
 

 

 

Халык педагогикасы-тормыш мәктәбе 

 

 

 

Семенова Римма Ивановна 

воспитатель 1 квалификационной катергории  

МАДОУ “Детский сад №235 общеразвивающего вида” Советского района г. 

Казани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кешелекне рухи яктан сафландыручы күптөрле гореф – гадәтләр, йолалар 

(халкыбыз тормышында) буыннан - буынга күчеп камилләшеп бугенге 

көннәргә кадәр килеп җиткәннәр. Алар халыкның кешегә, табигатькә, 

хезмәткә мөнәсәбәтендә, кул һөнәрләрендә, кешенең нәфислегендә, 

пөхтәлегендә, кунакчыллык кагыйдәләрендә ачык чагыла. Халыкта яшь 

буынны тәрбияләү алымнары – кеше җирдә күпме тереклек итсә, шул 

вакытлардан ук барлыкка килеп, камилләшеп буыннан – буынга күчеп 

килгәннәр. Алар үзләренә халыкның тарихын, психологиясен, милли 

сыйфатларын, үзенчәлекләрен сеңдергәннәр. 

Һәр халыкта, һәр милләттә элек – электән килгән ырымнар, юрамалар, 

гыйбарәләр бар. Элек аларга дини хорафатлар дип кенә каралган. Ә 

чынлыкта аларның һәрберсенең төбендә тәрбия элементлары яткан икән бит. 

Әхлаклылык турындагы сүрә һәм аятьләрдә дә халыкның тәрбия турындагы 

уй – фикерләре, үгет – нәсихәтләре, бай тәҗрибәсе чагылыш таба. 

Эчтәлекләре белән халыкчан, алар бары яхшылыкка гына өйрәтә. 

Күп чорның гореф – гадәтләре һәм шул заманда яшәүче кешеләрнең үз – 

үзләрен тоту кагыйдәләре булган. Бер чор кагыйдәләре икенче вакытта да 

сакланып дәвам итсә, икенчеләре, киресенчә капма – каршы мәгънәдә дә 

кулланыла башлаган (чор таләпләренә туры китереп). 

Белгәнебезчә баланың холкына иң элек гаиләдә нигез салына. Бала күп 

вакытын әти –әни янында үткәрә, аларның кылган гамәлләрен, сөйләм 

сүзләрен, гадәтләрен кечкенәдән канына сеңдереп бара. Алар кебек булырга, 

аларның гамәлләрен кабатларга ярата. “Оясында ни күрсә, очканында шул” 

әйтемен халык юкка гына уйлап чыгармаган. 

Балалар тормышының икенче өлеше – ул балалар бакчасы. Димәк эле 

әдәплелек сыйфатларының башлангыч күнекмәләрен  гаиләдә генә түгел, 

балалар бакчасында да алырга тиешләр. Билгеле инде, балалар бакчасында 

да, гаиләдә дә балаларга син әдәпле бул, намуслы бул һ.б. дип үгет бирү генә 

әле ул тәрбия бирү алымы түгел.Мәктәпкәчә яшьтәге балалар һәрнәрсәне 

йотлыгып, тирән кызыксынып өйрәнәләр, бирелеп күзәтәләр һәм әдәплелек 

сыйфатларын да тиз һәм ныклы үзләштерәләр. Өлкәннәрнең тзртибе, кылган 

эшләре, бер – берсенә мөнәсәбәте теләсә нинди үгет – нәсихәтләргә 

караганда да балаларны көчлерәк тәрбияли. Халыкта “Ата телен ул ала, ана 

телен кыз ала” дигән әйтем бар. Табигать  шундый итеп яраткан кешене – 

малайлар аталарына тартылып үсәләр, ә кызлар күбесе әниләре янында 

булалар. Көндәлек өй мәшәкатьрендә булышалар, үзләре дә эшкә өйрәнәләр. 

Элек – электән кешеләр үзләренең һөнәрләрен малайларына өйрәтергә 



тырышканнар. Шуннан киткән инде тимерчеләр, тегүчеләр. Игенчеләр 

династияләре. 

Шулай гаиләдә нигез итеп салынган күнекмәләр балалар бакчасында 

үстерелә, камилләштерелә. Балаларны ягымлы булырга, өлкәннәрне хөрмәт 

итә, якын кешеләрен ярата белергә, өлкәннәр хезмәтенә хөрмәт белән 

карарга, булышырга омтылу хисләре булдыру, сакчыллык, тыйнаклыкка 

өйрәтү – педагоглар алдында торган төп бурыч. Әдәплелек кагыйдәләрен 

ныклап өйрәнү һәм аларның балаларда гадәткә, ихтыяҗга әйләнүе өчен алар 

белән бу кагыйдәләрне төрле чаралар ярдәмендә ана теле һәм тата теленә 

өйрәтү дәресләрендә һәрдаим искәртеп тору зур файда бирә.5 – 7 яшьлек 

балалар белән мондый шөгыльләр күбрәк  әңгәмә рәвешен ала. Әңгәмәдә 

бала теләп катнаша, кешедәге уңай һәм  тискәре якларны үзенчә бәяли ала. 

