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I. Кереш өлеш. 

Безнең тормышыбыз гел үзгәреп тора, алга бара, гел яңарышта. 

Яңа иҗтимагый  һәм икътисадый шартлар мәгариф системасында 

үзгәртеп коруга китерде. Мәгариф системасындагы яңалыклар – бердәм 

белем бирү стандартлары – педагогик системаның структурасын 

федераль таләпләр буенча үзгәртүне таләп итә. Бу таләпләргә 

нигезләнеп  ТР Министрлар Кабинеты карары белән кабул ителгән 2010 

– 2015 елларда мәгарифне үстерү Стратегиясендә (30.12.2010, № 1174) 

– “Киләчәк” программасында мәктәпкәчә тәрбия һәм белем бирү 

учреждениеләре өчен Федераль дәүләт стандартлары таләпләренә 

җавап бирә алырдай  укыту-методик комплектлары булдырылды. 

Татарстан Республикасының  белем бирү системасына куйган төп 

бурычы – иҗади фикерләүче, инициативалы, иҗтимагый тормышта 

актив катнашучы, белемле, ике дәүләт һәм чит телләрдә дә иркен 

сөйләшеп аралашучы шәхес тәрбияләү. Бөек совет педагогы 

А.С.Макаренко: «Балаларны дөрес итеп тәрбияләү – безнең бәхетле 

картлыгыбыз, начар тәрбияләү  – киләчәктәге кайгыбыз, күз яшебез, 

башка кешеләр һәм бөтен ил алдында гаебебез», дигән. Димәк, 

балаларның нинди булып үсүе, барыннан да бигрәк, аларны ничек 

тәрбияләвебездән тора. Безнең бүгенге тормышыбыз фән һәм техника 

прогрессы белән тыгыз бәйләнештә тора һәм алар кеше тормышының 

бөтен өлкәләренә дә үтеп кергән. Баланы өйдә, бакчада, урамда 

электрон дөнья  әйләндереп алган. Хәзер балалар тәпи китү, сөйләшә 

башлауга караганда пульт, телефон, компьютер төймәләренә басарга 

иртәрәк өйрәнәләр дисәк тә, ялгыш булмастыр. Без матур әдәбият, 

китап уку икенче пландарак калган тормышта яшибез дисәм дә була,  

чөнки бүгенге көндә китапханәгә барып китап алучы, өйгә вакытлы 

матбугат әсәрләрен яздыручы гаиләләр саны кимегәннән - кими бара. 

Аларга алмашка электрон китап-журналлар килә. Балаларга әкият-

шигырьләр укучы ата-аналар һәм гаиләләр саны да кимегәннән-кими 



бара. Балалар аралашуга мохтаҗлык кичерә башларга мөмкин дигән 

фикерләр дә яңгырый. Бала дөрес итеп сөйләшкәндә генә, әдәби тел 

нормаларын сөйләмдә кулланганда һәм сөйләмендә эзлеклелек 

булганда гына аның зиһене, логик фикерләү сәләте, игътибары, танып 

белү эшчәнлеге үсә.  Әлбәттә, сөйләм үстерүне матур әдәбияттан башка 

күз алдына да китереп булмый. К.В.Закирова, Р.Х.Ягафарова, 

С.Г.Вагыйзов, Н.С.Карпинская үз хезмәтләрендә әдәби әсәрләр 

баланың рухи  үсүендә һәм сөйләме камилләшүендә төп роль уйнавына 

басым ясыйлар. Матур әдәбият әсәрләре мәктәпкәчә яшьтәге балалар 

өчен әйләнә-тирә дөнья, табигать, кешеләр тормышы турында тулы 

мәгълүмат бирә. Әдәби әсәрләр балаларның танып-белү сәләтен үстерә, 

бала үзфикерен әйтә белергә өйрәнә,  сүз байлыгы үсә, ә сөйләм 

эчтәлекле, бай була бара. 

