыгуулар арткан. «Помидор» дегенди которгондо «алтын алма» деген
маанини билдирет. Томаттар абдан кєп витаминдерди – В1, В2, В3, В6,
В9, Е, бирок алардан да кєп витамин Сны камтыйт.

№ 5-практикалык иши
Чийки жашылчалардан салат даярдоо
1. Бригаданын мїчєлєрї менен чийки жашылчалардан кан
дай тамак даярдоону чечкиле. Милдеттериўерди бєлїшкїлє;
2. Тандап алган тамакты даярдоонун технологиялык
ыраатын їйрєнгїлє;
3. Тамактын даамын кєр;
4. Даярдалган тамактын сапатын баалагыла.
Нитраттар; жашылчаларды механикалык иштетїї; жашылчалардан салаттар; мємєлєрдєн салаттар.
1. Жашылчалардагы нитраттарды азайтуу їчїн эмне кылуу керек?
2. Жашылчаларды механикалык иштетїї дегенди кандай тїшї
нєсїўєр?
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III б є л ї м
ТЕКСТИЛДИК ЖАНА КОЛ ЄНЄРЧЇЛЇК
МАТЕРИАЛДАРДАН БУЮМДАРДЫ ДАЯРДОО
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III б є л ї м. ТЕКСТИЛДИК ЖАНА КОЛ ЄНЄРЧЇЛЇК
МАТЕРИАЛДАРДАН БУЮМДАРДЫ ДАЯРДОО

Бул бєлїм кийимдерди, тиричилик буюмдарын тигїї тех
нологиясы менен тааныштырып, кызыгууўду, фантазияўды,
ойлоп тапкычтыктык шыгыўды, эстетикалык табитиўди жана
чыгармачылык жєндємдїїлїгїўдї арттырат. Єз колуўдан
даярдалган кийим ыўгайлуу, бышык гана болбостон, мїчєўє
жарашып, єзїўдї кубандырып турганы эў маанилїї.
5-класста силер текстилдик материалдардын тїрлєрї жана
єзгєчєлїктєрї менен таанышасыўар; кездемедеги узатасы
нан кеткен жипти жана кездеменин єўїн, ички бетин туура
аныктаганды; кийимдердин ченемин алганды жана чиймесин
чийгенди, андан кийин анын бычуу ыкмасын їйрєнєсїўєр;
кездемени бычканды жана кол менен аткарылуучу жумуш
тарды їйрєнєсїўєр; кийим тигїїчї машинеде єзїўєр їчїн
бир нерсе тиккенге алгачкы аракеттерди жасайсыўар. Буюм
ду жана тетикти нымдуу-жылуулук жолу менен иштеткенди
билесиўер.
Кийим тигїїчї машина менен таанышып, машина
нын механизмдерин жана тїйїндєрїн єз алдыўарчча ажы
рата билгенге їйрєнїп, коопсуз иштєє эрежелери менен
таанышасыўар. Кийин кїнїмдїк жашооўордо, турмуш-тири
чилик машиналарын колдонууда булардын жардамы тиет.
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3.1. МАТЕРИАЛДАРДЫН НЕГИЗДЕРИ
(КЕЗДЕМЕ ЄНДЇРЇЇНЇН ТЕХНОЛОГИЯСЫ)
§ 8 Текстилдик булалар. Єсїмдїк булаларынан
жасалган кездемелердин касиеттери
Бардык текстилдик материалдар булалардан турат. Эгер
де жипти жандырса, ал кыйла ичке жиптерден – булалардан
турганын кєрїїгє болот. Буланын єзгєчєлїктєрї жиптердин
касиетин да аныктайт. Текстилдик булалардын кєбїнчє эки
тобун: табигый жана химиялык (46-сїрєт) тїрлєрїн айырма
лашат.
БУЛА
ХИМИЯЛЫК

ТАБИГЫЙ
Єсџмдџктєрдєн
алынган

Жаныбарлардан алынган

Синтетикалык

Жасалма

46-сїрєт. Текстилдик булалардын классификациясы

Табигый шарттарда
кездешїїчї булалар

Єсїмдїктєрдєн алынган

Зыгыр

Єсїмдїк
сабагы

Пахта

Єсїмдїктєрдїн
їрєнїн жапкан
тїктїї ичке
кылдар

ТАБИГЫЙ БУЛА

Жаныбарлардан алынган

Жибек

Гусеница
бєлїп чыгарган
ичке жип

Жїн

Жаныбарлардын денесинин
тїгї (жїнї)

47-сїрєт. Табигый булалардын классификациясы
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Табигый булалар єсїмдїктєрдєн жана жаныбарлардан
алынган булалар деп бєлїнєт. Єсїмдїктєрдєн алынган була
лар пахтадан жана зыгырдан иштетилип чыгат. Жаныбар
лардан алынган булалар жибек кєпєлєгїнїн пилласынан,
койдун, эчкинин, тєєнїн жїндєрїнєн алынат (47-сїрєт).
Мындай жиптерден жылуу кийимдер жасалат.
Химиялык булаларды єндїрїштїк жол менен иштети
лип: жыгачтан – вискоза (жасалма жибек) буласын; не
фтини, газды, кємїрдї иштеткен продуктылардан – ка
прон, лавсан ж. б. (булар тууралуу жогорку класстардан
билесиўер) алынат.
5-класстан єсїмдїктєрдєн алынган табигый булалар менен
таанышасыўар. Єсїмдїктєрдїн булаларын жана андан кезде
мелерди єндїрїї їчїн кєбїнчє пахта жана зыгыр єсїмдїктєрї
колдонулат. Єсїмдїк булалары чалкандан, кара куурайдан,
кендирден, жуттан да алынат, бирок бул єсїмдїктєр сырьё
катары текстилдик єндїрїштє кыйла сейрек колдонулат.
Пахта – узундугу 1 метрден ашкан бир жылдык бир
тїптїї єсїмдїк. Єсїп жетилгенден кийин пахтанын жеми
ши – урук кутусу – ачылат. Кутусунун ичинде була менен
капталган уругу болот. Пахтанын буласы ак тїстє, їлпїлдєк,
кыска, жумшак, ичке болот. Андан пахта-кагаз жиптерин
жана кездемелерди жасашат. Андан сырткары, пахтанын
їрєнїнєн май, жаныбарлардын тоюту їчїн жмых алынат.
Баалуу касиеттери їчїн пахтаны «ак алтын» деп аташат.
Пахтанын Мекени – Индия болуп эсептелет. Єсїмдїк 30 гра
дустан жогору ысыкты жана єтє нымдуулукту сїйєт.
Зыгыр – бийиктиги 1 метрге жетпеген бир жылдык
єсїмдїк. Анын сабагынын кабыгындагы буладан кездеме жа
салат. Алар жылмакай, узун, тїз, катуу жана жоон болот.
Зыгыр кезедемелер єзїнє гана мїнєздїї жылтырактыкка ээ
болуп, тїсї боз, мына ошондуктан зыгырды тїндїк жибеги
деп аташат.
Табигый єсїмдїк булаларыннан жасалган
кездемелердин касиеттери
Пахта кездемелери анча-мынча бодуракай жана жыл
тырак эмес, жиби бирдей жоондукта болот. Таза пахтадан
жасалган кездемелер бырышчаак, бирок, жакшы їтїктєлєт.
Кесилген жерлерде жиптери ыдырабайт. Пахтадан жасалган
материалдар жеўил жана жумшак жана жылуулукту берет.
Нымды жакшы жутат, бат кургайт, абаны жакшы єткєрєт,
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жакшы жуулат жана жогорку температураны кармайт.
Ошондуктан ич кийимдер, шейшептер жана дасторкондор,
сїлгїлєр ж. б. буюмдар тигилет. Пахтадан жасалган кезде
мелер кыйла бышык, аркагы боюнча кыйла чоюлса, эриши
боюнча аз эле чоюлат. Жууганда алар эриши боюнча кирип
кетиши мїмкїн.
Пахта кездемелеринин тїрлєрї:
Чыт (ситец) – жайкы кєйнєктєр, сарафандар, халаттар,
ич кийимдер їчїн болотнайдай токулган жеўил кездеме.
Батист – блузка, жайкы кєйнєктєр, ич кийимдер їчїн
болтнайдай токулган абдан жука, жумшак кездеме.
Момосуй (фланель) – балдардын кышкы киймдери, эр
кектердин жылуу кєйнєктєрї, їйдє кийилїїчї халаттар
їчїн токулган, эки бети тїктїї жумшак кездеме.
Жинсы кездемеси – тиричиликке жана єнєр жайга ар
налып, тыгыз пахтадан саржалык чырмалышып токулган
кездеме.
Чийбаркыт (вельвет) – жол-жол кыры бар тїктїї кезде
ме, сырткы кийимдерди тигїї їчїн колдонулат.
Зыгыр кездемелеринин тїрлєрї:
Зыгыр болотнайы – болотнайдай чырмалышып токул
ган ар кандай жоондуктагы жана тїстєгї кездемелердин тобу,
жайкы кийимдерди жана ич кийимдерди жасоодо колдонулат.
Зыгыр батисти – жупжука, тымызын тунук зыгыр бо
лотнайы, ич кийимдерди жана жеўил кийимдерди даярдоодо
колдонулат.
Холст – жоон буладан турган зыгыр кездеме, техника
лык колдонууга багытталган.
Парусина – атайын кийимдер їчїн болотнайдай чырма
лышып токулган одуракай (мїшєк) кездеме.
№ 6-практикалык иш
Кездеменин тїрїн аныктоо
Материалдар жана аспаптар: ар кандай пахта жана зыгыр
кездемелердин їлгїлєрї, кайчы, лупа.
ТАПШЫРМА: Кийим даярдаган учурда пахта жана зы
гыр кездемелерди айырмалай билиш керек. Мугалим сунуш
таган їлгїлєр боюнча кездеменин тїрлєрїн аныкта (2 табл).
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Зыгыр жана пахта кездемелеринини негизги белгилери
1-таблица

Белгилери
Сырткы
кєрїнїшї
боюнча
Сыйпалап
кєрїї
Айрып
кєрїї

Зыгыр кездеме
Бети жылмакай, жылтырак,
жиби жоон, калыўдыгы бирдей эмес
Катуу, оор, муздак

Пахта кездеме
Бети бодуракай, жылтырабайт, жиби ичке,
калыўдыгы бирдей.
Жумшак, жеўил, жылуу

Бышык, кыйынчылык менен
Оўой айрылат, айрылайрылат. Айрылган жеринде ган жеринде їлпїлдєк
тїз булалардын тобу кєрїнєт булалар кєрїнєт

Ишти аткаруу тартиби:
1. Кездемелердин їлгїлєрїн кара. Сырткы кєрїнїшї
боюнча жана кармалап кєрїп зыгыр жана пахта кездемелерин
аныкта. Ар бир їлгїдєн, бир жиптен бєлїп ал. Аларды кезе
ги менен їз. Їзїндї кандай кєрїнєт, карагыла (лупа аркылуу
карасаў жакшы). Їлгїлєргє жана жумушчу дептериўдеги та
блицага белгилерди кой;
2. Ар бир їлгїнї бир аз кесип, кездемени айрып кєр.
Зыгыр жана пахта кездемелерин бекемдиги боюнча аныкта.
Жыйынтык чыгар;
3. Алжапкыч даярдоо їчїн єзїў тандаган кездемени не
гиздегенге аракеттенгиле. Сен їчїн бул кездеменин кайсы
касиеттери єзгєчє маанилїї болуп эсептелет жана эмне їчїн?
Зыгыр жана пахта кездемелери; кездеменин тїрлєрї.
1. Тигїїчї материалдар эмнеден турат?
2. Эмне їчїн зыгыр кездемелер пахта кездемелерине караганда
бышыгыраак келет?
3. Эмне їчїн зыгыр кездемелер пахта кездемелерине караганда
кєбїрєєк кїбїлїп тїшєт?

§ 9. Кездеме єндїрїїнїн технологиясы
Тигилген буюмдарды долбоорлоо жана даярдоодо мате
риалдарды туура тандоо абдан маанилїї. Кийимдерди жасоо
до кєпчїлїк учурда текстилдик материалдар – жиптер жана
кездемелер (текстиль) колдонулат (48-сїрєт).
Кездеме – бул эриш жана аркак жиптеринин чырмалы
шы. Кездеменин жээги менен кеткен жип эриш жиби, туура
сынан кеткен жиби аркак деп аталат. Жип негизинен жыл
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48-сїрєт. Кездеменин тїрлєрї

макай, ичке, жоондугу боюнча бирдей, кыл сыяктуу чоюлуп,
катуу жана бышык болот. Катуу чойгондо їн чыгат. Эриш
жибинен улам кездеменин узундугун аныкташат. Эриш жи
би-жумшак. Жоон, жоондугу боюнча бирдей эмес, ийилчээк,
жумшак келет. Аркак жибинен улам кездеменин туурасын
аныкташат. Кездеменин жээги боюнча кєбїрєєк жайгашып,
тыгыз токулгандыктан чети деп аталат. Кездеменин чети
жиптердин чачырап кетишинен жана кездеменин чоюлушу
нан сактап турат. Кездеменин бир четинен эки четине чейин
ки аралыкты кездеменин эни деп аташат.
Аларды єндїрїї – їч этаптан: ийрїї, токуу жана жасал
галоодон турган татаал процесс.
Ийрїї (жип ийрїї) – бул узун жипти (ийрилген жипти)
кыска булалардан чыйратуу жолу менен алуу процесси. Ийрїї
фабрикасына була ныкталган (пресстелген) таўгак тїрїндє
келет. Алар атайын машиналарда иштетїїнїн тємєнкїдєй
бир нече баскычтарынан єткєрїлєт:
1) була тытылгандан (жумшартылгандан) кийин бир ка
лыпта аралаштырылат. Курамындагы кошундулардан арыл
гандан кийин боз кендирди алышат;
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2) боз кендирди тарап жана була массасын тасма (лента)
тїрїнє келтирип чоюшат;
3) була массасын андан ары кєбїрєєк чоюп, чыйралтып,
даяр жипти (ийрилген жипти) чыгырыкка (жип тїрїлїїчї
чєлмєккє) тїрїшєт.
Ийрїї єндїрїшїндєгї негизги кесип ээси – ийрїїчї адис
болуп саналат. Бул адис бир эле убакытта кєп ийикти тейлей
алат. Иштєє учурунда ийрїїчї адис жиптин їзїлїшїн оўой
жол менен жана тез калыбына келтирет, чыгырыгын жана
чєлмєгїн алмаштырат, жабдууларды тейлейт.
Токуу – ийрилген жиптен кездеме алуу процесси. Даяр
жиптер цехке келип тїшєт, токуу станокторунда андан кез
деме жасап чыгарылат.
Токуу станогун бойлой бекем жана жылмакай эриш (не
гизги) жиптер керилет. Чєлмєккє анча бышык эмес жана
тїктїї аркак (туурасынан жайгашкан) жиптер тїрїлєт. Аркак жиптери эриш жиптери менен туурасынан кеткен багыт
та чырмалышат.
Токуу станогу иштеген учурда эриш жиптеринин аралары
атайын аспаптын жардамы менен ачылат. Алардын ортосун
да кєзєнєк пайда болуп, ал кєзєнєк аркылуу єрмєк чєлмєк
аркак жипти жолдойт. Чєлмєк кайра артка кайтканда жип
їзїлбєйт. Даяр кездеменин кырында узата жээк пайда болот.
Єз ара чырмалышып, эриш жана аркак жиптеринен єр
мєктїн сїрєттєрї пайда болот. Абдан кеўири таралган єрмєк
чырмалыштар – болотнайлык, саржалык, сатиндик. Токуу
єндїрїшїнїн негизги кесип ээси – токуучу. Ал бир эле уба
кытта 48ден 64кє чейинки автоматтык токуу станогун тей
лейт. Станок токтоп калган учурда токуучу їзїлгєн жиптер
ди улаштырып, кездеменин сапатын кєзємєлдєйт.
Кездемени жасалгалоо – кездемеге белгилїї сырткы тїрдї
жана єўдї берїї болуп саналат. Токуу станогунан алынган
кездеме одуракай кездеме деп аталат. Ал кєрксїз, катуу бо
луп, сууну начар сиўирет. Кийинчерээк ал бир катар жасал
галоо процессинен єткєрїлєт.
Агартуу – кездемеге апакай тїс берїї. Апакай тїс берил
ген кездеме агартылган деп аталат.
Боёо – кандайдыр бир єўгє боёочу заттар кошуп, кездеме
ни боёо. Боёо процессине тушуккан кездеме жылма боёлгон
(же тїрсїз кездеме) деп аталат.
Басып чыгаруу (басуу) – агартылган же тїрсїз кездемеге
сїрєт тїшїрїї. Мындай кездеме тїр салынган кездеме деп
аталат.
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Эриш жиптин багытын аныктоо
Тигилїїчї буюмдарды бычканда анын деталдарынын фор
масынын бузулушуна жана кыйшайып кетишине жол бербєє
їчїн кездемедеги эриш жибин аныктап жана анын багытын
эске алуу керек. Кездемедеги эриш жипти аныктоонун негиз
ги белгилерин карайбыз:
1) эриш жип ар дайым кездеменин жээги менен жїрєт;
2) кездемени чойгондо эриш жиптер аркак жиптерге ка
раганда азыраак чоюлат;
3) эриш жиптер жылмакай, ичке жана бекем, ал эми аркак
жиптер жоонураак келип, тїктїї жана анча бекем болбойт.
Кездеменин єўїн аныктоо
Кездеменин єўї жана ички бети болот. Кийимдерди даяр
доо їчїн аларды айырмалаганды билиш керек. Кездеменин
єўїн ички бетинен айырмалоочу негизги белгилерди карай
лы:
1) тїр салынган кездемелерде басылган сїрєт єў жагында
кыйла даана чыгат;
2) кездемелердин єўїндєгї кемчиликтери – тїйїндєр,
топчулук, илмектер азыраак, себеби алар атайын ички бети
не чыгарылат;
3) саржалык чырмалышкан кездемелердин єўїндєгї диа
гоналдык жол-жол кыры сол жак ылдыйкы бурчтан оў жак
жогорку бурчту карай кетет;
4) сатиндик чырмалышкан кездемелердин єўї жылмакай,
жалтырак, ал эми ички бети тунук эмес, кїўїртїрєєк болот.
№ 7-практикалык иш
Кездемедеги эриш жиптин багытын аныктоо
Материалдар жана жабдуулар: квадрат тїрїндєгї кезде
менин эки їлгїсї (жээги бар жана жээги жок), жоон ийне,
лупа, бор жана калем.
Ишти аткаруунун тартиби:
1. Жээги бар їлгїгє бор (калем) менен эриш жиптин ба
гытын кєрсєткєн жебени тарт.
2. Ушул эле їлгїнї адегенде узунунан, андан кийин туу
расынан чойгула. Кайсы учурда кездеме азыраак чоюлганын
аныктап, бул багытты кєрсєткєн жебени бор менен тарткыла
(жебелер дал келиши керек). Жыйынтык чыгаргыла.
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3. Экинчи їлгїнї адегенде узунунан, андан кийин туура
сынан чойгула. Кездеме кайсы багытта азыраак чоюлганын
аныктап, ал багытты кєрсєткєн жебени бор менен тарткыла;
4. Экинчи їлгїдєн ийненин жардамы менен жебени бой
логон (1-жип) жана жебеге туурасынан кеткен жипти (2-жип)
тартып чыгаргыла. Бул жиптерди лупа аркылуу карагыла.
Сырткы кебетесине карап кайсынысы ичкерээк жана жылма
кай (кайсынысы – жоонураак жана тїктїї) экенин аныкта
гыла. 1-жипти жана 2-жипти їзїп байкагыла. Алардын кай
сынысы бышыгыраак? Жыйынтык чыгаргыла.
№ 8-практикалык иш
Кездеменин єўїн жана ички бетин аныктоо
Материалдар жана аспаптар: агартылган, жылмакай
боёлгон жана тїр салынган кездемелердин їлгїлєрї, лупа.
Ишти аткаруунун тартиби:
1. Тїр салынган кездеменин їлгїсїн тандап, карагыла.
Кайсы жагындагы сїрєт кыйла даана экенин аныктагыла;
2 Їлгїлєрдєн агартылган жана жылмакай боёлгон кезде
мелерди тандап алгыла. Кєўїл коюп карап, кездеменин ар
бир тарабындагы тїйїндєрдїн жана тїктєрдїн санын салыш
тыргыла. Алардын єўїн аныктагыла.
3. Кездеменин їлгїлєрїнєн бети жалтырак кездемени
тандап, анын єўїн тапкыла.
4. Тємєндє берилген 1-таблицаны колдонуп, їлгїлєрдї
жумушчу дептерге чаптагыла.
1-таблица

