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Казан 



Халык авыз иҗаты иң кыйммәтле әдәби мирас . 

 

Халык авыз иҗаты үзенең эчтәлеге һәм камил формасы, төзелеше 

белән  хәйран калдыру һәм шаккатырудан туктамый. Ул һәрвакыт 

өйрәнелә,тарихчылар, сәнгать белеме галимнәре, укытучы- тәрбиячеләр аңа  

мөрәҗәгать итәләр. Мәкаль, әйтем,табышмакларда яңгыраган камил тел- 

кече яшьтәге бала өчен туган илгә, әйләнә-тирә табигатькә мәхәббәт 

тәрбияләү чарасы ул. Халык авыз иҗаты - кешеләрдә игелекле эшләргә 

этәргеч  бирүче  башлангыч булып тора. Балалар белән эшләү дәверендә  

әлеге иҗат әсәрләрен куллану- нәниләрдә сөйләм телен үстерергә, фикер 

йөртергә, үз- үзен тоту кагыйдәләрен өйрәнергә, үзара мөнәсәбәтләрдә уңай 

әхлак тәҗрибәсен тупларга  шартлар тудыра. Әлеге  иҗат аша бала туган 

телен генә өйрәнеп калмыйча, аның матурлыгын, төгәллеген үзләштереп, 

халкының мәдәниятына тартыла. 

Күп кенә тикшеренүчеләр балаларның халык авыз иҗаты белән кече 

яшьтән үк кызыксынуларын ассызыклыйлар. Халыкның сүз иҗаты 

мәктәпкәчә яшьтәге балаларның тасвирлы һәм  тәэсирле сөйләмен үстерергә 

ярдәм итә. 

         Безнең балалар ни өчен татарча начар сөйләшә? Бәлки, без алар белән 

ничек сөйләшергә кирәклеген онытканбыздыр. Сабыйлары белән 

аралашканда ата- аналар халык иҗатын бик сирәк кулланалар, ә бит анын 

асылында барлык ситуациядән чыгу юлын табып була. 

Татар халык авыз иҗаты  гасырлар дәвамында  формалашкан. Ул  

халыкның яшәешен һәм күпкырлы рухи тормышын киң чагылдырган. 

Хәзерге вакытта да халык бу гүзәл хәзинәләрдән файдалана. 

Мин үземнең фәнни эшемә татар халык иҗаты турындагы теманы 

алдым. Чөнки белем бирү эшчәнлеге вакытында әлеге иҗатның бик күп 

жанрлары белән балаларны таныштырабыз. Аны ничек  үтемле итеп аңлату 

юлларын эзлибез. 



Балалар халык авыз иҗатының һәр төрен дә яраталар. Ләкин кайбер 

бала җырга, көйгә остарак була һәм ул җырны күбрәк белә. Кайберсе әкият 

сөйләргә ярата. Кайсы биергә, такмакка оста, кайсы такмазага бик җор була. 

Ә менә кайбер балалар җөмләне бизәп җибәрергә бик һәвәс, өлкәннәрдән дә  

калышмыйлар, шаккатасың андый нәниләргә. Күрәсең, эшнең бу ягы кемнең 

нәрсәгә сәләтлерәк булуына карый. Инде сәләт дигәннең үзенә килсәк, анысы 

яшьтән үк кайсын күбрәк ишетеп яки сөйләп, җырлап үсүгә бәйләнгән. 

Ишетеп үсү  синең әби-бабаң, әни, апаң, абыйларың, яки дусларың кайсы 

кайсына оста булуына да карый. Шуңа күрә балаларның берләре халык авыз 

иҗатының бер төрен күбрәк белсә, икенчеләре икенчесен күбрәк белә. 

Димәк, халык әдәбиятының берәр төренә оста булу өчен табигый сәләт һәм 

талант булу гына җитми, үз тирәңдә аңа шарт һәм сәбәпләр булу да кирәк . 

