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Халык педагогикасы - ул тормышта, тәрбия процесында сыналган, буыннан-

буынга күчеп камилләшкән, халык тарафыннан киң кулланылган тәҗрибәгә 

нигезләнгән укыту-тәрбия турындагы тәгълимат. Һәр милләтнең, шул 

исәптән татарларның да, иң изге, мәңгелек педагогик хыялы- һәрьяктан 

камил шәхес тәрбияләү. Баланы тәрбия  кылу ананың теләкләреннән 

башлана. Ана сөте белән кергән туган тел аша сабыйда газиз әнкәсенә, 

әткәсенә, әби-бабасына, туганнарына, туган туфрагына, чишмә-урманнарга, 

кош-кортларга мәхәббәт, аны белергә, төшенергә омтылу хисләре дә 

тәрбияләнә. Татар халкының киләчәк буынны тәрбия итү максаты һәм 

идеалы бишек җырларында ук чагыла. Мисал өчен бер үрнәк: 

Әлли-бәлли итәр бу,  

Йокыларга китәр бу, 

Бәү-бәү итеп, күз йомып, 

Изрәп кенә китәр бу. 

Алма кебек тәгәрәп усеп буйга җитәр бу, 

Абыйлары артыннан мәдрәсәгә китәр бу, 

Мәдрәсәләрдә укыгач 

Галим булып китәр бу. 

Милләт белән горурлану хисе , рухи һәм матди мәдәниятен белү белән 

турыдан туры бәйләнгән. Матди һәм рухи мирасны белү, мирасны белә, 

милләткә, аның шәхесләренә карата хөрмәт, мәхәббәт, горурлык хисләре 

уята. 

Һәр милләтнең матурлык идеалыннан чыгып, табигый климатик шартларга 

яраклаштырып иҗат ителгән кием-салымы бар.  Җете төсләрдән тегелгән 

күлмәк-камзуллар, чигелгән түбәтәйләр, кәләпүшләр, калфаклар, 



билбаулары, читек-кәвешләр, чигүле куляулыклар, мендәр тышлары, бистәр-

сөлгеләр- бар да татар милләтенең зәвыгын, осталыгын күрсәтеп торалар. 

Һәр милләт , табигый климатик шартлардан чыгып, үзенең туклану тәртибен 

оештырган. Безнең халык, Идел суы буенда кискен климатик шартларда 

яшәвенә карамастан, игенчелек, терлекчелек белән шөгыльләнгән. Шул 

сәбәпле, татар халкының төп ризыгы игенчелек, терлекчелек белән бәйле. 

Игеннән-бодай, арыш, арпа, борчак, ясмык; терлекчелектән-ит, сөт, сөт 

ризыклары, алган. Милли ризыклардан гөбәдия, өчпочмак, бәлеш, токмач, 

кыстыбый, коймак кулланыла. Кыз баланы гаиләдә әнисе шушы ризыкларны 

зур осталык белән хәзерләргә өйрәткән. 

Халык авыз иҗаты һәрбер халыкның мәдәни байлыгын чагылдыра.Халык 

авыз иҗаты әсәрләре яшь буынга тәрбия бирү чарасы булу белән бергә, 

әйләнә-тирә дөньяны танып белү чыганагы буларак та хезмәт итә. Туган тел 

чыганагы буларак фольклор әсәрләрен өйрәнү балаларның тел байлыгын, 

фикерләү сәләтен үстерүгә булышлык итә. Сөекле шагыйребез Г. Тукай да 

халык авыз иҗатына тирән хөрмәт белән карады. Халык авыз  иҗат 

әсәрләрен, балалар яратып укыйлар, аларны чын күңелдән, көчле 

хисләр,тойгылар аша кабул итәләр. Чөнки халык авыз иҗаты саф балалык , 

мәңгелек яшьлек хисләре белән сугарылган. Бала башта күпмедер гомерен 

әкиятләр тыңлап, укып, бераз үсә төшкәч халыкның музыка иҗатына бәйле 

әсәрләр –җырлар, бәетләр, такмаклар, соңрак легендалар  белән мавыгып 

яши. Татар халык авыз иҗаты үз эченә күп төрле җанрларны ала: әкият, 

табышмак, мәкаль һәм әйтемнәр, җыр, бәетләр, такмак, такмаза , санамыш, 

тел көрмәкләндергеч, сынамыш уеннар һәм башкалар. Халкыбызның иң 

әһәмиятле и беренче педагогик әсәре, бишек җырлары.Аларда аналарның 

теләкләре, өметләре чагыла. Халкыбызның җырлары- күп төрле бизәкләрдән 

торган моңлы бер дөнья. Аларда дуслык, туганлык, халыкның 

кунакчыллыгы, татулык һәм бердәмлек тойгылары чагыла. Мәкаль һәм 

әйтемнәрнең эчтәлекләре дә бик гыйбрәтле. Аларны өйрәнгәндә яттан белү 



генә җитми. Балаларның, башкалар белән аралашканда үрнәккә омтылулары, 

гыйбрәт алулары мөһим. Әкиятләр кешенең гүзәллеген, сафлыгын аның 

хыялларын чагылдыра.  Әкиятләр-балалар арасында иң популяр әсәрләр. 