II. Төп өлеш. 

Акыл тәрбиясе бирүдә дә матур әдәбият әсәрләренең роле зур. 

Әдәби әсәрне тыңлаганда балалар эзлеклелеккә, эчтәлеккә игътибар 

итәләр, әдәби образларга анализ бирәләр, ә аннан соң эчтәлек турында 

үз фикерләрен әйтәләр.  

Әхлак тәрбиясе бирүдә дә әдәби әсәрләр зур роль уйный. 

Әсәрләрне тыңлап, балалар уңай һәм тискәре сыйфатларны аерырга 

өйрәнәләр, матурлыкка, изге эшләргә сокланалар, усаллыкка 

нәфрәтләнәләр. Шул рәвешле, балаларда уңай образлар аша уңай 

сыйфатлар тәрбияләнә. 

Яңа укыту-методик комплектың  сөйләм үстерү бүлегендә 

балаларга ана теле өйрәткәндә кулланыла торган матур әдәбият 

әсәрләренең исемлеге бирелгән. Шул комплектка нигезләнеп махсус 

чыгарылган әдәби әсәрләр җыентыгы “Балачак аланы” – “На поляне 

детства” бик отышлы методик кулланма дип саныйм. Бу кулланмага 

әдәби әсәрләр балаларның яшь үзенчәлекләре буенча тупланып, һәр 

төркем өчен аерып күрсәтелгән. Җыентыкта тупланган әдәби әсәрләр 



шөгыльләр өчен генә түгел, ә бала бакчага килгәннән кайтып киткәнче 

кулланырга мөмкин булган материал тупланган. Әсәрләр уку, сөйләү 

һәм яттан өйрәнү максатыннан күрсәтелгән. Балаларны әдәби әсәрләр 

белән таныштыруда иң киң кулланыла торган ысул – тәрбияченең 

әсәрне укуы. Укыганда тәрбияченең әсәргә мөнәсәбәте балалар өчен 

үрнәк булып тора. Әгәр әсәр зур күләмле булса, аны тәрбияче укый, 

әгәр күләме зур булмаса, тәрбияче аны яттан сөйләргә мөмкин. Икенче 

ысул – сөйләү, ягъни текстның эчтәлеген сөйләп бирү, текстны 

кыскарту. Гадәттә, әкиятләр, шигырьләр сөйләнелә. Кыска 

шигырьләрне яттан сөйләү файдалырак. Бу өченче ысул булып тора.  

Ничек кенә булмасын, балаларга иң якын һәм алар ярата торганы 

– әкиятләр. Әкиятләр бала туганнан алып соңгы көннәренә кадәр 

озатып баручы әдәби әсәр ул. Әкиятләр баланың сөйләмен үстерүдә иң 

бай, мөһим элементларның берсе булып тора. Алар үзләренең гадилеге, 

герой сүзләренең билгеле бер тәртиптә кабатланып баруы белән сабый 

күңеленә бик тиз үтеп керә һәм әдәби әсәр белән танышу процессын 

җанлы һәм кызыклы итә: “Мин ак калач, ак калач”, “Бер, ике, өч, дүрт, 

биш – тарталар, тартып чыгара алмыйлар” һ.б. мондый кабатланулар 

балаларның телен шомартырга, әкиятнең өзекләрен үзлектән сөйләргә 

теләү теләге уятырга ярдәм итә. Мин үз эшемдә әкиятләрне сөйләм 

үстерү максатыннан төрлечә кулланам: башта аудиоязмаларда 

тыңлыйбыз, булганнарын интерактив тактада карыйбыз, 

сәхнәләштерәбез. Шулай ук “Бу нинди әкияттән?” дидактик уенын да 

отышлы дип саныйм. Балалар әкияттән өзек карыйлар яисә тыңлыйлар 

һәм әкиятнең исемен атыйлар, өзекне сөйлиләр, ә мәктәпкә әзерлек 

төркеме балалары белән авторын да әйтәбез. Еш кына алар үзләре дә 

әкиятләрне үзләренчә дәвам итә яки яңа әкиятләр иҗат итә алалар. 