Кечкенәдән мин әбием авызыннан татар халык авыз иҗатыннан 

үрнәкләр ишетеп үстем.Ул аларны һәрвакыт бик үтемле һәм урынлы итеп 

әйтә иде ки, мин,  хәйран калып, кинаяләп җиткерелгән фикерне аңларга 

тырышып, янәдән мәгънәсен аңлатуын үтенә идем. Әбием бервакытта да эш 

күплегенә зарланмады, һәрнәрсәне тәфсилләп аңлатып килде. Шулай итеп, 

әкренләп, халык иҗаты әсәрләре зиһендә туплана торды.  Мәктәптә укыганда 

да бу үрнәкләрне еш куллана башладым. Көндәлек тормышта да табышмак, 

сынамыш, әйтем, мәкальләрдән, иркен файдаланам,  аларның сабыйларыбыз 

хәтерендә дә ныклы үзләштерелүен телим.     Татар халкының   күп гасырлар 

буе тупланган,  буыннар чылбыры аша тапшырылган тормыш тәҗрибәсен, 

гореф – гадәтен, йолаларын аңлау һәм үзләштерү туган телдән башка мөмкин 

түгел.Ана телендә тәрбия алган бала гына, үз милләтенә, аның гореф - 

гадәтенә ихтирам белән карый. Халыкның авыз иҗаты балаларда  әхлак 

кануннары тәрбияләүдә гаять зур роль уйный. Моны кирәкле урында әти- 

әниләргә дә җиткерергә тырышам. 

Балалар бакчасында эшчәнлек һәм тәрбиядә төп игътибар балаларда 

кызыксыну тәрбияләүгә юнәлтелә, чөнки белем һәм күнекмәләрнең төпле 

үзләштерелүе аларда нинди дә булса эшчәнлек белән кызыксыну үстерүгә 



бәйле. Шөгыльгә һәм нинди дә булса эшчәнлеккә кызыксыну уяту- 

балаларны шәхес буларак үстерүдә мөһим юлларның берсе булып тора. 

Андый кызыксыну өчен тиешле педагогик шартлар тудыру, укыту 

эшчәнлеген яңарту һәм нәтиҗәле методлардан файдалану, белем бирү 

эшчәнлеге төрләрен максатка яраклы рәвештә алыштырып тору, тәрбияченең 

балаларны яратып, күңел биреп, иҗади эшләве кирәк. 

Балалар бакчасында һәркөн башкарыла торган эшчәнлек процессы 

сабыйларда мөстәкыйльлек, җаваплылык тәрбияләргә ярдәм итә. 

Тәрбияченең төп максаты- танып белү эшчәнлекләрен киңәйтү, иҗади 

сәләтләрен үстерү, игътибарлылык, күзәтүчәнлек тәрбияләү. Уку эшчәнлеге 

белән кызыксыну һәм мәктәптә укыйсы килү теләге тудыру. Сөйләм телен 

һәрьяклап камилләштерү. Балалрның фонематик ишетү сәләтләрен үстерү. 

Татар һәм күрше халыклар сәнгате белән таныштыруны дәвам итү. 

Сәнгатьнең барлык төрләренә мәхәббәт тәрбияләү, балаларның эстетик 

зәвыгын үстерү. 

Балалар бакчаларында сөйләм телен үстерү һәм камилләштерү- телгә 

өйрәтүнең төп принцибы.Сабыйларга үз туган теленең матурлыгын, 

камиллеген  бары тик кызыксыну уяту аша  аңлатып  һәм тиешенчә 

төшендереп була. Балалар бакчасында үткәрелә торган барлык бәйрәм яки 

чаралар бәйләнешле сөйләм үстерү бурычларын читләтеп үтә алмый. 

Бәйләнешле сөйләм үстерү- балалар бакчасында туган телне тирәнтен 

үзләштерүнең гомуми методы. 

Халык авыз иҗаты әсәрләренең тәрбияви әһәмияте аеруча зур. 

Мәктәпкәчә яшьтәге балаларны халык авыз иҗаты әсәрләре белән тел үстерү 

чаралары вакытында да, уйнаганда да, теләсә нинди буш вакытта да 

таныштырырга була. Җанлы һәм тапкыр сүзле мәкаль-әйтемнәр, санамыш, 

такмак, табышмак, сынамыш,әкиятләр һ.б. балаларда тел матурлыгын 

тоемлау сәләте тәрбиялиләр, танып белү эшчәнлеген, сөйләм телен 

үстерәләр. 



