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1. Кереш өлеш 

Бүгенге көндә тәрбия, әдәп-әхлак мәсьәләләре күпләребезне борчый. Кая 

барабыз? Урлашу, алдашу, үтерү гадәти күренешкә әверелеп бара. Тир түкми 

генә байлык туплау-төп кәсепкә әйләнде, наркомания, жинаятьчелек, 

эшсезлек чәчәк ата. Яшьләрнең күбесе ак белән караны аера алмый, күңеле 

белән акчага, шул исәптән хәрам малга алданып яши. Гасырлар буена 

буыннан-буынга күчеп килгән намуслылык, шәфкатьлелек, бер-береңә ярдәм 

итү, эчкерсезлек, саф мәхәббәт, үз ихтыяҗыңны башкаларныкыннан өстен 

куймау кебек әхлакый хәзинәләр аяк астына салып таптала, онытыла 

башлады. 

Илдәге аяныч хәлдә яшь буында кешелеклелек сыйфатларын саклап 

калу өчен бердәнбер юл, таяну ноктасы – әхлак тәрбиясе бирү. Бүген күпме 

галим-педагог озак еллар дәвамында халыктан яшеренеп килгән рухи, 

әхлакый байлыкларны кире кайтару юлларын эзли. 

Нинди генә чорда яшәсәк тә,  безнең иң төп бурыч - әхлаклылык 

сыйфатлары тәрбияләү.  Күз алдыбызда җинаятьчелек чәчәк ата, балалар 

йортлары ата-аналы ятимнәр белән тулы, картлар йортларында яшәүчеләр 

арасында ул-кыз үстергән өлкәннәр күп  икән, биредә инде заман белән 

җәмгыятьне генә гаепләп булмый . Хикмәт-кешенең әхлагы кимүдәдер. 

Гаиләдән кала балага әхлак тәрбиясе бирү балалар бакчасының, 

мәктәпнең дә төп бурычларының берсе булып тора. Әхлакый тәрбия баланың 

аң-белеме, фикерләү сәләте, ихтыяр көче, хисләре, тәртибе белән үрелеп 

барган очракта гына нигезле булып кала. Аның нәтиҗәсе яшәештә, торышта, 

ачык чагыла: мәрхәмәтле, шәфкатьле, белемле, итәгатьле, кайгыртучан, 

җавапчыл, эш сөючән, намуслы булу... 

2. Төп өлеш. 

Без, укытучылар, белем бирүне тәрбия белән тигез рәвештә алып 

барырга тиешбез дип уйлыйм. Дөрес тәрбия аша гына төпле белемгә ирешеп 

була. Ә белем һәм тәрбия бирүче укытучы иң беренче чиратта үзе тәрбияле, 

үрнәк кеше булырга тиеш. Чөнки бала укытучы эшләгәнне, сөйләгәнне 

сеңдереп, укытучыга охшарга тырыша, аның холкына, таләпләренә буйсына.  



 Балаларга тәрбия бирү - тормышыбызның иң мөһим өлкәсе. Безнең 

балалар - безнең киләчәгебез. Безнең балалар менә дигән кешеләр, яхшы 

аталар һәм аналар булып үсәргә тиеш. Тагын бер хакыйкатьне онытмыйк: 

балаларыбыз - алар безнең картлыгыбыз. Дөрес тәрбия бирү - ул безнең 

бәхетле картлыгыбыз, начар тәрбия бирү - ул безнең булачак кайгыларыбыз, 

күз яшьләребез, безнең башка кешеләр, бөтен ил алдында кылган гаебебез. 