Кездеменин єўї
Тїр салынган кездеме
Жылмакай боёлгон кездеме

Кездеменин ички бети
Тїр салынган кездеме
Жылмакай боёлгон кездеме

Кесиптер: ийрїїчї; токуучу.
Чєлмєк, эриш (негизги), аркак (туурасы); токуунун сїрєтї; ийрїїчї,
токуучу; болотнайлык, саржалык, сатиндик, атластык чырмалыштар; агартуу, боёо, басып чыгаруу.
1. Ийрїї жана токуу иштеринин айырмасы кандай?
2. Кездеменин єўїн кантип айырмалоого болот?
3. Кездемедеги эриш жиптин багытын аныктоо эмне їчїн маанилїї?
4. Тїр салынган кездеменин токулган кездемеден айырмасы
кандай?
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2.2. КОЛ ЭМГЕК
§ 10. Кол эмгеги їчїн аспаптар жана шаймандар.
Кол эмгек учурундагы коопсуздук техникасы
Кол менен тигїї иштери їчїн кээ бир атайын каражат
тар жана жабдуулар керек. Кол менен иштєєчї аспаптарга
ийнелер, оймок, кайчы, сантиметрдик тасма кирет. Шайман
дарга – тєєнєгїчтєр, тєєнєгїчтєр їчїн жаздыкча же магнит
карматкычтары, кийим тигїїчїлєрдїн бору, казыкчалар,
сызгычтар, сєккїчтєр ж. б. кирет. Бардык шаймандар єз
тартиби менен сакталышы керек, себеби аткарылып жаткан
иштин сапаты алардын абалына жараша болот.
Кол менен тигїїчї ийнелер – бир чети тукул, экинчи
чети учталган металл стержень (єзєкчє), кол эмгегин аткаруу
їчїн негизги шайман (49-сїрєт). Тукул учунда жип саптала
турган тешикчеси бар. Ийне тїз, жылмакай, дат баспаган

49-сїрєт. Кол менен тигїїчї ийнелердин тїрлєрї

жана карарган тактары болбош керек, металлды єгєгєндє
пайда болгон чамынды кабырчыксыз сїйрї кєзї, анын
єлчємї тийиштїї жипти саптоого ылайык болушу керек.
Ийнелер узундугу, диаметри, буюмдун тїрїнє, иштетилїїчї
кездемеге жана аткарылуучу операциянын мїнєзїнє жараша
ар тїрдїї болот.
Оймок ийнени кездемеге тїрткєн учурда манжаны са
йып алуудан сактоого арналат (50-сїрєт). Оймокту оў кол
дун ортонунун єлчємїнє (жоондугуна) ылайыктап тандашат.
Оймок туюк жана тїбї ачык жасалат. Анын каптал бетинде
ийненин тайгаланышына жол бербеген жана кездемени теш
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кенде ийнеге таканчык берїїчї, шахмат тартибинде жайгаш
тырылган чуўкурчалар бар.

50-сїрєт. Оймоктун тїрлєрї

Кайчылар бычуу, кийимдердин деталдарын кесїї жана
жиптердин учун кыркуу їчїн колдонулат. Кайчылардын
миздери жылмакай, жакшы жылмаланган, чамынды кабыр
чыксыз болушу керек. Аткарган иштин мїнєзїнє жана мате
риалдардын калыўдыгына жараша кайчыларды номурлары
боюнча тандашат (51-сїрєт).

51-сїрєт. Кайчылардын тїрлєрї

Сантиметрдик тасма – узундугу 150 см болгон жана
бїткїл узундугу боюнча сантиметрдик жана миллиметрдик
бєлїкчєлєр тїшїрїлгєн жумшак резина сиўдирилген тасма
(52-сїрєт). Адамдын тулку боюн, бычуу жана буюмдарды
ишетїї учурунда кездемелерди жана деталдарды єлчєє їчїн

52-сїрєт. Сантиметрдик тасма
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колдонулат. Иштєє учурунда тасма узарып кетет, ошондук
тан аны катуу сызгыч боюнча мезгили менен текшерип туруу
керек. Ченемди алууну жана бычууну бир эле сантиметрдик
тасма менен жїргїзїї керек.
Тигїїчїнїн тєєнєгїчтєрї – кийимдерди тєєнєє, кон
структивдик сызыктарды тактоо, сызыктарды бир деталдан
башкага которуу, машиналык иштерди аткаруу їчїн колдо
нулат (53-сїрєт).

53-сїрєт. Тигїїчїнїн тєєнєгїчтєрї

Тигїїчїнїн бору – лекаланы жээктєє, конструктивдик
сызыктарды тїшїрїї, чактап кєрїї учурунда текшерїї белги
лерди жана шарттуу белги салганда колдонулат. Ал єлчємї 7
сантиметрге чейин болгон їч бурчтук, тєрт бурчтук жана теге
рете пресстелген плитка тїрїндє, ошондой эле материалдарды
бычуу їчїн маркер жана калем тїрїндє чыгарылат (54-сїрєт).

54-сїрєт. Тигїїчїнїн бору

Сызгычтарды, чийме бурчтугун, лекаланы киймдердин
деталдарынын чиймесин тїзїїдє, ошондой эле кийим буюм
дарын бычууда жана даярдоодо колдонулат (55-cїрєт).
61

55-сїрєт. Бычмачынын сызгычы, чийме бурчтугу

Кол эмгегинде коопсуз иштєє эрежелери:
1. Кайчыны столдун їстїнє єзїўдїн оў жагыўа кой. Алар
дын мизи жабылып, ары карап турушу керек;
2. Кайчыны бергенде жабылган миз жагынан кармоо,
б. а. шакекчелери алды жагында болушу керек;
3. Кайчыны столдон бийик кєтєрбєгїлє жана аны менен
шилтебе;
4. Кайчынын курч жагын єйдє кєтєрїп кармаба;
5. Кайчыны белгилїї жерде сакта;
6. Жумушчу їстєлдє кайчыны ачык калтырба;
7. Ийне – курч курал, ийнени колдонууда кылдат болуу
керек;
8. Ийнени белгилїї жерде сакта;
9. Ийне жоготууга жол бербеш керек;
10. Ийнени оозго албаш керек, аны ич кийимге, кєйнєккє
ж. б. сайбаш керек;
11. Сынган ийнени мугалимге тапшыр;
12. Тигип жатканда оймок кий;
13. Иш башталарда тєєнєгїчтєрдїн дат баскандарын жана
жарабагандарын таштандыга санап салып кой;
14. Иш учурунда тєєнєгїчтєр атайын кутучада же ийне
сактагычта сакталышы керек;
15. Тєєнєгїчтї оозго албаш керек, кийимге сайбаш керек;
16. Иш бїткєндє тєєнєгїчтєрдї санап, тїгєлдєш керек.
62

Аспаптар жана шаймандар: кол менен тигїїчї ийнелер, оймоктор, кайчылар, сантиметрдик тасма, тигїїчїнїн тєєнєгїчтєрї,
тигїїчїнїн бору, сызгыч, чийме бурчтуктары.
1. Колго кабып тигїї учурунда эмне їчїн оймок керек?
2. Кайчы менен иштєєдєгї коопсуздук эрежелери кандай?
3. Кол менен тигїїчї ийне менен иштєєдєгї коопсуздук эрежелери кандай?

§ 11. Кабып тигїї, кайып тигїї, тигиш тууралуу негизги
тїшїнїктєр. Кол эмгегин аткарууга карата коюлган
талаптар. Кол эмгегинин тїрлєрї
Кездемеден бычылып алынган деталдарды тигїїчї жип
тин жардамында бириктирїїнїн негизги ыкмасы (56-сїрєт).

56-сїрєт. Тигїїчї жиптер

Материалдарды жиптердин жардамы менен бириктирген
де ийне дайыма кайталанып туруучу жумуш аткарат: ийне
кездемени эки жолу тешет, жипти сїйрєйт жана артынан
кабып тигїїнї калтырат. Биринин артынан бири жол сал
ган бир нече кабып тигїї кайып тигїї деп аталат. Эки кат
же бир нече катталган материалды бириктирген кайып тигїї
тигиш деп аталат.
Бардык кайып тигїїлєр тегиз, алардын арасындагы ара
лык тышкы бетинен да, ички бетинен да бирдей болушу ке
рек. Кабып тигїїнїн узундугу материалдын калыўдыгына
жана тїрїнє жараша болот.
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Кол эмгегин аткарууга карата талаптар
Кол эмгегин аткарууда тємєнкїдєй талаптар коюлат:
1. Бычып жатканда кездемеге тїшїрїлгєн бордун сызы
гынын калыўдыгы 1,0 миллиметрден ашпашы керек;
2. Кескич менен сызыкты которгондо анын дєўгєлєкчєсї
бордун сызыгынын ортосунан єтїшї керек;
3. Деталдарды убактылуу бириктирген жиптерди сууруп
алуу їчїн кєктєлгєн тигишти кайчы менен ар бирин 10–15
сантиметрден кийин кесип, жиптердин учтарын тартып алуу
керек.
4. Пахта жана зыгыр кездемелерден кийимдерди тигїїдє
№ 50–80 пахта жиптери колдонулат;
5. Туруктуу арналыштагы тигиштерди аткарганда мате
риалдын тїсїндєй жиптер колдонулат;
6. Ийнелердин номурлары кездемелердин калыўдыгына
жана аткарылуучу операциялардын мїнєзїнє жараша болот;
7. Тигиштин жыштыгы аткарылып жаткан иштин мїнє
зїнє жараша болушу керек.
Кол эмгегинин тїрлєрї
Тигїї буюмдарын жасоонун айрым операциялары тигїї
машиналары (машиналык операциялар), айрымдары – кол
менен (кол эмгеги) аткарылат. Кол менен тигїї иштери кабып
тигїїнї жана кайып тигїїнї колдонуп, ийне менен аткары
лат, алар убактылуу же туруктуу болушу мїмкїн. Сапаттуу
машиналык тигишти алуу жана чактап кєрїї їчїн убактылуу кайып тигїї аркылуу тигилїїчї буюмдун бїктєлгєн че
тин бекитет, деталдарды єз ара бириктирет. Кийинчерээк бул
тигиштер сєгїлєт. Кол менен туруктуу кабып тигїї аркылуу
топчуларды жана илмектерди тигишет. Кол менен туруктуу кабып тигїї аркылуу тигилїїчї буюмдун тємєн жагы
тигилет, жасалгалоо иштери жїргїзїлєт.
Деталдарды убактылуу бириктирїї – кєктєє деп аталат
(57-сїрєт). Тигїї буюмдарын кєктєє їчїн алардын сырткы
беттерин ичин кєздєй бїктєп, тєєнєгїчтєр менен тигиш
тин сызыгы боюнча кєктєйт. Тїз кол менен кабып тигїї
жїргїзєт, белгиленген тигиштин сызыгынан деталдын ке
синдисин кєздєй 1 миллиметр кемитип, кєктєлгєн тигиштер
кийинки машиналык кабып тигїї тигишинин астында кал
багандай аткарылат. Тигиштин башын жана аягын эки-їч
кыска кабып тигїї менен бир орунда бекитет.
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а) аткаруу схемасы

б) їлгї

57-сїрєт. Деталдарды тєєнєє

Бїктєлгєн четин убактылуу бекитїї – ачык жана жа
бык тиликтерди кєктєє. Биринчи учурда – бїгїш белгилен
ген сызык боюнча так єткєндєй кылып, деталдын бїгїшїнє
коюлган аралыкты ички бетине бїктєп, кол менен тїз ка
бып тигїї максатка ылайык. Тиликтин башын жана аягын
эки-їч кыска тигиштер менен бир орунда бекитїї керек
(58-сїрєт). Экинчисинде – бїгїш белгиленген сызык боюн
ча так єткєндєй кылып, деталдын бїгїлїшїнє коюлган ара
лыкты ички бетине бїктєп, тєєнєгїчтєрдї сайып коюу керек.
Кол менен тїз кабылган тигишти бїгїшкє жакын жїргїзїп,
тиликти дагы бир жолу бїктєгєн туура. Тєєнєгїчтєрдї сайып
бекитип, бїктємдїн эни деталдын бїткїл узундугу боюнча

58-сїрєт. Ачык тиликти кєктєє
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бирдей болушу керек. Кол менен кабылган тигишти экинчи
бїктємгє жакын єткєрїї (59-сїрєт) зарыл.

а) їлгї

б) їлгї

59- а, б сїрєт. Жабык тиликти кєктєє

Кескен жерди ыдырап кетїїдєн сактоо їчїн – ороо колдо
нулат (60-сїрєт). Тигїї буюму ички бетинен кылдат кєрїнїшї
їчїн бардык кескен жерлерин жасалгалап чыгуу керек, б. а.