Мәкаль һәм әйтемнәрне зурлар, мәктәпкә әзерлек төркемнәре 

балаларының сөйләм телен камилләштерүдә куллану минем өчен уңай 

нәтиҗәләр бирә. 

Тел – кешеләрнең иң мөһим аралашу-аңлашу коралы. Телдән сөйләмгә 

өйрәнү, белем һәм тәрбия алу, дөньны танып-белү, иҗат итү эшләре – 

барысы да тел ярдәмендә генә тормышка ашырыла. 

Мин барлык төркемнәрдә дә  татар балаларын туган телгә өйрәтү, 

аларның сөйләмен үстерү буенча төзелгән  “Туган телдә сөйләшәбез” дип 

аталган  методик кулланмадан  файдаланам. Өйрәтү-методик комплекты  үз 

эченә методик кулланманы, аудио методик кулланманың язмалар 

җыентыгын, күрсәтмә материалларны ала. 

Комплектның төп бурычлары – балаларны ана телендә дөрес һәм яхшы 

итеп сөйләшергә өйрәтү булса, төп үзенчәлеге – тел системасының фонетик, 

лексик, грамматик төзелеше дәрәҗәләрен формалаштыру, бәйләнешле 

cөйләм үстерү, тел һәм сөйләм күренешләрен аңлау (тоемлау) cәләте 

булдыру. 

Шәһәр җирлегендә “Туган телдә сөйләшәбез” методик кулланмасы  

буенча  эш алып бару  кыенлыклар да китереп чыгара. Бала аңласа да үз 

фикерен татар телендә сөйли алмый, лексик запасы ярлы, чөнки темалар ана 

телендә иркен аралашучы балалар өчен тәгаенләнгән. Әлеге методик 

кулланмада халык авыз иҗаты әсәрләрен - табышмак, сынамыш, мәкальләр 

өйрәнүгә  зур урын бирелгән. Аларны истә калдыру, мәгънәсен аңлау, телне 

камил белмәгән бала өчен шактый авыр. Әмма бала бер эшчәнлектән бер 

генә халык авыз иҗаты үзләштереп китсә дә, елга ул дистәләгән мәкаль, 

сынамыш, табышмак өйрәнгән дигән сүз. Боларның барысын да исәпкә алып, 

мин аларны балаларга  нинди үтемле юл белән төшендерергә кирәклеге 

хакында  уйландым. Бала күрсәтмәлелек ярата, күргән әйбер хәтердә яхшы 

саклана.            

Мин дә балаларны туган телгә өйрәтүдә, аларның сөйләмен үстерүдә 

яңалыклар кулланырга тырышам. Презентацияләр, мультимедия  



технологияләре белем бирү эшчәнлеген җанландыра, балаларда кызыксыну 

уята.Үземнең белем бирү эшчәнлегендә тиешле нәтиҗәләргә ирешү өчен  

 информацион - коммуникатив технологияләрдән  иркен файдаланам. Шуңа 

күрә һәр мәкаль , сынамыш , табышмакны, үтемле итеп, рәсем- схема аша 

аңлатып бирү эшен үземчә җиңелләштердем. Нәниләр рәсемгә карап, (мәкаль 

яки башка иҗатны) тизрәк үзләштерә башлады, шулай итеп, татар 

милләтеннән булган балалар өчен  тулы материал тупладым.   

           Бөек шагыйребез Г.Тукайның: “Халык зур ул, көчле ул, бөек ул, 

шагыйрь ул, әдип ул”, – дигән сүзләренә тагын бер кат ышандым. Күп гасырлар 

дәвамында тупланып килгән халкым  җәүһәрләре  әдипнең алтын сүзләренә бер 

дәлил.  Газиз туган телем үзенең яшерен хәзинәләрен, байлыкларын ачып бирә. 

 Хәзерге елларда татар халык иҗаты онытылмаган. Мәктәптә дә, балалар 

бакчасында да, төрле бәйрәмнәрдә дә, иҗатта да, көнкүрештә дә без шушы 

гүзәл җәүһәрләрдән еш файдаланабыз.  

“Ананың балага биргән иң зур бүләге – тел”, “Иң татлы тел – туган тел, 

анам сөйләп торган тел”, – дип юкка гына әйтми халык. Хәзерге буын әниләре 

бу турыда онытмасын иде дигән теләктә калам мин! 
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