
Мәктәпкәчә яшьтәге балаларның әхлакый күзаллауларын 

коррекцияләү технологиясе буларак әкият терапиясе 

Аннотация: мәкаләдә әкият терапиясе методы мәктәпкәчә яшьтәге 

балаларның әхлакый күзаллауларын төзәтүнең алыштыргысыз алымы 

буларак тасвирлана. Әлеге ысулның мәктәпкәчә белем бирү шартларында 

әкият терапиясен гамәлгә ашыруның төрле вариантларын кулланганда 

максатка ярашлы булуы күрсәтелә. 
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Әхлакый тәрбия-балаларны кешелекнең һәм конкрет җәмгыятьнең 

әхлакый кыйммәтләренә җәлеп итүнең максатчан процессы. Хәзерге вакытта 

җәмгыятьнең югары белемле һәм әхлакый тәрбияле гражданнарга ихтыяҗы 

зур. Шуңа күрә үсеп килүче буынны, һичшиксез, мәктәпкәчә яшьтән үк 

формалаштырырга кирәк. Нәкъ менә шул вакытта әхлак, намуслылык,  

тугрылык, хезмәт сөючәнлек, милләтара мөнәсәбәтләр культурасы, 

толерантлык, сабырлык һ.б. сыйфатларны формалаштыру нигезләре салына. 

Бу юнәлештә без сайлаган тема актуаль булып тора. 

Әхлакый тәрбиянең төп функциясе-үсеп килүче буында әхлакый аң, 

заманча яшәү рәвешенә туры килә торган тотрыклы әхлакый тәртип һәм 

әхлакый хисләр формалаштыру, һәр кеше өчен актив тормыш позициясе 

булдыру, үз гамәлләрендә таяну гадәтләрен булдыру. 

Әкият өйрәтә, кисәтә, алга этәрә, хәтта дәвалый. Башка сүзләр белән 

әйткәндә, әкиятнең потенциалы аның сәнгати-образлы мәгънәсенә караганда 

күбрәк. Әкият-шәхес үсешенең иң мөһим әхлакый-педагогик чараларының 

берсе. 

А. Пушкин Әкият турында язган: "әкият-ул ялган, әмма анда яхшы 

кешеләр өчен ачкыч, дәрес бар». 

Яхшы һәм явыз геройлар әкият дөньясында яши, бер - берсе белән 

аралашалар, әлегә балага әйтмиләр-мин нишләсәм, яки киресенчә. Бала 

үзенең яраткан геройлары белән эмоциональ рәвештә кысыла һәм яхшылык 

һәм явызлык нәрсә икәнен аңлый башлый. Шулай итеп, әкият баланың аңына 

тәэсир итә һәм аны изге хисләр сайларга өйрәтә, аңа ошыймы әллә юкмы. 
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