а) аткаруу схемасы

б) їлгї
60-а, б сїрєт. Кесилген жерди тордоп тигїї
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кескен жерди колго кыйгач жана илмек кабып тигїї менен
ороп тигїї керек. Муну солдон оўго карай, жипти катуу тарт
пай кескен жерди кабып тигїї менен алкак салуу оўтойлуу.
№ 9-практикалык иш
Кол эмгегинин їлгїлєрїн даярдоо
Материалдар жана аспаптар: мугалим берген єлчєм
боюнча ак тџстєгџ майда сџрєттєрџ бар кездемеден даярдалган
џлгџлєр, сызгыч, тигџџчџнџн борлору, кайчылар, тєєнєгџчтєр.
ТАПШЫРМА. Кол эмгегинин їлгїлєрїн аткаруу:
1. Кездеменин їлгїлєрїнїн четтерин кыйгач жана илмек
кабуу менен тордоп тик. Тигиштин эни жана кабуунун узун
дугу – 4–5 миллиметр;
2. Кездеменин їлгїсїнїн четтерин бир жолу кайрып
кєктє, тигиштин эни – 8 миллиметр;
3. Кездеменин їлгїсїнїн четтерин эки жолу кайрып
кєктє, тигиштин эни – 3 миллиметр;
Жип менен бириктирїї; кабуу, кайып тигїї, тигиш; тордоп тигїї,
тєєнєє, кєктєє.
1. Деталдардын кесилген жерлерин эмне їчїн тордоп тигишет?
2. Тєєнєє операциясы кєктєє операциясынан эмнеси менен
айырмаланат?
3. Тигиш кайып тигїїдєн эмнеси менен айырмаланат?
4. Кол эмгеги машиналык иштен эмнеси менен айырмаланат?
5. Убактылуу жана туруктуу кол менен кайып тигїїлєр эмнеси менен айырмаланышат?
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2.3. КИЙИМ ТИГЇЇЧЇ МАШИНА.
МАШИНА ТИГИШТЕРИ
§ 12. Кийим тигїїчї машинанын тїзїлїшї
менен таанышуу. Кийим тигїїчї машинада коопсуз
иштєєнїн эрежелери
Тигїїчї машина – тигїїчї буюмдарды даярдоо їчїн
негизги технологиялык жабдуу. Тигїїчї машиналарда бут
менен (61-сїрєт, а); кол менен (61-сїрєт, б); электр менен
кыймылга келтирїїчї тїзїлїштїн жардамы аркылуу маши
нанын жумушчу бєлїгї кыймылга келтирилет (61-сїрєт, в).

а) бут менен иштєєчї тигїїчї машина

б) кол менен иштєєчї
тигїїчї машина

в) электр менен иштєєчї
тигїїчї машина

61-сїрєт. Тигїїчї машинанын тїрлєрї
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3

4

19

5

6

2

7

16

8

17
1

9
10

15

14

13

12

11

17-сїрєт. Тигїїчї машинанын негизги тїйїндєрї

1. Материалды жылдыргыч;
2. Жипти багыттагыч;
3. Тїргїчтї тартуучу тїйїн
4. Катушканын стержень;
5. Тїргїч;
6. Маховик;
7. Тигиштин узундугун жєнгє салуучу рычаг;
8. Кайтарым (артка) берїїчї рычаг;
9. Тигиштин узундугун жєндєгїч;

10. Рукав;
11. Платформа;
12. Жип багыттагыч;
13. Жылдыруучу пластина;
14. Чєлмєк тїзїлїшї;
15. Басып туруучу таман;
16. Жип тарткыч;
17. Жогорку жипти тарткыч;
18. Зигзагдын туткасы;
19. Тигишти тандагыч;

Тигїїчї машинаны ишке даярдоо
Тигїїчї машинада иштєє їчїн тємєнкїлєрдї аткаруу ке
рек:
1) Шнурдун жардамы менен машинага педалды кошуп
байланыштыруу керек (63-сїрєт);
2) Машинага тармактык шнурду кошуп, экинчи учун
электр розеткасына сайып байланыштыруу керек. Педалдын
жардамы менен тигїїнїн ылдамдыгын жєнгє салууга болот.
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Педалды канчалык катуу тепсеў, тигїїчї машина ошончо
лук бат иштейт.
Машинада тигїїдєн мурда чыгырыкка (шпулькага) жип
ти тїрїп, ылдыйкы жана жогорку жиптерди саптап алуу ке
рек. 64- жана 65-сїрєттєрдє машинаны ишке даярдоо ыкма
лары кєрсєтїлгєн.
Тигїї машинасы менен иш
тєєдєн мурун чєлмєккє жипти
тїрїп алып, жогорку жана тє
мєнкї жиптерди кийирїї керек.
Жогорку жипти кийирїїнїн
этаптары (63-сїрєт):
1 - жип багыттагыч;
2, 4 - жогорку жиптин
тартылуусун жєндєгїч:
3 - компенсациялоо
пружинасы;
5 - жип тарткыч;
6 - тємєнкї жип багыттагыч;
7 - жип багыттагытын
кайырмагы;
8 - ийненин кєзємєгї.

63-сїрєт. Жогорку жипти кийирїї

3

1

2

4

64-сїрєт. Жипти чыгырыкка тїрїї, ылдыйкы жипти кийирїї
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Турмуш-тиричилик машиналарынын жаўы моделдеринде
жогорку жипти саптоо схемалары кєрсєтїлгєн.

1
2

4

3
5
6
7

а) тигїїчї машинадагы сїрєтї

б) чоўойтулган кєрїнїшї

65-сїрєт. Жогорку жипти саптоо

Машинаны жумушчу орунга жарык сол тарабынан тий
гендей кылып орнотуу керек.
Силер тигип жаткан буюм иш учурунда їстєлдє эркин
жайгашуусу їчїн бардык ашыкча буюмдарды алып, кийим
тигїїчї машинанын ийне турган сол тарабынан орунду бо
шотуу керек.
Тигїїчї машина менен иштєєнїн коопсуздук эрежелери
1. Машинага отургучтун бїт аянтын ээлеп отуруу керек. Отур
гуч ийненин каршысына коюлушу керек.
2. Тигїїчї машинада ишти баштоо алдында чачты артка бай
лап, кийимдерди топчулоо керек.
3. Жумушчу їстєлдєн кереги жок буюмдарды алып коюу керек.
4. Иштеп жаткан адам менен машинанын аралыгы 15 санти
метр болушу шарт.
5. Иш учурунда машинанын кыймылдуу жана айлануу
бєлїктєрїнє жакын эўкейбеш керек.
6. Кыймылдагы ийнеге манжаларды жакындатпаш керек.
7. Калыўыраак тигишке жеткенде машинанын ылдамдыгын
акырындатуу керек.
8. Кїйїк жана тїтїн жыттанса вилканы токтон ажыраткыла.
9. Иштеп бїткєндєн кийин машинаны єчїрїп, кездеменин ке
синдисин алдына тєшєп, ийнени жана таманды тїшїрїї зарыл.
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Турмуш-тиричиликтеги тигїїчї машиналар: кол менен иштєєчї,
бут менен иштєєчї, электр менен иштєєчї; тигїїчї машинанын
негизги тїйїндєрї.
1. Тигїїчї машина эмнеге керектелет?
2. Турмуш-тиричиликтеги тигїїчї машиналардын кандай тїрлєрї
бар?
3. Алар бири-биринен эмнеси менен айырмаланышат?
4. Электр менен иштєєчї машина менен иштегенде эмгекти коргоо боюнча эрежелерди айтып бергиле.
5. Эмнеге бул эрежелерди сактоо керек?
Интернеттин жардамы менен тигїїчї машиналардын тарыхы
тууралуу маалыматтарды тапкыла.

§ 13. Машина тигиштери. Машина менен
иш аткарууга коюлуучу талаптар
Текстилдик материалдардын тетиктерин белгилїї абалда
бїктєп, жип менен кайып тигип бириктиргенде тигиш пайда
болот.
Тигиштин сырткы кєрїнїшїн жана конструкциясын тан
доо тигилїїчї буюмга, тигиштин арналышына жана матери
алга жараша болот. Тигиштин конструкциясын мїнєздєєчї
негизги параметрлер болуп тємєнкїлєр эсептелет: тигишти
кеўитїї – тигиштен бириктирилїїчї деталдардын тилигине
чейинки аралык; тигиштен бїктєлгєн тиликке чейинки ара
лык; тигиштердин ортосундагы аралык.
Тигишти аткаруунун сапаты техникалык шарттардын:
тигиштин энинин, тигиштин санынын жана алардын орто
сундагы аралыктын, тигиштердин жыштыгынын, тепчим
дердин тигиштеги тартылышынын, жиптин жана ийненин
номурунун сакталышына жараша болот.
Арналышына жана деталдардын тигишке карата жай
гашуусуна жараша тигиштерди тємєнкїчє айырмалашат:
бириктирїїчї, четки жана жасалгалоочу (66-сїрєт).
МАШИНА ТИГИШТЕРИ

1. Бириктирџџчџ тигиш

2. Четки тигиш

3. Жасалгалоочу тигиш

66-сїрєт. Машина тигиштеринин тїрлєрї
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Бириктирїїчї тигиштерде буюмдун деталдары тигиш
тин эки жагы боюнча жатат. Четки тигиштер деталдын же
тиликтин четтерин жасалгалоо їчїн колдонулат. Деталдары
тигиштин эки жагынан орун алат. Жасалгалоочу тигиштер
тетиктерди жана буюмдарды бїтїндєй жасалгалоо їчїн ар
налат.
5-класста бириктирїїчї (кайрылган тигиштер) (67-сїрєт)
жана четки тигиштерди (бїктєлгєн тигиштер) (68-сїрєт) тик
кенди їйрєнєсїўєр.
БИРИКТИРҮҮЧҮ ТИГИШТЕР
(КАЙРЫЛГАН ТИГИШТЕР)

Эки жагына кайрылып џтџктєлџџчџ
кайрылган тигиш

Бир жагына кайрылып џтџктєлџџчџ
кайрылган тигиш

67-сїрєт. Бириктирїїчї тигиштердин тїрлєрї
ЧЕТКИ ТИГИШТЕР
(бүктөлгөн тигиштер)
(БЏКТЄЛГЄН ТИГИШТЕР)

Ачык кесик менен бџктєлгєн тигиш

Жабык кесик менен бџктєлгєн тигиш

68-сїрєт. Четки тигиштердин тїрлєрї

Бириктирїїчї тигиштер тигилїїчї буюмдун деталдарын
бириктирип бекитет. Бул учурда деталдары тигиштин эки та
рабына жайгашат. Булардын кеўири таралганы – кайрылган
тигиш. Аны каптал, ийин жана тигїї буюмдарынын детал
дарынын башка тиликтерин бириктирїї їчїн колдонушат.
Нымдуу-жылуулук жолу менен иштетїїнї тїрїнє жараша
айырмалашат:
- эки жагына кайрылып їтїктєлїїчї кайрылган тигиш – тигиштин эни (коё берилиши) ар кандай багытта жай
гаштырылып жана їтїктєлгєн (69-сїрєт).
Тигишти аткаруунун технологиялык этаптары: Детал
дарды ички беттери менен бириктире бїктєп, тилигин теўде
жана берилген тапшырмага жараша 0,5–1,5 сантиметр ара
лыкта кайрып тигїї тигишин сал (69-а, сїрєт). Тигиштин
энин жайып, їтїктє (69-б, сїрєт).
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а)

б)

69-а, б сїрєт. Бир жагына кайрылып їтїктєлїїчї кайрылган тигиш

- бир жагына каратылып їтїктєлїїчї кайрылган тигиш – тигиштин эни (коё берилиши) бир багытта жайгашып,
їтїктєлгєн (70-сїрєт).
Тигишти аткаруунун технологиялык этаптары: детал
дарды ички беттери менен бириктире бїктєп, тилигин теўде
жана берилген тапшырмага жараша 0,5–1,5 сантиметр ара
лыкта кайрып тигїї тигишин сал (70-а, сїрєт). Тигиштин
эндерин бир жагына жайып, їтїктє (70-б, сїрєт).

70- а, б сїрєт. Бир жагына жайлган тигиш

Четки тигиштерди деталдын кесиктерин ыдырап кетїїдєн
сактоо же аларды жасалгалоо їчїн колдонулат. Бул тигиш
терди аткарууда деталь тигиштин бир тарабы боюнча жай
гашат. Бїктєлгєн тигиш – четки тигиштердин ичинен эў
кеўири таралганы болуп саналат. Аны буюмдун кесиктерин
иштетїї їчїн колдонушат. Бїктєлгєн тигиштин тємєнкїдєй
тїрлєрї болот:
- ачык кесик менен бїктєлгєн тигиш – кесикти бир жолу
бїктєп тигїї;
- жабык кесик менен бїктєлгєн тигиш – кесикти эки
жолу бїктєп тигїї (71-сїрєт).
Тигиш тигїїнїн технологиялык этаптары: тапшырма
га жараша деталдын четтерин 0,3–1,0 сантиметрче бїгїп,
їтїктєє керек, андан кийин экинчи ирет 0,4–4,0 сантиметрче
бїгїп їтїктєйт же кєктєйт жана акыркы этабында – бирин
чи бїккєндєн 0,1–0,2 сантиметр аралыктан тигиш салат.
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25-сїрєт. Жабык кесик менен бїктєлгєн тигиш

№ 10-практикалык иш
Машина тигиштеринин їлгїлєрїн даярдоо
Жабдуулар, материалдар жана шаймандар: тигїїчї ма
шина, майда сїрєт тїшїрїлгєн ак чыт, тєєнєгїч, сызгыч,
тигїїчїнїн бору, кайчы, 13×4 сантиметр жана 13×6 санти
метр єлчємїндєгї кийим їлгїлєрї, жиптер, їтїктєєчї так
тай, їтїк.
Ишти аткаруунун тартиби:
1-ТАПШЫРМА. Кайрылган тигиштин їлгїлєрїн даярдоо:
1. Кездемени єўїн ич жагына каратып, эки каттап бїктє;
2. 13×4 сантиметр болгон тєрт деталдын їлгїсїн узунунан
кеткен бир жагы боюнча тигиштин энин 15 миллиметр кы
лып бычып ал;
3. Деталдарды экиден бєл. Ар бир жупта эки деталдын
ички беттерине бычылган їлгї сызыктарын кєчїр;
4. Бычылган деталдын ар бир тїгєйїнїн четтерин кєктє;
5. Даана тигиш сызыгы боюнча бекитип алып, деталдар
дын ар бир жубун тигїї керек;
6.Їлгїлєрдїн бириндеги тигишти бириктирип їтїктєп,
андан кийин ажыратып їтїктє;
7. Башка їлгїдєгї тигишти бириктирип їтїктєп, кийин
ажыратып їтїктє, артынан кайра їтїктє.
2-ТАПШЫРМА. Ачык кесиктїї бїктєлгєн тигиштин їл
гїсїн даярдоо:
1. Кездемени єўїн жогору каратып, бир катынан жай;
2. 13×4 сантиметр болгон деталды їлгїнїн узунунан кет
кен бир жагы боюнча тигиштин энин 15 мм кылып бычып ал;
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3. Бычманын сызыгын деталдын ички бетине кєчїр;
4. Ачык кесиндинин жээгин кєктє;
5. Бїктємдєн 1 сантиметр аралыкта машина тигишин
жїргїз;
6. Їлгїнї їтїктє.
3-ТАПШЫРМА. Жабык кесик менен бїктєлгєн тигиштин їлгїсїн даярдоо:
1. Кездемени єўїн тємєн каратып бир катынан жай;
2. 13×6 сантиметр болгон деталды їлгїнїн узунунан кет
кен бир жагы боюнча тигиштин энин 3 сантиметр кылып
бычып ал;
3. Жабык кесиктїї деталдын четтерин кєктє;
4. Ички бїктємдєн 1 миллиметр аралыктан машина ти
гишин жїргїз;
5. Їлгїнї їтїктє.
Бириктирїїчї, жээктєєчї, жасалгалоочу тигиштер; эки жагына
кайрылып їтїктєлїїчї кайрылган тигиш, бир жагына кайрылып
їтїктєлїїчї кайрылган тигиш, ачык кесик менен бїктєлгєн тигиш,
жабык кесик менен бїктєлгєн тигиш.
1. Кайрылган тигиштер эмнеге колдонулат?
2. Бїктєлгєн тигиштер эмнеге колдонулат?
3. Жасалгалоочу тигиштер эмнеге колдонулат?

