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ХӨРМӘТЛЕ УКУЧЫЛАР!  

 
Сезнең игътибарга яңа китап тәкъдим итәбез: ул — педагоги-

ка – бала тәрбияләү мәсьәләләре турында ана телебездә язылган 

аңлатмалы сүзлек. Беренче тәҗрибә рәвешендә язылган китап. 

Тормыш яшь буынны тәрбияләүгә, аны киләчәк дәвердә яшәү-

гә әзерләүгә таләпләрен үзгәртеп тора. Бүген җәмгыятьтә социаль 

көнкүреш шартлары, иҗтимагый, икътисади һәм рухи максатлар 

үзгәрү, мәгариф системасында гаять әһәмиятле яңарышлар барлык-

ка килү яшь буынга заманча белем-тәрбия бирүне башкача-рак хәл 

итүне, ягъни бу эшне тамырдан яхшыртуны кискен бурыч-ларның 

берсенә әверелдерде. Шуңа күрә мәктәп-мәгариф, ата-аналар, бар-

лык тәрбиячеләрнең бала тәрбиясенә җаваплылыгы, педагогика, 

милли мәгърифәт мәсьәләләре белән кызыксынуы артуны без та-

бигый хәл дип карыйбыз. Бу китапта, нәкъ менә шул ихтыяҗны 

истә тотып, укытучыларга, тәрбиячеләр һәм ата-аналарга педагоги-

ка фәне казанышларыннан, халык педагогикасы тәҗрибәсеннән 

киңрәк файдаланырга ярдәм итү максатыннан чыгып язылды. 

Ләкин, ниятебез изге булса да, без үз максатыбызны тулысы 

белән үтәп чыктык дип нәтиҗә ясарга җыенмыйбыз. Беренчедән, 

бездә педагогика фәне, милли мәгърифәт турында татар телендә 

бик аз китап чыгарылган булуы, гомумән, озак дәверләр татар 

мәктәпләрендә педагогика-методика мәсьәләләренең аерым бер 

кысаларда чикләнеп килүе безнең эшебезне бик нык катлаулан-

дырды. Күп кенә педагогик төшенчә һәм терминнарның татарча 

эшләнмәгәнлегенә тагын бер кат инандык. 

Икенчедән, татар халкының ерак гасырлардан ук яшәп килгән 

үз педагогикасы ифрат та бай. Безнең милли мәгърифәтнең тарихы 

мең еллар белән исәпләнә. Татарча кулъязма, аннары басма китап-

ларның халыкка хезмәт итүе, аларның бәһасез хәзинә сый-фатында 

изге саналып файдаланылуы милли педагогика фәненең үзе бер зур 

тармагын барлыкка китерә. Әмма безнең тарих һаман әле өйрәнү 

дәверен кичерә. Шунлыктан без дә күп кенә төшенчә һәм термин-

нарның мәгънә аңлатмаларын биреп җиткерә алмадык. Әйтик, 
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халык педагогикасы хакында сүзлектә аерым урын бирелсә дә, 

аның тәгаен тармаклары яисә аңа гына хас үзенчәлекле ысуллары 

турында шәрехләмәләр бу китапта кирәк кадәр бирелә алмады. 

Бай тарихыбызның күренекле мәгърифәтчеләре турында азрак 

язылды. Һәм педагогика-мәгърифәт өлкәсендә көндәлек эшләре 

белән катнашып килгән, шул мөһим эшкә зур өлеш керткән татар 

вакытлы матбугат органнары турында да белешмәләр бирүне 

китапның алдагы басмасын эшләүгә кадәр кичектереп тордык. 

Гомумән, дөньяви-гамәли тормыш өчен бик тә кирәкле бу ки-

тапны киләчәктә киңрәк һәм тулырак эчтәлекле итеп эшләү тукта-

лышсыз дәвам итәчәк. 

Сүзлек белән танышкан укучылардан, аннан файдаланып кара-

ган белгечләрдән сүзлек турында үз фикер һәм тәкъдимнәрен автор-

ларга язып җибәрүләрен үтенәбез. Моның өчен аларга алдан ук 

рәхмәт әйтеп куябыз. 

Авторлар. 
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АКЫЛ ТӘРБИЯСЕ 
 

Укучының акыл көче һәм фикерләвен үстерүгә тәрбиячеләрнең 
максатчыл юнәлдерелгән эшчәнлеге ул. Акыл үсеше — тормыш йо-
гынтысы, махсус тәрбия аралары нәтиҗәсендә һәм үзләштерелгән 
белемнәргә нигезләнеп, укучыларның акыл көче һәм фикерләвенең 
үсеше. 

Акыл тәрбиясе тәрбия эшенең иң әһәмиятле тармагы һәм әхлак 
тәрбиясе белән тыгыз бәйләнештә тора, чөнки әхлаклылык кешенең 
дөньяга карашы һәм идея инанганлыгы нигезендә барлыкка килә. 

Ул, барыннан да элек, эстетик тәрбиядәге уңышларны билгели, 
ягъни дөрес фикерләргә, бәя бирергә, зәвык тәрбияләргә, сәнгатьне 
аңларга ярдәм итә. Акыл тәрбиясеннән башка политехник өйрәнү 
дә була алмый, чөнки аның нигезендә җитештерүнең төп принцип-
ларын өйрәнү, гомумиләштерү өчен кирәкле фикерләү үсеше ята. 

Акыл тәрбиясенең физик үсешкә дә уңай тәэсир ясавы исбат 
ителде. Физиологик һәм гигиена нигезләрен белү, организмның 
тормыш эшчәнлеге принципларын аңлау кешегә үз сәламәтлегенә 
акыл һәм аң белән ярдәм итәргә мөмкинлек тудыра. 

Акыл тәрбиясе билгеләмәсендә «фикер йөртү» һәм «акыл кө-
че» төшенчәләре кулланыла. Фикер йөртү — кешенең объектив 
чынбарлыктагы күренеш һәм предметларны танып белүе һәм 
үзенчә анализ ясавы. Ул баш мие эшчәнлегенең нәтиҗәсе булып то-
ра. Уй — абстракт төшенчә, икенче төрле әйткәндә, баш миенең 
конкрет сиземләүне үзенчә эшкәртү нәтиҗәсе. Балаларда фикер 
йөртү дәрәҗәсен үстерү өчен укытучы фикерләүнең төрләрен һәм 
асылын белергә, күзалларга тиеш. 

Фикерләү түбәндәге төрләргә бүленә: 
Диалектик фикерләү — хәл һәм күренешләрдә каршылык-

ларның бердәмлеген, аларның көрәшен, үсеш тенденцияләрен, яңа-
ның тууын күрә белү. 

Логик фикерләү — элек өйрәнелгән материал белән яңа бе-
лемнәрнең бәйләнешен булдыру, аларны билгеле бер тәртипкә 

А 
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китерү. Ул төшенчәгә билгеләмә бирү, аны ачыклау, исбат итү, 
кире кагу, нәтиҗә ясау, фараз итүләр (гипотеза, прогноз) белән ха-
рактерлана. 

Абстракт фикерләү — предметның яки хәлнең мөһим го-
муми үзенчәлекләрен аерып күрсәтү өчен, аның конкрет сыйфат-
ларын, үзлекләрен, бәйләнешләрен аң белән читләтеп тору һәм шу-
ның нигезендә абстракт төшенчә бирү. 

Гомумиләштерелгән фикерләү — күренешләрнең гомуми 
принципларын яки эш итү юлларын табу. 

Категориаль фикерләү — аерым охшашлыкларына карап, 
төшенчәләрне төркемнәргә һәм классларга берләштерү. 

Теоретик фикерләү — югары дәрәҗәдә гомумиләштерелгән 
белемнәрне үзләштерү, теге яки бу өлкәдәге белемнәрне фәнни 
нигез һәм принциплар үсешендә аңлату. 

Индуктив фикерләү — фәнни тикшеренүләрдә, яңа белем 
биргәндә, уйларның аерым очрактан — гомумигә, фактлардан — 
нәтиҗә ясауга хәрәкәте. 

Дедуктив фикерләү — гомуми фикердән хосусыйга күчеп 
фикерләү; гомуми фикердән логик юл белән исбатлап хосусый 
нәтиҗә чыгару процессы. 