Балалар иҗатын һәрвакыт хупларга, иҗатларын һәрьяклап үстерүдә 

ярдәм итәргә кирәк. Бу алымнар балаларның сөйләм телләрен үстерүгә 

зур этәргеч ясый. Шулай ук соңыннан әкиятне яисә видеосюжетны 



тавышсыз карау да бик уңышлы. Балалар әкиятне үзләре сюжетка 

нигезләнеп сөйлиләр.  

Әдәби әсәрләрне укыганда күрсәтмәлелек чаралары: рәсемнәр, 

уенчыклар, слайдлар һ.б. куллану бик тә мөһим. Бу геройларның 

кичерешләрен аңларга ярдәм итә. Әсәрне искә төшерү максатыннан 

өйрәнелгән таныш әсәр буенча балалар белән дидактик уен 

оештырырга мөмкин. Уен барышында аралашу балаларның сөйләмен 

активлаштыра, үз фикерләрен дәлилләү сәләтен үстерә. 

Үтемле алымнарның берсе булып әсәрнең аерым урыннарын 

(балаларга аеруча ошаган һ.б.) сайлап алып уку тора, бу алым уен  

ярдәмендә, викторина рәвешендә үткәрелергә мөмкин. 

Кайбер очракларда мәктәпкәчә яшьтәге балаларга әсәрдәге сүзләр 

аңлашылмый, бу очракта ул сүзләр балаларга аңлатыла. Ләкин уку 

барышында аерым сүзне аңлату өчен бүленергә ярамый. Чөнки бу – 

баланың текстны аңлау сәләтен киметә, фикерен чуалта.  

Киң кулланыла торган алымнарның берсе- иллюстрацияләр 

куллану. Иллюстрация – әсәр эчтәлеген аңлатып бирүче рәсем. 

Иллюстрацияләрне әсәрне уку барышында һәм укып бетергәч куллану 

да отышлы була дип саныйм.  

Икенча алым – әсәр буенча әңгәмә. Бу комплекслы алым – 

күрсәтү һәм сүз алымнары. Әдәби әсәр буенча эшне түбәндәгечә алып 

барырга мөмкин: әсәрне укыганнан соң, балалар үз фикерләре белән 

уртаклашалар, тәрбияче дә әңгәмәдә катнаша, әсәрдән өзекләр китерә, ә 

аннан соң әсәрне кабат укый. Балалар белән бергә әсәргә карата ясалган 

рәсемнәр карый. Катлаулы эчтәлекле әсәрләр өчен сорау бирү алымы 

куллану отышлырак була дип уйлыйм: Уйлап карагыз әле, сезнең кем 

турында сөйләшәсегез килә һәм ни өчен? (Төп геройны табу һ.б.). 

Мондый сорау алымы фикерләүне киңәйтә һәм тирәнәйтә.  

Матур әдбият белән таныштыруда мультимедиа  чараларын да 

бик актив кулланылам. Әсәрне аудиоязмадан тыңлыйбыз, шулай ук яңа 



укыту-методик комплектына нигезләнеп эшләнгән видеосюжетлар, 

мультфильмнар карау да бик отышлы дип саныйм. Алар баланың 

кызыксынуын тагын да арттыра, сүзлек запасын баетуга һәм сөйләм 

телен үстерергә ярдәм итә дип уйлыйм.  

III. Йомгаклау өлеше. 

Шулай итеп, матур әдбият әсәрләре белән таныштыру 

эшчәнлекләре баланың сөйләмен үстерә, баета, аны тагын да 

тулыландыра, сөйләмне формалаштырырга һәм камилләштерергә ярдәм 

итә.  
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