
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

г. Набережные Челны Республики Татарстан  

«Детский сад комбинированного вида №130 «Калейдоскоп» 

 

 

 

 

 

 

Публикация на тему: 

 «Риторика предметы белән бәйләп, мәктәпкәчә 

яшьтәге балаларның сәнгатьле сөйләмен үстерү һәм сәхнә 

осталыгы нигезләре формалаштыру» 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

 Хасанова Разина Миннеахметовна, 

воспитатель (по обучению детей родному языку) 

высшей квалификационной категории. 

 

 

 

 



ЭЧТӘЛЕК 

 

1. Кереш_______________________________________________1 б. 

2. Төп өлеш_____________________________________________2 б. 

3. Йомгаклау____________________________________________9 б. 

4. Кушымта____________________________________________11 б. 

5. Кулланылган әдәбият _________________________________15 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЕРЕШ 

Кешенең – олымы ул, кечеме – шәхси сөйләме гадәттә интонацион яктан 

шактый бай була. Көнкүрештә үзара аралашканда без уйланып тормыйча сорау 

яисә гаҗәпләнүне белдерәбез, тавышыбызны түбәнәйтәбез яисә күтәрәбез, 

эмоциональ халәтебезне йөзебез, хәрәкәтләребез белән дә көчәйтеп җибәрәбез. 

Ләкин әдәби әсәрне китаптан укыганда, яттан сөйләгәндә яки башка образга 

кергәндә, роль уйнаганда һәр сөйләүченең, актерның да тамашачыга тәэсире 

җитеп бетми. Ягъни аларга гадәти аралашу вакытында җиңел бирелгән 

интонацияләрне, хисләрне махсус чагылдыру, автор язганны уку һәм сөйләп 

күрсәтү, публика алдында чыгыш ясау  авырлык тудыра.  

Сәнгатьле сөйләм нигезләре, сөйләм культурасы үсеше нәрсәгә бәйле соң? 

Мәктәпкәчә яшьтәге балаларны матур интонация белән сөйләшергә, 

бәйрәмнәрдә, киләчәктә мәктәптә башкалар күңеленә үтеп керерлек, 

сискәндерерлек итеп әсәрләр укырга, чыгыш ясарга өйрәтеп буламы?  Бу 

сораулар мине күптән борчый иде. Җавап исә һич көтелмәгәндә табылды. 

Кулыма очраклы гына эләккән “Борынгы  Греция сәнгате” исемле 

энциклопедиядән атаклы оратор Демосфен турында укыдым. Сүз остасы булып, 

күп халык алдында аларны әйдәп алып китәрлек чыгышлар ясау турында ул 

кечкенәдән хыялланган, әмма моның өчен кирәкле бер генә сыйфатка да ия 

булмаган: тонык тавыш, тын юллары белән бәйле проблемалар аркасында кыска 

сулыш алу, табигый оялчанлык, өстәвенә күп авазларны әйтә алмау... Шулай да 

сөйләм телен үстерү өстендә зур тырышлыгы аркасында Демосфен барлык 

кимчелекләреннән дә арына, дөньякүләм танылган ораторга әйләнә. 

Борынгы грек мәктәпләрендә сүз осталарын, актерларны әзерләүдә 

риторика (матур сөйләм) предметына мөрәҗәгать иткәннәр. Шушы предметның 

төп юнәлешләрен нигез итеп алып, мин “Тәмле сүз” дип аталган программа 

төзедем, аның буенча балаларның сөйләм культурасын һәм сәхнә осталыкларын 

үстерү өстендә эшлим.  



Сәнгатьле сөйләм һәм сәхнә осталыгы төрле алымнар, методлар кулланып 

ирешергә мөмкин. Бу  үз эченә эш төп алты юнәлешне ала: сөйләм сулышы, 

тавыш, дикция, просодика (интонация), вербаль булмаган чаралар (мимика, 

жестлар, сәхнәдә хәрәкәтләнү), эмоцияләр.  