§ 14. Кездемелерди нымдуу-жылуулук жолу менен
иштетїї. Їтїк менен коопсуз иштєєнїн эрежелери
Тигилген буюмдар тыкан, ал эми анын деталдары каала
гандай формага жана кєрїнїшкє ээ болушу їчїн тигип жаткан
учурда нымдуу-жылуулук жолу менен иштетїї жїргїзїлєт.
Нымдуу-жылуулук жолу менен иштетїї атайын жабдуулар
дын: їтїк, їтїктєєчї такта ж. б. куралдардын жардамы ме
нен аткарылат (72-сїрєт). Кийим тигїїчї фабрикаларда бул
їчїн ныктоочу (пресстєєчї) жабдуулар, буу-аба манекендери
колдонулат.
Пахта, кагаз жана зыгыр кездемелер абдан ысытылган
жылуулукту жєнгє салгычы бар электр їтїгї жана кездеме
ни буулап-нымдагыч менен їтїктєлєт. Жылуулукту жєнгє
салгычтын жардамы менен їтїктїн таманын кездемелердин
ушул тїрї їчїн туура келген ысытуу температурасына коюш
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а)

б)

в)
27 сїрєт. Нымдуу-жылуулук жолу менен иштетїї їчїн жабдуу:
а - їтїк; б - пульверизатор; в - їтїктєє їчїн такта

керек. Їтїктїн буулап-нымдагычы їтїктєє учурунда кезде
мени нымдап турат.
Їтїктєєчї тактанын бети тегиз жана жумшак болуп,
таза алмаштырып турма жабуусу, ошондой эле электр шну
рун карматкычы болушу керек.
Проутюжильник – бул їтїктєлїп жаткан деталдын бетин
кїйїп же саргарып калуудан сактоочу апакай пахта кагаз же
зыгыр кездеменин єєнї.
Пульверизатор їтїктєє учурунда материалды бїркїї ме
нен нымдап туруу їчїн арналган тїзїлїш.
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Нымдуу жылуулук иштерин аткаруу эрежелери:
1. Нымдуу-жылуулук жолу менен иштетїїнїн алдында їтїктє
лїїчї кездеменин єєнїн сынап кєрїї сунушталат;
2. Нымдуу-жылуулук жолу менен иштетїїнїн алдында буюм
да калган борду тазалап, їтїктїн таманын чийилип жана кездеме
де изи калбас їчїн тєєнєгїчтї алып коюу керек;
3. Ным толук бойдон бууланганга чейин ар бир тигїї операция
сынан кийин нымдуу-жылуулук жолу менен иштетїї жїргїзїлєт;
4. Нымдуу жылуулук жолу менен буюмду иштетїїдє матери
алдын кирип кетишинен жана бырышуусунан сак болуу керек;
5. Иштеткенден кийин формасы єзгєрїп калбасын їчїн їтїк
тєлгєн деталды же буюмду толук муздатуу керек.
Нымдуу-жылуулук жолу менен иштетїїнїн негизги операция
лары:
Ысык їтїк менен бастырып коюу (приутюживание). Деталды
же тигилген буюмду їтїктєєчї тактага жайгаштырып, тигишти,
бїктєлїштї же деталдын четтеринин калыўдыгын кичирейтїї
їчїн ысык їтїк менен бастырып коюу.
Ысык їтїк менен бекемдєє (разутюживание). Тигилген буюм
дун тигишке калтырылган энин карама каршы жагына бїктєп,
ошол абалды ысык їтїк менен бекемдєє.
Ысык їтїк менен таптоо (заутюживание). Тигилген буюмдун
тигишинин энин же деталдын четтерин бир жакка жаткырып жана
ошол абалды ысык їтїк менен бекемдеп таптоо.

№ 11-практикалык иш
Нымдуу-жылуулук иштерин жїргїзїї
Жабдуулар, материалдар жана аспаптар: єткєн сабак
тарда жасалган машина иштеринин їлгїлєрї, їтїктєй тур
ган тактай, їтїк
Ишти аткаруунун тартиби:
1-ТАПШЫРМА: «Тигиштин їлгїсїн ысык їтїк менен
бастыруунун їлгїсї»
Тигишти алгач машинанын тигиштери тарабынан, андан
кийин тигиштерди эки тарапка жаткырып, тигишти бойлой
їтїк менен бастыруу керек.
2-ТАПШЫРМА: «Тигиштин їлгїсїн ысык їтїк менен
таптоо»
Тигишти алгач машина менен тигилген тарабын ысык
їтїк менен таптап, андан кийин тигиштерди эки тарапка
жаткырып, тигишти бойлой ысык їтїк менен таптоо керек,
андан кийин аларды бир тарапка жаткырып, тигиштерди
ысык їтїк менен таптайт.
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МУНУ БИЛГЕН КЫЗЫКТУУ!
Кошумча маалымат
Эў биринчи їтїк качан алынгандыгы жєнїндєгї суроого жооп берїї
кыйын, буюмдарыбызды їтїктєє учурунда бул тууралуу эч ким деле
ойлонбойт. Айрымдар биринчи їтїктїн тарыхы кездемеден кийимдерди тиккен учурдан башталган деп эсептешет.
Бирок байыртадан эле теринин бырышын кетирїї їчїн адамдар
мамонттун атайын жылмаланган сєєгїн колдонушкан. Буга археологдордун маалыматтары кїбє болот. XVI кылымда Европада шейшеп
ж. б. їтїктєєдє темирден жасалган ысык такталарды бырыштарды жазуу їчїн колдонушкан. Буюмдардын бырыштарын кетирїї їчїн ысык
суу толтурулган айнек шарды же темир кружкаларды колдонушкан.
Алгачкы темир їтїк кийинчерээк гана єзгєчє кєўїл бурууну талап
кылган бантиктер, рюшкалар, бїгїштєр кеўири таралгандан кийин келип чыккан. Ал кездеги тїзїлїштєр абдан кымбат болгон. Оюу чиймелер менен абдан кооздолгон аларды конок келгенде самоор менен
бирге кєрсєтмєгє коюшкан. Їйїндє їтїгї бар болсо, ал кожоюндун
жыргалдуу жашоосун жана байлыгын белгилеген.
Россияда їтїктї XVIII кылымда Демидов заводдорунда жасай башташкан. Усталар ойлоп тапкан алгачкы прибор иштээр алдында металл
жаздык ысытылып, анан кєўдєй їтїктїн ичине салынып, їтїк ысытылган. Кємїр їтїк да олуттуу ийгиликтерди багындырган: аны иштетээрде
тулкусуна бекитилген капкагын ачып, кїйїп жаткан ысык кємїрдї салып
ысытышчу. Бул їтїк абдан оор болгон.
XIX кылымда Германиянын усталары жасаган алгачкы спирт їтїгї
пайда болгон. Алар їтїктїн тулкусуна кїйгєндє бир аз жылуулукту бєлїп
чыгаруучу спирт куюла турган кичинекей темир банканы орнотушкан.
Россияда мындай їтїк колдоого алынган эмес, анткени баасы кымбат,
б. а. 10 рубль болгон. Ошол мезгилде Москвада батирде жашоо їчїн
5 рубль тєлєнсє кадимки чоюн їтїктїн наркы 1 рубль болгон.

73-сїрєт. Темир їтїктєр
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75 сїрєт. Электр їтїктєрї

74 сїрєт. Спирт їтїгї

Спирт менен иштеген їтїк менен катар эле газ менен иштеген їтїк
чакан заводдордо чыгарыла баштаган. Анын ичинде отуну бар бачок
менен туташтырылган горелка болгон. Їтїктїн капкагында желдеткич
насос орнотулуп, їтїктєє їчїн ачкыч менен иштетилїїчї. Иштээр алдында бачокту, андан желдеткич айдаган бууну ысытышкан. Кийинки
кадам – кїйгїзїп анан їтїктєє болчу.
Электрдин келиши менен бул маселе чечилген. Чоў жетишкендиктин бири болуп жылуулукту жєнгє салгычтын жана їтїктєє учурунда
кездемени нымдап туруу їчїн ар кандай конструкциядагы нымдагычтардын (ал тургай суу куюлган резина грушасынын) пайда болушу
эсептелет.
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Їтїк менен коопсуз иштєє эрежелери:
1. Иш башталганга чейин їтїктїн, электр шнурунун жана вил
канын иштешин текшер, жылуулукту жєнгє салгычты керектїї
бєлїккє кой;
2. Їтїктєп жатканда їтїктї кургак колуў менен єчїрїп жана
кїйгїз, вилканы пластмасса тулкусунан карма;
3. Їтїктї койгучуна кой, шнуру їтїктїн таманына тийбей тур
ганын карап коюп тур;
4. Иштеп жаткан їтїктї кароосуз калтырба;
5. Їтїктєп бїткєндє їтїктї койгучуна коюп, ары жылдырып,
кийин єчїр.
Нымдуу-жылуулук жолу менен иштетїї, буу менен нымдоо, жылуулукту жєнгє салгыч, їтїктєє тактасы, проутюжильник – бул
їтїктєлїп жаткан деталдын бети кїйїп же саргарып калуудан
сактоочу апакай пахта кагаз же зыгыр кездеменин їлгїсї; ысык
їтїк менен бастырып коюу (приутюживание), ысык їтїк менен
бекемдєє (разутюживание), ысык їтїк менен бекемдеп таптоо
(заутюживание).
1. Эмне їчїн їтїктєє алдында иштетилїїчї кездеменин єєнїн
сынап кєрїшєт?
2. Эгер буюмду тигип бїткєндєн кийин ага нымдуу-жылуулук
жолу менен бир жолу иштетїї жїргїзїлсє, буюм кандай болуп
калат?
3. Эмне їчїн ным кездемени толук кургаганга чейин їтїктєйт
жана муздатат?
4. Ысык їтїк менен бастырып коюу операциясы эмне їчїн аткарылат?
5. Ысык їтїк менен бекемдеп таптоо ысык їтїк менен бекемдєєдєн
эмнеси менен айырмаланат?
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2.6. КОЛДОНМО-ЖАСАЛГА ЄНЄРЇ

§ 15. Тїстєр жана орнаменттер дїйнєсї
Оюулар дїйнєсїндє
Орнамент латындын «оrnаmеntum» деген сєзїнєн алын
ган. Кыргызча «оюу-чийим» дегенди тїшїндїрєт. Кыргыз
эли эзелтен оюлар аркылуу ой-тилектерин, каалоо-сезимде
рин билдирип келишкен. Кєркєм оюмдардын кєчєтї тїркїн
буюмдардын беттерине тїз жана ийри сызыктардын, ар кан
дай геометриялык фигуралардын жардамы менен тїшїрїлєт.
Оюуларда єсїмдїктєрдїн жалбырактары, гїлдєрї, мємєжемиштердин, ошондой эле ар кандай жаныбарлардын,
адамдардын элестери кездешет. Оймочунун кыялынан жана
эргїїсїнєн жаралган оюулар салыштырмалуу (символика
луу) жєнєкєйлєтїлїп берилет. Бир нерсени кооздоо їчїн
усталар, уз чеберлер ортолук, колтук, жээк оюуларынын ок
шош элементтеринен композиция тїзїп, алым-сабак же чын
жыр сыяктуу жайгаштырып, алардын бири-бирин уланган,
кайра-кайра кайталанган ансамблин тїзїшєт.
Элибиздин салт-санаасын, жашоо-тиричилигин, уч
кул кыялын чагылдырган саймачылык, жыгаччылык,
єрмєкчїлїк, зергерчилик єнєрлєрїнїн толгон тїрлєрїн кез
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дештиребиз. Кээ бир оюулардын салыштырмалуу мааниси
турмуш-тиричиликтеги кєрїнїштєргє камыр-жумур болуп
аралашып, кол жазмалардан кем эмес мааниге ээ. Кеп – аны
кєз менен кєрїп, кєкїрєк менен тїшїнє билїїдє.
Оюулар негизинен 6 топко бєлїнїп, алардын айрымдары
нын маанилерин кєркєм єнєр предметинен окуп таанышкан
сыўар. Алар:
1. Табият кєрїнїштєрїнєн алынган оюулар.
2. Асмандан алынган оюулар.
3. Єсїмдїктєр дїйнєсїнєн алынган оюулар.
4. Жаныбарлардын элесин берген оюулар.
5. Їй буюмдарынын элесин туюнткан оюулар.
6. Адам турпатын элестеткен оюулар.
Элибиз эзелтен кєркєм єнєргє, оюмдарга абдан бай. Алар
дын негизинде ала кийиз, шырдак, терме, аяк кап ж. б. бу
юмдар їчїн їлгїлєрдї тїзїїгє болот. Мисалы: «ак-кара»,
«кыял, жарым кыял», «карга тырмак», «кочкор мїйїз» оюм
дары айкалышат. Практика жїзїндє шырдак їчїн тїзїлгєн
эскиз менен таанышкыла. Ушул сымал єзїўєр тандаган
буюмдун бетине тїшїрїї їчїн оюмдардын эскиздерин иштеп
чыксаўар болот.
§ 16. Колдонмо-жасалга єнєрї
Кєчмєндєрдє негизинен мал чарбасынын продукцияла
рын иштетїїгє байланыштуу їй кол єнєрчїлїгї єнїккєн.
Койдун жїнїнєн кездеме токуу їчїн жип ийришкен, ал
эми терисинен ичик, тон. жылуу шым тигишкен. Жїндєн
боз їйлєрдї жаба турган кийиз, кийим-кече, баш кийимдер
ди, тєшєнчїлєрдї ж. б. жасашкан. Бут кийим, кийим-кече,
идиш-аяк їчїн териден єтє жєнєкєй жол менен булгаары,
ал эми жыгачтан боз їйдїн кереге-ууктарын, тїндїгїн, эши
гин, ээр, такта, идиш-аяктарды жасашкан. Темирден болсо
тїрдїї курал жабдыктарды, эмгек куралдарын, кїмїш ме
нен алтындан турмуш-тиричиликте колдонулуучу ар тїрдїї
кооздук буюмдары даярдалган.
Кыргыз элинин байыртадан сакталып келген, колдонможасалга єнєрї тїрдїї тармактарга бєлїнєт. Алардын ичинен
«Курак» (аппликация) ыкмасындагы буюмдарды кантип да
ярдашкандыгына токтоло кетели.
Аппликация термини латындын applikatus – деген сєзїнєн
алынып, кыргызча «жанаша жайгаштыруу же катар коюу»
дегенди тїшїндїрєт.
83

76-сїрєт. Шырдак
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77-сїрєт. Шырдак: оюмо менен єўдї тандоо

Курак – деген сєз курап деген маанини берип, аларга
шырдак, туш кийиз, кийим-кечелер жана башка буюмдар
кирет. Байыртадан элибиз сарамжалдуу болуп, жоктон бар
ды жаратып, тїрдїї каражаттарды даярдоодо артып калган
їзїк, майда кесиндилерди да ысырап кылбай кураштырып,
кол эмгегинин натыйжасында кєз жоосун алган кєркєм бу
юмдарды жаратышкан. Биз алардын ичинен шырдакка ток
толо кетели.
Шырдак – кыргыз элинин кылым карыткан баалуу буюм
дарынын бири. Шырдакка салган оюулардын баарынын тереў
мааниси бар. Элибиздин жоокерчилик замандан бїгїнкї
кїнгє чейинки бай тарыхын камтыган мурунку, жаўы ою
уларында тїбєлїктїїлїк, Ата Мекендин ыйыктыгы, салт-