Алгоритмик фикерләү — эзләнелә торган нәтиҗәне булдыру 
өчен, нинди тиешле эзлеклелектә эш итәргә кирәклек турында 
алгоритмнар табу. Гадәттә, бу алгоритмнар гомуми характерда 
булалар. Тиешле хәрәкәтләрнең эзлеклелеген күрсәтүче ал-
горитмнар яхшы өйрәнелсә, мәсьәләләр җиңел чишелә. 

Техник фикерләү — инженер-техник хезмәт процессында 
уйлау эшчәнлеге белән бәйләнгән. Ул җитештерү процессында 
кешенең фәнни нигезләрне һәм гомуми принципларны аңлавы, 
техника белән эш итәргә әзерлеген күрсәтә. 

Иҗади фикерләү — кешенең элеккеге белемнәре нигезендә 
һәм, яңа юллар табып, билгесез мәсьәләләрне мөстәкыйль рәвештә 
чишә алуы. Ул иҗади эш нәтиҗәсе булган теләсә нинди эшчәнлек 
белән бәйле (камилләштерү, рациональләштерү процессы, әдәби 
иҗат һ.б.). 

Системалы фикерләү — кешенең фәннәр арасындагы 
бәйләнешне күрә, гомуми фәнни законнарны аңлый, табигать һәм 
җәмгыять үсеше закончалыкларын гомуми күзаллый белү сә-
ләтендә ачыклана. Фикерләү төшенчәсе турында логика, психо-
логия, философия, тел белеме һ. б. фәннәр өйрәнә. Фикерләүгә 



Педагогика: аңлатмалы сүзлек 

~ 11 ~ 
 

 

өйрәтүнең педагогик аспекты мәктәптә укыту-тәрбия процессында 
укучыларда фикерләүне үстерү чаралары һәм шартлар тудыруга 
бәйле. 

Акыл көче аң үсешенең билгеле бер дәрәҗәдә күтәрелүен 
күрсәтә, ягъни кешенең белем алырга сәләтлелеген, төп фикерләү 
операцияләрен камилләштерүен, фикерләүнең төрле яклары һәм 
кешенең акыл эшчәнлеген характерлаучы аерым интеллектуаль 
күнекмәләргә ия булуын күрсәтә. 

Югарыда әйтелгәннәрдән акыл тәрбиясенең түбәндәге 
бурычлары килеп чыга: 

 фикерләү эшчәнлегенең шарты буларак, белем фондын туп-
лау; 

 төп фикерләү операцияләренә ия булу; 

 интеллектуаль эшчәнлекне характерлаучы күнекмәләр фор-
малаштыру. 

Системалаштырылган белемнән башка интеллектуаль һәм 
актив танып-белү өчен кирәк булган акылның кыйммәтле сыйфаты 
булмаячак. 

Табигый ки, белемнең күләме — чагыштырма төшенчә, чөнки 
ул җәмгыятьнең мәдәни үсеш дәрәҗәсе белән билгеләнә. 

Хәзерге чорда яшьләрнең белеме гомуми урта белем програм-
масы, киләчәккә профессиональ әзерлек профиле һәм шулай ук үз 
белемеңне үстерү нигезендә танып-белүгә кызыксыну белән 
билгеләнә. 

Билгеле, белем фондын туплау конкрет дәреслек материалын 
үзләштерүне күз алдында тота (фактлар, терминология, символлар, 
исемнәр, атамалар, даталар; гомуми, аерым, конкрет, абстракт һ. б. 
төшенчәләр). 

Үзең кызыксынган мәгълүматның, белемнең кайсы өлкәдә 
булуын күзаллау, аларны куллану юлларын һәм файдалану 
методларын белү, белемнең һәрбер өлешен дөнья турында гомуми 
фәнни күзаллау системасында аңлап куллану шулай ук белемгә 
керә. 

Табигый ки, һәр кешенең белем фонды күләме белән, 
системалылыгы, практикада килеп чыккан мәсьәләләрне чишә алуы 
белән аерыла. Белем фондының югары дәрәҗәгә ия булуында 
кешенең белемгә омтылышы (уку күнекмәләрен булдыру, дәреслек 
материалын үзләштерү өстендә эшләү, интеллектуаль эшчәнлек 
күнекмәләрен булдыру) зур роль уйный. 
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Акыл үсеше һәм уйлау сәләте төп фикерләү операцияләре 

булдыруны сорый. Бу анализ, синтез, чагыштыру, классификация-

ләүгә ия булуны күз алдында тота. 

Анализ — бөтенне уйда аерым өлешләргә таркату, ягъни аның 

кайбер үзенчәлекләрен фикер белән аерып карау. Синтез — 

предметның аерым өлешләрен яки күренешнең билгеләрен һәм 

үзенчәлекләрен уйда берләштерү. Болар, бер-берсенә капма-каршы 

операцияләр булсалар да, үзара бик тыгыз бәйләнгәннәр. Анализ 

һәм синтез башка фикерләү операцияләренә дә керәләр. Чагыш-

тыру — предмет яки күренешләрнең охшаш якларын яки аерма-

сын күрсәтү. Чагыштыру гомумиләштерү өчен иң кирәкле операция 

булып санала. Классификацияләү — предмет яки күренешне ох-

шашлыгы яки аермасы буенча төркемләү. 

Анализ, синтез, чагыштыру, классификацияләү күнекмәләре 

нәтиҗәләр ясаганда, бәяләгәндә, предмет яки күренешләрне 

билгеле бер класска керткәндә һ. б. очракларда бик кирәк. 

Уңышлы белем алу өчен кирәк булган интеллектуаль 

күнекмәләрне белем үзләштерү күнекмәләре дип аталган аерым бер 

төркемгә аералар: бу күнекмәләр шактый киң өлкәдә кулланыш 

таба һәм уку дисциплинасы системасында формалаша. 

 

АЛИМЕНТ 

 

Аерым яшәүче, хезмәткә яраксыз гаилә әгъзаларына (балага, 

ата-анага) туганлык мөнәсәбәтендә булган кешеләр тарафыннан 

закон буенча күрсәтелә торган материаль ярдәм, акча. Алимент 

турындагы закон гаиләнең матди хәлен ныгытуга, бала 

тәрбияләүдәге җаваплылыкны күтәрүгә юнәлтелгән. 

Эшчеләр һәм хезмәткәрләр эш хакының 1 балага 1/4 өлеше, 2 

балага 1/3 өлеше, 3 һәм аннан да күбрәк балага яртысы алимент 

акчасы буларак тотып калына. Монда төп эш хакы гына түгел, ә 

бәлки өстәмә түләүләр дә, бүләкләр дә искә алына. Алимент 

күләмен суд билгели. Алимент түләүдән баш тарткан кешеләргә 

закон нигезендә катгый җәза бирелә. Алар бер елга хәтле ирек-

ләреннән мәхрүм ителергә мөмкин. 

Әгәр дә балигъ булмаган балаларга әти-әниләреннән матди 

ярдәм күрсәтелми икән (әти-әниләре вафат яки ата-ана хокукыннан 

мәхрүм ителгәннәр), алар үзләренең әби-бабаларыннан мондый 
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ярдәмне алырга хаклы. Шул ук вакытта балалардан да, тиешле 

яшькә җиткәч, хезмәткә яраксыз әти-әниләренә матди ярдәм күр-

сәтү таләп ителә. Шул ук таләпләр тәрбиягә алынган балалар һәм 

аларны тәрбияләп үстергән ата-аналарга да кагыла. Закон ата-ана 

назыннан мәхрүм ителгән балалар, балалары ярдәменә мохтаҗ ата-

аналар ягында. 

 

АНОМАЛЬ БАЛАЛАР 

 

Физик һәм психик үсешләре ягыннан нормаль булмаган бала-

лар. Бу тайпылышлар тумыштан да булырга яки яшәү дәверендә дә 

барлыкка килергә мөмкин. Тумыштан килгән аномаль хәлләрнең 

сәбәпләре төрле. Болар күп вакытта нәселдән нәселгә күчә торган 

җитешсезлекләр. Кечкенә вакытта кичергән йогышлы авыруларның 

(эпидемик менингит, полиомиелит, кызылча һ.б.) да шундый хәлгә 

китерүе мөмкин, гарипләнү, агулану да гомерлек чирнең сәбәбе 

булган очраклар бар. 