ТӨП ӨЛЕШ 

1. Сөйләм сулышы 

Нәрсә соң ул сөйләм? Ул кешенең сөйләм аппаратында СУЛЫШ белән 

турыдан-туры бәйләнгән авазлар өере. Сөйләм барышында дөрес тын алу 

җөмләләребезнең дөрес әйтелешен, сүз тезмәләренең сыгылмалылыгын, тиешле 

тавыш югарылыгын тәэмин итә. Еш кына кечкенә балаларда шундый күренеш 

күзәтелә: баланың әйтә башлаган фразасы берничә сүздән өзелә, “йотыла”. Бу 

баланың әле формалашып кына килгән үпкәсендә кирәкле һава күләме 

җитешмәүгә бәйле.  

Сәнгатьле сөйләмгә ирешүдә баланы дөрес сулыш алырга өйрәтүдән 

башларга кирәк. Моның өчен махсус күнегүләрдән файдаланырга мөмкин. Алар 

өч төргә бүленә:  тавышсыз күнегүләр, авазлар һәм сүзләр кулланып башкарыла 

торган күнегүләр; музыкаль күнегүләр. Мәсәлән, тавышсыз күнегү. Җепкә төрле 

төстәге кулъяулыклар, тасмалар, чыршы бизәгеч “дождик” эләктерелә, балага 

аны бите каршына куеп, билгеле бер төстәгесенә өрергә кушыла. Бала тирән 

итеп сулыш алып, тын чыгарганда  кулъяулыкны хәрәкәткә китерергә тиеш. Мин 

ешрак авазлар һәм сүзләр кергән күнегүләрне кулланам, чөнки алар белән 

сулышны үстерү генә түгел, авазларның дөрес әйтелешенә дә ирешелә.  

Сөйләм сулышын көйләү һаваны дөрес кулланудан, пауза вакытында аны 

тавышсыз гына алудан гыйбарәт. Сулыш алу дөрес булганда, авырлык 

тудырмаганда гына бала текстны тиешле интонация һәм тойгы белән укыячак.  

 

 

 



2. Тавыш 

Сәнгатьле сөйләмгә ирешүдә кешенең төп коралы - тавыш: аның көче, 

тембры, биеклеге, сыгылмалылыгы. Махсус күнегүләр аша борын, авыз 

куышлыгын, күкрәк резонаторларының эшен көйләүгә ирешеп була. Тавышның 

түбән яки югары булуы -  һәркемнең шәхси үзенчәлеге. Ләкин аны зур булмаган 

биеклектә үзгәртергә мөмкин. Мәсәлән, балалар белән "Өч аю" әкиятен искә 

төшерәбез. "Кем минем тәлинкәдн ашады?", "Кем минем урындыкка утырды?", 

"Кем минем урыныма ятты?" дигән җөмләләрне Михайло Иванович, Настасья 

Петровна, Мишутка исеменнән өч төрле итеп кабатларга тәкьдим итәбез. Тавыш 

көчен үстерүгә юнәлтелгән күнегүләр күп. Мәсәлән, моны саннар белән уен: 

түбән тавыштан башлап югарыга менү һәм киресенчә.  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

10   9  8  7 6  5   4  3   2   1 

3. Дикция 

Дикция – һәр авазны, сүзне, фразаны аерымачык әйтү, ул турыдан-туры 

сөйләм органнарының үзенчәлекләренә бәйләнгән. Әлбәттә, барлык баланың да 

чиста сөйләме, яхшы дикциясе тиз һәм җиңел формалашмый, моңа ирешү өчен 

вакыт кирәк. Кайбер балалар авазларны дөрес итеп әйтә белгән очракта да 

авызларын тиешле дәрәҗәдә ачмыйлар, нәтиҗәдә сузыклар кыскара, иҗекләр 

бер-беренә ябышып, сүзләр аңлаешсыз килеп чыга.  

 Дикция өстендәге кимчелекләрдән арыну өчен иреннәр һәм тел белән 

күнегүләр бик отышлы.  

“Елмаю” – иреннәрне мөмкин булганча җәябез, тик авыз бу вакытта ябык. 

“Койма” – “елмаю”лы авыз барлык тешләр дә күренерлек итеп ачыла, “ә” 

авазын әйтәбез. 



“Торбачык” – иреннәрне алга җәябез, башта “у”, аннан “ү” авазын әйтеп 

карыйбыз. Бу балаларга ике авазның әйтелеш рәвешен чагыштырып карарга да 

мөмкинлек бирә. 