Шөгыльләрдә халык авыз иҗатын – әкиятләр. Мәкаль – әйтемнәр, табышмак, 

сынамышлар, халык милли уеннарының, бишек җырлары һәм шулай ук 

нигезендә фольклор яткан матур әдәбиятның роле зур. Мәктәпкәчә яшьтәге 

балаларга, гомумән яшь буынга санап кителгән чаралар ярдәмендә әхлакый 

тәрбия бирүдә халык педагогикасы алымнары ярдәмгә килә. Алар бик күп 

төрле, дөрес куллана белергә генә кирәк. 

Яшь бала табигате белән хисчән, аңа эмоциональлек хас. Шуңа күрә дә ул 

халык иҗаты җәүһәрләреннән булган бишек җырларын, такмаза - уеннарын 

күңеле белән кабул итә, хәтерендә сеңдереп калдыра. Бишек җырларын 

тыңлап үскән бала ягымлы, йомшак күңелле булырга тиеш. Бишек 

җырларында  бер генә дорфа сүз әйтелми, киресенчә, монда балага никадәр 

назлы, иркәләү сүзләре әйтелә. “Матурым, алсу гөлем, таң йолдызым, 

Алмакаем, күз нурым” һ.б. Беренче карашка бишек җырлары баланы 

тынычландыру, йоклату өчен генә кирәк булса, асылда бала бишек җырлары 

аша беренче әхлакый тәрбияне ала икән. Аларда артык вәгазь укылмыйча 

гына балага гыйлемле булырга, саф күңелле, намуслы булып үсәргә теләкләр 

теләнә. Димәк, бишек җырлары – бишектәге баланы тәрбияләү өчен иң 

мөһим чара икән. 

Уеннар – милли тәрбия чарасы. Уен вакытында иң кыюсыз юаш бала да 

кыюлана төшә, үзендә булган аерым кимчелекләрдән арына бара, иптәшләре 

арасында бертигез хокуклы кеше буларак, төрле биремнәр үти. Уенда 

мөнәсәбәтләр эчкерсез, табигый, һәркем сәләтенчә көчен күрсәтә, уртак 

нәтиҗә өчен куана. Әхлакый эчтәлекле уеннар шөгыльдә һәм режим 

вакытларында кулланыла ала. Бу уеннарда балалар иптәшләре өчен борчылу, 



бер – берең турында кайгырту кебек мөһим хисләр тәрбияләнә, “дуслык”, 

“бердәмлек” төшенчәләре бирелә. 

Күмәк,җырлы уеннардан тыш сәхнәләштерү уеннары да балалар бик яратып 

уйный торган уеннардан санала. Әкиятләрне сәхнәләштерү, аның  эчтәлегенә 

тагын да якынрак килеп, тагын бер тапкыр балага андагы вакыйгаларны уз 

күңеленнән үткәрергә,  үзенең андагы уңай һәм тискәре  күренешләргә бәя 

бирү мөмкинлекләре тудыра. “Өч кыз” әкиятен генә алып карыйк.Әкиятне 

балаларга сөйләп, рәсемнәрен күрсәтү генә әле бала күңеленә ул кадәр үк 

үтеп кермәскә мөмкин, ә инде тормыш – көнкүреш җиһазлары белән бу 

әкиятне балалар үзләре күрсәтсәләр, геройларга карата аларның  үз 

мөнәсәбәте, фикере туа. Әдәби әсәрләрнең эчтәлегенә төшенү балаларның 

иҗади мөмкинлегенә юл ача.Үзләренең күңелләренә тәэсир иткән 

эпизодларны, әкият геройларын балалар үзләре дә сәхнәләштереп карыйлар, 

үзләренә ошаган рольләрне башкаралар.Ата – ананы хөрмәт итмәгән бала 

игелекле була алмый. Монда инде халык мәкальләре ярдәмгә килә. 

“Олыласаң олыны – олыларлар үзеңне”. 

“Сак – Сок” бәете, “Ак бүре”, “Камыр батыр” әкиятләре балаларга әхлак 

тәрбиясе бирүдә мөһим чаралардан саналалар. 

Матур әдәбиятнең нигезендә фольклор ята. Гадулла Тукай үзенең балалар 

өчен язган әкиятләрендә халык риваятьләреннән файдаланган. “Су анасы” 

әкияте балаларны  кеше әйберенә сораусыз кагылу, алдау кебек начар 

сыйфатларны ташларга, намуслы булырга куша. Абдулла Алиш әкиятләре дә 

әхлакый философик көчкә ия. 

Ш.Галиев, Р.Миңнуллин, Р.Вәлиева шигырьләре дә балаларны ата – анасын 

яратырга, туган илне сөяргә, табигатьне сакларга, ярата белергә өйрәтә. 

Тәрбия дәреләрендә алардан файдалану зарур. 

Мәктәпкәчә тәрбия һәм белем бирү учрежденияләренең иң җаваплы, изге 

бурычы – балаларыбызны кечкенәдән инсафлы, әдәпле, мәрхәмәтле, белемле 

һәм сәламәт итеп тәрбияләү. Бүгенге көндә милли әхлак тәрбиясенә, 

балаларны халкыбызның күркәм традицияләре: рухи – әхлакый, һәм милли – 

мәдәни хәзинәләре нигезендә тәрбияләүгә җитди игътибар бирелергә тиеш. 