Аномаль балаларның төп төркемнәренә ишетмәүчеләр (чукрак-

лар, начар ишетүчеләр), күрмәүчеләр (сукырлар һәм аз күрүчеләр), 

акыл ягыннан зәгыйфьләр, тотлыгып сөйләшүчеләр керә. Мондый 

балаларга махсус мәктәпләрдә белем, тәрбия һәм хезмәт күнекмә-

ләре бирелә. 

Нормадан авышкан балаларны карауда, тәрбияләүдә гаилә төп 

урынны алып тора. Андый балаларга олылар акыл һәм физик үсеш 

ягыннан бик күп ярдәм итә ала. Моның өчен алар белән ешрак 

аралашырга һәм аларга зур игътибар бирергә кирәк. Балаларга бер-

вакытта да аның авыруы турында исенә төшерергә ярамый. Гаилә-

дәге тынычлык, киң күңеллелек баланың нерв системасын ныгыту-

га зур ярдәм итә. 

 

АТА-АНА АБРУЕ 

 

Нәрсә ул ата-ана абруе һәм аңа ничек ирешергә? 

Баласы «тыңлаусыз» ата-аналар, гадәттә, абруй — ул табигать 

биргән сәләт, сәләтең булмаса, бернәрсә дә эшли алмыйсың, андый 

кешеләргә бары тик кызыгырга гына кала, дип уйлап, бик нык ял-

гышалар. Абруй казану ата-ананың үзенә бәйле. Ялган нигезгә ко-
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рылган абруйның гомере бик кыска, ул бик тиз җимерелүчән була. 

Ялган абруй үзе берничә төргә бүленә. 
Куркыту юлы белән яуланган абруй.  Абруйның мондый тө-

ре белән күбесенчә әти кешеләр «авыручан» була. Ата кеше юк 
кына эш өчен дә тавыш күтәрә, баланың һәр соравына дорфа итеп 
җавап кайтара, аның һәрбер гаебен җәза белән хәл итә — ата кур-
кыту абруена ирешә. Атаның мондый залимлегеннән баланың гына 
түгел, хәтта ананың да коты алынып тора. Балалар исә әтиләренең 
күзенә чалынмаска, аңардан ераграк булырга тырышалар, шулай 
итеп балаларда ялганлау һәм куркаклык кебек сыйфатлар тәрбия-
ләнә. Нәтиҗәдә бала ихтыярсыз, сүлпән яки киребеткән, үҗәт бу-
лып үсә. 

Баланы читләтү юлы белән яуланган абруй. (Баладан ерак 
тору абруе). Кайбер ата-аналар, бала тыңлаучан булсын өчен, аның 
белән мөмкин кадәр азрак сөйләшергә, аннан ераграк торырга 
кирәк, дип уйлыйлар. Андый гаиләләрдә бигрәк тә аталар үзләрен 
балаларыннан читтә тотып, абруйга ирешербез дип ышаналар. Ул 
хәтта балага әйтәсе киңәшләрен дә ана кеше аркылы гына җиткерә. 

Аналарның да кайберләре үз балаларын еш кына әбисе яки ба-
басы хөкеменә тапшыра һәм үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртып 
яши. Андый ата-аналарның балалары алдында бернинди дә абруе 
булмаячак. 

Мактанчыклык юлы белән яуланган абруй.  Кайберәүләр 
үзләрен иң мәшһүр кешеләргә санап мактанырга, шапырынырга 
яраталар, үзләрен башкалардан өстен куялар. Гадәттә, яңа кием 
кию, берәр «зур» кеше белән танышу, курортка барып кайту, андый 
кешеләрдә мактанырга, үзен башка кешеләрдән аерып күрсәтергә 
сәбәп була. 

Кайвакытта ата-аналарның шундый кыланышларына ияреп, 
балалар да мактана башлый. Иптәшләре алдында, минем әти атаклы 
кеше, зур урында эшли, дигән сүзләрне кабатлыйлар. 

Менә шундый шартларда ата-аналар балаларының үз мән-
фәгатьләрен генә кайгыртучы, башкалар хезмәте һәм тормышына 
битараф, мактанчык кешеләр булып үсүләрен сизми дә калалар. 

Вакчыллык юлы белән яуланган абруй.  Ата-аналар еш кына 

балаларына кирәгеннән артык игътибар итәләр, төпченәләр. Әмма 
үзләрен һавалы тоталар. Алар, ата-ананың һәрбер сүзеннән бала 

дерелдәп, куркып торырга тиеш диләр. Балалары белән боеру 

тонында гына сөйләшәләр. Һәр кушкан нәрсә берсүзсез үтәлергә 
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тиеш дигән фикердә торалар. Андый ата-ана баланың үз-үзен 

тотышында һәрчак тәртипсезлек күрә һәм аны үзенчә «тәрбия-
ләргә» керешә. Баланың тормышы, уй-фикерләре аны бөтенләй 

кызыксындырмый, ул үз сүзен генә сүз итәргә омтыла. 

Бәйләнчеклек юлы белән яуланган абруй.  Бу очракта ата-

аналар, үзләренең бетмәс-төкәнмәс өйрәтүләре, вәгазьләре, сафса-

талары белән баланың теңкәсенә тияләр. Балага шаяртып бер-ике 
сүз әйтәсе урында, буш сүзләрен сөйләп башын катыралар. Алар 

балалары каршында бер гөнаһсыз-кимчелексез кеше булып күре-

нергә тырышалар, ләкин баланың да үз хыяллары булуын, алар бе-

лән исәпләшергә кирәклеген онытып җибәрәләр. Бала бит күбрәк 
хисләр дөньясында яши, әлегә тирән итеп фикер йөртә һәм акыл 

белән эш итә белми. Ата-аналарның өзлексез өйрәтүләре, аларның 

бертуктаусыз тукып торулары балада тискәре тойгылар гына уята, 

һәм андый эч-пошыргыч вәгазьләрне бала кабул итә алмый. 

Йомшаклык юлы белән яуланган абруй.  Мондый абруйга 
ата-аналарның балага юл куюы, йомшаклык күрсәтүе белән иреше-

лә. Ата яки ана балага ни теләсә шуны эшләргә рөхсәт итә, баладан 

бернәрсәне дә кызганмый, янәсе алар саран түгел. Ата-аналар һәр-

бер конфликттан бик нык куркалар, гаилә тынычлыгы өчен алар 
теләсә нинди корбанга да барырга әзерләр; гаиләдә тынычлык кына 

булсын, бала гына көйсезләнмәсен. Баланың барлык теләкләрен, 

барлык капризларын, урынсыз таләпләрен үтәргә тырышу еш кына 

бик күңелсез хәлләр китереп чыгара, ләкин инде соң була. 

Дуслык юлы белән яуланган абруй.  Гаиләдә, әлбәттә, дуслык 
булырга тиеш. Ләкин ул дуслык чыннан да әти-әни һәм балалар 

арасында булырга тиешле дуслык рәвешендә булганда гына дөрес 

тәрбиягә ирешергә мөмкин. Чөнки ата-ана — гаиләнең өлкән әгъза-

лары һәм, балаларына дус булу белән беррәттән, аларны тәрбия-
ләүчеләр дә. Әгәр дә андый дуслык чигеннән чыкса, кире процесс 

башлана. Мондый гаиләләрдә балалар ата-аналарыннан мыскыллап 

көләләр, тупас сүзләр әйтәләр, адым саен аларны өйрәтәләр. Мон-

дый хәлдә тыңлаучанлык турында сүз дә була алмый. Шулай ук 

дуслык та, татулык та юк, чөнки бер-береңне ихтирам итмәгәндә 
дуслык булуы мөмкин түгел. 

«Сатып алу» юлы белән яуланган абруй.  Еш кына баланың 

тыңлаучанлыгы төрле бүләкләр һәм вәгъдәләр бирү белән сатып 

алына. Ата-аналар бер дә уңайсызланмыйча: Әгәр сүземне тың-
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ласаң, сиңа велосипед алып бирермен, циркка алып барырмын», — 

диләр. Билгеле, гаиләдә бүләкләүләр, кызыксындыру чараларын да 
кулланырга мөмкин, ләкин баланы тыңлаучанлыгы өчен бүләкләргә 

кирәкми. Яхшы укыганы өчен бүләк вәгъдә итәргә мөмкин. Ләкин 

бу хакта алдан белдерелсә яхшырак. Шулай да вәгъдәләр белән ар-

тык мавыгырга һич тә ярамый. 