“Боҗра” – русча “о” авазын әйтеп карыйбыз, аннан татар телендәге “о” 

авазын әйтәбез, шулай ук игътибарны аермаларына юнәлтәбез.  

“Рупор” – авызны мөмкин кадәрле киң ачып, “а” авазын әйтәбез. 

Бу күнегүләр нибары 1-2 минут вакытны ала, аны рус балаларына да, татар 

балалары белән дә һәр шөгыль саен кабатларга тырышам. 

Тел белән кызыклы күнегүләр шулай ук күп: “Көрәкчек” – авызны киң 

ачып, телне ияккә тидерү, “Татлы кәнфит” – авыз йомык, телне чиратлап уңга 

һәм сулга йөртү һ.б. “Маятник” – авызны ачып, уңга-сулга телне 

хәрәкәтләндерү. Әлбәттә, барлык күнегүләрне дә бөтен бала белән эшләп бетерү 

мөмкин түгел. Ә менә конкурсларга әзерләгәндә аерым бала белән индивидуаль 

эшләргә туры килә бит, аның сөйләмендә кимчелекләр булса, мин бу 

күнегүләрне һәр очрашкан саен үткәрәм, баланың әти-әниләренә дә бу хакта 

әйтеп куям. Иң мөһиме – күнегүләр көзге каршында эшләнергә тиеш.   

Балаларда чиста дикция формалаштыруда просодик уеннар, тизәйткечләр 

һәм тел көрмәкләндергечләр, чистаәйткечләрнең әһәмияте зур.   

Мин әйтә алам, 

Кем әйтә ала, 

Әхмәт, син әйтеп кара. (э, а). 

 Без, Бәдәр белән бәрәңгегә барганда, 

Бәдәрнең бидрәсенә балчык белән бәрә-бәрә бардык. (б). 



Төгәл дикция формалаштыруда тизәйткечләрне дөрес итеп ятлауның үз 

методикалары бар. Е. Железнова методикасы аеруча отышлы:  

1.Тизәйткечне аерымачык итеп салмак темпта уку. 2. Күз алдына китерү, 

һавада шәрехләү. 3. Балалар белән бергәләп иҗекләп уку. 4. Һәр сүзне аерым 

әйтеп, куллар белән итәккә сугу. 5. Кызу  темпка күчү. 6. Тизәйткечнең һәр 

иҗеген әйткәндә бармаклар белән пианинода уйнаган сыман хәрәкәтләр ясау (бу 

өлешендә тавышны күтәрү-төшерү, көйгә салу алымнары да кулланып була).  

4. Интонация 

Балаларның сәнгатьле сөйләменә ирешүдә төп юнәлеш - интонация өстендә 

эш. Иң мөһиме – өйрәнү өчен әсәр яки әсәрдән өзек сайлауда ялгышмау. 

Беренчедән, текст баланың яшенә туры килергә тиеш булса, икенчедән, аның 

барлык мөмкинлекләре дә исәпкә алынырга тиеш: башкаручының амплуасы 

нинди – лирикмы ул, комикмы; хәтер сәләте, сөйләм үзенчәлекләре, 

эмоциональлеге һ.б. Автор бу әсәре белән нинди хисләр чагылдырырга теләгән, 

бу бала аларны ача алырмы – болары да бик мөһим.  

Текстны сайлаганнан соң просодик анализ ясала. Монда акцентуация (сүздә 

яки фразада төп элементларны аерым чыгару), тавышның югарылыгы, көче, 

тембры, сөйләү темпы, ритм, динамика, логик басым  керә. Кайбер әсәрләрдә 

авазлар ярдәмендә яфраклар шаулавын, җил дулавын, кошлар тавышын һ. б. 

чагылдырырга була. Баланы текст белән таныштырганда тәрбияченең укуы 

табигый,  сәнгатьле, хисле булырга тиеш. Укып бетергәч бала белән фикер 

алышабыз. Әсәр кем исеменнән башкарыла? Анда бер героймы яки берничәме? 

Аларның тавышлары нәрсәсе белән аерыла? Нинди хис-эмоцияләр тойдың син 

монда? Аларны ни рәвешле бирә алыр идең? Бергәләп мимика һәм жестлар 

турында уйлыйк әле. Бу образга кергәндә сәхнә буйлап хәрәкәтләнеп буламы?  

