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Был ҡулланма – «Мин полиглот булам» китаптар серияһының бер 

киҫәге. Материал 3 телдә тәҡдим ителә. Бында бөжәктәр темаһына 

бәйле һүрәттәр, һүҙҙәр, һүрәтләмә текстар бирелгән. Китапсыҡ 3-10 

йәшлек балаларға тәғәйенләнеп, уларҙың һүҙлек байлығын арттырыуға, 

иғтибарын, телмәр ҡеүәһен үҫтереүгә йүнәлтелгән. 

 

Это пособие – часть серии книг «Я буду полиглотом». Материал 

предлагается на 3 языках. Здесь даны рисунки, слова, описательные 

рассказы по теме «Насекомые». Книжка предназначена для детей 3-10 

лет для развития внимания, наблюдательности, связной речи, 

расширения словарного запаса. 

    



ҠӘҘЕРЛЕ ДУҪ! 

Һинең алдыңда тылсымлы китап. Ул һине 

бөжәктәр донъяһына сәйәхәт ҡылырға саҡыра. Китап 

ярҙамында һин башҡорт, рус, инглиз телдәрендә 

бөжәктәр тураһында ҡыҙыҡлы мәғлүмәт белерһең, 

яңы һүҙҙәр өйрәнерһең. Китаптың һәр битендә серле 

шаҡмаҡтар (QR кодтар) бирелгән. Улар аша һин 

һүҙҙәрҙе, текстарҙы тыңлай алаһың. Уңыштар һиңә! 

 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Перед тобой волшебная книга. Она приглашает 

тебя в путешествие в мир насекомых. С помощью 

этой книжки ты узнаешь много интересного о 

насекомых, выучишь новые слова на башкирском, 

русском, английском языках. На каждой странице 

книги даны таинственные квадраты (QR коды). Через 

них ты сможешь прослушать слова и тексты Успехов 

тебе!  

 

MY LITTLE FRIEND! 

This is a magic book which invites you on a trip to 

insects’ world. Reading the book you will learn a lot of 

interesting facts about the insects, and a new vocabulary 

in Bashkir, Russian, and English. Every page of the book 

contains mysterious squares (QR codes). Just scan QR 

codes and you can listen to words and texts. May good 

success attend you! 



КҮБӘЛӘК – БАБОЧКА – A BUTTERFLY 
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КҮБӘЛӘК – бөжәк. Уның ике пар ҡанаты, ҡыҫҡа ғына 

мыйыҡтары һәм ҙур күҙҙәре бар. Ҡанаттары тәңкәләр менән 

ҡапланған. Шуға ла күбәләктәрҙе тәңкә ҡанатлылар тип атайҙар. 

Спираль кеүек уралған үтә күренмәле томшоғо – уның ауыҙы. Сәскә 

һутын һурғанда томшоғо асылып китә, һуңынан тағы ла спиралгә 

әйләнә. Сәскәнән сәскәгә ҡунып, күбәләк нектар йыя һәм сәскәләрҙе 

һеркәләндерә. Иртә яҙҙа уянған күбәләк, сәскәләр булмағас, татлы 

ҡайын йәки саған һуты менән туҡлана. 

БАБОЧКА — это насекомое. У бабочек две пары крыльев, 

покрытых мелкими чешуйками, поэтому их называют чешуекрылыми. 

У этих насекомых короткие усики и большие глаза. Спирально 

свернутый прозрачный хоботок бабочки — ее рот. Когда она пьет 

капельки нектара, хоботок разворачивается, а потом опять 

сворачивается спиралью. 

Перелетая с цветка на цветок, бабочки собирают нектар и 

опыляют растения. Если же бабочка проснулась ранней весной, когда 

цветы еще не раскрылись, она может полакомиться сладким 

березовым или кленовым соком.  

BUTTERFLIES are insects, which means that they have six legs, a 

set of antennae, big eyes, and three parts to their body (the head, thorax, and 

abdomen). Small scales cover their wings that is why they are called scale-

winged insects. The butterfly has a long tongue, called a proboscis, which it 

can curl and uncurl to drink through like a straw. 

Butterflies fly from flower to flower and drink sweet nectar from them, 

that way they are also helpful to fertilise the flowers. Butterflies, which 

awake in early spring, drink sweet birch or maple juice. 

