
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уен эшчэнлеге аша, балаларнын сойләмен 

устеругә психологик караш 

 Эльвира МИНКИНА,  

Педагог-психолог МБДОУ Детский сад 90 

г.Казань 

 

 

 

 

 

 

            Мәктәпкәчә тәрбия биру 

учрежденияләренең төп бурычы балаларны рухи яктан 

нык, физик һәм психологик яктан сэламэт итеп устеру. 

            Уен эшчәнлеге  балалар өчен бик  

әһәмиятле. Уеннар балаларның кәефләрен кутәрергә, уз 



узләрен төрле ситуацияләрдә тота белергә ,уз 

тиңдәшләре белән аралашырга, коллективта уз 

урыннарын табарга өйрәтә, зирэклек, җитезлек, уйлау-

фикерләу сәләтен,хәтер һәм игътибарлык сыйфатларын 

устерергә ярдәм итә, психикасына уңай йогынты ясый. 

           Дөрес компетенциясе булган тәрбияче, 

педагог, методик яктан дөрес уйланылган уен, 

балаларда уеннарга карата  кызыксыну уята , аларны 

дәртләндерә. Мәсәлән, татар телен белмәгән балаларда, 

татар телен өйрәну дә зур кызыксыну уята, һәр яңа 

сузне алар шатланып, рәхәтләнеп калган педагогларга, 

әти-әниләренә мактанып сөйлиләр. Аларның сузлек 

запасы киңәя, логик фикерләу сәләте арта. 

             Кызганычка каршы, соңгы елларда, 

сөйләм усешендә авырлыклары булган балалар саны 

арта. Әгәр  бала  сөйләм усешендә артта кала икән 

,димәк психологик  яктан да проблемалар булырга 

мөмкин. Мәктәпкәчә  яшьтәге балаларга уз яшьтәшләре 

белән аралашу бик мөһим. Аралашу аз яисә бөтенләй  

юк икән, бу балалар уз узләренә бикләнәләр, узләрен 

ышанычсыз итеп тоялар,  шулай ук комплекслар да 

барлыкка килергә мөмкин. Балаларда комлекслар 

булдырмас өчен уеннар вакытында да дөрес алымнар 

кулланырга кирәк . мэсэлэн, кайчакта педагоглар , “ эй , 

бу бала җавап бирми , ул барыбер эйтмиячэк , ул белми” 

диеп  узләре дә теләмәстән андый балаларны  читкә 

этәргә, баланын кунелен тешерергә мөмкин. Тәрбиячегә 

карап , теркемдәге калган балалар да тәрбияче фикерен 

эскә куеп , бу бала белә аралашмаска мөмкин. Ә бу бала 



узен кимсетелгән итеп хис итә, бакчага йөрергә теләми.  

Бөтен  бала да бер төрле булмый , кайсылары белгәнне 

дә әйтергә кыюсызлана, ояла. Балада комлекслар 

булмасын өчен , теркемдә узен уңайлы хис итсен  өчен , 

андый  балалардан җавапны , узегез артыннан 

кабатлатып, яисэ булышып әйттерергә кирәк.  

              Шулай итеп ,  уеннарны дөрес алымнар 

кулланып уйнау, балалар белән бергәләп әкиятләр уку, 

геройлар турында фикер алышу, бу геройларнын хис –

тойгыларын аңлау, балаларга бер – берсен тынларга 

өйрәнергә,уз  фикерләрен белдерергә, бер берсен хөрмәт 

итергә өйрәнүгә этэргеч булып тора . 

              “Фразаны дәвам ит “, “Суз уйлап тап”, 

“Дуртенчесе артык”, “Әйе димә,юк димә”, тугәрәктә туп 

белән уйный торган җиңел , элементар уеннар балаларга 

бер берсен ишетергә , чират җиткәнен кетеп торырга, 

сабырлыкка өйрәнергә мөмкилек бирә. Ә психологик 

озату белән башкарылган уеннар  эмоциональ усешкә дә 

уңай йогынты ясый.   

                 Һәр бала шәхес, һәм аларнын һәрберсе 

узенә генә хас характерлы, шуңа курә , аларга карата 

индивидуаль караш булдырырга кирәк. Сөйләм усешен 

арттыру  белэн , балаларның шәхес буларак бөтен яклап 

үсешен дә карарга кирәк. 