78-сїрєт. Курак
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санаасы, їмїт-тилеги, сїйїїсї, жашоодогу максаты даана
кєрїнїп турат. Элибизде «Кєз коркок – кол баатыр» деп бе
керинен айтышпаса керек, шырдактагы оюуларды курашты
рып, бир бїтїм ойду тїшїндїрїї чындыгында бир караганда
ушунчалык татаалдай сезилет. Эгер дитиўди коюп тємєнкї
сїрєттєгї оюмдарды тїзїїнїн ирээтин эске алып, бир эле
элементин їлгї катары жарашыктуу тїзїп алсаў, анын не
гизинде бїтїндєй бир композициялык чыгарманы жаратууга
болот.
Шырдактын чет жагындагы оюулар жээк оюулары деп
аталат.
Шырдактын бурчтарындагы оюулар колтук оюулары деп
аталат.
Шырдактын ортосундагы оюумдар борбордук оюулар деп
аталат.
Сїрєттєгї їлгї иретинде кєрсєтїлгєн шырдактын алымы
чын, жээгин «ак-кара» жана «кыял, жарым кыял» оюулары
їзгїлтїксїз курчап турат. Шырдактын борборунда «карга
тырмак», «кочкор мїйїз» оюмдары айкалышып, «жїрєкчє»
оюмун пайда кылган. Ал эми шырдактын колтук оюулары
борбордук оюунун тєрттєн бир, тєрттєн эки бєлїктєрїндє
ырааттуу жайгашканын кєрїїгє болот.
Курак иштеринде тємєнкї схемадагыдай тїрдїї тїстєрдєгї
пластилиндерди аралаштырып, керектїї єў-тїстєрдї тапса
болот.
Тегиздиктин бетинде жогоруда таблицада кєрсєтїлгєндєй
тїрдїї тїстєгї пластилиндерди аралаштырып, керектїї
тїстєрдї таап, курак сымал оюуларды, кураштырып гїлдєрдї,
жаныбарларды ж. б. сїрєттєсє да болот.
№ 12-практикалык иш
Сїрєттєгї їлгїлєрдїн негизинде эскиздерди тїзїп, єзїўєргє жаккан кєркєм каражаттарды колдонуп, композиция тїзгїлє. Буга мисал катары ар кандай єсїмдїктєрдїн жана жемиш бактарынын дандары, уруктары, данектери кєлємї жана тїстєрїнє карап тїзїлгєн
эскиздин негизинде мозаика ыкмасында композиция тїссєўєр да
болот. Бїткєн иштердин кєргєзмєсїн уюштургула.
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Тїстєр дїйнєсїндє
Элибиз байыртан эле тїстєргє тереў маани беришкен. Алар
ды жашоо-тиричилигинде кеўири колдонуп, жан дїйнєсїндє
ой-туюмун чагылдырып бере билїїнїн бирден бир каража
ты катары пайдаланып келишкен. Басып єткєн жолу, тары
хы, їрп-адаты, каада-салты менен кайгы-кубанычы комуз
кїїлєрїндє кандай берилсе, кєркєм кол єнєрчїлїктє жерге
биздин керемети, табиятынын кооздугу тїркїн тїстєр аркы
луу ошондой эле туюндурулган.
Элдик кол єнєрчїлїктє тїстєр жалпы жолунан негизги
жана кошумча болуп экиге бєлїнєт. Негизги тїстєр бешєє:
ак, сары, кызыл, кєк, кара. Жашыл тїс жаратылышта кєп
кездешип, кєркєм єнєрдє кеўири колдонулганы менен жал
пы жонунан кєк тїс деп аталган. Ал эми кошумча тїстєр не
гизги беш тїстїн бири менен экинчисинин (же їчїнчїсїнїн)
жуурулуп кошулуусунан пайда болот. Алардын саны арбын.
А к т ї с бардык тїстєрдїн башаты. Мисалы, ак тїстєгїлєр:
кар, сїт, жумуртка, акиташ, пахтанын буласы, ак жїн ж. б.
Ак тїс жогору бааланган жана тазалыкты, жакшылыкты ак
тїскє салыштырганы да ошондон улам. Мисалы, ак эмгек, ак
ниет, ак иш, ак тилек, ак бата, ак жолтой, ак жол ж. б.
Ак тїс — эл аралык мааниде тынчтыкты билдире турган
тїс болгон. Айталы, жоолашкан эки тарап бири-бири менен
жарашалы дегенди билдирїї їчїн ак байрак кєтєрїп чыгыш
кан. Элибизде жылан їйгє кирип келсе, чакпасын деп, ага
айран, сїт же ун чачып чыгарышкан жана «ак чачтык» деп
айтышкан. Айрым жаныбарлардын тїсї же єўї ак болгонуна
карабай, буруп айтышкан. Алсак, тїсї ак атты боз ат, кызыл
ат, ак итти куу ит дешкен. Ошондой эле ак тїс кыргыз эли
нин турмуш-тиричилигинде да кєп колдонулган. Боз їйдїн
жабуулары негизинен ак кийизден жасалып, жаратылыш
тын фонунда жылдын кайсы мезгили болбосун аттын кашка
сындай болуп жарашыктуу кєрїнгєн.
Кїндїн нурун «ак жарык» деп аташат. Ал жети тїскє
ажырайт.
Сїрєттєгї жамгырдан кийинки суу бїртїкчєлєрїнїн кїн
дїн нуруна чагылышып, тїстєрдїн айрымдарынын бири-би
рине кошулуп айкалышынан пайда болгон «Асан-Їсєндєгї»
(кїндїн желеси) кошумча тїстєрдїн керемет кооздугу буга
далил. Мындай кубулуштарды шаркыратмалардын, фонтан
дардын жанынан, кїзгїнїн четиндеги кїндїн нурларынын
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чагылуусунан пайда болгон шоолалардан байкоого болот. Де
мек, бардык тїстєр ак тїстєн пайда болорун, ошону менен
бирге негизги тїстєр бири-бирине кошулуп, айкалышып, ко
шумча тїстєрдї пайда кыларын кєрєбїз.
Ак тїстєрдїн аталышы: ак, апакай аппак, агараак, агыш,
боз, бозомтук куба, кубакай, куу ж. б. Бул тїстї ак чоподон,
бордон, акиташтан, сїттєн, ундан, кїйгєн сєєктїн кїлїнєн
алышкан.
Ак тїс башка тїстєр менен кошулганда їлпїлдєк, жеўил,
назик тїстєрдї пайда кылат.
С а р ы, саргыч кызыл тїстї кїн чыгып же батып барат
кан кезде булуттардын ыраўынан кєрєбїз. Айдын, алтындын,
жездин жана саргалдактын гїлїнїн єўї сары тїстє. Сары —
жылуулук сезимин билдирген тїс. Элибиз сары деген сєздї
колдонуп, эзелтеден эле адамдардын тїрдїї ал-абалын билди
ришкен: сары ооз балапан, сарсанаа, саргара кїтїї, сары оору
болуу, єўї саргаруу ж. б. Їй буюмдарын кооздогондо сары
тїстїн ар кандай тїспєлдєрїн пайдаланышкан. Тери кийим
деринин кєбї, ошондой эле жїн, кийиз, кездеме, тери, чїкє
ж. б. боёлгон.
Сары тїстєрдїн аталышы: кочкул сары, киргил сары,
чымкый сары, кызгылтым сары, сапсары, эзилген сары, эжи
гей сарк алтын сары, апай сары, акидей сары, ачык сары,
саргыч, ак сары, ак саргыл.
Бул боёкту ышкын, чїкїр аткулактын тамырынан,
єрїк дарагынын кабыгынан жасашкан. Сары жыгач, чие
эўилчектен да сары боёк алууга болот. Сары тїс кызылга
кошулганда кызгылтым сарыны, кєккє кошулганда жашыл
тїстї пайда кылат.
К ы з ы л — жылуу тїс. Кїндїн, оттун, чоктун єўї кы
зыл. Денебиздин, алаканыбыздын жардамы менен жылуу
луктун илебин сезебиз.
Кєчмєндєр кызыл тїстї бардык буюм-тайымдардын кооз
жасалгасында сїймєнчїктїї тїс катары колдонушкан. Боз
їйдїн уук-керегесин, тїндїк-эшигин кызыл тїскє боёшкон.
Кызыл тїстїн аталышы: кїрєў кызыл, кочкул кызыл,
чымкый кызыл, кыпкызыл, чоктой кызыл, аларман кызыл,
кїлгїн кызыл, мала кызыл, жошо кызыл, кызыл, кызгыл
тым ж. б.
Кызыл боёктун сары боёк менен кошулганы жогоруда ай
тылгандай кызгылтым сары тїстї, кєк боёк менен кошулга
ны сыя кєк тїстї пайда кылат.
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Ж а ш ы л. Жаз айында айлана-чєйрє аз-аздан жашыл
тїскє єтє баштайт. Чєптєр, шактар, бак-дарактардын жал
бырактарынын ыраўдарынан жашыл тїстїн ар кандай тїрїн
кєрїїгє болот.
Жашыл тїстєрдїн аталышы: кара-кєк-жашыл, кочкул
жашыл, жапжашыл, чымкый жашыл, ачык жашыл, саргыч
жашыл, жашыл ала, агыш жашыл, мала жашыл ж. б.
Жашылга боёодо кыргыздар эрте жайда шыраалжынды
пайдаланышкан.
К є к тїстї ачык асмандан, тереў кєлдєн, мєўгї муздун
єўїнєн кєрєбїз. Ысык кїндє кєгїлтїр кєл салкын маанайды
жаратарын туябыз. Кєк — муздак тїс.
Кєк тїстї їй жасалгалаганда, буюм-теримдерди жана
кийим-кечелерди кооздоодо, кєркємдєє иштеринде пайдала
нышкан.
Кєк тїстєрдїн аталышы: кара-кєк, чымкый кєк, кєпкєк,
ачык кєк, мала кєк, кєгїлтїр, кєгїш, агыш кєк ж. б.
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4.1. ЇЙЛЄРДЇН КУРУЛУШУ. ТАБИЯТТА
ТУРАК-ЖАЙ КУРУУ. ТУРАК-ЖАЙДЫН МААНИСИ
ЖАНА ФУНКЦИЯЛАРЫ
Бул бєлїмдє силер турак-жайдын тарыхый байланышта
ры жана табигый жана илимий негиздери жєнїндєгї алгачкы
тїшїнїктєргє ээ болосуўар. Эволюциянын жїрїшїндє жаны
барлар типтїї курулуш конструкцияларын єркїндєтїшкєнї
тууралуу билесиўер. Кєптєгєн технологиялык тармактардай
эле курулуш техникасында да адам баласы пайда болгондон
баштап, жаратылыштан алган мисалдарды таап келет.
Турак-жай – адамдар же жаныбарлар дайыма жердеген їй,
курулуш, орун. Турак-жай адатта жагымсыз аба ыра
йынан
коргонуу, уктоо, тукум калтыруу, эс алуу ж. б. їчїн кызмат
кылат.
Куштар єз балапандарын чыгарыш їчїн уяларды салышат.
Сїт эмїїчїлєр їўкїрлєрдє жашашат же жерде ийиндерин
казышат. Курт-кумурскалар, мисалы, аарылар же кумурс
калар, жашоо, тукумун єстїрїї їчїн уяларды курушуп, «ко
омдошкон жашоолорун» єткєрїшєт. Бул жагдайларды шаар
ларда жана айылдарда биргелешип жашаган адамдар менен
тїздєн-тїз салыштырууга болот. Кадимки архитекторлор сы
яктуу курулуш процессине, турак-жайын ыўгайлаштырууга
кылдат, чебер мамиле кылган жаныбарлар кездешет.
Аарылар – балын сактоо жана тукумун єстїрїї їчїн мом
уяларын курууда мыкты билермандар.
Кагаз аары – кєпчїлїк аарылар сыяктуу эле уя салышпай
жана башкалардыкын ээлеп алууну артык кєрїшкєнї менен
ошол эле убакытта алар майдаланган єсїмдїктєрдєн, жы
гачтардан же сабактардан єзїнїн чайырынын, шилекейинин
жана жибек жибинин жардамы менен назик жана кєркєм уя
салышат. Айрым тїрлєрї баткакты пайдаланышат. Уясынын
ичинде бал челектин ичиндеги аарылардыкындай эле тор уя
чалар бар. Уянын сыртында єзїнїн мїнєздїї бєтєнчєлїгї
бар кагаз жибек пилланын ичинде жїрїшєт. Уянын бутча
сы бактын бутагына бекитилет (78-сїрєт). Аарылар уясынын
тегерегине кумурскаларга жумурткаларын уурдатып жибер
беш їчїн аларды жолотпоочу єзгєчє жыттарын чачышат. Уя
ларын жашыруун жерге курушат.
Кумурскалар – жер астындагы єз колониясы їчїн кыска
убакыт ичинде турак-жай курууга жєндємдїї болгон мыкты
куруучулар.
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78-сїрєт. Аарылардын уясы

Рис. 79. Термиттер курган куруу (термитник)

Термиттер – кумурскаларга окшош жандыктар. Австра
лиянын тїндїк райондорундагы киши барбаган жерлеринде
бийиктиги 10 метрге чейинки термитниктерди куруу менен
барып турган мыкты архитектуралык талантты кєрсєтїшєт.
Аны баткактан, єздєрї иштеп чыгарган чоподон, шилекейле
ринен жана єз тезектеринен курушат (79-сїрєт). Бул курул
малар ойлонулган желдетїї системасы жана температураны
туура жєнгє салып туруучу тїндїктєн тїштїккє жайгашты
рылган туннелдер менен жабдылган.
Кемчеттер – суунун нугун тосууга жєндємдїї болгон
дамбалардын жана єздєрї їчїн кєлмєлєрдї жасоонун мыкты
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куруучулары. Бутактардан жана баткактан жасалган мын
дай турак-жайында кемчеттерге жылуу жана эч нерседен ка
батырланбай жашай беришет (80-сїрєт).

80-сїрєт. Кемчеттер курган дамба

Чабалекейлер бактардын, тїркїктєрдїн баш жагына чєй
чєкчєлєрїн куруу їчїн баткакты же кыкты пайдаланышат.
Ал жерде уялары кїнгє кургап, натыйжада тукумун єстїрїї
їчїн бекем турак-жай даяр болот. Уяга шамал тийбейт, аба
ырайы кандай болсо да жашоо їчїн жарактуу. Чабалекей
лердин кєпчїлїк тїрї уя салуу їчїн баткакты жана шиле
кейин пайдаланышат. Алар уяларын турак-жайларга жакын
жерлерге колониялары менен курушат (81-сїрєт).

81 сїрєт. Чабалекейдин уясы
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Тапшырма
Таблицаны жумушчу дептериўе толтур
Ак куйрук суу бїркїт (скопа)
кандай курулуш материалын
пайдаланат?

Чабалекей кандай курулуш
материалын жана курулманын
кандай тїрїн пайдаланат?

Аары кандай курулуш
материалын пайдаланат?
Курулуш ыкмалары тууралуу
эмне билдиў?

1. Сїт эмїїчїлєрдїн турак-жайлары кандай болот?
2. Жердин ысык, мелїїн, суук аймактарынан мисалдарды келтиргиле.
3. Жаныбарлар кандай курулуш материалдарын пайдаланышат?
4. Жаныбарлар курулуштун кандай ыкмаларын пайдаланышат?
Жумушчу дептериўерге суроолорго жооп жазып, жыйынтыгын
чыгаргыла. Жаратылыштан дагы кандай курулуш конструкцияларын кєргєнсїўєр?
Табиятта дагы башка кызыктуу архитекторлор жєнїндєгї маалыматтарды Интернет булактарынан тапкыла.

Практикалык кєнїгїї иретинде чєптєн жана бутактардан
уя жасап кєргїлє. Жасаган ишиўерге анализ жїргїзгїлє.
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Пайдаланган материалдардын касиеттерин тобуўар менен
талкуулагыла.
Бул тапшырманы аткарганда 5–6 окуучудан турган топ
тордо иштєє керек.
Баардык жаратылыш материалдарын эки чоў топко:
єсїмдїк материалдары жана минералдык материалдар деп
бєлїїгє болот. Єсїмдїк материалдарына жыгач, бадалдар,
жалбырактар, саман ж. б., минералдык материалдарга кум,
їлїл кабыктары, таш ж. б. кирет. Бул топтордун мисалдары
абдан эле кєп. Ошондуктан жергиликтїї шарттарга жараша
ар дайым керектїї материалды тапса болот. Табияттан мате
риалдарды чогулткан учурда уя салуу їчїн кандай материал
дар кєп керектелерин эсиўерге алгыла.
№ 13-практикалык иш
Материалдар жана аспаптар: фанера тааруу їчїн араа,
лобзик, маки, кыпчуур, жалпак тиштїї кычкач (плоскогуб
цы), жип; бактын ичке бутактары, жалбырактар, саман, кар
тон же фанера (30×30 см).
Коопсуздук техникасынын эрежелери
1. Єсїп турган бактарды, бадалдарды сындырбагыла, чєптї
їзбєгїлє;
2. Иштєєдєн мурда аспаптарды текшергиле;
3. Ичке бутактарды бычак же кичине араа менен кесет, кесїїчї
аспаптар ар дайым колуўардан ары багытталышы керек;
4. Материалдарды верстакта тазалап иштеткиле. Колго кар
мап, тизеге коюп араалаганга болбойт. Кєзїўєрдї сактагыла!

Турак-жайдын мааниси жана функциясы
Алгачкы адамдар турак-їйлєрїн куруу їчїн мамонттун
тишин жана сєєктєрїн колдонушкандыгы белгилїї болгон.
Мындай шаймандар Ницца (Франция) шаарына жакын жээк
тен табылган. Европа континентинде гомосапиенс пайда бол
гонго чейинки мезгилден тарта неандерталецтер кємїлгєн
аймактардан табылган шаймандар дагы буга далил боло алат.
Климаттын єзгєрїшїнєн, сууктан улам барган сайын
турак-їй курууга адамдарды жигердїї болууга мажбурлаган.
Адегенде атайын аспаптар жок кезде иштете турган материал
болуп дарактар, ошондой эле жаныбарлардын сєєктєрї эсеп
телген. Талаада, жарым чєлдє, тундрада алачык, кепе тибин
де курулган турак-їйлєр пайда болгон. Алар бадалдардын,
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дарактардын бутактарынан даярдалып, чєп, жырткыч жаны
барлардын териси жана башка материалдар менен жабылган.
Мындай їйлєр алгач Тїндїк Америкада, Орто Азияда, Си
бирде курулуп жана вигвам, боз їй, чум ж. б. деп аталган.
Жарым чєлдє, чєлдєрдє їйлєрдї колдо бар материалдардан
курушкан. Башка эч нерсе болгон эмес. Ал баарына белгилїї
материал – чопо болгон. Андан курулуштун дубалдары тургу
зулуп, дубалдар жасалган. Чатырлары дагы чоподон жасал
гандыктан жыгач, камыш, чєп же башка материалдар жок
болгондугун билїїгє болот. Мындай топурактан жасалган ту
рак-жайлар сокмо деп аталган.
Чопого саман кошулуп даярдалган їйлєр кыштан салын
ган їйлєр деп аталган. Булар адатта тик бурчтук же тегерек
формадагы курулмалар болуп, бийиктиги киши боюндай ку
рулган. Мындай їйлєр Орто Азияда, Африкада курулган.
Чынында їйлєрдї дагы эмнеден курууга болот? Тоолуу
жана таштак райондордо курулуш їчїн кадимки таштар
пайдаланылып, їйлєрдїн дубалдары тургузулган. Чатыры
жыгачтан же таштан жабылган. Мунун мисалы болуп гру
зиндердин саклясы эсептелет. Мындан тышкары, тоолор
до їўкїрлєрдї курууну улантышкан. Бул їчїн аскалардан
атайын жабууларды кесип алышкан. Натыйжада мындай
їўкїрлєр бара-бара кадимки бєлмєгє жана батирлерге ок
шошкон. Мисалы, Италияда аскаларда бїтїндєй эски шаар
лар бар. Айрым жерлерде басып алуучулардан коргонуу їчїн
їўкїрлєрдє жашыруун шаарларды курушкан. Тїркиянын
Каппадокия деген жеринде миў адам жашап жана жашынуу
га ыўгайлаштырылган жана жакшы сакталган жер астында
гы шаар жакында табылгандыгы белгилїї.
Токой жана тайга жерлеринде їйлєр жыгачтан жасал
ган. Буга мисал катары кыйылган жыгачтан салынган орус
тардын избасын, украиндердин хатасын эске салсак болот.
Европада дагы курулуш їчїн жыгач колдонулган. Алардын
їйлєрї шале деп аталып, которгондо малчынын їйї дегенди
билдирет. Деги эле їй куруу їчїн дїйнєнїн бардык жерин
де жашаган адамдардын кєбї токой массивдерин пайдаланы
шат. Ал эми токой жок жерлерде, чопого жетїїгє тоскоол
болгон аймактарда кадимки калыў муздун катмарын куру
луш катары пайдаланышкан. Мындай їрп-адат Гренландия
да орун алган. Ал жакта їйлєр тыгыз кардан же муздан тур
гузулуп, иглу деп аталган.
Жер шарынын ысык тарабында Гренландиядан айырма
ланып, муздактан эмес, ысыктан коргонуу їчїн жеўил ку
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2