 

                



ҠЫҘЫҠЛЫ МӘҒЛҮМӘТ: 

❖ Күбәләктәр аҙыҡты аяҡтары менән тәмләп ҡарай. 

❖ Күбәләктәр ҡыҙыл, йәшел һәм һары төҫтәрҙе айыра. 

❖ Күбәләктәр ике роза япрағы кеүек ауырлыҡта була. 

❖ Күбәләктәр еҫте мыйыҡтары менән һиҙә. 

❖ Һәр күбәләктең үҙ төҫө була. Ҡанаттың төҫө тәңкәләрҙә. Әгәр 

күбәләкте ҡанаттарынан тотһаң, төҫө юйыла. Сөнки тәңкәләре ҡойола. 

❖ Күбәләк, фил кеүек үк, томшоғо менән һура. 

❖ Күбәләк ишетмәй, ләкин хәрәкәтте ныҡ һиҙә. 

❖ Сәскәләрҙе һеркәләндереү – күбәләк килтергән ҙур файҙа. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:  

❖ Бабочки пробуют пищу лапками. 

❖  Бабочки различают всего три цвета — красный, жёлтый и зелёный. 

❖ Вес бабочки равен весу двух лепестков розы. 

❖ Запахи бабочка чувствует усиками. 

❖ У каждой бабочки бывает своя расцветка, но если ты тронешь 

крылышко, оно станет прозрачным. 

❖ Бабочки, как и слоны, питаются с помощью хобота. 

❖ Бабочки не слышат, но хорошо чувствуют вибрацию. 

❖ Опыление цветущих растений — главная польза, которую приносят 

бабочки. 

AMAZING FACTS: 

❖ The butterfly tastes the food with its feet. 

❖ The butterfly can only distinguish three colours, red, yellow, and 

green. 

❖ The weight of a butterfly is equal to the weight of two rose petals. 

❖ The butterfly smells with an antenna. 

❖ The wings of butterflies, with their vibrant colours and patterns, are 

made up of tiny scales. If you touch the wing, it becomes transparent because 

the scales come out. 

❖ The butterfly as the elephant feeds on using trunk (proboscis). 

❖ The butterfly cannot hear, but it can feel the vibration very well. 

❖ The butterfly fertilises the flower and it is the main benefit from 

them. 



РЕБУСТЫ СИС! РАЗГАДАЙ РЕБУС! 

 

 
 

 

БА +БОЧКА= БАБОЧКА 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КҮБӘ+МӘК=КҮБӘЛӘК (М=Л) 

   

 

    

       

 



БЕРГӘЛӘП УҠЫЙБЫҘ! ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ!  

LET’S READ TOGETHER! 
 

КҮБӘЛӘК 

Күбәләгем, һыу буйында 

Туғайҙарҙа осаһың,  

Сәскәләрҙән сәскәләргә  

Ниҙер эҙләп күсәһең. 

Күбәләгем, леп-леп осоп,  

Төрлө гөлгә ҡунаһың, 

Гөл өҫтөнә ҡунған саҡта,  

Сәскә кеүек булаһың.  

Аҡ та була, күк тә була,  

Төрлө була күбәләк.  

Сәскә осҡан кеүек була,  

Улар осһа бергәләп. (Ҡ. Даян) 

 

СӘСКӘ МЕНӘН КҮБӘЛӘК 

Яландағы аҡ сәскәгә 

Ҡунды ла бер күбәләк: 

- Икебеҙ ҙә бер төҫтәбеҙ, 

Осайыҡ, - ти, - бергәләп. 

 - Үҙең генә ос, - ти сәскә, 

 -Үпкәләмә һин бер ҙә. 

Икебеҙ ҙә осоп китһәк 

Матурлыҡ ҡалмаҫ ерҙә.  

        (М. Дилмөхәмәтов) 



БАБОЧКА 

Я летаю и жужжу, 

Над поляною кружу, 

Яркий выберу цветок — 

Буду пить душистый сок. 

Бабочка ярка, красива, 

Изящна, легкокрыла. 

Сама похожа на цветок 

И любит пить цветочный сок. 

 

BUTTERFLY SMILES 

Butterflies flutter, 

Butterflies fly. 

They put a sparkle 

In your eye. 

What a butterfly 

And in a short while 

It will give you 

A butterfly smile! 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Сидя на корточках, 

сложенные ладони положить под голову). 