Кызганыч, барлык ата-аналар да балаларга тәрбия бирүдә җаваплы 

булуларын аңлап бетерми. Кайбер ата-ана тәрбия эшен бала үсеп җиткәч, ул 

яхшы сөйләшергә, тирә-якны аңларга өйрәнгәч башларга кирәк, дип фикер 

йөртә. Әлбәттә, бу-тамырдан ялгыш фикер. Чөнки тәрбия бала тормышының 

беренче көннәреннән үк башлана. Тормыш раслаганча, кеше гамәлләренең 

әхлакый сыйфатларына бик яшьли нигез салына. Гаделлек, оешканлык, 

хезмәт сөючәнлек, кыюлык кебек уңай сыйфатлар яшьтән үк әхлакый 

гадәтләр буларак тәрбияләнгәндә генә кешенең гомерлек ышанычлы 

юлдашына әйләнәчәк. Бала кечкенәдән үк үз-үзенә хезмәт күрсәтү һәм 

билгеле бер режимны үтәү бурычларын, нәрсәне эшләргә ярый, нәрсәне 

эшләргә ярамый икәнлеген белергә тиеш. Һәм әлеге бурычлар аңа бәхетле 

булырга һич кенә дә комачауламый.  

Педагогик эш тәҗрибәсе күрсәткәнчә, балаларда тырышлык тәрбияләү, 

бөтен көчен һәм сәләтен җигеп эшләргә өйрәтү – иң әһәмиятле 

мәсьәләләрнең берсе булып тора. Әдәп, әхлак, шәфкать, изгелек, 

кешелеклелек,  намус, яхшылык һәм башка бик күп күркәм сыйфатларны 

бала күңеленә салу -  һәрбер укытучының төп максаты булырга тиеш. Сабый 

чакта нинди тәрбия алу – бала өчен зур әһәмияткә ия. Шуңа күрә дә ата - 

аналарның бурычы бик зур.  

Татар җанлы, итагатьле балалар, тырыш укучылар - татар сыйныфлары 

әнә шул яклары белән аерылып торалар. Һәрберебезнең изге бурычы - 

балаларны белемле итү генә түгел, тәрбияле, әхлаклы итү. “Бала чакта 

алынган тәрбияне соңыннан дөнья халкы үзгәртә алмас”.  Р.Фәхреддиннең бу 

сүзләре безне уйланырга һәм дөрес тәрбия бирүдә җаваплылыкны 

арттырырга мәҗбүр итә. 



   Дәрестә халык иҗаты   үрнәкләрен куллану да әхлак тәрбияләүдә 

мөһим роль уйный. Мәсәлән мәкаль һәм әйтемнәр, табышмаклар, милли 

бәйрәмнәр,   әкиятләр, җырлы-биюле  уеннар.  Әкиятләрне балалар бик 

кечкенәдән үз итәләр.   “Әгәр баланы әкияттән мәхрүм иткән булсак, ул аны 

үзе уйлап чыгара башлаган булыр иде”,- дигән бөек педагог К. Ушинский. Бу 

сүзләр белән килешми мөмкин түгел.  

     Мәсәлән, “Өч кыз” әкиятен алып карыйк.  Бу әкиятнең тәрбияви көче 

бик зур. Әкиятне укып чыккач, бала уйланырга мәҗбүр була. Ни өчен олы 

һәм уртанчы кызлар  җәза алган? Кече кызының игелеклелеге соклану  хисе 

тудыра, хезмәтне яратырга, уңган булырга, кешеләргә һәм якыннарыңа ярдәм 

итәргә әзер торырга өйрәтә. 

3. Йомгаклау өлеше. 

Балаларга әхлак тәрбиясе бирү эшенә әти-әниләрне дә күбрәк җәлеп 

итәргә кирәк, чөнки гаилә белән бергә тәрбияләгәндә генә без әхлаклы 

балалар үстерүгә ирешәчәкбез. Кызганач, бүгенге көндә әле байлыкка 

омтылып, балаларын өлкәннәргә хөрмәт тәрбияләүнең  мөһим бурыч икәнен 

оныткан әти-әниләребез дә аз түгел. 

        Балаларыбызны рухи яктан бай, ныклы иманлы, әхлаклы, матурлык 

идеалы дөрес формалашкан камил шәхес итеп күрергә телибез икән, белем 

һәм тәрбия бирү эшенә һәрберебез өлеш кертергә тиеш.  
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