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               “Кеше үзенең ана телен яхшы белмәсә, башка телгә 

төшенә алмас” К.Насыйри  

       Нәниләрне  дөрес итеп сөйләшергә, үз фикерләрен дөрес 

итеп әйтә белергә өйрәтү, аларның сүз байлыкларын арттыру – 

балалар бакчасының төп бурычларыннан берсе булып тора. 

Чөнки тел киләчәктә баланың барлык фәннәр буенча белем 

алуына юл ача, аның фикер йөртү сәләтен үстерә һәм акыл 

үсешенә уңай йогынты ясый. Белгәнебезчә баланың теле ана 

теле белән ачыла., аның ярдәмендә ул тирә-юнь белән 

мөнәсәбәткә керә: сабыйның аң-белем дәрәҗәсе үсә, дөняга 

карашы да киңәйгәннән киңәя бара. Шуңа күрә балаларны ана 

теленә өйрәтү, аны үз телендә иҗат итә белергә, анда 

милләтебезнең әдәби һәм мәдәни байлыкларына 

кызыксынучанлык, хөрмәт тәрбияләү эшен мәктәпкәчә яшьтән 

үк башлау зарури. Бөек кешеләребез дә ана телендә дөрес 

сөйләшүгә, аның бала тәрбияләүдәге урынына гаять югары бәя 

бирәләр. Татар халкының бөек шагыйре Г.Тукай:  

“И, туган тел, һәрвакытта  

Ярдәмең белән синең,  

Кечкенәдән аңлашылган  

Шатлыгым, кайгым минем”, 

- дип юкка гына әйтмәгән. 

 



   Безнен балалар бакчасында  балаларның сөйләм телен  үстерү 

методкасы түбәндәге эш төрләрен һәм бурычларны үз эченә 

ала: 

 1.Авазларны ишетә һәм аера белергә, шулай ук дөрес итеп 

әйтергә өйрәтү.  

2.Авазларны дөрес әйтү културасы тәрбияләү.  

3.Сүз байлыгын үстерү, активлаштыру. 

 4.Грамматик күнекмәләр формалаштыру.  

5.Җөмләлрне дөрес төзергә һәм бәйләнешле итеп сөйләргә 

өйрәтү. 

 6.Балалар әдәбиятының иң матур үрнәкләре белән даими 

таныштырып бару.  

7. Зур булмаган шигырьләрне яттан өйрәтү.  

8.Кара-каршы сөйләшү күнекмәлре бирү, диалогик 

сөйләмнәрен үстерү. 

 9.Монологик сөйләмнәрен үстерү.  

10.Табышмаклар әйтешергә, үзләренә таныш булган мәкаль һәм 

әйтемнәрне сөйләмдә куллана белергә өйрәтү.  

     Балаларның дөрес, матур, бай сөйләме белем һәм тәрбия 

алуга ачкыч ул. Балалар бакчаларында белем бирү һәм тәрбия 

процессында иң мөһиме –балаларның кече яшьтән үк әдәби тел 

нормаларын сөйләмдә куллануларына ирешү. Уземнең эш 

тәҗрибәмдә мин сөйләм телен үстерүне  ике юнәлештә алып 

барам.  

    Беренче юнәлеш – балаларның сүз байлыгын системалы 

рәвештә арттыру. Моңа яңа сүзләр өйрәтү нәтиҗәсендә ирешеп 

була. Таныш булмаган сүзләрне төрле иллюстрацияләргә карап 

аңлату, уеннар һәм аралашу аша хәтердә калдырырга мөмкин. 

Шулай ук таныш булмаган сүзнең мәгънәсен күрсәтмә әсбап 

ярдәмендә төшендерү. 



     Икенче юнәлеш – фикерне дөрес итеп әйтеп бирергә өйрәтү. 

Иң таралган эш формаларының берсе – рәсем буенча 

сөйләтергә тырышу. Моңа сораулар бирү юлы белән  ирешергә 

мөмкин. Монда тәрбияченең үрнәк сөйләме зур роль уйный. 

Балалар шул үрнәк сөйләмгә нигезләнеп үзләренең 

сөйләмнәрен төзиләр һәм сөйләп бирәләр. Сөйләгәндә баланың 

җөмләне грамматик яктан дөрес итеп төзүенә аеруча зур 

игътибар бирергә кирәк. 

     Матур рәсемле әкият китаплары, беренчедән, гүзәл зәвык 

тәрбияләргә ярдәм итсәләр, икенчедән, сөйләм телен үстерүдә 

алар алыштыргысыз чыганаклар. Кечкенәләргә эре, матур 

рәсемле китаплар бик  еш кулланам. Алар ярдәмендә 

балаларның сүзлекләре генә баетып  калмынмый, ә 

предметларга сыйфатларын да өстәп әйтергә өйрәтәбез. 

    Балага кыска шигырьләр өйрәтүне  бик кирәк отышлы алым 

дип уйлыйм. Ул баланың сөйләмен баета һәм аерым бер 

авазларны дөрес әйтергә өйрәтү өчен дә ярдәм итә. Кече яшьтән 

үк балаларның монологик сөйләменең үсешенә игътибар итәргә 

тырышам. Моны беренче чиратта үзебезне чолгап алган 

предметлар, күренешләрдән, гаилә членнарыннан, уенчыклар, 

йорт хайваннары, кыргый хайваннардан башлыйм. Чөнки 

аларны бала һәрдаим күрә, алар белән аралаша. Мәсәлән: Бу 

курчак. Ул матур. Мин курчакны яратам. Балага фикерен 

төгәлләргә, җөмләне дөрес төзергә өйрәтү бик мөһим. Безнең 

балалар күпчелек биргән сорауларга бер генә сүз белән җавап 

бирергә тырышалар.  Сөйләм телен үстерүне сәхнәләштерү, 

өстәл, курчак театрыннан башка күз алдына да китереп булмый. 

Болар өчен балаларга якын, таныш әкиятләр алына. Аларны 

сәхнәләштерү дә әллә ни катлаулы түгел. Акыл үсеше белән 

сөйләм теленең үсеше нык бәйләнгән.                 Балаларны үз 



ана телендә сөйләшергә, аралашырга өйрәтү, туган телебезне 

ярату, аңа карата ихтирам тәрбияләү бүгенге көндә дә иң мөһим 

мәсьәләләрнең берсе булып тора. Балаларның авазларны дөрес 

әйтеп, җөмләләрне дөрес төзеп, үзләренең уй фикерләрен 

тиешле эзлеклеклелектә, ашыйкмыйча сөйли белүләренә ирешү 

өчен, сөйләм үстерү юнәлешендә даими эш алып барырга 

кирәклеген аңлап эш йөртәм мин. Ә бу максатларны тормышка 

ашыруда алдан әйтүемчә  төрле чаралар кулланам.  
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