Больше спать не захотел. (Поднять голову, повороты головы 

вправо-влево). 

Шевельнулся, потянулся, (Встать, вытянуть руки в 

стороны). 

Взвился вверх и полетел. (Встать на носочки, вытянуть руки 

над головой). 

Солнце утром лишь проснется, (Бег на носочках, махи 

руками). 

Бабочка кружит и вьется. 



ҠАМҠА – БОЖЬЯ КОРОВКА – 

A LADYBIRD 
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ҠАМҠА. Башҡортостанда уның 26 төрө осрай: ике нөктәле 

ҡамҡа, ете нөктәле ҡамҡа, ун дүрт нөктәле ҡамҡа, егерме ике нөктәле 

ҡамҡа һ.б. Ҡамҡалар бер-береһенән нөктәләр һаны һәм төҫтәре менән 

айырыла. Үҙ-ара мыйыҡтары, аяҡтары менән һөйләшәләр. Ҡояшлы 

көндәрҙә йыйылышып торорға яраталар. 

Матур ғына күренһә лә, ҡамҡа - йыртҡыс. Ҡоштар уны ашамай, 

сөнки ҡурҡыныс янағанда ҡамҡа һары ағыулы «һөт» бүлеп сығара. 

Тәбиғәткә һәм кешеләргә ярҙамы ҙур: ул зарарлы кебләләр һәм аҡ 

ҡанатлы көйәләр, үрмәксе ауы талпандары менән туҡлана.  Шуға 

уларҙы үлтерергә ярамай. 

 

БОЖЬЯ КОРОВКА. В Башкортостане встречается 26 видов 

божьей коровки: двуточечная, семиточечная, четырнадцатиточечная, 

двадцатидвухточечная и др. Они отличаются друг от друга количеством 

точек на спине и расцветкой. Божьи коровки разговаривают усиками и 

лапками. В теплую погоду они любят собираться кучками.  

Хоть и кажется красивой, божья коровка – хищник. Птицы ее не 

едят, потому что при возникновениии угрозы она выделяет пахучее 

ядовитое «молоко». Божья коровка приносит большую помощь природе: 

она успешно борется с тлёй, истребляет растительных и паутинных 

клещей. Поэтому их нельзя убивать. 

 

THE LADYBIRD. They come in many different colours and patterns, 

but the two-spot, seven-spot, four-spot, twenty-two-spot ladybirds, which have 

shiny, red-and-black bodies, are the most widespread in the republic of 

Bashkortostan. There are 26 different species of ladybirds in the republic. 

Ladybirds communicate with each other mainly through chemical signals 

using antennae or legs. These beetles like to swarm on warm, sunny days. 

Ladybirds are pretty and harmless to humans and most people adore 

them. But do not forget that they are predators and secrete a 

fluid from the joints of their legs, creating a foul odour to 

ward off others. Farmers also love them because they eat 

aphids, moths, and differe nt plant-eating pests. That is why 

we should not kill ladybird.  

https://ba.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%A1_%D2%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%8B_%D0%BA%D3%A9%D0%B9%D3%99%D0%BB%D3%99%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ba.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%A1_%D2%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%8B_%D0%BA%D3%A9%D0%B9%D3%99%D0%BB%D3%99%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ba.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%AE%D1%80%D0%BC%D3%99%D0%BA%D1%81%D0%B5_%D0%B0%D1%83%D1%8B_%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/501956


ҠАМҠАҒА ҺӘЙКӘЛ! 
Элек-электән ҡамҡа изгелек, матурлыҡ, яҡшылыҡ символы булып 

һаналған. Ҡамҡаға донъяның төрлө илдәрендә һәйкәлдәр ҡуйылған. 

Японияның баш ҡалаһы Токиола, Америка Ҡушма Штаттарының 

Нью-Йорк, Көньяҡ Кореяның Сеул, Польшаның Варшава, Рәсәйҙең 

Волгоград ҡалаларында ҡамҡаға арналған һәйкәлдәр бар. 

Божья коровка издревле почиталась как символ красоты, доброты. 

В разных странах божьей коровке поставлено много памятников: в 

столице Японии Токио, в США – в Нью-Йорке, в Южной Корее – в 

Сеуле, в Польше – в Варшаве, в России – в Волгограде. 