Кайбер ата-аналар тәрбия хакында бөтенләй уйланмыйлар, 
ничек туры килсә, шулай эш итәләр. Бүген ата кеше юк кына эш 

өчен дә баласын җәзага тарта, иртәгесен ул малаен чиктән тыш 

яратуын белдерә, өченче көнне исә аны «сатып алу» өчен нәрсәдер 

вәгъдә итә, ә дүртенче көнне тагын җәзага тарта, җитмәсә әле мо-
ңарчы эшләгән яхшылыклары өчен үкенүен әйтә. Тагын шулай 

була: әти кеше абруй казануның бер төрен, әни кеше икенче төрен 

сайлый. Бу очракта балаларга хәйләкәррәк булырга, ата белән анага 

җайлашырга туры килә. 

Ата-ана абруеның төп нигезе булып ата-ананың тормышы, 
эше, аларның әхлакый йөзе, гомумән, яшәү рәвеше торырга тиеш. 

Балалар ата-аналарының ничек яшәүләре, ни белән кызык-

сынулары турында мөмкин кадәр иртәрәк белсәләр яхшырак. Ата-

ананың хезмәте, эше бала каршында җитди, ихтирам ителергә лаек 
эш дип куелсын. Бу мәсьәләдә тагын шуны да онытырга ярамый, 

кешенең һәртөрле эшчәнлегенең үзенә күрә киеренкелеге һәм 

казанышлары була. Ата-аналар исә балаларына үзләрен рекорд-

чылар, тиңдәше булмаган даһилар итеп тә күрсәтергә тиеш түгел-

ләр. Әмма балалар башкаларның, әти-әниләренең, якын иптәшләре 
казанышларын да күрә һәм алар белән горурлана белергә тиешләр. 

Һәр баланың теге яки бу эштә үзен ничек тотарга белмичә 

аптырап калган, киңәшкә һәм ярдәмгә мохтаҗ очраклары була. 

Әмма ул ярдәм сорарга кирәклеген белми, шуңа күрә сез үзегез аңа 
ярдәмгә килергә тиешсез. 

Бу ярдәм киңәш, шаярту, ә кайчакта кушу-боеру рәвешендә дә 

булырга мөмкин. Андый ярдәмне, балаларның уеннарына кат-

нашып, я иптәшләре белән танышып, я мәктәптә укытучы белән 

сөйләшеп тә хәл итәргә булыр иде. Әгәр дә гаиләгездә берничә бала 
булса, ярдәмгә өлкәнрәк туганнарын — абыйларын-апаларын тарта 
аласыз. 

Ата-ана ярдәме бәйләнчек формада, тәмам туйдырып, йөдәтеп 

бетерә торган булмаска тиеш. Кыскасы, чын абруйны баланың тың-
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лаучанлыгына ирешүгә юнәлдерелгән ясалмалыктан аера белергә 

кирәк. 

 

АТА-АНАЛАР БЕЛӘН ЭШ 

 

Бала тәрбияләү мәсьәләсендә ата-аналар белән сыйныф җитәк-

чесе генә түгел, ә шушы сыйныфта билгеле бер фәннән укыткан 

укытучылар да эш алып бара. Тәҗрибә күрсәткәнчә, бу эшнең дә 

төрле алымнары бар. 

Ата-аналар белән бәйләнеш тоту укытучы өчен иң беренче 

чиратта укучының сәләте, мөмкинлекләре, сәламәтлеге турында бе-

леп тору өчен кирәк. Укытучы дәресләр вакытында да, укучы белән 

индивидуаль эшләгәндә дә аның шәхси сыйфатларын белеп эш 

итәргә тиеш, һәм бу сыйфатлар турында мәгълүматны аңа төгәл һәм 

тулы итеп нәкъ менә ата-ана бирә ала. 

Укытучының ата-аналар белән әнә шулай якыннан аралашуы 

булмаганда, дәрес алып баруда да төрле кыенлыклар килеп чыга, 

укытучы үзенә өстәмә авырлыклар гына тудыра. 

Шул ук вакытта бик күп ата-аналар да укытучыдан үз бала-

ларының ничегрәк укуы, өлгерү дәрәҗәсе, тәртибе турында белеп-

ишетеп торырга телиләр. Нәкъ менә шундый эчкерсез әңгәмәләр ба-

рышында укытучы үзе дә баланың өй эшләрен башкарганда, 

дәрескә әзерләнгәндә нинди кыенлыклар кичергәнен, нәрсәне аңлап 

бетермәвен төгәл белә ала. 

Ата-аналар белән эш иткәндә, күп кенә укытучылар баланың 

артта калу, өлгермәү сәбәпләрен бергәләп ачыклау һәм анализ ясау 

алымын кулланалар. Бу алым — укучы баланы өйрәнү һәм тәр-

бияләү эшенең нәтиҗәле бер өлеше. Укытучы да, ата-ана да бала-

ның артта калуының сәбәпләре турында фикерләрен әйтәләр, бер-

гәләп киңәшләшкәннән соң, нигезсез сәбәпләрне бер читкә куеп, 

төп сәбәпләрне бетерү өчен уртак эш башлыйлар. Укучының артта 

калуына анализ ясаганда, чыннан да, ата-ана белән укытучы фикере 

арасында еш кына шактый зур аерма килеп чыга. Әйтик, укытучы 

бу хәлнең сәбәпләрен укучының мөмкинлекләре түбән булуда, 

гаиләдә балага тиешле игътибар җитмәүдә күрә. Ата-ана исә, 

киресенчә, баланың игътибары җитмәвен, мәктәптә укытуның 

йомшак булуын сәбәп итеп күрсәтергә ярата. Әлеге сәбәп-сыл-

тауларны бергәләп тикшерү ике якның да фикерләрен дөрес юнә-
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лешкә борырга ярдәм итә. Менә шундый үзара аңлашулар, бергәләп 

анализ ясаулар булмаган очракта һәр ике як та — укытучы да, ата-

ана да — һаман үз фикерендә калып яшәргә мөмкин, ә бу исә, үз чи-

ратында, төрле аңлашылмаучанлыклар китереп чыгара. 

Өйрәнүләр күрсәткәнчә, укучының өлгереше түбәнәюгә төрле 

сәбәпләр тәэсир итә. «Икеле» билгесе, дөресен генә әйткәндә, 

укучы өчен шактый зур күңелсезлек, шуңа күрә дә аның бу халәтен 

аңлый һәм хәленә керә белергә кирәк. Иң яхшысы — бу билгенең 

ни сәбәпле куелуын ачыклау, шуны баланың үзенә аңлатып бирү. 

 

АТА-АНАЛАРНЫҢ ТӘРБИЯ ЭШЕНДӘГЕ БЕРДӘМЛЕГЕ 

 

Гаиләнең тәрбия алымы. Ата һәм ана — гаиләдә бала тәрбия-

ләүчеләр, һәм алар тәрбия эшен бер сүздә, ягъни бердәм булып 

алып барырга тиешләр. 

Баланың дәрес әзерләве, өй эшләрендә булышуы, китаплар 

укуы, спорт белән шөгыльләнүе кебек мәсьәләләрдә ата-аналар 

киңәшләшеп, бер сүздә булып эш итсәләр, бала тәрбияләүдә уңай 

нәтиҗәләргә ирешәчәкләр. Бер сүздә булып эш иткән ата-ана-

ларның балаларга тәэсире гаять зур. 

Ата-ана һәм бала арасындагы каршылык, киеренкелек кечкенә 

генә сәбәптән дә башланып китәргә мөмкин. Әйтик, улы әтисеннән 

кинога барырга акча сорый, ә әтисе бирми, чөнки улы дәресен әзер-

ләмәгән. Шуннан соң малай әнисенә мөрәҗәгать итә. Баланың дә-

рес әзерләвен таләп итәсе урынга, анасы акча бирә һәм атаңа әйт-

мә, — ди. 

Яки анасы кызына савыт-саба юарга куша. Кызы бу эштән баш 

тарта, ә анасы үз сүзен итә. Кыз елый ук башлый. Атасының 

түземлеге бетә һәм ана кешегә: «Төрле вак-төяктән тавыш 

күтәрергә, баланы көйсезләндерергә ярамый», — ди. 