Моның сәбәбе- әкиятләрнең гаҗәеп оста иҗат ителгән, формасы эчтэлегенә 

тәңгәл килгән булуында һәм әкият балалар табигатенә бик якын 

торуында.Татар халкы – әкиятләргә бай халык. Халык әкиятләре — бала 

тәрбияләүдә бай материал булып исәпләнә. Вакыйгаларның тиз җәелеше, 

катнашучыларның аз санда булуы, ритмик яктан гади төзелеше, телнең 

образлылыгы, юморга бай булуы мәктәпкәчә яшьтәге бала өчен әкиятне 

гадәттән тыш кызыклы һәм аңлаешлы итәләр. 

Хәрәкәтләрнең, геройлар сүзләренең билгеле тәртиптә кабатланып килүе 

балаларны әсәрләр белән таныштыру процессын җанлы һәм кызыклы итеп 

алып барырга ярдәм итә. Мәсәлән: «Тарталар, тарталар, тартып чыгара 

алмыйлар...», «Баралар, баралар... ниһаять, барып җитәләр...» һ. б. 

Мәктәпкәчә яшьтәге балалар хайваннар турындагы әкиятләрне аеруча 

яраталар. Ләкин, шуны да искәртергә кирәк, әкиятләрне сайлаганда 

балаларның яшь аерымлыкларын, әкияттәге образларның балага ни дәрәҗәдә 

аңлаешлы, якын булуын истә тотарга кирәк. Татар халык әкиятләрендә, 

нигездә, уңай тәэсирләр уята торган вакыйгалар сурәтләнә. Яхшылык 

һәрвакыт явызлыкны җиңә, геройларның төп сыйфатлары булып батырлык, 

өлкәннәргә хөрмәт, намуслылык, яхшы күңеллелек санала. Куркактан, 

әләкләүчедән, ахмактан көлгән әкиятләр дә балага әхлак тәрбиясе бирүдә зур 

роль уйный. Баланың әкиятне тыңлаганда мәгънәсенә төшенүе, идея 

эчтәлеген дөрес аңлавы зарури. 

Балалар игътибар белән тыңласын өчен, аларны алдан әзерләргә кирәк. 

Әкиятне нинди дә булса курчак исеменнән сөйләтергә мөмкин. Курчакның 

тышкы кыяфәте белән кызыксындыру әһәмиятле (өстәл театры курчаклары) 

      Тагын бер киң таралган фольклор әсәрләрнең берсе – мәкальләр турында 

әйтми китү мөмкин түгел. 

Мәкальләрдә ана телебезнең матурлыгы һәм камиллеге, төгәллеге һәм 



байлыгы гәүдәләнә. Халык үзе болай ди: “Әйтем – сүзнең бизәге, ә мәкаль – 

сүзнең җиләге”. 

Мәкальләр балаларның фикерләү сәләтен үстерә, акылын, тапкырлыгын 

тирәнәйтә, телгә мәхәббәт тәрбияли. Мәкальләрдә халыкның әхлакый 

идеаллары, хезмәт сөючәнлеге, өлкәннәргә ихтирам, әдәплелек, дуслык, 

туган илгә булган чиксез мәхәббәте, дөреслек, сафлык кебек сыйфатлары 

чагылыш таба. 

Җыр халык тарафыннан яратып иҗат ителә. Халык җырлары гаҗәеп 

образлы. Җырларда кешенең матурлыгы ай, кояш белән тиңләнә, яшләрнең 

гүзәллеге сандугач, былбыл, күгәрчен кебек кошларга охшаты мактала. 

Табышмаклар - мәкальләр һәм әйтемнәр кебек үк, халыкның бер афористик 

иҗат төре.Халык табышмакларын өйрәнү педагогик яктан әһәмияткә ия.  Ул 

балаларга өстәмә мәгълүмат биреп тормышны танып-белергә өйрәтеп кенә 

калмый, балаларда игътибарлылык, күзәтүчәнлелек сыйфатлары тәрбияли, 

аларның эзлекле һәм образлы фикерләү сәләтен үстерүгә булыша. Тел 

байлыгын арттыра, туган телгә мәхәббәт тәрбияли. Табышмак- табигать 

дөньясындагы , халыкның тормыш-күренешендәге барлык җанлы һәм 

җансыз әйберләрне һәм күренешләрне, исемен атамыйча , читләтеп 

сүрәтләүгә корылган, я булмаса шаян формага салынган кечкенә күләмле 

халык авыз иҗаты әсәре. 

Халык авыз иҗатын, халык педагогикасын куллануның конкрет математика 

шөгылендә карыйк.  

Балаларны саннар белән таныштырганда бик оста итеп халык мәкальләрен 

һәм әйтемнәрен мисалга китерергә була. 