The ladybird was revered from ancient times as a symbol of beauty 

and kindness. They are also known as «nature’s best friends». There are 

many monuments to the ladybird in different countries, for example, in 

Tokyo, New York, Seoul, Warsaw, Volgograd. 

 

 

ПАМЯТНИКИ БОЖЬЕЙ КОРОВКЕ В МИРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

(Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4085298/post342966670/) 

Волгоград. Россия Нью-Йорк. США 

https://www.liveinternet.ru/users/4085298/post342966670/


ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 
Беҙ ҡамҡалар – сос һәм етеҙҙәр! (урында йүгереү) 

Шыуышабыҙ хәтфә үләндә! (ҡулдар менән тулҡын эшләбеҙ) 

Саф һауа һулайбыҙ урманда! (урында атлау) 

Татлы емештәр бар бит унда! (өҫкә тартылабыҙ) 

Талып китте аяҡ – ҡанаттар! (яртылаш ултырабыҙ һәм 

торабыҙ) 

Асығып китте беҙҙең ҡорһаҡтар! (эсте һыйпайбыҙ) 

Остоҡ өйөбөҙгә тиҙерәк (ҡулдарҙы ҡанат итеп ҡағабыҙ) 

Ашап, ял итербеҙ әҙерәк. (урындарына ултыралар) 

Мы божьи коровки – быстрые и ловкие, (бег на месте) 

По травке сочной мы ползем, (волнообразные движения руками) 

А после в лес гулять пойдем. (ходьба на месте) 

В лесу черника и грибы, (потянуться наверх) 

Устали ноги от ходьбы, (приседание) 

И кушать мы давно хотим, 

Домой скорее полетим!(“летим” за столы) 

We are ladybirds, deft and fast (running on a spot) 

We crawl to the lush grass at last. (waving movements of arms) 

Then we go for a walk in the woods, (walking on the spot) 

As there are so many goods. (stretching out arms up) 

Our feet and wings are tired, (squatting) 

And now for stomach food is required, (stroking a belly) 

Let’s fly home right now! (flapping with arms like the bird) 

We must rest anyhow! (taking seats) 

(перевод с башкирского) 



ҠАМҠА ТУРАҺЫНДА ЙОМАҠТАР 

ЗАГАДКИ О БОЖЬЕЙ КОРОВКЕ 

RIDDLES ABOUT LADYBIRD 
1. Иркә генә күренһә лә 

Йыртҡыс икән был бөжәк. 

Тәбиғәткә ярҙам итә, 

Уны һаҡларға кәрәк! 

 

2.Үҙе бәләкәс кенә, 

Борсаҡлы күлдәк кейә. 

Йомортҡаһы япраҡта,  

Ул нимә, әйтеп ҡара!  

 

3. Ой, что за насекомое, 

Пока что незнакомое? 

Вперед ползет, не пятится,  

На нем в горошек платьице. 

 

4. Нет копыт у тех коров, 

Нет хвоста и нет рогов. 

Вместо сена тлю едят, 

И летают, где хотят. 

 

5. I can fly but I’m not a bird, 

I am so cute, but aphid is my food. 

Farmers like me as I help, 

If you touch me, you help! 

 

6. They call me beautiful lady  

A polka-dot dress is my drapery. 

I can fly in the high sky 

While I’m a little fly. 



ҠАРЫШЛАУЫҠ – ГУСЕНИЦА –  

A CATERPILLAR 
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түш 

грудь 

thorax 



ҠАРЫШЛАУЫҠ – күбәләктең личинкаһы. Ул селәүсенгә 

оҡшаған, ҡорһағында ҡыҫҡа тәпәйҙәре бар, башы ҡаты, ә ауыҙы 

кимерә торған аппарат һымаҡ. Ҡарышлауыҡ донъяға килеү менән күп 

итеп ашай башлай. Личинкалар үҫемлектәрҙең япраҡтары, сәскәләре, 

емештәре менән туҡлана. Йыртҡыс личинкалар ҙа бар, улар аҙ 

хәрәкәтле кебләләрҙе, ҡорттарҙы һ.б. ашай. 

ГУСЕНИЦА – это личинка бабочки. Обычно она червеобразная и 

имеет грызущий ротовой аппарат. Как только гусеница появляется на 

свет, она начинает усиленно питаться. Большинство личинок питаются 

листьями, цветами и плодами растений. Есть и личинки хищники, в их 

рацион входит малоподвижная тля, червецы и т.д. 

