
 

 

СӘЛӘМӘТЛЕК МӨМКИНЛЕКЛӘРЕ ЧИКЛӘНГӘН БАЛАЛАР ҮСЕШЕН 

ТӘЭМИН ИТҮ ЧАРАСЫ БУЛАРАК ПРОБЛЕМАЛЫ БЕЛЕМ БИРҮ 

 

Бүгенге көндә җәмгыятебезгә аң-белемле, 

мөстәкыйль рәвештә барлык кыенлыкларны чишә 

белүче эшлекле кешеләр кирәк. Башкалардан 

аермалыклы буларак,федераль дәүләт белем бирү 

стандартлары бала белемен аттестация ярдәмендә түгел 

, ә бәлки аларның төрле очракта үзлектән дөрес 

чишелеш юлын  ничек табуларына карап бәяли. 

Мондый юнәлешнең актуальлеге – балалар 

үзлектән танып, чишелеш юлларын табу, эзләнү өстендә 

эшләргә мөмкинлекләр тудыру. Аны оештыру балалар 

алдында чишелеш юлын тәлап иткән сораулар, 

мәсьәләләр куюны тәлап итә. Балалар алдында 

кыенлыклар  тудыручы сорауларга җавап бирү, аларның 

булган белемнәрен генә куллану түгел, ә бәлкем фикер 

йөртү, чагыштырып карауны, нәтиҗә ясауны тәлап итә. 

Шундый кайбер сорауларга мисаллар: Ни 

өчен кайбер кешеләр, мәсәлән, инвалид балалар кәефсез 

була? Ни өчен шатланган кыз баланың бите буйлап күз 

яшьләре агып төшә? Ни өчен рәссам “Кайгы” исемле 

рәсем төшергән? 

Кечкенәләрне кыертсыткан кешене тәртипле дип 

буламы? дигән сорау, әлбәттә, кыска гына әйе яисә юк 

дигән җавапны тәлап итә. Ә менә “Барлык балалар да 

тәртипсез булса уен нинди булыр иде?” һәм “Ни өчен 

кеше кәефсез була?” дигән сораулар бөтенләй икенче 

төрле. Аларга җавап табу өчен, бала башка ысуллар 



 

 

эзләргә тиеш. Шуның өчен дә “Ни өчен кеше кәефсез 

була?” соравы, ул гади сорау гына. 

Четерекле мәсьәлә: балалар мәсьәләдәге 

чишелешне табарга тиеш. 

Беренче четерекле мәсьәлә: Әминә  үз 

уенчыгын җыелып торган суга төшергән. Уенчыкны 

аларга кирәк. Ә суга керсә,Әминә аяк киемен чылата 

(шарт). 

Сораулар: Кыз бала ни өчен елый? Аңа 

ничек ярдәм итеп була? Аның кәефе нинди? Ни өчен 

аның кәефе кырылган? 

Икече четерекле мәсьәлә: Бер сарай 

төзиләр.Алеша килеп иң өскә такта куя. Сарай 

җимерелә. Балаларның кәефләре төшә.  

Сораулар: Ни өчен алар бер кәефсез? 

Кәефләрен төшерерлек нәрсә булган? Кәефләрен күтәрү 

өчен, нәрсә эшләп була? 

Балалар уйлый. Уйлаганда, алар башка 

кешенең хисси халәтен билгели торган, белгән 

белемнәрен кулланалар. Аннары үзләренең иҗади 

сәләтләренә карап, әлеге четерекле мәсьәләне чишә. 

Юлын табалар. 

Четерекле очрак – өйрәтүнең авыр төре 

.Баланы четерекле очраклар алдына куеп, без акыл 

өйрәтми генә, аларны нәтиҗә ясарга, үз фикерләрен 

әйтергә курыкмаска өйрәтәбез. Ялгышудан куркып, 

бала үз алдында торган авырлыкларны берүзе генә 

җиңеп чыга алмый. Ул “бөтен нәрсәне” белгән 

зурлардан ярдәм сорый. Ә үзе җиңелчә генә 

авырлыкларны чишәргә өйрәнә. Бу, әлбәттә, баланың 



 

 

интеллектуаль үсешенең тоткарлануына китерә. 

