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Мәктәпкәчә белем бирү оешмасында тәрбия системасының ни 

дәрәҗәдә мөһим һәм актуальлеге көннән-көн арта. Массакүләм мәгълүмат 

чараларыннан яшүсмерләр, яшьләр тарафыннан кылынган коточкыч 

җинаятьләр турында еш ишетергә, күрергә туры килә һәм әлеге балаларның 

(әйе, аларның күбесе балалар) гамәлләрен бәяләгәндә, сәбәпләрне эзләгәндә, 

иң беренче эш итеп, бала чакларын өйрәнү, тикшерү башкарыла. Кечкенәдән 

үзен ничек тотуы, хорлык-фигыле, сөйләшү рәвеше, аралашу даирәсенә 

басым ясала. Ә боларның барысы да диярлек балалар бакчасында 

формалаша, баланың шәхес буларак формалашуына тәрбияче җавап бирә 

кебек. Билгеле, төп җаваплылык һәрвакыт әти-әниләр җилкәсендә. Әмма 

хәзерге заманда баланың тәрбиясе, белеме күп очракта нәкъ менә балалар 

бакчасы, мәктәп кысаларында гына каралырга мәҗбүр. Эш белән артык 

мәшгүль ата-аналарның балалары белән ачыктан-ачык аралашу, аңлашуга 

вакытлары бик аз кала, кызганыч, еш кына тәрбия бирү, шәхси үрнәк күрсәтү 

турында да сүз алып барып булмый.  

Шунысын аерып билгеләп үтәсе килә: баланың шәхес буларак 

формалашуы, холык үзенчәлекләре һәм алга таба аның физик, психик яктан 

үсешендә кайбер сыйфатлары нәкъ менә мәктәпкәчә белем бирү оешмасында 

башкарыла. Әгәр дә шушы яшьтә баланың үсеш үзенчәлекләренә игътибар 

юнәлтелмәсә, бу хәл киләчәк тормышында начар чагылыш табарга мөмкин. 

Кечкенә баланың үсеш үзенчәлекләре, уйлары, фикерләве кирәкмәгән 

юнәлеш алудан куркырга кирәклеген уку йортларында булган барыбызга да 

билгеле аяныч вакыйгалар искәртә.  

Без тиз үзгәреп торган, яңалыкларга бай, кайчакларда тотрыксызлык 

күзәтелгән заманда яшибез. Шуның өчен дә баланы дөрес һәм лаеклы итеп 

үстерү, тиешенчә тәрбияләү эше күп сораулар тудыра. Бигрәк тә балалар 

бакчасы тәрбиячеләренең хезмәтен тагын да катлауландыра, җаваплылык 

хисен арттыра. Кечкенә бала белән эшләүче тәрбияче алдында көн саен яңа 

сорау, катлаулы мәсьәлә туып тора. Бүгенге бала да, заман кебек үк, 



катлаулы – еш үзгәреп торган кызыксынулар, авыр холыкка ия. Кайчак үз 

әти-әнисе белән уртак тел тапмыйча, тыныша алмаган бала белән тәрбияче 

сөйләшә, аңлаша алырга тиеш һәм мәҗбүр. Чөнки иртән өйдән начар кәеф 

белән килгән баланың көне буе балалар бакчасында буласы, өч дистәгә якын 

төркемдәшләре белән көнен уздырасы бар. Шунлыктан тәрбияче баланың 

әти-әнисе, гаиләсе белән дә турыдан-туры эшләргә мәҗбүр. Чөнки балалар 

бакчасыннан уңайланып кайтып киткән баланың икенче көн иртәдән кабат 

начар кәеф белән килүе ихтимал һәм моның сәбәпләре дә төрле булырга 

мөмкин. Тәрбияче бала белән ата-аналар арасында ныклы элемтә тудыручы 

психолог роленә керергә тиеш.  

Шуны онытмаска кирәк: җәмгыятьтәге һәм гаиләдәге тәрбия бирүнең 

үзара элемтәсе норматив-хокукый документларда да чагылыш тапкан. 

Мисалга “Мәгариф турындагы закон”ны алыйк. Анда ата-ананың бала өчен 

иң беренче мөгаллим булуы, кече яшьтән үк баланың физик, рухи һәм 

интеллектуаль үсешенә нигез салырга тиешлеге турында искәртеп үтелгән. 

[18 Матдә. п.1.] Шуның белән  бәйле рәвештә, тәрбияче баланы тәрбияләп 

кенә калмый, ә ата-аналарны үз баласы белән аралашырга, аларны ишетергә 

дә өйрәтә. Тәрбияче, оста психолог булу белән бергә, бала тәрбияләшүдә ата-

ананың төп ярдәмечесенә әверелә.   

Мәктәпкәчә яшьтәге баланы тәрбияләүдә төп мәсьәләләрнең берсен 

югарыда ачыклый башлаган идек, ул – тәрбия эшендә иҗтимагый-әхлакый  

сораулар. Аларның заман, замандагы үзгәрешләр белән бәйле булуын да 

атадык. Җәмгыятьнең балага тәэсире турында сөйләшкәндә, уңайга 

караганда, тискәре тәэсир өстенлек ала. Баланың әлегә ныгып бетмәгән 

акылы, фикерләве, хисләре ул тәэсирләргә тиз бирешә.  

Кызганычка, безнең заманда гаиләләрнең күбесендә авыр хәлләр 

күзәтелә: биредә тулы булмаган гаиләләр, аерылулар, мал-мөлкәт һәм бала (!) 

бүлешү сорауларын күтәреп була. Ата-аналарда баланы тәрбияләүгә карата 

җаваплылык хисе зур булган саен, балалар бакчасындагы тәрбияченең эше дә 

нәтиҗәлерәк булыр иде. 



Нәтиҗә ясап, шуны ассызыклыйсы килә: мәктәпкәчә белем бирү 

оешмаларына нинди генә югары таләпләр куелмасын, иҗтимагый-әхлакый 

сорауларны балалар бакчасы кысаларында гына хәл итү мөмкин түгел. Ата-

аналар тәрбиячеләргә, мөгаллимнәргә терәк-таяныч булырга тиешләр. 

Гаиләдәге җылылык, үзара аңлашу, мәхәббәт хисләрен бала күреп, сизеп 

үссә, күп сорауларны җиңелрәк хәл итеп булыр иде.  
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