A CATERPILLAR is a kind of larva. It is like a worm that has got 

short legs on an abdomen, a hard head, and special mouthparts to chew on. 

Caterpillars start eating a lot as soon as they have just come to the world. 

Caterpillars are commonly found feeding on leaves, flowers, berries. Some 

species are predators, and they eat slow moving aphids, bugs, etc. 

 

 



 

ҠЫҘЫҠЛЫ МӘҒЛҮМӘТ: 

❖ Ҡурсаҡ – бөжәк формаһын үҙгәрткәндә уны һаҡлаусы һандыҡ 

кеүек.  

❖ Ҡарышлауыҡ шул тиклем тиҙ үҫә, хатта был мәлдә уның тиреһе 

ярыла. Ә иҫке тире аҫтында инде яңыһы бар. Яңы тире ҡарышлауыҡтың 

үҫешенә яраҡлашҡан була. 

❖ Ҡарышлауыҡтың ысын аяҡтары 6 ғына. Ҡалған аяҡтары - ялған 

аяҡтар. Ялған аяҡтар ҡолап һәм тайып китмәҫкә ярҙам итә. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ: 

❖ Куколка – это будто сейф, который защищает тело насекомого, 

когда оно меняет свою форму. 

❖ Гусеница растет настолько быстро, что ее кожа трескается, а 

под ней уже новая кожа, рассчитанная на ее рост. 

❖ Настоящих лапок у гусеницы всего 6, остальные – ложные 

лапки. Ложные лапки помогают гусенице не падать и не соскальзывать. 

AMAZING FACTS: 

❖ When the caterpillar is fully grown and stops eating, it becomes a 

pupa. The pupa of butterflies is also like a chest that protects them from 

dangers. 

❖ The caterpillar’s job is to eat and eat a lot. As the caterpillar grows it 

splits its skin and sheds about 4 or 5 times.  

❖ The caterpillar has got three pairs of legs. The rest of the legs are 

prolegs or false legs. The false legs help to stay steadily. 



 

ҠАРЫШЛАУЫҠ ТУРАҺЫНДА ЙОМАҠТАР.  

ЗАГАДКИ ПРО ГУСЕНИЦ.  

RIDDLES ABOUT CATERPILLARS. 
 

1. Арыҫлан батыр ҡалышмай,  

Юл йөрөүгә ҡарышмай,  

Барыр юлын арымай 

Буйы менән ҡарышлай. 

 

2. Волосата, зелена, 

В листьях прячется она. 

Хоть и много ножек, 

Бегать все равно не может. 

 

3. They came like dewdrops overnight 

Eating every plant in sight, 

Those nasty worms with legs that crawl 

So creepy up the garden wall. 

(by Brod Bagert) 

 

4. Brown and furry 

It is always in a hurry, 

Take its walk 

To the shady leaf, or stalk, 

To spin and die, 

To live again a butterfly. 

(by Christina Rossetti) 



ҠАРЫШЛАУЫҠ ТУРАҺЫНДА  

ӘКИӘТ УЙЛАП ТАП! 

ПРИДУМАЙ СКАЗКУ ПРО ГУСЕНИЦУ! 

MAKE UP A FAIRY TALE ABOUT A 

CATERPILLAR. 

 



ҠЫРМЫҪҠА – МУРАВЕЙ – AN ANT 
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ҠЫРМЫҪҠАЛАР ерҙә йәшәүсе иң боронғо бөжәктәрҙең береһе. 

Улар күс менән тупраҡҡа, ағас араһына, таш аҫтына һ.б. ерҙәргә иләү ҡороп 

йәшәй. 

Ҡырмыҫҡалар ғаиләлә төрлө «профессияларға» бүленә: бала ҡараусы, 

ашарға табыусы, һаҡсы, төҙөүсе, кебләләрҙе һауыусы һ.б. Иләүҙең 

батшабикәһе тик йомортҡа ғына һала. 

Аралашыу өсөн ҡырмыҫҡалар бер-береһенә аяҡтарын, мыйыҡтарын 

йәки баштарын тейҙереп ала. Бер иләүҙә йәшәгән ҡырмыҫҡаларҙың еҫе бер 

иш була. Улар бер-береһен еҫенән таный. Ят ҡырмыҫҡаларҙы иләүгә 

индермәйҙәр. Ҡырмыҫҡалар урманға ҙур файҙа килтерә. 