Син нинди хәрәкәтләр ясар идең, бергәләп эшләп карыйбызмы? Күп балаларга 



баштарак сәхнәдә хәрәкәт итүе авырлык китерә. Шуңа күрә үзебезнең фикерне 

көчләп такмыйча, башта аның теләген, мөмкинлекләрен чамалыйбыз.  

5. Мимика, жестлар, сәхнә хәрәкәте 

Югарыда әйтеп узганча, вербаль булмаган аралашу чаралары, ягъни 

мимика, жестлар һәм сәхнә хәрәкәте (сценодействие) риториканың бер юнәлеше 

булып торалар һәм сөйләүче яки рол башкаручы чыгышының тәэсирен 

арттырып җибәрәләр, тамашачы күңеленә үтеп керүнең визуаль чарасы булып 

торалар. Сәхнәдә, халык алдында ирекле хәрәкәтләнү, тиешле ишарәләрне 

сөйләм яисә чыгыш вакытында урынлы куллану балага алга таба мәктәптә, 

киләчәк тормышта да ярдәм итәчәк.  

Гомумән, сәхнәдә чыгыш барышында гына түгел, һәр шөгыль барышында 

балалар белән уеннар оештырганда аларның сөйләм теле, интонациясенә генә 

түгел, мимика, жест һәм хәрәкәтләрен  игътибар үзәгендә тотарга тырышам.  

6. Эмоцияләр 

Балаларның сәнгатьле  сөйләмен үстерүдә театр эшчәнлегенең әһәмияте бәя 

биреп бетергесез.  Нәкъ менә театрлаштыру барышында нәниләр үз-үзләрен 

иркен тотарга өйрәнәләр. Бу эшчәнлек аларның хисләр (эмоцияләр) белән идарә 

итү, хәрәкәтләрен сөйләм белән яраклаштырып башкара алу сәләтләрен 

камилләштерергә, сәнгатьле сөйләм культураларын тәрбияләүгә мөмкинлек 

бирә.  Рольгә кергәндә балада кирәкле хисне чагылдыруга ярдәм итүче 

күнегүләрне иң үтемлесе, минемчә, кыскача фразаларны, тизәйткечләрне, 

шигырьләрдән өзекләрне төрле хисләр чагылдырып әйтеп карау. Мәсәлән, “Тук-

тук тукран, тукылдытып утыра” тизәйткечен сөенеч, гаҗәпләнү, борчылу, курку 

һ.б. 

 

 



ЙОМГАКЛАУ 

Риторика предметы белән бәйләп, балаларның сәнгатьле сөйләмен үстерү 

һәм сәхнә осталыгы нигезләре формалаштыру эшендә педагогларны һәм әти-

әниләрне җәлеп итү мөһим. 

Педагогик коллектив белән эш 

1.Татар теле шөгыльләрендә узган материалны режим вакытларында 

ныгытканда рус төркемнәре балаларының диалогик сөйләмен хисләр белән 

баетуны күздә тоту; уеннарның эмоциональ күтәренкелек белән узуына игьтибар 

итү. 

2.Татар төркемнәре тәрбиячеләренә режим моментларында куллану өчен 

халык авыз иҗаты әсәрләре, тизәйткечләр, тел көрмәкләндергечләр әзерләп 

бирү; кабатлау һәм ныгытуларына ирешү. 

3.Бәйрәм чаралары, утренникларга әзерлек барышында тәрбиячеләр белән 

хезмәттәшлек итү (балаларның сөйләмендәге кимчелекләрне бетерү, вербаль 

булмаган чараларны куллану буенча киңәшләр бирү). 

4. Музыка җитәкчесе белән балаларның сөйләм һәм көйләү тавышын үстерү 

өстендә уртак эшчәнлек алып бару (“Татарча сөйләшәбез” УМК материалын 

кабатлаганда артикуляцион гимнастика; татар авазлары кергән сүзләрне, 

фразаларны җырлап тавыш өстендә эшләү һ.б.) 

Ата-аналар белән эш 

1. “Шигырьне дөрес ятлау кагыйдәләре”, “Күңелле бармак уеннары”, 

“Рифма – безнең дустыбыз, бергә шигырь язабыз” дигән буклетлар тарату. 