3
33-сїрєт. Турак-жайлардын тїрлєрї: 1-боз їй; 2-пальясо;
3-изба (жыгач їйлєр)

рулмаларды курушкан. Аравиянын чєлдєрїндє шатрларда
(чатыр єўдїї), ал эми Африкада бутактардан токулган курулуштарда жашашкан. Мындай курулмаларда ысык бол
бойт жана кїнї-тїнї жакшы шамалдап турат.
Адамдардын турак-жайларынын тїрї алардын жашоотурмушуна жараша болгон.
Элдердин жашоо турмушу да анын турак-жайынын тїрїнє
олуттуу таасирин тийгизет. Кєп жылдар мурда адамдардын
жашоо турмушу эки тїрдє болгон. Кимдер айыл чарбасында
иштесе, алар отурукташып єз жеринде туруктуу жашашкан.
Їйлєрї чоў жана мыкты курулган. Мындай їйлєр, кээде ча
кырылбаган коноктордон коргонуу їчїн ийгиликтїї пайда
ланылган.
Жер иштеткен адамдардан айырмаланып, малчылар жана
мергенчилер кєчмєн болушкан. Аларга туруктуу жашаган
їйлєрдї куруунун кажети жок болгон. Анткени алар жер
которуп, кєчїп-конуп жїрїшкєн. Ошондуктан алар жеўил,
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бєлїктєргє ажыратылып, жыйноого ылайыкташкан їйлєрдї
курушкан. Кийинчерээк айрым элдер, бєлїктєргє ажыратыл
бастан дєўгєлєк менен жылып жїрїїчї їйлєрдї дагы ойлоп
табышкан.
Турак-їйлєрдїн тїрлєрї: їўкїрлєр, жер там, їй, батир,
алачык (кепе), чатыр, дача, казарма, мейманкана, жатакана
ж. б.
Турак-жайлардын жана курулуш
курулмаларынын функциялары
Жашап туруу: турак їйлєр табигый таасирлерден коргойт
жана жашоону улантып, єєрчїтїїгє мїмкїнчїлїк тїзєт.
Коргоо: мечиттер, чиркєєлєр, мунаралар жана дубалдар
аскердик кагылышуулардан, єрттїн, жаратылыш кырсыкта
рынын, оорулардын кїч алышынан коргойт.
Камсыз кылуу: суу жана энергетика тармактары ту
рак-жайлардын ыўгайлуулугун камсыз кылат. Соода кыл
ган, б. а. кызмат кєрсєткєн имараттардын архитектурасы,
єндїрїштїк курулмаларга караганда башкачараак болгону
менен калкка кызмат кєрсєтїїсї бирдей.
Коммуникациялар жана алардын таасири: Жол курулу
шунун жана байланыш тармактарынын жардамы менен ком
муникациялар орнотулат.
Коомдук турмуш: эс алуу, маданият мекемелери, адми
нистративдик имараттар, мектептер жана ооруканалар ж. б.
Булар адамдардын карамагында болуп, коомдук жана жеке
жашоону жєнгє салышат жана жеўилдетишет.
Єкїлчїлїк кылуу: єкїлчїлїк курулуштары кїчїўдї жана
байлыгыўды билдириш їчїн курулат. Бирок, алар кээде баш
ка функцияларды да аткарышат.
№ 14-практикалык иш
Убакытка жана ачылыштарга жїрїш жаса
Сен жашаган аймактагы ар кандай доордо курулган куру
луштарды изилдеп, їйрєн жана баяндап жаз:
1. Сен жашаган аймакта кандай коомдук курулмалар бар?
2. Бул имарат же курулма качан курулган?
3. Имараттын курулуш материалы эмнеден даярдалган?
4. Имараттар кандай роль ойношот?
5. Баяндап жаткан имараттын сїрєтїн же фотографиясын тарт.
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Архитектуралык курулмалар – коомдук курулмалар ке
чээ жана бїгїн:

2

1

3

5

4

6

1. Коомдук курулмалар кандай аталышат?
2. Бул имараттар кандай ролдорду аткарышат?
3. Алар кайсы єлкєлєрдє курулган?

Сандардын жайгашуу тартиби боюнча суроолорго жооп
бер.
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4.2. АШКАНАНЫ КЇТЄ БИЛЇЇ

Турак-їйлєрдє жана батирлерде тамак-аш даярдоо їчїн
атайын жайлар – ашкана деп аталат. Ашкананы кєбїнчє та
мак ичїїчї жай катары колдонушат. Ашкана їйдєгї єзїнїн
єзгєчє абалына жараша кїн сайын тазалыкты, тактап айт
канда такай жууп-тазалап турууну талап кылат.
Ашкананы кїтє билїї кєп эмгекти кєп талап кылат антке
ни, ашканада абдан кєп маанилїї объекттер топтолгон. Алар
сактай билїїнї жана туура иштетїїнї талап кылган тамак-аш
азыктары, азыктарды жылуулук менен иштетїї їчїн негизги
жабдуулар – электр жана газ плиталары, кєп сандаган ашкана
эмеректери, буюмдар, идиштер, ар тїрдїї техникалык шай
мандар жана электр приборлору болуп саналат. Ашканадагы
тиричилик техникаларынын бардыгы этият мамиле кылууну,
иштєє режимин так сактоону, таза кармоону талап кылат.
Ашкананын ички бетин жасалгалоо їчїн гигиенага жооп
берїїчї, тез жуула турган материалдар (керамика плитка
лары, линолеум, пластикалык панелдер, жууганга ылайык
ташкан обои) колдонулгандыктан анын ичин кїтє билїї анча
деле кыйын эмес. Сууга жууп кетирїїчї каражаттардан ко
шуп жуугандан кийин ал жерлерди таза суу менен жууп, ан
дан кийин жумшак материал же атайын салфетка менен кур
гата сїртїп туруу керек. Жууп тазалоону баштаардан мурда
тємєнкїдєй белгилїї удаалаштыкты сактоо менен ишти баш
таган туура:
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1. Сабы узун щётканы таза чїпїрєк менен ороп, дубалдар
ды этияттап сїртїп чыгуу;
2. Шкафтардын ичин текшерип, текчелериндеги чаўды
сїртїї;
3. Идиш-аяктарды жууп чыгуу;
4. Раковинаны, кранды жууп тазалоо;
5. Шкафтарды, столду, муздаткычты, плитаны, плитанын
тушундагы дубалды жууп тазалоо, андан кийин баардыгын
ордуларына жайгаштыруу;
6. Ашкананын полу эў акырында жуулат.
Тамак-аштын гигиенанын талаптарына жооп беришин
камсыз кылуучу маанилїї шартты жууп тазаланган идишаяктар тїзєт. Идиш-аяктарды тамак даярдалып бїтєрї менен
же тамак ичкенден кийин дароо жууган маанилїї, антпесе
аларды жууш кыйын болуп калат. Азыркы учурда дїкєндєрдє
ар кандай зыянсыздандыруучу, жыттуу, ал тургай муздак су
уда майларды кетирїїчї каражаттар кєп сатылат. Эгер керек
учурда жууй турган каражат жок болуп калса тємєнкїдєй
эритмени: 1 л сууга 1 чай кашык тамак-аш тузун кошуп пай
даланса болот. Жуучу каражат менен идиш аякты жуугандан
кийин аларды бир нече ирет таза сууга чайкоо зарыл. Ошон
дой эле ашканада колдонулуучу губкага, майлыкка кєўїл
буруу керек. Бир эле мезгилде идиш-аяктардын ар кандай
тїрї їчїн бир нече губка колдонулушу керек. Губканы, май
лыкты жууп, кайнатып жана кургатып, эки жумада бир ирет
алмаштырып туруу керек. Ар бир жумада ашкана буюмдары
нын баарын жууп-тазалап туруу зарыл.
1. Ашкананы эмне їчїн таза кармоо керек?
2. Ашкананы кандай ыраатта жууп тазалап туруу керек?
3. Гигиена боюнча тамактануу жана адамдын ден соолугу эмнеге
жараша болот?

4.3. КИЙИМ-КЕЧЕНИ ЖАНА БУТ
КИЙИМДИ КЇТЄ БИЛЇЇ
Їй-жайды кїтїїнїн технологиясы їйдїн таза жана жый
нактуу болуп турушуна (мисалы, ашкананы жана идиш-аяк
тарды кїтє билїї) кам кєрїї гана эмес кийим-кечени жана
бут кийимдерди да кїтє билїї болуп саналат. Ар бир адам
денесинин, ич кийимдеринин, кийим-кечесинин жана бут
кийимдеринин таза болушу їчїн такай кам кєрїп турууга
тийиш. Булар ден соолукту сактоонун зарыл жана маанилїї
101

шарттары. Ошону менен катар эле тазалык менен аруулук,
жыйнактык адамдын маданияттуулугунун кєрїнїшї болуп
эсептелет.
Кийим-кечени кїтє билїї. Кийим-кечени узакка кийїї
їчїн жана кїнї бїгїнкїдєй кєрїнїп турушу їчїн аны кїтє
билїї керек. Бул їчїн кийим-кече єндїрїїчїлєр буюмду
кїтє билїї жєнїндє маалыматты камтыган белгини (ярлык)
кошо тигишет (83-сїрєт).

83-сїрєт. Кийим-кечени кїтє билїї боюнча символдордун мааниси

Бїгїнкї кїндє дїкєндєрдє жїндєн, жибектен жасалган
кийимдерди кїтїї їчїн ар тїрдїї жууп тазалоочу каражат
тар абдан кєп. Кийим кечени жууп жатканда колдонууга
кєрсєтмєсї бар, атайын арналган порошок, гель же пасталар
колдонулган учурда накта жїндєн жана жибектен жасалган
кийим-кечелер чылап коюуну талап кылбайт. Ошондуктан
аларды жууганга чейин буюмдар жасалган кездеменин тїрї,
єўї, кирдєє даражасы боюнча сорттоо керек.
Жїндєн жана жибектен жасалган буюмдарды кайнаткан
га, 30–45°Стан жогорку температурадагы ысык сууга жуу
ганга болбойт. Жууган жана чайкаган суулардын температу
ралары бирдей болушу керек, андай болбосо буюмдар кирип
кетиши мїмкїн. Жїндєн жасалган буюмдардын єўї єчпєс
їчїн аларды ичинен аўтарып жууйт жана кургатат.
102

1 - колго жуулат;

2 - жууганга болбойт;
3 - максималдуу температурасы 30°С сууда колго гана жуулат,
ушалаганга, сыкканга болбойт;
4 - кєрсєтїлгєндєн ашпаган температурада колго же машинага
жуулат;
5 - колго же машинага жуулат.Кєўїл коюп, кєрсєтїлгєн темпе
ратураны сакта, єтє эле механикалык жол менен иштеткенге бол
бойт, акырындык менен муздак сууга єтїп чайкалат. Сыккан учур
да кир жууган машинаны акырын сыгуу режимине коюу керек;
6 - кєп сууга абдан кылдат жууш керек, минималдуу механика
иштетилет, жай айлантып, тез сыгуу керек;
7 - хлорду камтыган агартуучу каражатты колдонуп, муздак
гана сууга жууганга уруксат берилет, порошоктун толук эригенине
кєз салуу керек;
8 - жууганда хлорду камтыган агартуучу каражатты колдонуу
га болбойт;
9 - їтїктєгєнгє болот;
10 - эў жогоркусу 110°С температурада їтїктєгєнгє уруксат
берилет;
11 - эў жогоркусу 150°С температурада їтїктєгєнгє уруксат
берилет;
12 - эў жогоркусу 200°С температурада їтїктєгєнгє уруксат
берилет;
13 - кургак гана тазаланат;
14 - ар кандай эриткичти колдонуп, кургак тазаланат;
15 - углеводород, хлордуу этилен, монофтортрихлорметан ме
нен гана тазаланат (кадимки режим);
16 - углеводород жана трифтортрихлорметан менен гана таза
ланат (кадимки режим);
17 - углеводород, хлордуу этилен, монофтортрихлорметан ме
нен гана сууну чеги менен кошуп, механикалык таасир этїїнї
жана кургатуу температурасын контролдоп тазаланат (жумшак ре
жим);
18 - углеводород жана трифтортрихлорметан пайдаланылып
гана тазаланат (жумшак режим);
19 - сыгып жана кургатканга болот;
20 - сыкканга болбойт жана кургатылат.

Жїн жана жибек буюмдарды толгогонго болбойт, анткени
алар формасын жоготуп салышы мїмкїн. Аларды кийим ил
гичке илип же тїз жерге жайып кургатат.
Жибек кездемелер їчїн – їтїктїн температуралык ре
жими 110°С, жїн кездемелер їчїн температуралык режими
150°С. Буюмдарды ич жагынан їтїктєйт. Кийимиўди кєпкє
чейин кийиш їчїн аны чебердик менен жана тазалыгына кєз
салгандан башка да аны оўдоп-тїзєгєндї (тїшїп калган топ
чу, илмек, тырс этмелерин туура кадаганды) билиш керек.
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Бут кийимди кїтє билїї. Бут кийимди кїтє билїї жана
аны туура сактоо керек. Жаўы булгаары бут кийимди дароо
эле бут кийим їчїн атайын май менен майлоо керек, ошон
до ал кєпкє кийилет жана єзїнїн сырткы кєрїнїшїн сак
тайт. Булгаары бут кийимди кийген сайын тазалап, сїртїп,
кургатып, майлап турса териси жумшарып, сынбайт. Їйдєн
чыгаарда ал жылтырап турсун десеўер адегенде щётка менен
тазалап, анан тїктїї жумшак кездеме менен сїртїї керек.
Бут кийимди бєлмє температурасында ичи да, тышы да
ачык турсун їчїн решёткага коюп кургатуу керек. Формасын
сактоодо тїзєтїїчї калыпты пайдаланып же газетаны ичине
толтуруп салыш керек. Бут кийимди тез кургатуу їчїн ата
йын электр прибору арналган.
Бут кийимди атайын жасалган кашык менен кийсе апкы
ты бырышпайт.
Убакыттын єтїшї менен кандай бут кийим болбосун жыт
тарды єзїнє сиўирип алат. Алардан кутулуш їчїн кагаз баш
тыкчага салынган тузду бут кийимдин ичине салып коюу ке
рек. Ошондой эле бул максат їчїн тиешелїї дезодоранттар
сатылат.
Кандай гана бут кийимди болбосун кїн нуру тийбеген
жана чаў кирбеген кургак жерде, мисалы, дубалга орнотул
ган шкафтын ичинде, антресолдордо сактаган жакшы. Ачык
тїстїї бут кийимди кїўїрт тїстїїлєрдєн бєлєк сактаган
жакшы. Кїнїгє кийилген бут кийимдерди шамалдап туруу
їчїн ачыгы бар атайын шкафтарда сактаган туура. Ошол эле
шкафка щётканы, бут кийим їчїн майды сактаса болот.
Ярлык; жууп тазалоочу каражаттар; булгаары бут кийим; щёткалар; атайын арналган єтїк май.
1. Кийимдерди кїтє билїї ыкмасы кездеменин касиеттерине жараша болобу?
2. Булгаары бут кийимди кантип тазалоо керек?
3. Бут кийимди кїтє билїї їчїн кандай каражаттарды билесиў?
Бут кийимдерди кургатуунун кандай эрежелерин билесиў?
4. Бут кийимдин формасын кантип сактоо керек?
5. Бут кийимди кайда сактаган жакшы?
Сен жана сенин їй-бїлєў кийип жїргєн кийимдердин ярлыктарында кєрсєтїлгєн жїн жана жибек кездемелерден жасалган
кийимдерди кїтїї боюнча символдордун чечмеленишин Интернеттин жардамы менен таап пайдалан.
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V б є л ї м. ЄСЇМДЇК ЄСТЇРЇЇ
5.1. ЖАЗГЫ ЖУМУШТАР