МУРАВЬИ́ - одни из самых древних насекомых на Земле. Они живут 

семьями в муравейниках, которые строят в разных местах: на земле, под 

деревом, под камнями и т.д. 

В муравьиных семьях муравьи выполняют разную работу. 

Существуют няньки, добытчики еды, сторожи, строители, доильщики тли 

и другие разнообразные «профессии». Королева муравьев занимается 

исключительно откладыванием яиц. 

Для общения один муравей прикасается к другому муравью ногами, 

усиками или головой. Также они используют химические сигналы. 

Муравьи, которые обитают в одном гнезде, имеют одинаковый запах. 

Таким образом, они узнают друг друга по запаху. Чужаков в муравейник не 

пускают. Муравьи приносят лесу большую пользу. 

ANTS are very sociable insects. They are the most ancient living insect on 

the Earth. Most ants build a type of mound that they live in, which is mostly in 

the dirt of sand. They use twigs to make them stronger. Others live in logs or 

fallen trees. 

Within their colony, there are different professions of ants. There are 

babysitters, food suppliers, soldiers, builders, milkmaids that “milk” aphids, etc. 

The queen, who is the head, for her entire life lays eggs. 

Ants communicate touching each other’s antennae and 

legs. Also, they use a variety of small chemicals known as 

pheromones to communicate. The insects use pheromones to 

identify which nest an ant is from and its social status in that 

nest. Ants are excellent helpers of forests. 



БЕРГӘЛӘП УҠЫЙБЫҘ!  ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ! 

LET’S READ TOGETHER! 
1. Түмәр өҫтөндә 

Йөрөй ҡырмыҫҡа. 

- Килсе, ҡырмыҫҡа, 

Ултырсы усҡа. (А.Йәғәфәрова) 

 

2. Знают все: у муравья 

Очень дружная семья. 

Летом дружно строят дом, 

А зимой спят дружно в нем. (Т. Коваль) 

 

3. Муравьишка на весь лес 

Знаменит - тяжеловес. 

Тяжесть может он поднять 

Тяжелей себя раз в пять. (С. Островский) 

 

4. Left, Right 

Left, Right 

We're army ants 

We swarm. We fight. 

We have no home. 

We roam. 

We race. 

You're lucky if 

We miss your place. (D. Florian) 



ҺЫНАМЫШТАР 

ПРИМЕТЫ 

SUPERSTITIOUS BELIEFS 
❖ Ҡырмыҫҡа ҡанатлана башлаһа, көн яуынға әйләнә. 

❖ Если появилось много крылатых муравьёв, значит, в ближайшее  

    время начнётся дождь. 

❖ If there are a lot of flying ants, it is going to rain. 

❖ Ҡырмыҫҡа иләүҙәре ҙур булһа, ҡыш һыуыҡ булыр. 

❖ Если муравьи строят большие муравейники, то зима будет холодной. 

❖ If you see ants building their mounds higher, this might signal the coming  

    of freezing cold winter. 

 

ҠЫҘЫҠЛЫ МӘҒЛҮМӘТ: 

Ҡырмыҫҡаларҙың ҡолаҡтары юҡ. 

Бөжәктәр араһында ҡырмыҫҡаларҙың мейеһе иң ҙуры.  

Ҡырмыҫҡаларҙың ике ашҡаҙаны бар. 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО МУРАВЬЕВ: 

Муравьи имеют самый большой среди насекомых мозг. 

Муравьи не имеют ушей. 

Муравьи имеют два желудка. 

 

AMAZING FACTS ABOUT ANTS: 

Ants don’t have ears. 

Ants have got the biggest brain among the 

insects. 

Ants have got two stomachs. 

 



БЕРГӘЛӘП УЙНАЙЫҠ! 

ИГРАЕМ ВМЕСТЕ! 

LET’S PLAY TOGETHER! 
 

Мәҡәлдәрҙе йый: 

1. Ашыҡҡан – .............................................ни ашарһың ҡыш көнө?! 

2. Ете ҡат үлсә, ..........................................ашҡа бешкән. 

3. Эшләмәһәң эш көнө, ............................бер ҡат киҫ. 

Собери пословицы: 

1. Поспешишь –…………………………один раз отрежь. 

2. Семь раз примерь, ...............................потехе час. 