2. “Риторика - балага публика алдында киеренкелектән  арынуда ярдәмче”, 

“Сәхнәләштерү эшчәнлеге аша балаларның сөйләм телен үстерү”,  “Гади сүздән 

– тәмле сүзгә” һ.б. темаларга ата-аналар җыелышларында чыгышлар. 



3. “Өйдән видеосәлам!” – гаиләдә әти-әниләр һәм балаларның уйлап чыгару, 

шигырь ятлау, роль өйрәнү, драматизация һ.б. күмәк эшчәнлеген чагылдырган 

видеосюжетларны бергәләп карау. 

4. Конкурсларга, спектакльләргә әзерлек барышында әти-әниләрне 

иҗадилыкка тарту. 

Акыл үсеше белән сөйләм теленең үсеше нык бәйләнгән. Персонажларның 

сәнгатьле сөйләме өстендә эшләгәндә, баланың сүз байлыгы арта, аваз 

культурасы, интонацияле сөйләү тәрбияләнә. Башкарылачак роль баланы чиста, 

аңлашылырлык итеп сөйләвен таләп итә. Сәхнәләштерелгән уеннар барышында, 

бала персонажлар өчен кайгыра, үзен алар урынына куя, булышу ысулларын 

таба, яхшылык hәм явызлыкка үзенең карашын белдерә.  

Югарыда бәян ителгән эш төрләре мәктәпкәчә яшьтәге балаларда риторика 

предметы ярдәмендә балаларның сәнгатьле сөйләмен үстерү һәм сәхнә 

осталыгын формалаштыруда нигез булып тора. Шунысы куанычлы: әлеге 

методикалар буенча шөгыльләнгән балаларның күбесе шәһәребезнең театр һәм 

сәнгать мәктәпләрендә белем ала, гомуми белем бирү мәктәпләрендәге театр 

түгәрәкләрендә осталыкларын чарлый, араларында  башлангыч сыйныфларан ук 

фәнни-практик конференцияләрдә тартынып тормыйча, уңышлы гына чыгыш 

ясаучылары да бар. Димәк, балаларның кечкенәдән өйрәнә башлаган сәнгатьле 

сөйләм осталыкларын  тормышта уңышлы кулланыш таба, югары нәтиҗәләр 

бирә.  

 

 

 

 

 

 

 

 



КУШЫМТА 

Күнегү 1. (тавыш һәм сулыш өстендә эшләү) 

Авторы - танылган диктор Сергей Машкевич. 

А) Тын алабыз да, тын чыгарганда чиратлап түбәндәге сузык авазларны 

булдыра алганча озын итеп әйтәбез: А-О-У-Э-Ы-И. Татар авазларын аерым 

әйтәбез: Ә-Ү-Ө. 

Б) Аннары тын алып, өчәр сузыкны әйтәбез А-О-У, Э-Ы-И; аннары 

алтысын да әйтәбез. 

Күнегүне катлауландырабыз. Тирән итеп тын алабыз, тын чыгарганда 

түбәндәге аваз тезмәләрен әйтәбез: 

ПТА-ПТО-ПТУ-ПТЭ-ПТЫ-ПТИ 

ХТА-ХТО-ХТУ-ХТЭ-ХТЫ-ХТИ 

КТА-КТО-КТУ-КТЭ-КТЫ-КТИ 

НТА-НТО-НТУ-НТЭ-НТЫ-НТИ 

МТА-МТО-МТУ-МТЭ-МТЫ-МТИ 

РТА-РТО-РТУ-РТЭ-РТЫ-РТИ. 

Күнегү 2. (тавыш югарылыгы) 

Кулларны күтәрү барышында МӘ иҗеген (теләсә нинди иҗек) әкренләп 

тавышны көчәйтеп әйтәбез, төшергәндә тавышны түбәнәйтәбез.  

МӘ________Ә_____________Ә___________Ә 

МӘ________ Ә _____________ Ә ___________Ә 

Күнегү 3. 

Алдыбызда дулкынсыман хәрәкәтләр ясыйбыз. Күтәрелгән куллар – югары 

тавышны, төшкән куллар түбән тавышны күрсәтә.  