§ 17. Себїї їчїн їрєндєрдї иргєє жана даярдоо.
Кєчєттєрдї даярдоо жана отургузуу
Жазгы жумуштар
1. Жаздын келиши менен кїн узарып, карлар эрийт. Жер
жылып, кєк чєптєр чыгып, бак-дарактар бїрдєп, гїлдєй баш
тайт. Курт-кумурскалар ойгонуп, келгин куштар жылуу жак
тардан кайтып келишип, айлана шаўга бєлєнєт. «Жаз жа
рыш, кїз кїрєш» деген макалдын мааниси эмнеде?
2. Жаздын келиши менен кєчєттєрдї єстїрїї жана урук
тарды себїїгє даярдоо иштери башталат. «Эмнени эксеў,
ошону аласыў» деп жєн жеринен айтышпаса керек. Ошондон
улам жаз алды менен кандай иштерди сапаттуу аткарылуу
керектигин аныктап алалы.
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Алар:
1. Кайсы єсїмдїктї єстїрїї керектигин аныктоо;
2. Сапаттуу їрєн тандоо;
3. Тандалган єсїмдїктїн уругун кайсы мезгилде отургу
зуу керектигин тактоо;
4. Такталган мєєнєткє ылайыктап, кєчєттєрдї єстїрїп,
даярдоо;
5. Уруктарды сээп жана кєчєттєрдї отургузууга ылайык
туу жерлерди азыктандыруу;
6. Уруктарды себїїчї кєчєттєрдї адын-ала даярдалган
жерге отургузуу;
7. Маалыматтарды топтоп єсїмдїктєрдїн єсїї процессин
кєзємєлдєп, камкордук кєрїї.
Жашылча єсїмдїктєрїнїн тїрлєрї
Ж а ш ы л ч а є с т ї р ї ї бир жылдык же кєп жылдык
єсїмдїктєр болуп бєлїнєт. Аларда адамга керектїї витамин
дер, амин туздары, белоктор, майлар, туздар жана даамдуу
заттар бар.
Жылуулукту кєп талап кылган жана кургакчылыка чы
дамдуу єсїмдїктєрдї б а к ч а є с ї м д ї к т є р ї деп ай
табыз. Жашылча єсїмдїктєр 1–2 ай же вегетация мезгили
жарык плёнкасынын же рамага салынган жарык айнектер
дин астында єстїрїлсє, аларды сырткы климаттык шарттан
сакталган жашылча єсїмдїктєрї деп аталат. Ошол эле жа
шылча єсїмдїктєрї талаада єстїрїлсє, аларды ачык талаада
єстїрїлїїчї жашылча єсїмдїктєрї деп атайбыз.
Биздин максатыбыз жашылчаларды єстїрїїнїн жолдорун
їйрєнїї. Теориялык жана практикалык илимдин жетишке
диктери боюнча маалыматтарды кеўири колдонуп, жашылча
єсїмдїктєрїнїн тїшїмдїїлїгїн жогорулатуу, сапаттуу про
дукция алуу. Ал эми жогорку тїшїм алыш їчїн алардын
сортторун їрєндєрїн тандап, талдап єстїрїїбїз керек.
Жашылча єсїмдїктєр тємєнкїдєй группаларга бєлїнєт:
П а с л е н д о р д у н уруусуна тємєнкїлєр кирет: поми
дор, баклажан, калемпир, картєшкє, кайчылаш гїлдїїлєргє:
капуста, шалгам (редиска), хрен.
З о н т и к т е р д и н тобуна: сабиз, укроп ж. б.
А ш к а б а к т а р д ы н уруусуна: дарбыз, коон, ашкабак,
бадыраў.
М а р е в а л а р д ы н группасына: кызылча.
Л и л е й д и н уруусуна: пияз жана чеснок кирет.
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84-сїрєт. Їрєндї, кєчєттї даярдоо жана єсїмдїктєрдїн єсїї процесси

76-сїрєт. Єсїмдїктєрдїн єсїї процесси

Жашылча єсїмдїктєр кєп жылдык, эки жылдык жана
бир жылдык болуп бєлїнєт.
Бир жылдык жашылча єсїмдїктєргє: дарбыз, коон, ба
дыран, помидор, калемпирлер кирет.
Эки жылдык жашылча єсїмдїктєргє: сабиз, кызылча,
капуста. Ал эми кєп жылдык жашылча єсїмдїктєргє: хрен,
ышкын (шавель) кирет.
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I этап

II этап

III этап
77-сїрєт. Капуста єстїрїїнїн этаптары
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Аларды тамакка пайдалануу боюнча дагы группаларга
бєлїнєт:
Мємєлїї жашылчалар: помидор, коон, бадыраў.
Тамыры мємє берїїчї жашылча єсїмдїктєргє: сабиз, кы
зылча кирет.
Тамыры жер алдындагы мємє берїїчї єсїмдїктєргє:
картєшкє кирет.
Жалбырагы жашылча берїїчї єсїмдїккє капуста кирет.
Аларды изилдеп, єстїрїї агротехникасын билїїдє биоло
гиялык жакындыгы боюнча бєлїп, мїнєздємє беребиз.
агротехника – айыл-чарба єсїмдїктєрїн єстїрїї техникасы;
биология – организимдин тиричилиги жана єрчїшї жєнїндєгї
илим
Жашылча єстїрїї кандай тїрлєргє бєлїнєт?
Тапшырма:
Заманбап маалымат каражаттарынын єнїккєн учурунда бир беткей маалыматтар менен чектелїїгє болбойт. Кандай гана жумуш
болбосун эзелтен элибизде айтылып келген «Жети єлчєп бир
кес» деген макалды эске алып, аткарыла турган ишке тиешелїї
маалыматтарды талыкпай изденип тапкыла. Жашылча єстїрїї
боюнча алган билимдериўди иш жїзїндє колдоно билгиле.

Жашылча єсїмдїктєрдїн климаттык шартка
талабы жана керектєєсї
Жашылча єсїмдїктєрдї єстїрїїдє жер кыртышынын
биологиялык керектєєлєрїн эске алабыз. Биологиялык
керектїї шарттарга жылуулук, жарык, суу, аба жана азык
заттар кирет.
Жылуулук. Жашылча єсїмдїктєр жылуулукту керектєєсї
боюнча тємєнкї группаларга бєлїнєт: суукка, кышка чыдам
дуу, жылуулукту сїйїїчї жана ысыкка чыдамдуу.
Кышка жана суукка чыдамдууларга кєп жылдык жа
шылча єсїмдїк – ышкын (шавель), хрен, чеснок кирет. Бу
лар кышында кыртышта кыштайт, атайын жабуулар менен
жабылбайт, –8–10°С суукту кєтєрєт жана єсє берет.
Суукка чыдамдуу єсїмдїктєргє тємєнкїлєр кирет: капус
та, кызылча, укроп, пияз, буурчак ж. б. Бул єсїмдїктєрдїн
уруктары 10°С жылуулуктан тємєн болсо чыга баштайт.
Суукту жарым-жартылай кєтєргєн єсїмдїккє картєшкє ки
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рет. Ал жакшы єсїш їчїн кєп деле жылуулукту талап кыл
байт, 0° суукта жалбырагы тез эле їшїп кетет.
Жылуулукту сїйїїчї єсїмдїктєргє: бадыраў, помидор,
калемпир, баклажан ж. б. кирет. Булардын уруктары +10–
14°С жылуулук болгондо кєчєтї чыга баштайт. Алар жакшы
єсїш їчїн 20–30°С жылуулук керек. Температура 10–12°С
ылдыйласа, алардын єсїшї начарлай баштайт, ал эми 0°С
суукта кєчєттєрї толук їшїп кетет.
Ысыкка чыдамдуу жашылча єсїмдїктєргє: дарбыз, коон,
ашкабак жана жашылча буурчак кирет.
Кїндїн жарыгы. Кїндїн жарыгына карата жашылча
єсїмдїктєр: узун кїндїн, кыска кїндїн єсїмдїгї, ал єз ара
жарыкты жакшы кєрїїчї жана кєлєкєгє чыдамдуу єсїм
дїктєр деп бєлїнєт.
Кыска кїндїн єсїмдїктєрїнє: баклажан, калемпир, фа
соль, помидор, бадыран, буурчак, ашкабак кирет.
Узун кїндїн єсїмдїктєрїнє: кызыл кызылча, капуста,
пияз ж. б. кирет. Кєпчїлїк жашылча єсїмдїктєр: помидор,
калемпир, баклажан кєлєкєдє єтє начар єсїшєт. Ал эми
пияз, шавель (ышкын), хрен кєлєкєнї кєбїрєєк кєтєрїшєт,
кадимкидей эле єсїп тїшїм беришет. Мисалы, алмалардын
арасында жакшы єсїшєт.
Суу. Жашылча єсїмдїктєр кыртыштын арасындагы ным
ды жакшы кєрїшєт жана аны толук пайдалана алышат. Се
беби – алардын тамырлары жердин їстї жагына жакын жай
гашкан, соруп азыктануу мїмкїнчїлїгї чектелїї.
Тамырларынын тїзїлїшї боюнча жашылча єсїмдїктєр
їч группага бєлїнєт.
Биринчи топтогулардын тамырлары жерге єтє тереў ки
ришпейт – 0,5 метрге чейинки тереўдикте жайгашат. Булар
га: калемпир, баклажан, бадыраў, пияз кирет.
Экинчи топко тамырлары тереўдиги 1 метрге чейин кет
кен помидор кирет.
Їчїнчї топтун єсїмдїктєрїнїн тамырлары кыртышка
2 метрге чейин тереў киришет. Буларга: ашкабак, коон, хрен
кирет.
Тамырларынын мїмкїнчїлїктєрї чектелїї болгон жа
шылча єсїмдїктєр булар: бадыраў, баклажан, шалгам, капус
та. Булар сууну їнємдєп, сарптай алышпайт. Ошондуктан
аларды тез-тез сугарып туруу керек. Тамыры жакшы єскєн
жашылча єсїмдїктєр: коон, ашкабак, хрен, кызыл кызылча,
сабиз, картєшкє, буурчактар. Алар кургакчылыкка єтє чы
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дамдуу, кыртыштагы нымды їнємдїї пайдаланышат. Алар
ды азыраак сугарууга болот.
Жашылча єсїмдїктєргє ар кандай мезгилде ным ар баш
ка керектелет. Єзгєчє урук єнє баштаганда нымдуулук кєп
талап кылынат.
Кыртыштын сапатынын талабы. Жашылча єсїмдїктєр
семиз кыртышты талап кылышат. Єзгєчє кара, кїрєў топу
рак жерде жакшы єсїшєт. Ошону менен катар боз топурак
кыртышта да жакшы єсїп, мол тїшїм берет.
Абаны керектєєсї. Жашылча єсїмдїктєр жакшы єсїш
їчїн алардын дем алуусуна, газдардын алмашып турушуна
кислород їзгїлтїксїз керектелет. Алар кислород менен дем
алышат жана кємїр-кычкыл газды фотосинтезге сарптайт.
Аба, кислород єсїмдїктїн тамырына керектєєсїн жакшыр
туу їчїн кыртышты жумшартуу керек. Ал эми жабык жерде
єскєн жашылча єсїмдїктєрдї тез-тез ачып, ичине аба кир
гизип туруу керек. Андан тышкары кємїр-кычкыл газды
кєбєйтїш їчїн ага органикалык семирткичтерди беребиз (чи
рик кєў ж. б).
Жогорку тїшїм алуунун бирден бир жакшы жолу єсїм
дїктєрдї которуштуруп айдоо болуп эсептелет. Мисалы пи
язды, эрте бышкан картєшкєдєн кийин сепсе жакшы тїшїм
берет. Помидор, сабиз да пияздын тїшїмдїїлїгїнє оў тааси
рин тийгизет. Капустаны, буурчактан, бадыраўдан, пияздан
жана сабизден кийин сепсе агротехникалык эрежеге туура
келип, тїшїмдїїлїк жогору болот. Бадыраўды, помидордон,
пияздан жана эрте бышкан картєшкєдєн кийин отургузса
тїшїмї жогору болот.
Жерди жазгы ишке даярдоо
Силер буга чейин топурак, жер кыртышынын органика
лык курамы жана органикалык эмес курамдары жєнїндє
кыскача маалыматтарды алдыўар. Эми топурактагы орга
никалык заттардын кандай пайдасы бар экендигин баамдап,
эске салалы. Топурактагы органикалык заттар:
• топуракты кыш мезгилинде жылуу, жай мезгилинде
салкын кармайт;
• єсїї мезгилин узартат, себеби топурактын температура
сын єсїмдїктїн єсїшїнє ылайык кармап турат;
• топурактын бетин буулануудан сактап, нымдуулукту
сактап турат;
• єсїмдїктєрдїн тамырларынын эркин таралышына шарт
тїзєт;
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• топурактагы микроорганизмдерге, сєєлжандарга, коўуз
дарга азык болуучу заттарды камсыз кылат;
• топурактагы организмдердин жашоосуна жана кєбєйїї
сїнє ылайык шарт тїзїп берет;
• єсїмдїктєрдїн тамырлары їчїн азык заттарды сактоо
чу жай катары кызмат аткарат;
• топуракты эрозиядан (аккан суу жана шамалдын тааси
ринен желип бузулушунан) сактайт;
• топурактагы кычкылдуулуктун єзгєрїшїн чектейт.
Микроорганизм – микроскоп аркылуу гана кєрїнїїчї майда жаныбар.
Эрозия – жер кыртышынын аккан суу жана муз менен талкаланып, бузулушу.
1. Топурактагы органикалык эмес заттар кандайча пайда болот?
2. Органикалык зат деген эмне?
3. Эмне їчїн гумусту жерге колдонобуз?

№15-практикалык тапшырма
Мектептен жердин кыртышын баамдоо боюнча жїргїзгєн тажрыйбаны эми їйдєгї бакчаўарда жїргїзгїлє. Алынган маалыматтарды топтоп, салыштырмалуу анализ жїргїзїп, чогуу талкуулагыла. Кимдин бакчасындагы жашылга єсїмдїктєр єстїрїлгєн
жерлерге кандай иш-чараларын кєрїї керектигин аныктагыла.

Їй карагаты
Кыргызстанда кара, кызыл, ак карагаттар єсєт. Аларда С
жана Р витаминдери башка жемиштерге караганда кєп. Ка
рагат семиз жерлерде жакшы єсїп, нымдуулукту жактырат.
Карагаттын ар бир саба
гын єзїнчє тамырлары
менен бєлїп, бир катар
га тигїї керек.
Карагаттын
сабак
тарын жерге кєємп, та
мырлап єсїп чыкканда
єз-єзїнчє кесип, башка
жерге олтургузуу керек.
Узундуктары 30 см ка
лемче тїрїндє кыйып,
эки бїчїрїн топурак
54-сїрєт. Карагатты отургузуу
тын їстїнє чыгаруу ме
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нен 45 градуска кыйшайтып жерге кємїї керек. Отургузуу
тємєнкї схема боюнча жїргїзїлєт: эки катардын ички ара
лыгы 1,8 м, ал эми кєчєттєрдїн ортосу 0,6 м, казылган чун
курдун бийиктиги 20 см, аралыктары 0,8–1 м болуш керек.
Ар бир чункурга бирден чака кык салынып, 2–3 кєчєт ти
гилет. Бир сезондо 6–8 жолу сугарылат. Жер семирткичтер
кїзїндє тємєнкї єлчємдє жемиш байлоочу тарабына тїбїнє:
5 кашык суперфосфат, 2 кашык аммиак селитрасы, 2 кашык
калий тузунан турган аралашманы ар бир тїпкє сээп чыгуу
керек. Карагат отургузулган аянтка 1 м квадрат жерге 2 ча
кадан кык тєгїї керек.
Карагатты ар бир жылы кесип, суюлтуп туруу масатка
ылайык. Мындай жумуштар кїзїндє карагаттын жалбыракта
ры тїшкєндє же эрте жазда бїчїрлєрї ачыла электе жасалат.
Карагаттын эў їстїнкї сабактарынын учтарын
кыйыштыруу менен мємє байлоочу сабактарын
калыптандыруу

3-жыл

4-жыл

2-жыл

1-жыл

55-сїрєт. Карагатты кыйыштыруу

Ушуга байланыштуу отургузгандан бир жыл єткєндєн
кийин 3–4 кїчтїї сабактарын же жалпы тїптїн сабактары
нын 1/3 бєлїгїн калтырып, кыйыштыруу иштери аткары
лат. Бир тїптє 15–20 мємє берїїчї ар кайсы жылдардагы
3–4 сабактын болгону жетиштїї. Кийинки жылдары 5–6
жылдык эски сабактарды кыйыштыруу менен мємє берїїчї
сабактарды жашартып алса болот.
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5.2. БЄЛМЄ ЄСЇМДЇКТЄРЇНЇН АДАМДАРДЫН
ЖАШООСУНДАГЫ РОЛУ

§ 18. Бєлмє єсїмдїктєрїнє кам кєрїї. Бєлмєдє
єстїрїлїїчї єсїмдїктєр
Бєлмє єсїмдїктєрїн єстїрїї – талыкпаган эмгекти талап
кылган эў кызыктуу иштердин бири. Їйїбїздїн же мектеби
биздин интерьерлери єсїмдїктєр менен кєрктєнїп, гїлдєпбїрдєп турса кандай керемет! Єзгєчє бєлмєдє єстїрїлгєн
єсїмдїктєр жарашыктуу кєрк берип, жагымдуу маанай тар
туулайт. Ал абаны тазалап, ден соолукка пайдалуу заттар
ды бєлїп чыгараарын баары эле билбесе керек. Эгерде би
лишсе (жансыз) материалдардан жасалган гїлдєрдїн ордуна
бєлмєлєргє табигый гїлдєрдї єстїрїшєт эле.
1. Силердин їйдє кандай єсїмдїктєр бар, алардын аталыштары
кандай?
2. Їйдєгї єсїмдїктєрдї багууга кандай жардам бересиўер?