3. Делу время, ..........................................людей насмешишь. 

Match the beginning and ending of proverb: 

1. Haste makes.............................................pleasure. 

2. Better safe than.........................................waste. 

3. Business comes before..............................sorry. 

 

 

 
 



БАШҠОРТ БАЛ ҠОРТО –  

БАШКИРСКАЯ ПЧЕЛА – A BEЕ 
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БАШҠОРТ БАЛ ҠОРТО үҙенең эшсәнлеге менән айырылып 

тора. Был эшһөйәрҙәр тәүлегенә 17-шәр сәғәт эшләй ала. Уларҙы 

борсоған осраҡта – саға. Башҡорт бал ҡорто умарталарҙа һәм 

солоҡтарҙа, йәғни ағас ҡыуышлыҡтарында йәшәй.  

БАШКИРСКИЕ ПЧЕЛЫ – удивительные насекомые, 

отличающиеся высокой работоспособностью. Это труженики, 

способные работать на износ по 17 часов в сутки. Если их потревожить, 

могут искусать своего обидчика. Домашние пчелы живут в ульях. А 

дикие пчелы в дуплах высоких деревьев.  

 

THE BASHKIR HONEYBEE is an amazingly intelligent and very 

hard-working insect. It can work for 17 hours nonstop. Honeybees don’t 

usually attack. Bees can sting if they want to protect themselves or the smell 

is bad. Honeybees live in a swarm and their houses are hives or tree hives. 

 



СОЛОҠСОЛОҠ 

БОРТНИЧЕСТВО 

WILD-HIVE BEEKEEPING 
СОЛОҠСОЛОҠ Башҡортостанда бик борондан үҫешкән. 

Элек солоҡ ағастарына ғаилә-ырыу тамғалары ҡуйылған. Бөрйән 

солоҡ ҡорто тик Башҡортостандың Бөрйән районында ғына йәшәй. 

Ул Ҡыҙыл китапҡа индерелгән. Бөрйән ҡорто үҙенсәлекле, уҫал 

ҡорт.  

Балдың төрҙәре: сәскә, йүкә, ҡарабойҙай, ялан балы. Башҡорт 

балы витаминдарға, минералдарға, аҡһымдарға, углеводтарға бик 

бай. Башҡорт солоҡ балы Башҡортостандың йөҙөк ҡашы һәм бөтә 

донъя йәрминкә – күргәҙмәләренең еңеүсеһе. Йыһанға осоусыларға 

ла башҡорт солоҡ балын ебәрәләр. 

БОРТНИЧЕСТВО в Башкортостане развивалось в течение 

многих столетий. На бортевые деревья ставились родовые фамильные 

тамги. Бурзянская бортевая пчела обитает только в лесах Бурзянского 

района Республики Башкортостан. Занесена в Красную книгу. Ее 

называют золотом Башкортостана. Бурзянка – особая дикая пчела. 

Атаку этих пчел не сравнить ни с чем. 

Наиболее популярные сорта башкирского мёда: липовый; 

гречишный; луговой; цветочный; лесной; разнотравье. Состав 

большинства сортов башкирского мёда богат, разнообразен и 

неповторим. Во многом он зависит от места сбора и сезона.  

Башкирский мёд — неоднократный участник и победитель 

всевозможных продовольственных выставок и ярмарок мира. Бренд 

республики. В предполетной программе космонавтов также 

используют башкирский мёд. 



A WILD-HIVE BEEKEEPING is the oldest form of beekeeping 

in the Republic of Bashkortostan, Russia. The wild-hive tree is usually 

marked with a «tamga», a family mark. The wild hives are reserved just 

in one place in the world, in the Burzyan district of the Republic, and 

included into the Red Book. The Burzyan bee is an original and savage 

insect. 

About 5-6 tons of honey are produced in the Republic of 

Bashkortostan. There are different types of honey, for example, floral, 

white, buckwheat, field etc. The Bashkir honey is rich in vitamins, 

minerals, protein, and carbohydrates. The Bashkir wild-hive honey is the 

symbol of Bashkortostan and was awarded gold medals many times at 

different exhibitions. Cosmonauts are provided with the Bashkir wild-

hive honey during the space missions. 



               БЕРГӘЛӘП УҠЫЙБЫҘ! 

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ! 

 LET’S READ TOGETHER! 
 