Нәрсә килеп чыга соң? Беренче очракта малай, анасы 

яклавында, дәрес әзерләүдән котыла, ә икенче очракта, атасы сүзенә 

таянып, кызы савыт-саба юудан баш тарта. Тагын да аянычы шул: 

ата-аналар үзләре балаларын алдашырга, җайлашырга өйрәтәләр. 

Гаиләләрнең кайберсендә ата кеше һәрвакыт кырыс, ә ана йомшак 

холыклы була һәм барысын да гафу итә. Бу очракта бала әтисе ба-

рында тын гына йөри, ә анасы алдында теләсә ни эшләргә дә ярый 
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дип уйлый. Шулай итеп, балада икейөзләнү формалаша. 

Күп очракта әби белән бабай да оныкларын үз канатлары 

астында саклыйлар. Ата-ана, ихтирам йөзеннән, әби-бабайга юл 

бирә. Тәрбия эшендә бердәмлек булмау нәтиҗәсендә гаиләдә еш 

кына күңелсез хәлләр дә килеп чыга. Әйтик, ата һәм ана балалары 

алдында ызгышып китәләр. Бу хәлне балалар авыр кичерә. Алар 

бит әтиләрен дә, әниләрен дә яраталар, аларга кайсысының дөрес 

сөйләвен аңлавы бик кыен. Мондый ызгышлар ата-аналарның 

абруен төшерә, балаларны читләштерә һәм күңелләрен җәрәхәтли. 

 

АТА-АНАЛАР УНИВЕРСИТЕТЫ 

 
Педагогик белем туплау, үзләштерү, тәрбияләү осталыгына ия 

булу максатыннан оешкан ата-аналар төркеме һәм шушы белем-

нәрне пропагандалаучылар ата-аналар университетын тәшкил итә. 

Мәктәпләрдә һәм клубларда, мәдәният йортларында, китапханә-

ләрдә һ. б. урыннарда һәм халык арасында педагогик белемнәр та-

ратуның бер формасы. 

Ата-аналар университеты программасында педагогика һәм 

психология, гаилә тәрбиясе, анатомия һәм физиология өлкәләренә 

караган әһәмиятле мәсьәләләр урын алган. 

Дәресләр катгый расписание буенча оештырыла (бу курс 1-2 

елга исәпләнгән). Педагоглар, психологлар, физиологлар, юристлар, 

табиблар бу университетның тыңлаучыларына лекцияләр укыйлар, 

семинар дәресләр үткәрәләр. Монда шулай ук җәмәгатьчелек 

вәкилләре һәм тыңлаучылар үзләре дә чыгыш ясый һәм рефератлар 

яклыйлар. Тәрбия эшендә зур уңышларга ирешкән ата-аналар үз-

ләренең тәҗрибәләре белән уртаклаша. Университет тыңлау-

чыларына бу белем курсын үтүләре турында таныклык бирелә. 

«Ата-аналар университеты» дип шулай ук тәрбия мәсьәләсенә 

караган махсус лекцияләр циклы да атала. Алар радио һәм теле-

видение аша, «Белем» җәмгыяте аша җиткерелә һ. б. 

Ата-аналар университетындагы дәресләр тыңлаучыларга бала 

тәрбияләүнең көндәлек мәсьәләләрен аңлы рәвештә һәм дөрес хәл 

итүдә ярдәмче чара булып тора. 
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АТА-АНА ХОКУКЛАРЫ ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ 
 

Балалар тәрбияләү — ата-ананың иң мөһим бурычларыннан 

һәм хокукларыннан берсе. 

Яшь буыны тәрбияләү белән хөкүмәт кызыксына. Шуңа күрә 

хөкүмәт, закон нигезендә, ата-аналарның хокукларын һәм бурыч-

ларын билгеләп кенә калмый, ә гаиләгә төрле яклап ярдәм итә. 

Законда каралганча, ата һәм ана балаларын ризык һәм кием-

салым, мәктәп әсбаплары белән тәэмин итәргә, аларның физик һәм 

рухи үсешләре турында кайгыртырга тиешләр. Закон буенча, 

хезмәткә яраксыз зәгыйфь балалар балигъ булгач яки үсеп җиткәч 

тә әти-әниләре карамагында калалар (кара: Аномаль балалар. 13 

бит). 

Бала үстерү һәм тәрбияләүдән баш тартучы ата-аналар да 

очрый. Мондый очракта, суд карары буенча ата-анадан алимент 

алына, алимент түләргә теләмәүчеләр җавапка тартыла (кара: 

Алимент. 12 бит). 

 

АҢЛЫ ТӘРТИП ТӘРБИЯСЕ 

 

Тәртип ул — аңлы рәвештә башкарылырга, үтәлергә тиешле 

кагыйдә: ул шәхеснең эш гамәлләрен билгели һәм аның үзенә тап-

шырылган эшкә ни дәрәҗәдә җаваплы каравын күрсәтә. 

Әхлаклылык сыйфатының бер өлеше буларак, тәртип билгеле 

бер шәхеснең үз эшенә, хезмәт бурычларына, үзенә тапшырылган 

нинди дә булса йөкләмәләргә мөнәсәбәтен ачыклый. Әйтик, ял ки-

чәсендә яшь бер егет аяк өсте басып торган бер ханым белән утыр-

ган килеш сөйләшә икән, аның бу гамәле әле хезмәт дисцип-

линасын яки тәртип кагыйдәсен бозу булып саналмый, ә бәлки 

аның этика нормаларын белмәве яки санга сукмавы булып исәп-

ләнә. Ә менә инде каршында укытучы торганда укучы бала аның 

белән утырып сөйләшә икән, бу инде мәктәп дисциплинасын, мәк-

тәп тәртибен, мәктәп кагыйдәләрен бозу булып чыга. 

Димәк, тәртип һәм дисциплина мәсьәләсе билгеле бер коллек-

тивның эчке, объектив кагыйдәләре һәм һәр шәхеснең җавап-

лылыгы һәм бурычлары белән билгеләнә. 

Билгеле булганча, мәктәп дисциплинасы үсеп килүче яшь 
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кешенең олы тормыш юлына таба йөз тоткан әхлак кагыйдәләрен 
чагылдыра. Укучы бала әлеге мәктәпнең эчке тәртипләрен белергә, 
аларны хөрмәт итәргә, үтәргә, укуга һәм хезмәткә, җәмәгать 
эшләренә җаваплылык белән карарга тиеш. Укучының үз бурыч-
ларын үтәве яки үтәмәве аның тәртип дәрәҗәсен чагылдыра. 

Укучыларда аңлы дисциплина һәм тәртип формалаштыру өчен 
мәктәптә тиешле шартлар тудырырга кирәк. Дисциплина урнаш-
тыру һәм тәртиплелек өчен оештырылган чараларга укучылар 
үзләре теләп кушылганда, «җаваплылык» һәм «бурыч» дигән тө-
шенчәләр тирән аңлылык белән сугарылганда гына бу тәрбия чара-
лары югары нәтиҗә бирә. 

Әлбәттә, укучылардан сукырларча буйсынуны, эчке тәртипне 
һич карышусыз һәм берсүзсез үтәүне генә таләп итү зур ялгышлык 
булыр иде. Аңлы дисциплинаны билгеле бер таләпләр, тыюлар, 
янаулар яки кисәтү һәм җәза бирүләр юлы белән генә тудыру 
мөмкин түгел. Аңлы дисциплина һәм тәртип мәдәнияте укучылар-
ның омтылышын, максатын, зәвыгын, яшәү рәвешен берләштерергә 
тиеш. Тәртип кагыйдәләре ниндидер бер кыса, тыюлык түгел, ә бәл-
ки укучыларның мөстәкыйльлеген, иҗат мөмкинлекләрен үстерә 
торган кануннардан торсын, коллективның омтылышларына аваз-
даш булсын. 

 
АҢ ТӘРБИЯСЕ 

 
Тәрбияче үзенең эшендә нәрсәгә омтылырга, нинди 

нәтиҗәләргә ирешергә тырышырга тиеш дигән мәсьәлә педагоги-
када төп мәсьәләләрнең берсе булып тора. Укытучылар да, ата-ана-
лар да тәрбия эшенең максатын аермачык белергә тиешләр. 