Психологлар фикере буенча, нәкъ менә четерекле 

очракларны чишәргә өйрәнү, баланың иҗади фикерләү 

сәләтен үстерүнең төп законы булып тора. 

Төрлечә фикерләү – четерекле очракларның 

төп чишелеше. Төрлечә фикер йөртү үткәрелүче 

тәҗрибә белән яңа белем алу арасында туа. Чишелеш 

юлын табу өчен, балалар үзләренеңкүзаллауларын 

тагын бер кат карап чыгып, аларны яңа төрле 

кулланырга тиеш.  

Беренче четерекле очрак “Балалар үзара 

уенчык бүлә алмаган”. 

“Ике дус яшәгән. Бервакыт алар уенчык белән кем 

беренче уйный дип бәхәскә кергәннәр. Алар ярдәм 

сорап безгә мөрәҗәгать иттеләр. Булышабызмы?”  

Балалар авырсыналар: кем беренче уенчык 

белән уйнарга тиеш? Каршылык  туа: дуслар уенчык 

аркасында бәхәскә керә. Мин барыбызга бергә бу 

очракны чишәргә тәкъдим итәм. “ Безгә нишләргә соң 

балалар? Уенчык берәүгенә уйнарга теләүчеләр икәү? 

Бу очракта нишләргә? Һәрбер балага үз фикерен әйтергә 

тәкъдим итәм. Балалар фикерләрен әйтә башкаларны 

тыңлый.  

(“Уенчыкны беренче кем алган шуңа бирергә”. 

“Үпкәләмесеннәр  өчен берсенә дә бирмәскә”. “Бергә 

уйнарга?”. “Чутлап чыгарырга”. “Кем кәефсез шуңа 

бирергә”) 

Икенче четерекле очрак “Батырлык” 

“Төлке,куян hәм әтәч” рус халык әкиятенә 

иллюстрациясе белән танышканнан соң , балалардан 



 

 

сорарга  “Балалар, бу әтәч “Төлке,куян hәм әтәч” 

әкиятеннәнме? Ни өчен алай уйлыйсыз? Балалар үз 

фикерләрен тәкъдим итәләр. “Өй белән төлке ясалган; 

әтәч батыр кыяфәтле, чөнки ул җилкәсендә чалгы алып 

бара. Баларга сорауларга җавап бирергә тәкъдим итәбез: 

“ Кайсы әкият геройлары батыр  дип уйлыйсыз?” Фикер 

алышу вакытында, балалар җавапны табалар:  “Әтәч 

батыр,чөнки ул төлкедән курыкмаган, ә бит төлке аны 

тотып ашый да ала иде”. 

Даими рәвештә мөмкинлекләре чикләнгән 

балалар белән четерекле мәсәләләрне чишү өстендэ 

эшләсәң, тәҗрибә күрсәтүе буенча,танып белү, 

эмоциональ ихтыярлык өлкәсендә уңай узгәрешләр 

күзәтелә. Аларда мөстәкыйльлек арта, үзләре четерекле 

мәсәләләрне “күрә” башлый, каршылыклы мәсәләләрне 

чишеп, берничә чишелеш юлларын табарга өйрәнәләр. 

Балаларның белүгә карата кызыксынулары арта, фикер 

аралашу,дәлиләр китерү, раслау теләге туа башлый. 

Шулай ук нәтиҗәгә ирешү өчен,оешканлык, бердәмлек, 

бер-береңә ярдәм итү, чишү юлларын эзләп табу иҗади 

күзаллау, яңа фикерләү, уйлау,дәллиләү яисә 

исбатлауның яңа төрләрен табарга булыша. 
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