Бал ҡорттары 

Нисек итеп биҙмәйҙәр, 

Бер туҡтауһыҙ безләйҙәр. 

Безләшеп улар беҙгә 

Сәскәнән бал эҙләйҙәр. (Ш. Бикҡол)  

 

Пчела 

Ее зовут пчела, 

Людям всем она мила, 

Дарит им и воск, и мед, 

Сок цветов душистых пьет. 

 

Buzzy Bee 

With his fuzzy legs 

and buzzy wings, 

singing when it’s sunny 

making honey, sweet and runny, 

you might find him in a tizzy 

among the busy lizzies 

or having his tea 

on smelly sweet peas. 

What he really likes to do 

is to settle on YOU, 

tickling your nose 

and kissing your toes 

making you giggle 

with the tail he wiggles. 

You’re his cosy posy 

where he finds a place to doze 



and finally 

goes bobos…zz…. 

….zzzzzzzzzz…… 

 

Bee song 

Fly, fuzzy, buzzy bee, black and gold. 

Fly, fuzzy, buzzy bee, we’ve been told. 

You can gather nectar, on a day that’s sunny. 

Turn into honey, fuzzy, buzzy, bee! 

 

ЙОМАҠТАР 

ЗАГАДКИ 
RIDDLES 

Үҙе бәләкәй генә, 

Биле нәҙекәй генә, 

Сәскә күрһә һөйөнә, 

Һутын ташып өйөнә, 

Хуш еҫле кескәй йорто. 

Нимә ул? Был … 

Чудо-город-городок,  

Шумных домиков рядок!  

Целый год янтарный мёд 

В бочках не кончается!  

И всё лето весь народ  

На цветах качается.  

They’ve got small and tiny waist, 

But more honored than other animals. 

Working for man, and yet they never bruise, 

Without them life won’t be sweet. 



 

 

ҺЫНАМЫШТАР 

 ПРИМЕТЫ 

SUPERSTITIOUS BELIEFS 
❖ Ҡыш көнө ағаста бәҫ булһа, бал уңа. 

Если зимой на деревьях много инея, то меда будет много. 

If there is much frost on the trees in the wintertime, there will be much 

honey in summer. 

❖ Бал ҡорттары иртән иртүк осмаһалар, көндөҙ ямғыр була. 

Если пчелы рано утром не летают, днем будет дождь. 

If bees don’t fly in the early morning, there will be a rainy day. 

❖ Ҡорттар умартанан туп-тура осоп сыҡһалар, көндәр аяҙ 

тора. 

Если пчелы из ульев прямо вылетают, то день будет ясным. 

If bees fly out from hives straightly, the day will be clear. 

 

 

 

 

 

 



 

БЕРГӘЛӘП УЙНАЙЫҠ! 

ПОИГРАЕМ ВМЕСТЕ! 

LET’S PLAY TOGETHER! 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 



АЙЫРМАЛАРҘЫ ТАП!  

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ! 

FIND THE DIFFERENCES! 

 



ИГРА «ГУСЕНИЦА» 

Гусеница – игра под музыку, хорошо подходит для детских 

праздников. 

 

Описание игры 

Игроки образуют цепочку (встают друг за дружкой) «гусеницу». 

Первый игрок – «голова», последний «хвост». Включается музыка и 

гусеница начинает движение вперед, при этом голова показывает 

различные танцевальные движения (руками, телом, ногами, головой), а 

остальные игроки стараются повторить эти движения. Когда «голова» 

устает, он поворачивается к следующему за ним игроку, гладит его по 

голове, а сам переходит в хвост гусеницы. Эта игра, продолжается с 

новым ведущим и с новыми движениями, так до тех пор, пока звучит 

музыка.  

 

Правила игры 

Игроки становятся в цепочку друг за дружкой, образуя гусеницу. 

Игрок во главе гусеницы начинает движение вперед под музыку с 

различными танцевальными движениями. Остальные игроки стараются 

в точности повторить все движения этого игрока. Когда «голова» 

устает, он поворачивается к игроку сзади, гладит его по голове и 

становится в хвост гусеницы. Поглаженный игрок становится ведущим, 

и вся игра повторяется с новой «головой» и новыми движениями. 

 
 



 

Кескәй дуҫым, күрешкәнгә тиклем! 

Мой маленький друг, до новых встреч! 

My little friend, good-bye for the moment! 
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