
Құрметті Жас достар! 

Арқалық қаласындағы № 2 облыстық әмбебап ғылыми 

кітапханасының балалар әдебиеті бөліміне жаңадан келіп түскен 

 әдеби кітаптармен танысыңыздар! 

 

Кітап оқыңдар, балалар!  

Өмірдің барша қызығы – кітапта. 

 

 
Мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы балаларға арналған 

ашық бейнелермен көркем суреттелген жүниежүзі ұлттарының ертегілерін 

қазақ және орыс тілдерінде ұсынады. 

 

 

Аққу қаздар және тағы басқа орыс халық ертегілері 

[Мәтін] : [ертегілер]. - Көкшетау: Әлемbook.kz, 

2016. - 96 б.: сурет.; 30 см 

 

 

 

 

Аяз және тағы басқа орыс халық 

ертегілері [Мәтін] : [ертегілер]. - 

Көкшетау: Әлемbook.kz, 2016. - 

96 б.: сурет.; 30 см 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

Ақымақ қасқыр және тағы басқа орыс халық 

ертегілері [Мәтін] : [ертегілер]. - Көкшетау: 

Әлемbook.kz, 2016. - 96 б.: сурет.; 30 см 

 

 

 

 

 

 



Көк теңіздің өзіне тартып тұратын бір сиқыры бар. Оны тек жүрекпен 

сезе білу керек. Бір рет теңізге шыққан жан кемемен саяхаттығысы келеді де 

тұрады. Чагры балақайдың отбасы да сөйтті. Олар «Перизат» атты ақ 

кемемен екі мұхитты кесіп өтіп, үш құрлықты айналып шыққан еді. Міне, 

бақытты отбасы тағы да теңізге шықпақшы... 

 Жас оқырмандарымыз бұл жолы өсіп қалған Чагрымен және оның 

қарындасы, отбасымен қайта қауышпақ. 

 Ендеше, әлемнің құпияға толы тылсым жерлерін, әдемі көріністерін 

бірге тамашалайық. 
 

 

      Сара, Гюрбюз Озерен. Ержүрек Юнга: Америкадан 

Океанияға [Мәтін] / Г.О. Сара ; ауд. Ә. Рыспаев. - 

Астана: Фолиант, 2018. - 160 б.; 19 см 

 978-601-338-172-5: 995 т., 2000 дана. 

   
 

 

 

 

Сара, Гюрбюз Озерен. Ержүрек 

Юнга: Атланттан Үнді мұхитына 

[Мәтін] / Г.О. Сара ; ауд. Ә. Рыспаев. - Астана: 

Фолиант, 2018. - 160 б.; 19 см 

 978-601-302-901-6: 995 т., 2000 дана. 

 

 
 

Роб Скоттон – әйгілі суретші және жазушы, бүкіл дүние жүзінің ата-

аналары және балалары сүйіп оқитын сүйкімді марғау Шалптың авторы. 

Шалптың үйінде түсініксіз жәйт болып жатыр – марғаудың ойыншық 

үйректерін белгісіз біреу бір-бірлеп ұрлап алуды. Жоғалыстарды шұғыл 

түрде тергеп тексеру қажет. Іске құпия агент Шалп және оның көмекшісі – 

«агент 1» кіріседі.  
 

  

 

Скоттон, Роб. Құпия агент Шалп [Мәтін] : әдеби-

көркемдік басылым / Р. Скоттон ; ағыл. тілінен ауд. Г. 

Есимханова. - Астана: Алақай, 2018. - 32 б.: түр - түсті 

сурет.; 24 см 
    

 

 

 



Скоттон, Роб. Марғау Шалп [Мәтін] : әдеби-

көркемдік басылым / Р. Скоттон ; ағыл. тілінен ауд. 

Г. Есимханова. - Астана: Алақай, 2018. - 32 б.: түр - 

түсті сурет.; 24 см 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

«Менің сүйікті ертегілерім» топтамасына кіретін «Алтын қазына», 

«Ертегілер ғаламшары», «Жеті дарияның аржағында, жеті қырдың астында», 

«Ғажайыптар мен сиқырлар патшалығы», «Кейіпкерлер ғаламшары» атты 

жинақтар мектепке дейінгі және астауыш мектеп жасындағы кішкентай 

оқырмандарға арнап, ең жақсы көркем шығармаларды ұсынады.  

 Ашық суреттермен безендірілген кітапшалар кішкентай 

оқырмандарды орыс және қазақ ауыз әдебиеті мен әлемге танымал балалар 

жазушыларының ең жақсы шығармаларымен 

таныстырады. 

 

Кейіпкерлер ғаламшары [Мәтін] : [балаларға 

аналған көркем-әдеби басылым] / өңд. С. Кузьмин. - 

Көкшетау: Әлемbook.kz, 2013. - 144 б.: түрлі-түсті 

сурет.; 30 см. - ( Менің сүйікті ертегілерім) 

 978-601-231-692-6: 1765 т., 3500 дана. 

 

 

 

 

Ғажайыптар мен сиқырлар патшалығы [Мәтін] : 

[балаларға аналған көркем-әдеби басылым] / өңд. С. 

Кузьмин. - Көкшетау: Әлемbook.kz, 2013. - 144 б.: 

түрлі-түсті сурет.; 30 см. - ( Менің сүйікті 

ертегілерім) 

 

 

 

 

Жеті дарияның аржағында, жеті қырдың астында 

[Мәтін] : орыс халық ертегілері / өңд. С. Кузьмин. - 

Көкшетау: Әлемbook.kz, 2013. - 144 б.: түрлі-түсті 

сурет.; 30 см. - ( Менің сүйікті ертегілерім) 



 
  

Вебб, Холли.Секрет пролитых чернил [Текст] : повесть 

/ Х. Вебб ; пер. с англ. Т. Э. Самохиной. - Москва: 

Эксмо, 2019. - 224 с.; 22 см. - ( Мейзи Хитчинс. 