 

ПА_____А______А______А______А______А_____А_______А 



Күнегү 4. «Яңгыр» (тавыш көче). 

Максат: тавышның көчен арттырып һәм киметеп, шигырьне сәнгатьле 

итеп уку. 

Тыныч якты көн иде, (3 тапкыр) (тыныч тавыш белән). 

Һәм (тавыш көче арта бара)  

кинәт (тавыш көчәя)  

күк күкрәде (көчле тавыш). 

Яшенле яңгыр килде (борчулы әкренрәк тавыш). 

Тамчы тама тып, тып, тып, (гадәти тавыш) 

Җирне, безне яратып (гадәти тавыш). 

Күнегү 5. «Бал корты һәм башкалар» (тавыш көче). 

Кулларны як-якка җәеп, очып китәргә әзерләнгән бал кортына әвереләбез: 

«ЖЖЖЖЖ». Кулларны әкренләп күтәрү барышында тавышның көчен 

арттырабыз. 

Шулай ук балалар белән түбәндәге тавышлар өстендә эшләргә була:  

 Бүре улавы,  

 Каз ысылдавы,  

 Черки безелдәве,  

 Бәрен бәэлдәве,  

 Бала елавы,  

 Карга каркылдавы. 

 

 



Күнегү 6. «Тел көрмәкләндергечләр»  

1нче адым. Тизәйткечне аерымачык итеп салмак темпта уку. 2. Күз алдына 

китерү, һавада шәрехләү (балаларга сораулар: нәрсәләрне күз алдына китерәләр). 

3. Балалар белән бергәләп иҗекләп уку. 4. Һәр сүзне аерым әйтеп, куллар белән 

итәккә сугу. 5. Кызу  темпка күчү. 6. Тизәйткечнең һәр иҗеген әйткәндә 

бармаклар белән пианинода уйнаган сыман хәрәкәтләр ясау (бу өлешендә 

тавышны күтәрү-төшерү, көйгә салу алымнары да кулланам).  

Тау башында таллыкта 

Тугыз тукран тукылдый, (т). 

Без, Бәдәр белән бәрәңгегә барганда, 

Бәдәрнең бидрәсенә балчык белән бәрә-бәрә бардык, (б, р). 

 

Күнегү 7. «Интоноция. Диалогик шигырьне драматизацияләү».  

Автор. Бер әтәч  песине күреп (эмоция - сөенеч) 

Көчле гаҗәпкә калган: 

Әтәч. Кайда болай каралдың син? 

Хәтта борының буялган (эмоция – гаҗәпләнү) 

Кара песи. Төнлә белән мич торбасын 

Булдым менеп карарга! 

Кара төс миңа килешә, 

Көнләшми генә кара! (мактану, горурлану) 

Мяу!  



Әтәч. Күмердәй кара идең лә,  

Ничек болай агардың? (эмоция – көчле гаҗәпләнү) 

Ак песи. Әби келәтенә кереп,  

Каймак белән сыйландым, 

Катык-сөттә йөздем генә, 

Хәтта мыегым чыланды! (сөенеч белән мияулап) 

Мяу! 

Әтәч. Песикәем, әйтче, зинһар, 

Ник соры төскә кердең? (тагын да көчле гаҗәпләнү) 

Соры песи. Акбай куып йөрде, җүнсез, 

Тотып җирдә аунатты, 

Каймаклы туным буялды, 

Соры тузанга батты (эмоция – күңелсезләнү)  

Мяу! 

Әтәч. Синең үз төсең нинди соң? 

 Я, зинһар, аңлатып бир! (көчле гаҗәпләнү белән кикрикүк дип кычкырып) 

Өч песи. Бик бәхетле песи булам, 

Миндә бит өч төс тә бар! (күңелле, канәгатьлек)  

МЯУ!  

Күнегү 8. «Шигырьне төрле хисләр белән уку»  

“Күркә”. Роберт Миңнуллин 

Малайларны һәм кызларны 



Әй йөгертә усал күркә — 

Урам буйлап куып йөртә, 

Өйләренә куып кертә! 

“Аның өчен оялам”. Зәкия Туфайлова 

Таһир ботка ашаса, 

Бөтен бите буяла. 

Карап-карап торам да, 

Аның өчен оялам. 
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