Казан шǝһǝре Мǝскǝү районы «катнаш тѳрдǝге 234 нче балалар бакчасы»

Мǝктǝпкǝчǝ яшьтǝге балаларның коммуникатив усешенǝ
туган телдǝ укыту һǝм тǝрбиялǝу аша предмет ара үсеш
тирǝлегенең йогынтысы

Әзерлǝде: Бикмуллина Р.З.

ФГОС талǝплǝре буенча предмет ара үсеш тирǝлеге нǝтижǝле тǝрбия эшчǝнлегенең
тѳп шартларыннан берсе булып тора.
Мǝктǝпкǝчǝ белем бирү учреждениялǝренең ФГОС талǝплǝренǝ туры килгǝн биш
юнǝлешнең берсе булып социаль-коммуникатив(ижтимагый аралашу) үсеше санала.
Баланың камиль усеше ѳчен туган телне саклау мѳһим шарт булып тора.
Бакча балаларының коммуникатив мѳмкинлеклǝрен киңǝйтү ѳчен ѳч чыганак бар:
1. ѳлкǝннǝр белǝн даими аралашу;
2. күрү,ис сизү,ишетү,тǝм,тоемлау һǝм тѳрле хǝрǝкǝтлǝр аша сүзнең мǝгънǝсен ныгыту;
3. ǝдǝбият,сǝнгатькǝ кызыксыну уяту.
Предмет ара үсеш тирǝлеге ФГОС ның яңа талǝплǝренǝ туры килэ. Тѳп бурыч
балаларда уңай эмоциональ хǝлать булдыру;үзлектǝн эшлǝуне һǝрвакыт мактау зарур.
Эш тѳрлэре:
1.хǝл ителǝсе ситуация тудыру;
2.эзлǝнүле ижади бирем;
3.сюжетлы, рольле уеннар, күңел ачу;
4.ѳйрǝтүле халык һǝм дидактик уеннар, театр кую;
5.күңел ачулар;
6.интерактив уеннар, презентация;
7.ǝңгǝмǝлǝр;
8.ǝдǝби ǝсǝрлǝр уку;
9.турыдан - туры белем бирү эшчǝнлеге.
Туган телдǝ сѳйлэшү, сѳйлǝм телен үстерү мǝктǝпкǝчǝ яшьтǝге бала ѳчен мѳһим казаныш
булып һǝм хǝзерге вакытта балага тǝрбия һǝм белем бирүнең тѳп нигезе буларак карала.

Белем бирү жирлеге бер яктан тǝрбияви һǝм белем биру мǝсьǝлǝренǝ уңай чишелеш
алырлык итеп,икенче яктан баланың сǝламǝтлегенǝ зыян килмǝслек итеп оештырылырга
тиеш.
Нǝтижǝле эшчǝнлекнең тѳп нигезе булып предмет ара усеш тирǝлеген оештыру
санала.
Туган телне ѳйрǝтүдǝ уңышка ирешү ѳчен бер яктан балага шǝхес буларак якын килү
зур роль уйнаса,икенче яктан тел үсеше тирǝлеген булдыру да зур ǝһǝмияткǝ ия.
Туган телдǝ сѳйлǝшергǝ ѳйрǝнү ул сүз һǝм ǝйтемнǝрне ятлап ѳйрэнү генǝ түгел, ǝ
башка миллǝт халыклары мǝдǝниятына толерантлы мѳнǝсǝбǝт тǝрбиялǝү,аның горефгадǝтлǝре,йола бǝйрǝмнǝре белǝн, шулай ук фольклор һǝм ǝдǝби ǝсǝрлэре, ǝкиятлǝре,
уеннары белǝн дǝ танышу икǝнен ассызыкларга кирǝк.
Милли тѳбǝк компоненты куллану тǝрбиячелǝргǝ эшчǝнлекне хатасыз, тѳгǝл
оештырырга ярдǝм итǝ. Кулланыла торган бѳтен методик алымнар, белем бирү чаралары,
күргǝзмǝ һǝм ѳлǝшǝ торган материаллар,кулланыла торган ǝсбǝп һǝм жиһазлар үстерү һэм
укыту сыйфатын булдырырга һǝм сакларга тиеш.
Татарстанда укыту үсешен тормышка ашыру максатыннан укыту-методик кулланма
эшкǝртелгǝн.
Сѳйлǝм үстерү үзǝге түбǝндǝге мǝсьǝлǝлǝрне чишү ѳчен хезмǝт итǝ:
1.актив сузлǝр белǝн телне баету;
2.грамотага ѳйрǝту;
3.сѳйлǝмнең аваз культурасы;
4.бǝйлǝнешле сѳйлǝм үстерү;
5.сѳйлǝмнең грамматик тѳзелешен формалаштыру.
Кече яшьтǝге балалар ѳчен ѳлкǝннǝр белǝн берлектǝ уен эшчǝнлеге мѳхим,
ѳлкǝннǝрдǝн кабатлау ǝһǝмиятле. Өлкǝн яшьтǝге балаларның тирǝлеге шактый байый

,тѳркем эчендǝге узара мѳнǝсǝбǝтлǝр катлаулана,коммуникатив аралашу тǝжрибǝсе арта.
Шуңа күрǝ предмет ара үсеш тирǝлеге һǝр бер бала яраткан эше белǝн иркен шѳгыльлǝнǝ
алырлык итеп оештырылырга тиеш.
Үсеш узǝклǝрен секторларга урнаштыру,уртак кызыксынулар буенча күмǝклǝшеп
эшлǝу мѳмкинлеген тудыра.
Предмет ара үсеш тирǝлегендǝ бала үзен уңайлы, тыныч хис итуен белү бик мѳхим, һǝр
бала үзенең ижади телǝген чынга ашырыр ѳчен мѳмкинлеклǝр булырга тиеш. Мǝйданчыкны
куллану балаланың кызыксынуы, яше, күмǝк эшчǝнлекнең максат һǝм бурычларын исǝпкǝ
алып,сыгылмалы һǝм тѳрле булуы шарт.Һǝр сабый үзенең үсеш тизлегенǝ,дǝрǝжǝсенǝ карап
коммуникатив үсешкǝ һǝм ǝсбапны ирекле сайлап алуына хокуклы икǝнен онытырга ярамый.
Бала белǝн аралашканда үзеңнең сѳйлǝм телеңǝ дǝ игътибар итǝргǝ кирǝк:катлаулы
сузлǝрне ачык итеп ǝйтергǝ, сүзтезмǝлǝрне дѳрес тѳзү шарт.
Телне ѳйрǝнүдǝ тѳп чыганак булып милли фольклор санала.
Йомгаклап шуны ǝйтǝсе килǝ, туган телдǝ сѳйлǝшергǝ ѳйрǝтү ǝти-ǝнилǝр белǝн тыгыз
бǝйлǝнештǝ башкарылырга тиеш.
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