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Балалар бакчасында экологик тәрбия алымнары 

 

Экология проблемасы үзенең актуальлелеге, үткенлеге белән бүген 

бөтен кешелек алдына килеп басты. Чөнки киләчәк буыннар язмышын фән-

техника казанышлары түгел, ә һаваның, җир-суларның экологик торышы хәл 

итәчәк.  Менә шуның өчен без бөтен көчебезне табигатьне саклауга, экологик 

хәлне яхшыртуга юнәлдерергә тиешбез.Табигатьнең киләчәге, матурлыгы-

без,  кешеләр, кулында.   

Максат:  тере һәм тере булмаган табигать, табигать күренешләре, 

үсемлекләр һәм хайваннар дөньясы турында белем бирү; 

Бурычлар: табигатькә мәхәббәт, үсемлекләргә , төрле җан ияләренә сакчыл 

караш тәрбияләү; табигать кочагында үзеңне дөрес тоту, җир-суны 

пычратмау, яшеллекне һәм җан ияләрен саклау кирәклеген төшендерү. 

   Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга аеруча кызыксынучанлык хас. Алар  бигрәк 

тә аны урап алган мөһит , тирәлек, табигатькә игътибар итәләр.Табигатьне 

күзәтү, аны өйрәнү, сакларга омтылу- балаларның рухи дөньясын баета, 

уйларга өйрәтә. Шуның өчен балалар бакчасында тирә-якны өйрәнү, 

табигатькә сакчыл караш, экологик тәрбия зур урын алып тора. 

Моның өчен без балалар бакчасының һәр төркемендә аерым шартлар 

тудырдык, экологик почмаклар булдырдык. Табигать почмагына яшь 

үзенчәлегенә туры килерлек карабодай гөле (бегония), йөзьяшәр (алоэ), яран, 

бриофиллюм, традесканция кебек бүлмә гөлләре утырттык. 

Балалар һәр көнне гөлләрнең ничек үскәнен, чәчәк атуын күзәтәләр, 

төпләрен йомшарталар, тузанын сөртәләр, сулар сибәләр. Шау чәчәктә 

утырган гөлләрнең матурлыгына сокланалар. Әгәр тәрбияләмәсәң, аларның 

шулай үсмәячәген, үсемлекләрнең тере табигать икәнен, аларның үсешенә 

һава, су, яктылык кирәклеген үз күзләре белән күрәләр. Кышын тәрәзә 

төпләрендә суган  үстерү , аның үсешен күзәтү  балалар өчен бик кызык. 

Балалар   табигать почмакларында бик теләп эшлиләр. Һәм бу эшнең 

нәтиҗәсе булып, бакчабыз  шау чәчәктә утыра.    

 Табигатьтә hәм табигать почмакларында башка юнәлештәге 

эшләребезне дә сабыйларны кызыксындырырлык итеп оештырырга 

омтылабыз. Алар анда бик теләп эшли. Яз көне клумбалар hәм яшелчә 

түтәлләре әзерләү, үсентеләр, яшелчәләр утырту, су сибү, аларның ничек 

үсүен күзәтеп нәтиҗә ясау – менә шундый эшләр белән мәшгуль без. 

Эшебезнең нәтиҗәсе дә бар: клумбаларыбыз иртә яздан алып, көзгә кадәр 

шау чәчәккә күмелеп утыра.  

 Безнең балалар бакчасында  алмагач, балан, миләш, чия, кара 

карлыган, виноград  кебек агач һәм куаклар үсә. Көзен миләшнең янып 

торган җимешләренә, аллы-гөлле яфракларына карап сокланабыз, кыш буе 

аның кошларны азык белән тәэмин итеп торуы турында сөйләшәбез. Шулай 



итеп, балаларга туган җирнең матурлыгын тоярга, аңа hәрвакыт ярдәм итәргә 

кирәклеге турында өйрәнәбез. 

Төрле тәҗрибәләр үткәрү дә балаларга бик ошый. Су, hава, ташлар, 

туфрак белән үткәрелгән тәҗрибәләр балаларга табигатьне яхшырак аңларга 

ярдәм итә, аларның уйлау, фикерләү дәрәҗәләрен камилләштерә. Тәҗрибәләр 

ярдәмендә бала яңа әйберләр белергә омтыла, иҗади эзләнә, аның күңелендә 

яңа сораулар туа, ул үзлектән, төрле юллар белән нәтиҗәләр ясарга өйрәнә. 

Татар балалар фольклоры аша туган табигать турындагы белемнәрне 

киңәйтү, табигатьтәге үзгәрешләрне күрә белү, ел фасылларын аера белүне 

өйрәтү дә туган табигатьтәге башка тереклек ияләренә сак караш hәм 

мәхәббәт тәрбияләү бурычларын тормышка ашыра. Менә шуңа күрә дә без 

экологик тәрбия бирү өстендә эшләгәндә табышмаклар, әкиятләр, мәкальләр, 

сынамышларны, тизәйткечләрне еш кулланабыз. 

Балалар бакчасында гына экологик тәрбия биреп, ата-аналар 

тарафыннан ярдәм булмаса, уңай нәтиҗәләргә ирешеп булмый. Әти –әниләр 

белән берлектә макулатура җыю, яз коне кошларга оялар ясау,табигатькә 

чыгулар, табигатьтә файдалы хезмәттә катнашулар – боларның барысы да 

бала белән ата-ананы, ата-ана белән тәрбиячене якынайта, үзара аңлашып 

эшләүгә этәрә. 

Балаларга экологик белем hәм тәрбияне без халык уеннары аша да 

алып барырга тырышабыз. «Болар нинди агач?», «Бу кайсы агач яфрагы?», 

«Уйлап кара әле» h. б. ш. дидактик, хәрәкәтле, татар халык уеннарын даими 

кулланабыз.  

 Билгеле, бөтен баланың да уйлау, фикерләү hәм белемне кабул итү 

дәрәҗәсе бер үк төрле түгел, шуңа күрә чаралар һәр баланың шәхси 

үзенчәлеген күз уңында тотып эшләнелә. Баланың кече яшьтән үк табигатьне 

аңлап, аны яратып үсүе бик мөhим. Без-кешеләр, җир йөзендәге барлык 

тереклек ияләре, кошлар,җәнлекләр,үсемлекләр- табигать балалары. Бер-

беребезне саклап ,кадерләп яшик!  
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