 - Бер елда ике яз булмый. 

- Биш чыкмый, алты керми. 

- Икенең берсе-игезнең сыңары. 



- Җиде кат үлчә,бер кат кис. 

- Егет кешегә җитмеш төрле һөнәрдә аз 

- Бер көн артта калсаң, биш көндә дә куып җитә алмассың. 

- Дүрт аяклы атта абына. 

- Бер тәпән балны бер калак дегет боза. 

- Ике куянны берьюлы кумыйлар. 

Табышмаклардан файдалану яңа төшенчәләр белән танышу кебек  җитди 

шөгылне бермә-бер җанландырып җибәрә: 

- Бер чынаяк эчендә ике төрле сөт. (Йомырка) 

Бер анада биш бала. (Кул һәм бармаклар) 

- Үзе бер, күзе мең. (Уймак) 

Билгеле булганча, халык авыз иҗатында санамышлар дигән кызыклы бер 

җанр бар,балалар алардан файдаланып, күңелле итеп качышлы уйныйлар. 

Саннар кергән  бер санамышны китерик: 

 Бер-бермәк, 

Ике-икмәк, 

Өч-өчмәк, 

Дүрт-дүртмәк, 

Биш-бишмәт, 

Алты-ахмак, 

Җиде-җитмәк, 

Сигез-сигез мәк,  



Тугыз-тукмак, 

Ун-уймак. 

Ал чук, зәңгәр чук. 

Монда торма, тизрәк чык. 

*  Чәйнеккә акча салдым. 

- Ничә булды? 

- Йөз булды. 

Әтәлчек, мәтәлчек. 

Сиңа туры килде, чык! 

Тел көрмәкләндергечләр: 

 Мич башында биш мәче 

Биш мәченең биш башы 

Биш мәченең биш башына  

Ишелмәсен мич ташы. 

 Тукый, тукый тукыган, тугыз талны чукыган.. 

 Сигез сыер асраганчы, симез сыер асра. 

Әкиятләрдә кулланыла торган саннар- шулай ук отышлы мисал: 

Өч кыз, өч угыл, өч сорау, өч теләк, җиде егет, җиде төн уртасында һ.б лар. 

Халык мәзәкләре үзләренең тапкыр мәгънәле, жор телле, сабак алырлык, шул 

ук вакытта күңелле эчтәлеге белән аерылып тора. Шуңа күрә дә алар 

ярдәмендә сөйләү, теманы ныгыту белән генә чикләнмичә, балаларның 

тапкырлыгын да арттырырга мөмкин. Менә “Тугыз ай”мәзәге.: 



“Тугыз ай, туган авылларын ташлап, ерак җирләргә эш эзләп киткәннәр. 

Агыйдел аша чыккач, бер берсен барламакчы булганнар, санарга керешәләр. 

Берсе саный, сигез чыга, икенчесе саный-тагын сигез. Аптырашкач, 

чабаталарын салалар да тезеп куялар һәм аларны саныйлар. Тиешле сан 

чыккач, “Барыбыз да исән-сау икән!” дип сөенешкәннәр һәм юлларны дәвам 

иткәннәр.” 

Борынгы Болгар бабаларыбыздан көннәр, айлар белән исәпләнә торган юл 

озынлыклары да калган: бер көнлек юл, айлык юл. 

(Атның бер көннек юлы 45-50 км га тигез) . 

“Ак бүре” әкиятендә тылсымчы әнисен эзләп йөргән егеткә юлны бик кызык 

итеп өйрәтә: “Минем урманымнан өч көн, өч төн киткәннән соң дию 

патшаның җиренә барып чыгарсың”. 

“Кем тизрәк?” уенын уйнарга була: 

 Өчәү-өчәү өч төштә 

Берәү генә бер төштә.(Ун) 

 Без,без, без идек 

Без биш кенә кыз идек. 

Килеп керде Хәдичә 

Хәзер инде без ничә? 

 Без,без, без идек. 

Без ничәдер кыз идек. 

Өч пар булып тезелдек. 

Хәзер ничәү без инде? 

 Без, без, без идек 



Без сигез кыз идек. 

Китеп барды бишебез. 

Хәзер калдык ничәү без? 

 Без, без, без идек. 

Без, без алты кыз идек. 

Алты телем алма телдек 

Ничәшәр телем бүлдек? 

Шулай итеп, безнең балаларыбыз инсафлы, тәртипле һәм әдәпле булсын 

өчен, киләчәктә тормышлары якты, матур, күңел тынычлыгы булсын өчен 

аларны кечкенәдән үк бу әйберләрне өйрәтеп үстерү төп максатларыбызның 

берсе. 

      Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга әхлак тәрбиясе бирүдә халык 

педагогикасының әһәмияте турында чиксез язып булыр иде. Ләкин бер 

әһәмиятле нәрсәне онытмаска кирәк – әти–әниләр һәм балалар бакчасында 

бирелә торган тәрбия һәрвакыт бер юнәлештә булырга тиеш. 
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