Аң тәрбиясенең 5 состав өлеше бар: 1) акыл тәрбиясе (кара: 
Акыл тәрбиясе. 9 бит); 2) физик тәрбия, ягъни физкультура дәрес-
ләрендә, гимнастика мәктәпләрендә бирелә торган тәрбия. Физик 
тәрбия — аң тәрбиясенең кирәкле һәм әһәмиятле состав өлеше. 
Кеше белемле, мәдәниятле генә түгел, бәлки көчле дә, чыныккан да 
булырга тиеш. Физик тәрбия бирүнең максаты: нык, чыдам, көчле 
һәм сәламәт яшьләр үстерү; 3) техник яктан укыту җитештерү 
процессларының төп принциплары белән таныштыра һәм шул ук 
вакытта балага яки яшүсмергә барлык җитештерүнең иң гади ко-
раллары белән эш итү күнегүләре бирә торган укыту. 

Бөтен яктан белемле булу төшенчәсенә әхлак тәрбиясе (4) һәм 
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эстетик тәрбия (5) дә кертелә. Мораль тәрбия яки әхлак тәрбиясе 
яшь буында кешелеклелек, мәрхәмәтлелек, шәфкатьлелек һ.б.ш. 
сыйфатлар тәрбияләүне күз алдында тота. 

Эстетик тәрбия сәнгать әсәрләрен аңлау сәләтен үстерә һәм 
шул белемнәр аша чынбарлыкны танып белергә өйрәтә. Бу тәрбия 
бигрәктә балаларның эмоциональ фикерләү һәм күзаллау мөмкин-
лекләрен арттыруны һәм шулай ук сәнгатьнең теге яки бу тар-
магында баланың иҗат итү сәләтен үстерүне алга куя. 

Әдәбият өйрәнү эстетик тәрбия өчен аерата күп нәрсә бирә. 
Шулай ук укучыларны рәсем ясау, җыр, театр өлкәсендә белем 

һәм күнекмәләр белән коралландыру да эстетик тәрбия бурыч-
ларына керә. Тәрбиянең бу төрләре бер-берсе белән янәшә һәм 
өзелмәс бәйлелектә яши. 

Аң тәрбиясенең максаты — балаларны шушы барлык белемнәр 
күләмен үзләштергән, аңлы, акыллы, әхлакый һәм физик яктан ка-
мил, мәдәниятле һәм белемле кешеләр итеп тәрбияләү. 
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БАЛА БЕЛӘН ӘҢГӘМӘ, СӨЙЛӘШҮ, ФИКЕР АЛЫШУ 
 

Өлкәннәр балаларны үзләренең эш-гамәлләре белән генә түгел, 
ә бәлки сөйләмнәре, сүзләре, бирелгән сорауларга җавап бирә алу-
лары белән дә тәрбияләргә тиеш. Бала белән ата-ана арасында әңгә-
мәләр, сөйләшүләр, фикер алышулар көндәлек тормышта үзеннән-
үзе туып тора. 

Кечкенә яшьтәге сабыйларның бетмәс-төкәнмәс сорауларына 
җавап бирү әңгәмә рәвешендәрәк бара. Кайбер ата-аналар бу сорау-
ларга тиешенчә игътибар итмиләр. Бу дөрес эш түгел. Баланың һәр 
соравына дөрес һәм аңлаешлы итеп җавап бирелергә тиеш. Җа-
вабын белмәгән очракта, җайлап кына дөресен әйтергә кирәк. Бала 
белән сөйләшкән саен, аның күп белергә теләвен, күзәтүчәнлеген, 
яхшы белән яманны аера белә башлавын чамалыйсың. Балалар бе-
лән барыннан да элек табигать, тормыштагы хәлләр, үткәннәрне 
искә төшерү һәм иң мөһим әхлаклылык сыйфатлары турында әңгә-
мәләр кору урынлы булыр иде. 

Бала үскән саен, аның тормышны күзаллавы киңәя, шуңа бәйле 
рәвештә җавап табарга теләгән сораулары да арта бара. 

Инде аның белән әңгәмә кору, сөйләшү кыенлаша бара. Чөнки 
ул үзен олы кеше дип исәпли башлый, кеше киңәшенә «колак са-
луны» кирәккә санамый. Шуңа күрә бала белән ирекле, мәҗбүри 
булмаган әңгәмә алып барылса гына, ике арада дуслык, бер-береңне 
аңлау кебек җылы мөнәсәбәтләр урнашачак. 

 

БАЛА ОРГАНИЗМЫ 
 

Бала организмы үсү, үзгәрү сәләтенә ия. Ул олы кеше орга-
низмыннан авырлыгы, көче, төзелеше белән дә аерыла. Бала орга-
низмының үсеше түбәндәге вакыт аралыкларына бүленә: 1. Бала-
лык чоры (туудан алып 3 яшькә хәтле). 2. Мәктәпкәчә яшьтәге чор 
(3-7 яшь). 3. Кече яшьтәге мәктәп балалары (7-12 яшь). 4. Яш-
үсмерлек чоры (12-18 яшь). 

Б 
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Нормаль бала дөньяга килгәндә 3-4 кг авырлыкта, буе 45-55 
см чамасында була. Сабый тормышында тумыштан килгән реф-
лекслар зур роль уйный. Бала туганда аның нерв системасы әле ны-
гып җитмәгән хәлдә була, ә инде 3 айда баланың күрү, сизү, ишетү 
сәләте тагын да камилләшә, ул тирә-юньне күзәтә башлый, үз уен-
чыкларын таный, аларны тотмакчы була. 4 айдан соң бала тормы-
шында йокы белән уен чиратлашуы күзәтелә. 5 айда ул инде утыра 
белә, 6-7 айда шуыша, ә 8-9 айда инде тәпи йөри, аерым сүзләрнең 
мәгънәләренә төшенә. 

Балалык чорында нарасыйны рәсем ясарга, санарга өйрәтә 
башларга киңәш ителә. 

Мәктәпкәчә яшьтәгеләр балалар бакчасында тәрбияләнә (ка-
ра: Балалар бакчасы. 26 бит). 

Кече яшьтәге мәктәп балалары гаять хәрәкәтчән булалар, бер 
урында утырып тора алмыйлар. Шуңа күрә укытучы дәрес ва-
кытында хәрәкәтле ял минутлары, ә тәнәфестә төрле уеннар оешты-
рырга тиеш. 

Мәктәп яшендәге малайлар чүкеч, пычак, пәке кебек эш ко-

раллары белән мавыгалар, агачтан үзләренә төрле уенчыклар ясар-

га, кошларга җимлекләр һәм оялар куярга, кашык-чүмечләр уеп 

ясарга, агач тактага рәсемнәр уярга яраталар. Шушы кораллар бе-

лән эшләргә өйрәнгәндә аларның мускуллары ныгый, алар тормыш-

та кирәк булачак хезмәт күнекмәләре алалар. Ә кызлар, әниләренә 

булышып, йорт эшләренә өйрәнәләр: җыештыралар, пешерәләр, те-

гәләр, чигәләр һ. б. 

12-13 яшьтә балалар яшүсмерлек чорына керәләр. Бу чорда 

баланың гәүдә төзелешендә, эчке органнарында, бигрәк тә җенси 

яктан үзгәрешләр бара, малайларның тавышы үзгәрә. Яшүс-

мерләрдәге үсеш һәм үзгәреш аларның нерв системасында һәм үз-

үзләрен тотышында ачык чагыла. 

Яшүсмерләр кисәк кенә авырып китүчән була, йөрәге чәнчеп 

куя һ. б., болар барысы да организм үсеше вакытында күзәтелә тор-

ган халәт, һәм моңардан куркырга кирәкми. Яшүсмер режим белән 

яшәргә, даими рәвештә спорт белән шөгыльләнергә, сәламәтлеген 

саклау һәм ныгыту турында үзе дә кайгыртырга тиеш. 
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БАЛАЛАР АВЫРУЛАРЫ 

 

Балалар авыруларга тизрәк бирешүчән булалар. Мәсәлән, 

тиешле тукланмау һәм кояшта, саф һавада җитәрлек дәрәҗәдә бул-

мау рахит авыруының барлыкка килүенә төп сәбәп булып тора. 