Приключения девочки-детектива) 

Мейзи вновь достаёт свою верную лупу. Её 

лучшая подруга Элис исчезла из пансиона для 

благородных девиц, а из улик - только опрокинутая 

чернильница да цепочка кошачьих следов. Куда же 

пропала Элис, единственная дочь весьма 

состоятельного купца? А вдруг её похитили? К тому же 

вместе с девочкой исчезла её кошка с котятами. Но 

Мейзи не зря гордится своей наблюдательностью и 

острым умом - и этот секрет будет раскрыт!  

 

 

Русские сказки для малышей [Текст] : сборник / худож. 

Б. Тржемецкий, М. Малкус. - М.: Издательство 

ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 80 с.: ил.; 21 см. - ( Библиотека 

детского сада) 

В сборник вошли самые известные народные сказки: 

«Репка», «Колобок», «Гуси-лебеди» и другие. Именно с 

них начинается знакомство малышей с чудесным 

русским фольклором, и уже с раннего детства эти 

первые сказки становятся самыми любимыми. И 

неудивительно: ведь их с удовольствием слушали и 

читали дети разных поколений: прабабушки и 

прадедушки, бабушки и дедушки, мамы и папы сегодняшних малышей. 

 

Королевство волшебств и чудес [Текст] : сказки : для 

детей дошк. и мл. шк. возраста / обр. С. Кузьмина. - 

Кокшетау: Әлемbook.kz, 2013. - 144 с.: илл.; 30 см. -   

( Мои любимые сказки) 

 

Серия «Мои любимые сказки», объединяющая серии 

«Золотое наследие», «В тридевятом царстве, в 

тридесятом государстве», «Королевство волшебств и 

чудес», «Планета сказок», «Планета сказочных 

героев», адресована детям дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Красочно иллюстрированные яркими рисунками 

книжки познакомят самых маленьких читателей с лучшими сказками 

казахского и русского фольклора и всемирно известных детских писателей. 

 



 

 

Линдгрен, Астрид. 

 Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше [Текст] : сказочная повесть / А. 

Линдгрен ; пер. со швед. Л. Лунгиной ; 

худож. А. Джаникян. - Москва: Махаон, 

2019. - 176 с.: ил.; 24 см. 

 
 

Представьте, что однажды мимо вашего 

окна с жужжанием пролетит маленький 

толстенький человечек с моторчиком и 

пропеллером на спине и скажет: «Привет! Можно мне здесь на минуточку 

приземлиться?» Именно так познакомились герои одной из самых 

популярных детских книжек - Малыш и Карлсон, который живёт на крыше. 

А написала её Астрид Линдгрен, замечательная шведская писательница, 

автор тридцати книг для детей, переведённых почти на все языки мира. Они 

удостоены самых престижных премий, в том числе золотой медали 

Андерсена («малой Нобелевской»), по ним сняты художественные и 

мультипликационные фильмы, поставлены театральные спектакли. 

 

 

 

 Весна на дворе [Текст] : стихотворения русских 

поэтов / ил. В. Канивца. - Москва: Эксмо, 2018. - 

80 с.: ил.; 22 см. –  

( Книги - мои друзья) 

Сборник стихотворений русских поэтов о 

временах года. 

 
 

 

 

 

 

 

Весна на дворе [Текст] : стихотворения русских 

поэтов / ил. В. Канивца. - Москва: Эксмо, 2018. - 80 

с.: ил.; 22 см. - ( Книги - мои друзья) 

 978-5-04-088536-7: 620 т., 5000 экз. 

Стихотворения великих поэтов золотого века. 

 
 

 

 

 



 

Книжки серии «На дороге» - это и занятные игрушки в виде машинок с 

пассажирами и подвижными колесами, и  

интересные истории о «профессиях» разных машин. 

 

 

Весна на дворе [Текст] : стихотворения русских поэтов 

/ ил. В. Канивца. - Москва: Эксмо, 2018. - 80 с.: ил.; 22 

см. - ( Книги - мои друзья) 

 978-5-04-088536-7: 620 т., 5000 экз. 

 
  

 

 

 

Лихое такси [Текст] : стихи / сост. И. Солнышко ; 

ил. П. Кривцова. - Белгород: Кругозор, 2019. - 10 с.: 

ил.; 16 см. - ( На дороге) 

 

 
 

 

 

Скорая помощь [Текст] : стихи / сост. И. Солнышко ; 

ил. П. Кривцова. - Белгород: Кругозор, 2019. - 10 с.: 

ил.; 16 см. - ( На дороге) 
 

 

 

Чистюля-мусоровоз [Текст] : стихи / сост. И. 

Солнышко ; ил. П. Кривцова. - Белгород: 

Кругозор, 2019. - 10 с.: ил.; 16 см. - ( На дороге) 

    
 

 

 

 Отважная пожарка [Текст] : стихи / сост. И. 

Солнышко ; ил. П. Кривцова. - Белгород: Кругозор, 

2019. - 10 с.: ил.; 16 см. - ( На дороге) 

 
 

 

 

Полицейская машина [Текст] : стихи / сост. И. 

Солнышко ; ил. П. Кривцова. - Белгород: 

Кругозор, 2019. - 10 с.: ил.; 16 см. - ( На дороге) 

  