Азыр жылдын кандай гана мезгили болбосун жалаў
гїлдєрдї єстїрїї менен чектелбестен, бєлмєлєрдє жана ча
кан кїнєсканаларда жашылча-жемиштердин тїрлєрїн єстїр
гєндєрдї кєрїп эле жїрсєўєр керек.
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«Эшигин кєрїп тєрїнє єт» дегендей, айылда болсо бакча
сын, ал эми шаар жерлеринде балконун карап туруп эле анда
кандай кишилер жашаарын билип койсо болот.
Бєлмєдє єсїмдїктєрїн єстїрєєрдє эў алгач силерге кан
дай єсїмдїк жагарын, ал кандай пайда алып келерин аныкта
гыла. Аны кантип єстїрїї керектигин маалымат каражатта
рынан таап, тандап билгенден кийин гана аны єстїргєнїўєр
натыйжалуу болот.
116

а

б

в

г

89-сїрєт. Бєлмє гїлдєрїнїн тїрлєрї.
а – фукусия; б – жасмин; в – бегония; г – герань.

Єсїмдїктєрдї єстїрїїдє эске алуучу эрежелер
Гїлдєрдїн кєчєттєрїн башка идиштерге кєчїрїїнї эрте
жазда жїргїзїї керек.
Бєлмєдєгї єсїмдїктєрї туура єстїрїїдє жыл мезгилде
риндеги єзгєрїлїп турган температурага ылайыктап, то
пурактагы кыртыштын нымдуулугун эске алып, идиштин
єлчємїнє жараша сугаруу керек. Эгерде ага ашыкча суу ку
юлуп калса, ал идиштен сарыгып тїшкєн суу астынкы идиш
ке толуп кетип, єсїмдїктїн тамыры дем ала-албай калышы
мїмкїн. Ошондуктан сарыгып тїшкєн сууну да єз убагында
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90-сїрєт. Айгїл гїлї

91-сїрєт. Бєлмє гїлї толстянка

тєгїп туруу керек. Эске ала турган нерсе, кандай єсїмдїк
болбосун єтє муздак суу менен сугарууга болбойт.
Їйдєгї гїлдєр сыртта табигый шартта єстїрїлгєн єсїм
дїктєргє салыштырмалуу єсїїсї жай болгондуктан азыктан
дыруу да чектелїї болушу зарыл. Кошумча азыктандыруу
иштерин єсїмдїк кїчтєнїп єсє баштаган учурда (апрель,
май айларында) берсе жакшы болот. Жаўы кєчїрїлгєн же
жаўы алып келген єсїмдїктєрдї кошумча азыктандырууга
шашылбагыла.
Бєлмєдє єстїрїлїїчї єсїмдїктєргє кєпчїлїк учурларда
жарык жетиштей калат. Ошондон улам аларды терезе жана
айнектелген эшиктин жарык тийген жерлерине койгон оў.
Биринчи кезекте жарык таамай тийген жерлерге кургак
климатка ылайыкташтырылган декоративдик єсїмдїктєрдї,
кийин башкаларын ылайыкташтырып жайгаштыруу керек.
Кыш мезгилинде бєлмєдєгї температура єсїмдїктєр їчїн
18–20°С тан тємєн болбошу керек. Ал эми дегеле баардык
єсїмдїктєр їчїн нымдуулук 30–50% болгону абдан жакшы.
Эске сала турган нерсе, єсїмдїктєрдї эч качан от жаккан
жана шамалдуу жерлерге койбош керек.
Єсїмдїктєрдї єз ордунан башка жерлерге которушту
ра бергенде жалбырактары саргайып, тїшїп жаўы орунга
кєнгєнчє єсїїсї начарлап, ооруйт. Єтє зарыл болбосо кото
руштура бергенден пайда жок.
Гїлдєрдїн сырткы кєрїнїшїнє да кєўїл бєлїї зарыл.
Алардын бутактары менен жалбырактарын єз учурунда ка
рап турбаса, саргайып, куурап кетет да ага ар кандай зыян
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кеч курт-кумурскалар топтолуп, тїрдїї жугуштуу илдеттер
ге чалдыктырышы мїмкїн.
Кандай гана єсїмдїктї єстїрбєгїн ага тиешелїї маалы
маттарды маалымат булактарынан таап пайдалануу зарыл.
Тапшырма:
Єзїўє жаккан єсїмдїктєрдї єстїрїї боюнча маалыматтарды
топто. Портфолиоўордогу топтолгон маалыматтардын негизинде
єсїмдїктєрдї єстїрїїнїн аракетин кєргїлє. Єсїмдїктєрдїн єсїї
процессине байкоо жїргїзїп, жолдошторуўар менен ой бєлїшїп,
тажрыйба алмашкыла.

№16-практикалык иш
Бєлмє єсїмдїтєрїн отургузуу
Материалдар жана керектїї нерселер: горшок, сузгу,
майда таштар, ири кум, кыртыш, єсїмдї, кагаз (гезит).
1-ТАПШЫРМА: «Технология» кабинетиндеги же їйдєн
алып келген єсїмдїктєрдїн бирин отургузуу ишин аткар.
1. Єсїмдїктї горшоктон бошот (бул їчїн кагаз же гезит
тєшєп ал).
2. Жаўы горшок їчїн дренаж даярда.
3. Отургуз.
4. Єсїмдїктї сугар.
5. Кєлєкє жерге жайгаштыр.
6. Жумушчу ордунду жыйна.
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ТИРКЕМЕ
2 - б є л ї м. КУЛИНАРИЯ
2.3. Жашылча жана жемиштерден жасалган салаттар
Салаттардын рецепттери
Жаўы капустадан жасалган салат
(15 мїнєттє даяр болот)
Капустада, помидордо, бадыраўда жана башка жашылча
ларда кєптєгєн витаминдер менен кошо керектїї заттар бар.
Ошондуктан тамактануу рационуўарга жаўы капуста менен
помидордон даярдалган салаттарды ар дайым колдонгон та
лапка ылайык.
Курамы: капуста – бир кичине тоголок; помидор 1–2 даа
на; бадыраў– 1–2 даана; жашыл пияз – 1 даана; петрушка –
1 даана; суумай; туз – татымына жараша.
Даярдоо ыкмасы: салат їчїн кийинки азыктарды даяр
дап алгыла.
1. Капустаны тазалап, майда туурагыла.
2. Помидор менен бадыраўды болушунча майда туурагыла.

3. Кєк пияз менен петрушканы туурагыла.
4. Азыктарды аралаштырып, туздап, суумай кошкула.
5. Жаўы капустадан даярдалган жеўил салат даяр.
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Сабиз менен чесноктон каймак кошуп даярдалган салат
(20–30 мїнєттє даяр болот)
Сабиз менен чесноктон каймак кошуп даярдалган салат
пайдалуу жана даамдуу, ошондой эле тез жасалат.
Курамы: сабиз – 500 г; чеснок – 50 г; каймак– 200 г; 1–2
чымчым туз.
Даярдоо ыкмасы: салат їчїн кийинки азыктарды даяр
дап алгыла.

1. Сабизди тазалап, жууп, ичке туурагыла.
2. Чеснокту тазалап, жанчкыла.
3. Чеснок менен сабизди аралаштырып, каймак кошуп,
туз салгыла.
4. Азыктарды жакшылап аралаштыргыла, сабиз менен
чесноктон каймак кошулган салат даяр.
Шпрот кошулган помидор салаты
(5–10 мїнєттє даяр болот)
Курамы: 2–4 помидор, 1 банка шпрот, ак нандан даярдал
ган сухарь, чеснок, майонез же каймак.
Даярдоо ыкмасы: салат їчїн кийинки азыктарды даяр
дап алгыла.
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1. Консерваны ачып, майын агызып, балыкты майда туу
рап же вилка менен эзип алгыла.
2. Сухарикти алгач жанчылган чеснок, андан кийин
шпрот менен аралаштыргыла.
3. Помидорду кубик кылып туурап, калган азыктарды
аралаштыргыла.
4. Салатка каймак же майонез кошуп, дасторконго
койсоўор болот.
Бул салатты даярдап бїтєєрї менен жеш керек, антпесе
сухариктери эзилип кетсе даамы анча болбой калат.
Помидор жана сыр менен даярдалган салат
(5–10 мїнєттє даярдоого болот)
Курамы: 100 г катуу сыр, 6 помидор, 1 баш пияз, 4 чоў
кашык суумай, 2 чоў кашык тууралган укроп, кара мурч, туз.
Даярдоо ыкмасы: салат їчїн кийинки азыктарды даяр
дап алгыла.

1. Помидорлорду узатасынан анча чоў эмес бєлїктєргє
туурагыла.
2. Пияз шакекче тїрїндє тууралат.
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3. Катуу сырды кєзєнєгї чоў теркадан єткєрїп же кичине
кубик тїрїндє туурагыла.
4. Азыктарды аралаштырып, туз, мурч кошуп, май ко
шуп, дасторконго койгула.
5. Салатка тууралган укроп себелеп койсо кооз болот.
Алма кошулган помидор салаты
(5–10 мїнєттє даярдалат).
Курамы: 6 помидор, 2 алма жана 2 бышкан жумуртка, 1
баш пияз, 4 чоў кашык суумай, 2 чоў кашык тууралган кєк
пияз, 1 чоў кашык лимондун согу, 1/4 чай кашык кара мурч
жана туз.
Даярдоо ыкмасы: салат їчїн кийинки азыктарды даяр
дап алгыла.

1. Алма менен помидорду єтє чоў эмес бєлїктєргє бєлїп
туурагыла.
2. Бышкан жумуртка менен пиязды туурагыла.
3. Азыктарды аралаштырып, кєк пияз кошкула.
4. Суумай, туз, мурч, лимондун согун кошуп, аралашты
рып дасторконго койгула.
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ГЛОССАРИЙ
АГРАРДЫК ТЕХНОЛОГИЯЛАР – (латынчадан которгондо «аграриус» - бул
жердин дегенди тїшїндїрєт) єсїмдїк єстїрїїчїлїк, дан єсїмдїктєрїнїн
тїшїмдїїлїгїн арттырууга багытталган жана їрєндєрдї камдоо, себїї,
єсїмдїктєргє кам кєрїї, отоо чєптєрдєн арылтуу, зыянкеч курттарга каршы
кїрєшїї, тїшїмдї жыйноонун жана сактоонун ыкмалары сыяктуу жумуштарды єзїнїн ичине камтыйт.
АЙДОО ЄСЇМДЇКТЄРЇ – тамак-аш азыктарын, єнєр жайларга сырьёлорду
алуу їчїн, декоративдик максаттарда єстїрїлїїчї єсїмдїктєр;
АКСЕССУРАРЛАР – коштоп же кошо жїрїїчї предметтер: туфли, єрїмдєр, курлар ж. б.;
АППЛИКАЦИЯ – (француз тилинен которгондо) кездеменин їстїнє ар кандай
деталдарды тїрдїї тїстєр менен чаптоо аркылуу алынган сїрєттєлїш;
АСТЫНАН КЕСЇЇ – тигилиштерден астындагы ашыкча материалды кесїї;
АТЕЛЬЕ – (француз тилинен которгондо) тигїї жумуштарына арналган офис,
жумушчу комната же мастерская;
БАСТЫРГЫ – эки сайгычтын ортосундагы аралык;
БЕЛДИН КЄЛЄМЇ – белдин курчамы;
БЕКЕМДЄЄЧЇ КЕЗДЕМЕ (ПРОКЛАДКА) – кийимдин ич жагына толуктоочу материал катарында формасын кармап туруучу материал;
БЕТ ЖАГЫ – кездеменин сырткы жагы;
БИР ТЇСТЇЇ – кийимдердин бир тїстєгї материалдан тигилиши;
БОШ ТЇЙМЄ – жеўил тїймє менен согулган кездеме;
БЄЛЇШТЇРЇЇ – кездемени їнємдєє максатында бардык деталдардын
єлчємдєрїн берїї инструкциясы;
БУТИК – кийим-кечектин тїрлєрї, аксессуарлар сатылуучу кичинекей дїкєн.
Кєбїнчє кандайдыр бир мода салонунун бєлїмї болуп саналат;
V ОБРАЗДУУ КЕСИЛИШ – моюнга кийилїїчї кийимдин «V» формасы;
ВОЛАН – (француз тилинен которгондо) бїйїрмєсї бар кєйнєк;
ВОРС – кездеменин бетиндеги кыска чачтар, алар бир тарапка багытталган;
ЖАСАЛЫШ – кийимдерди кооздоо їчїн кошулган декор; кол менен саймалоо
же машина менен саймалоо;
ЖАШЫРУУН ТИГИЛИШ – кездемелердин катарындагы тигилиштер;
ЖЕР КЫРТЫШЫНЫН ТЇШЇМДЇЇЛЇГЇ – сепкенден бышканга чейин тамактануунун элементтерин камсыз кылуучу жер кыртышынын жєндємдїїлїгї;
ЖЕР СЕМИРТКИЧ – єсїмдїктєргє берилїїчї элементтери бар органикалык
жана органикалык эмес заттар;
ЖЕР СЕМИРТКИЧ – єсїмдїктєргє берилїїчї элементтери бар органикалык
жана неорганикалык заттар;
ЖЫГАЧ – жаратылыштан алынган конструкциялык материал, жыгачтын устундарынан узатасынан тилинген жана тактайлар тїрїндє болот;
ИЧКИ ТАРАП – материалдын ички тарабы;
ИЙИРЇЇ – тїрдїї буладан чыйратуу жолу менен узун жипти алуу процесси;
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ИШТЕТИЛБЕГЕН ЧЕТИ – кездеме материалдын кесилип ташталган жагы;
КЕЗДЕМЕНИН ТЕКСТУРАСЫ – кездеменин бетинин мїнєздємєсї;
КОНТРАСТ – тїстєрдї бири-бирине карама-каршы коюу, алардын айырмасын
акцент менен кєрсєтїї;
КЇНГЄ ОЎБОСТУГУ – єўї оўбогон кездеменин мїнєздємєсї;
КЫЙГАЧ – кездемедеги сызыктын 45 градустагы багыты;
КЫЙУУ – ошол эле кездемеден четин бїгїп тигїї ыкмасы;
МАКРАМЕ – жиптин жардамы тїйїлїїчї тїймєлєрдєгї кооздоп салына турган
формалар;
МАНЕКЕН – бутафордук фигура, алардын їстїнє кийимдерди кийгизишет;
МАСШТАБ – сїрєттєгї єлчєм менен чыныгы єлчємдїн катышы;
МЕРЕЖКА – кездемелердин бир нече бєлїктєрїн бириктирїїчї декоративдик
жасалга;
МОЮН – ийиндин учтары боюнча жакага тїшїрїлгєн сызык;
ТЕРЕЎ КЕСИЛИШ – моюнга карата тереў U формасындагы сызык;
ТИГИЛЇЇЧЇ БУЮМГА ИНСТРУКЦИЯ – модель боюнча тигїїдє бардык операциялардын сыпатталып кєрсєтїлїшї;
РУЛОН – рулонго оролгон магазинден сатылуучу кездеме;
САРКЕЧ – кийимдеги акыркы багыт жана стили;
САПЧА – бир нече жолу кайталанган бастыргылар;
СУТАЖ – ичке тесме;
ТЕСЬМА – кийимдин тїрдїї элементтерин коздоо їчїн кездемеден жасалган
лента же кездеменин узатасынан айрындысы;
ТЕХНОЛОГИЯ – (грек тилинен techne - «искусство, устаттык, билгичтик» logos –
«окуу, сєз, илим»). Бул сырьёну иштетїїдє башка материалды, полуфабрикаттардын жаўы тїрїн алуунун ыкмалары. Технология деп кандайдыр бир
удаалаш аткарылган жумуштардан кийин алынуучу продукцияны да аташат;
ТЕХНИКАЛЫК СЇРЄТ – кагаз бетине тартылган предметтин кєлємдїї сїрєтї;
ТИГИЛИШТЕРГЕ ТЇШЇРЇЇ – тигилиштин артындагы кийимге кирбеген материалдын бєлїгї;
ТИГИШ – бул эки же андан кєп кездеменин бириктирилип тигилиши;
ТЄЄНЄГЇЧТЄР МЕНЕН ТЄЄНЄ – тигїїнїн алдында тєєнє;
ТУТАШ БЫЧЫЛГАН – кийимдин бир нече деталдарынын бир бїтїн предмет
катары бычылышы;
ЇЗЇК – тигїїчї станоктон алынган кездеменин бєлїгї;
ЇСТЇНЄН КЕСЇЇ – тигилиштерге чейин ашыкча материалды алуу їчїн
кесїїлєр;
ЧЕТИ – бардык кездеме материалындагы чет жактарынын тыгыз бекитилиши;
ЧОЮУ – тигип жаткан учурда кездеменин же жиптин тартылышы;
ШПОН – жыгачтын эў жука катмары. Жыгачтын каалагандай породасын араалоо, сїргїлєє аркылуу алынат;
ЭЛЕС – фигуранын контуру же кийимдин предмети;
ЭСКИЗ – кєз мерчем менен алынган предметтин сїрєттєлїшї.
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