Рахитның зарары нидә соң? Ул сөяк төзелешен боза, шул ук 

вакытта кечкенә яшьтәге баланың бөтен эчке әгъзалары сәла-

мәтлеген какшата, баланың башка авыруларга каршы тора алу-

чанлыгын киметә. Физик үсешен тоткарлый. 

Мәктәпкәчә яшьтәге балалар еш кына кызамык, су чәчәге, 

дизентерия, корчаңгы һ.б. йогышлы авырулар белән авырыйлар. Бу 

авырулар бер баладан икенчесенә күчү юлы белән яки гигиена 

кагыйдәләрен төгәл үтәмәгәнлектән килеп чыгарга мөмкин. Ул 

авыруларга каршы вакытында чирләрне кисәтү вакцинасы (при-

вивка) ясатырга кирәк. 

Балалар авыруларының төрле формалары, төрләре баланың 

нинди яшьтә булуы һәм эчке әгъзаларының каршылык күрсәтә 

алучанлыгы белән тыгыз бәйле. 

Авыруның төрен белү, авыручыны терелтү врач эше булса, 

авыруны булдырмый калу, баланы карау, тәрбия кылу ата-анага 

йөкләнгән.  

Көндәлек режим, хезмәт белән ялны чиратлаштыру, дөрес 

туклану, чыныгу, физик күнегүләр белән шөгыльләнү — балаларны 

төрле авырулардан кисәтүнең мөһим чаралары. 

 

БАЛАЛАР АЛДЫНДА СӨЙЛӘШҮЛӘР 

 

Балалар алдында олыларның сөйләшүләре, серләшүләре бала-

лар аңында тирән эз калдыра, ата-аналарга бала үз эше белән 

мәшгуль, аларның сөйләшүенә колак салмый кебек тоела, чын-

лыкта исә ул аларны игътибар белән тыңлый, ишеткәннәрен кү-

ңеленә сеңдерә бара. Әлегә ул кечкенә, шулай да ул әти-әнисе 

әйткәннәрне кабул итеп утыра, ахыр чиктә үзе дә шулай уйларга 

өйрәнә. Хәлне аңлап, аңа үзенчә бәя бирә белә башлаганнан соң 

гына ул әти-әнисе фикерләре белән килешүен яки килешмәвен 

белдерә башлый. 
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Шулай булгач, балалар алдындагы сөйләшүләрнең, уй-фикер-

ләрнең балага бик нык тәэсир итүен онытмаска, балалар алдында 

уйлап кына, чама хисен югалтмыйча сөйләшү зарур. 

 

БАЛАЛАР БАКЧАСЫ 

 

Сабыйлар яслеләрендә һәм балалар бакчасында ике-өч яшьтән 

алып җиде яшькә кадәрге балалар тәрбияләнә. 1,5-3 яшьтәгеләр — 

кечкенәләр, 3-5 яшьтәгеләр — уртанчылар, ә 5-6 яшьтәгеләр — 

мәктәпкә әзерлек төркеменә йөриләр. 

Һәр төркемчәгә тәрбияче һәм бала караучы билгеләнә. 

Балалар бакчасындагы тәрбия эше белән тәҗрибәле һәм яхшы 

әзерлекле педагог җитәкчелек итә. Балаларның гигиенасын, сәла-

мәтлеген һәм физик үсешен күзәтү табибка йөкләнә. 

Балалар бакчада билгеле бер режим белән яшиләр: 3-4 сәгать 

һавада булалар, көндез 2 сәг. йоклыйлар, 3-4 мәртәбә тукланалар, 

алар өчен төрле уеннар, физик күнегү сәгатьләре каралган. 

Уеннар балаларның һәрьяклы үсешен, сәләтләрен һәм зирәк-

лекләрен ачыкларга ярдәм итә. 

Балаларга башлангыч уку, рәсем, җыр, ритмика күнекмәләре 

бирелү белән беррәттән, алар табигать белән танышалар, шулай 

итеп сабыйларда күзәтүчәнлек һәм кызыксынучанлык тәрбияләнә. 

Балалар бакчасында хезмәт тәрбиясе зур урын алып тора, алар, 

яшьләренә карап, көчләре җитәрлек эшләрдә катнашалар, үз-үзенә 

хезмәт күрсәтү, бүлмәдәге үсемлекләргә су сибү, аквариумны 

чистарту һ. б. ны бик теләп башкаралар. 

Балалар бакчасында ата-аналар белән дустанә элемтә урнаш-

тыру тәрбия эшендә әһәмиятле урын тота. 

 

БАЛАЛАР ЙОКЫСЫ 

 

Йокы вакытында организм ял итә: үзәк нерв системасының 

ярсынучанлыгы, мускулларның киеренкелеге кими, баш миенең 

аерым бер бүлекләре эшчәнлеге туктала, йөрәк эшчәнлеге һәм су-
лыш акрыная, кан басымы түбәнәя. Ял үзәк нерв системасының һәм 

башка органнарның нормаль эшчәнлеген тәэмин итә. Шуңа күрә 

йокы баланың тормышы һәм үсеше өчен зур әһәмияткә ия. 

Сәламәтлеге какшаган балаларга төшке аштан соң да берәр сәгать 
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йоклап алырга кирәк. Ләкин шуны да истә тоту зарур: ашаганнан 

соң, кимендә бер сәгать узмыйча, йокларга ярамый. 
Йокы җитәрлек дәрәҗәдә генә түгел, бәлки тыныч һәм татлы 

да булырга тиеш, чөнки тирән йокыда гына организм тулысынча ял 

итә. 

Йокысызлыкның җитди нерв авыруларына китерүе мөмкин. 

Начар йоклауның сәбәпләре күп төрле. Шуларның берсе — бала 
йоклый торган бүлмәнең артык якты һәм тавышлы булуы. Урын-

җирнең җайсыз булуы да начар йокыга китерә. Туңып яки тирләп 

ятканда да йокы әйбәт булмый. Яхшы итеп җилләтелгән, фор-

точкасы яки тәрәзәсе ачык бүлмәдә, шулай ук ачык һавада — 
верандада йоклау аеруча файдалы. 

Баланы йокы режимына, ягъни бер үк вакытта йоклап китәргә 

һәм тиешле вакытта уянырга өйрәтергә кирәк. Бер тәүлеккә балалар 

9-10 сәгатьтән ким йокламаска тиешләр. 

 

БАЛАЛАР КОНСУЛЬТАЦИЯСЕ 

 

Балалар, өч яшькә кадәр, үзләре яшәгән районның балалар 

консультациясе табиблары карамагында булалар. Гадәттә, балалар 
консультациясе поликлиника яки хастаханә белән бер бинага ур-

нашкан була. Бала табу йорты балалар консультациясенә баланың 

тууы, сәламәтлеге һәм әнисенең тору урыны турында хәбәр итә. 

Баланы өйгә алып кайтуга, аны табиб килеп карый, сәламәтлеген 

тикшерә, анага баланы ничек тукландырырга, ничек карарга 
кирәклеген төшендерә, консультациягә килеп йөрү көннәрен бил-

гели. 

Консультациядә табиб-белгечләр баланың авырлыгын, буен, 

күкрәк читлеген, баш әйләнәсен үлчиләр, аның үсеше һәм сәла-
мәтлеге турындагы мәгълүматларны теркәп баралар, кирәкле 

прививкалар ясыйлар, дәвалыйлар. Һәрбер ананың балалар кон-

сультациясе табиблары белән бәйләнештә торуы зарури. 

 

БАЛАЛАР МӘРХӘМӘТСЕЗЛЕГЕ 
 
Мәрхәмәтсезлек — рәхимсезлек, явызлык, усаллык, шәфкать-

сезлек кебек тискәре сыйфатларның чагылышы ул. Кайбер бала-
ларда кече яшьтән мәрхәмәтсезлек сыйфатлары күзәтелә. Ул кош 
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оясын туздыра, уйнаганда дустын җәберли һ. б. Дөрес, ул моны 
усал ният белән эшләми. Шулай да, аның мондый рәхимсез кыла-
нышына һич тә битараф калырга ярамый. Баланың үз-үзен то-
тышына үз вакытында игътибар итмәсәң, аның бу кыланышлары 
гадәткә әйләнергә һәм нәтиҗәдә күңелсез хәлләргә китерергә мөм-
кин. Игътибарлылык, шәфкатьлелек, кешеләргә мәхәббәт кече яшь-
тән үк тәрбияләнергә тиеш. 

