
Балаларда тыңлаучанлык сыйфатларын тəрбиялəү 

(Абдулла Алишның “Куян кызы” əкияте буенча). 

Шəңгəрəева Гөлнур Фəйзиаздан кызы, 

Казан шəһəре Киров районының 

“Татар телендə тəрбия һəм белем бирə торган 

134 нче номерлы балалар бакчасы” МББМБУ 

Балалар əкият тыңларга яраталар һəм аларны тыңлаганда үзлəрен төп 
геройлар урынына да куеп карыйлар. “Эх, мин дə шул əкиятнең шул герое 
кебек батыр, матур булсам иде” яки “Шул əкияттəге сыман минем дə үзе йөри 
торган башмакларым булса иде” дип хыялланалар. Кайберлəреннəн үрнəк, 
кайсысыннан – гыйбрəт алалар. Вакытлар үтсə дə, кайбер əкиятлəр үзенең 
кыйммəтен югалтмыйча, актуаль булып кала бирə.  

Балалар язучысы – Абдулла Алишның əкиятлəре дə əнə шундыйлардан. Бөек 
əдипнең əсəрлəре күңелгə үтеп керə. Аларны укыганда гүя үзең дə шул 
мөхиттə яши башлыйсың. «Чукмар белəн Тукмар», «Бик яхшы сабак алды 
Ябалак», «Мактанчык Чыпчык белəн Тыйнак Сыерчык», «Песилəр һəм 
күселəр», «Тырышлык — зурлык, ялкаулык — хурлык», “Сертотмас үрдəк”, 
“Койрыклар”, “Бикбатыр белəн Биккуркак”əкиятлəрен балалар яратып 
укыйлар,тыңлыйлар. Һəрбер əсəр, юкка гына язылмыйча, тəрбияви мəгънəгə 
дə ия.  

“Куян кызы” əкияте аеруча игътибарга лаек. Биредə автор куян кызы образы 
аша балаларда тыңлаучанлылык сыйфатларын тəрбияли. Əкият үзəгендə – 
соры куян һəм аның иркə кызы. Əнилəргə хас кайгыртучанлык белəн куян 
үзенең кызына салкында туңмас өчен киез итеклəр алып кайта. Бала элек 
бүлəккə куанса да, соңрак, итеклəргə өйрəнə алмау сəбəпле, аларны яшереп 
куеп, кар өстеннəн яланаяк кына йөгерə. Əлбəттə, өлкəннəрне тыңламау 
үзенекен итə: куян кызының аяклары авырта башлый. Бəхеткə табип (“доктор 
Айболит”) ярдəмгə килə. Тиешле ярдəм күрсəткəннəн соң, баланың аяклары 
төзəлə. Тик хəзер куян кызы итеклəрен салмый, гел киеп йөри. 

Бер караганда гади генə, көнкүреш əкияте. Ана – бала мөнəсəбəте, яхшылык 
эшлəү, ярдəмчеллек, кеше хəленə керə белү, кайгыртучанлык... Əкиятне уку 
барышында бала əлеге сыйфатларны үзенə үрнəк итеп итə. Əнисен 
тыңламыйча, аяклары авыртып газапланган куян кызына карап гыйбрəт ала. - 
- Нəни куянның аяклары нигə авырткан?  



-Ул, əнисен тынламыйча, итеклəрен салып, кар өстеннəн яланаяк йөгергəн. 
Əгəр, əнисен тыңлап, итеклəрен һəрвакыт киеп йөргəн булса, аяклары 
авыртмас иде. Димəк, əнилəрнең, өлкəннəрнең сүзлəрен тыңларга кирəк! 

Абдулла Алиш балаларга əлеге фикерне бик үтемле итеп, берəүне дə 
рəнҗетмичə аңлатып бирə белə. Заманалар үзгəреп, буыннар алмашынып 
торуына да карамастан, “Куян кызы” əкияте үзенең тəрбияви мəгънəсен 
югалтмас!  