Кечкенә баланы начар гадәтләрдән биздереп буламы? Була, 
билгеле. Моның өчен балага оялары туздырылган кошларга ничек 
кыен булуын аңлатсаң, табигать турында хикәяләр укысаң һ. б., ба-
ла табигать турында күбрәк мәгълүмат алыр һәм безне чолгап алган 
гүзәллек дөньясын сакларга кирәклеген төшенер, күңеленә 
сеңдерер. Хайваннарны, кошларны җәберләргә, кыерсытырга яра-
мавы, аларның табигатькә, кешеләргә файда итүләре турында сөй-
ләшү дә баланы кылган гамәлләре һәм аның нәтиҗәләре турында 
уйланырга һәм үкенергә мәҗбүр итәр. Димәк, баланы тәртипкә, 
билгеле бер кагыйдәләрне үтәргә, нәрсәнең яравын һәм ярамавын 
аңларга өйрәтергә кирәк. Моңа өйрәтүнең төп алымы — күнекмә. 
Әйтик, әнигә яки әбигә, гомумән, олы кешегә сумка күтәреп кай-
тырга булышу, авыру күршегә дарулар алып кайту, дусларың белән 
уенчыклар яки рәсемнәрне бүлешү һ.б. Беренче карашка бик вак 
булып күренгән нәрсәләрдән дә кеше турында кайгырту һәм юмарт-
лык гадәте барлыкка килә. Тора-бара баланың рухи тәрбиясе ту-
рында кайгырту мәктәпкә дә йөкләнә. Ләкин бу гаиләнең җавап-
лылыгын киметми. 

 
БАЛАЛАР СӨЙЛӘМЕ 

 
Сөйләм — аралашу һәм фикер белдерү чарасы. Кешеләр сөй-

ләм ярдәмендә үзләренең уй-хисләрен җиткерәләр, аралашалар, аң-
лашалар. 

Акыл үсешендә сөйләм бик мөһим урын тота. 
Бер-ике яшьләрдә баланың теле ачыла. Бу чорда баланы мөм-

кин кадәр күбрәк сөйләштерергә, сүзләрне, җөмләләрне дөрес тө-
зергә өйрәтергә кирәк. 

5-6 яшьләрдә инде бала ата-аналарын төрле сораулар белән 
аптыратып бетерә: «Ни өчен?», «Нәрсә ул?», «Кем ул?». Бу сорау-
ларга ашыкмыйча һәм дөрес итеп җавап бирү баланың фикерләвен, 
дөньяга карашын үстерә. 
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Дөрес, балалар барлык авазларны да дөрес итеп әйтә алмый-

лар, бигрәк тә [җ] һәм [з], [ш] һәм [с], [р] авазларын бозып, сакау 

тел белән сөйлиләр. Ата-аналар исә балаларының сакау яки пышыл-

дап сөйләшүләренә үз вакытында игътибар итмиләр һәм бик нык 

ялгышалар. Нәтиҗәдә сабыйларның сөйләме тоткарлана. Сүзләрне 

дөрес ишетергә һәм дөрес әйтергә өйрәтү гаять мөһим. Кайбер 

гаиләләрдә балалар, әти-әниләренә ияреп, уенчыкларга «тә-ти», 

«би-би», «ту-ту» дип әйтәләр. Ләкин шулай ук бу уенчыкларның 

чын исемнәрен әйтеп сөйләшергә өйрәтү дә бик кирәк. 

Сөйләм культурасына гаиләдә нигез салына. Бала образлы сөй-

ләмне беренче мәртәбә әнисе сөйләгән әкиятләрдән, шигырьләрдән, 

бишек җырларыннан ишетә. Шулар аша туган теленең гүзәл 

яңгырашын тоемлый. Шигырь ятлату, әкиятләрне баланың үзеннән 

сөйләтү балаларның хәтердә калдыру, фикерләү сәләтен үстерүгә 

ярдәм итә. Мәктәптә алар әдәбият һәм туган тел дәресләрендә 

лексик һәм грамматик сөйләм нормаларын үзләштерәләр. Ләкин бу 

ата-аналарның күзәтүе башка кирәкми дигән сүз түгел. Алар эз-

лекле рәвештә баланың тел байлыгы үсешен күзәтергә тиешләр. 

Китапны бергәләп кычкырып уку һәм укылган әсәргә яки ши-

гырьгә анализ ясау бик зур әһәмияткә ия. Мондый гаиләдә балалар 

яшьтән үк матурлыкны, гүзәллекне, тел байлыгын тоеп үсәрләр. 

 

БАЛАЛАР ТУРИЗМЫ 

 

Туризм балалар өчен гаять файдалы булу белән бергә, спорт 

төре дә. Ул баланың сәламәтлеген ныгыта, аны көчле, җитез һәм 

чыдам булырга өйрәтә. 

Туган ягыбызда балалар туризмы бик киң таралган. Рес-

публикабызның төрле төбәкләрендә, шәһәрләрендә туристик база-

лар эшли. 

Каникул вакытларында балалар өчен туган як буйлап сәяхәт-

ләр, туристик слетлар, сәфәрләр, эстафеталар оештырыла. 

Андый сәяхәтләрдә балалар учак тергезү, палатка кору, ур-

манда юнәлешне билгеләү күнекмәләре алалар. Бу сәяхәтләр таби-

гатькә сакчыл караш тәрбияләүдә аеруча мөһим. 
Күп кенә кешеләр хәзер ялларын туристик сәфәрләрдә үткә-

рәләр. Шимбә һәм ял көннәрендә балалар белән бергә шәһәр тирә-
сенә чыгалар, елга буйларында, урманнарда палаткалар корып, 
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учаклар ягып төн куналар. Таң каршылау, кошлар сайравын тың-
лау, кыскасы, табигать хозурлыгында булу балалар күңелендә оны-
тылмас хатирәләр калдыра, гүзәллекне аңлый һәм таный белергә 
өйрәтә, әхлаклылык тәрбияли. Мондый сәяхәтләрдә балаларны та-
бигатьне сакларга (агачларны сындырмаска, елгаларны һәм елга 
буйларын пычратмаска, учак якканда янгын чыгудан сакланырга 
һ. б.) өйрәтү зарур. 

 

БАЛАЛАР ЭГОИЗМЫ 
 
Кечкенә балалар, гадәттә, «мин-минлек» чире белән «авырый-

лар». Алар: «Мин иң тиз йөгерүче», «Мин рәсемне бик матур 
ясыйм», «Мин иң биек тауга менә алам»,— диеп мактанырга ярата-
лар. Әмма бу мактану да, үзеңне башкалардан өстен итеп кую да 
түгел, ә бары тик олыларга, тирә-юньдәгеләргә теге яки бу эшне 
эшли алуы турында белдерүе генә. Олылар баланың шулайрак сөй-
ләнүләрен мактарга, үзсендерергә яраталар. Ата-ана горурланып та-
нышларына, туганнарына (еш кына бала алдында) аны «бик акыл-
лы», «бик сәләтле» дип мактый. Шул рәвешле, үзләре дә сизмәстән, 
балага «мин-минлек» — эгоизм чире «йоктыра». 

Ата-ана баланың урынсыз таләпләрен, капризларын канә-
гатьләндерә. Алар балага өсте-өстенә, ватылган саен, уенчыклар 
алалар, иң тәмле ризыкларны аңа бирәләр, һәм балалар тора-бара 
ата-аналарына «аны ал», «моны бир», «тегене китер» һәм башка 
шуңа охшаш күрсәтмәләрне яудыра торалар. Билгеле, бу күрсәт-
мәләр үтәлә. Ләкин, вакыт узу белән, баланың таләпләре, ихтыяҗ-
лары тагын да үсә, аңа инде уенчыклар гына түгел, ә бәлки кыйм-
мәтле радиоаппаратура, модалы киемнәр кирәк була башлый. Ба-
ланың гади генә «кирәк» сүзе, үсә төшкәч, чын мәгънәсендәге 
талауга әверелә. Ул яки кыз ата-ананы ихтирам итәргә, гаилә хәленә 
керә белергә өйрәнмичә үсәләр. Алар үзләрен генә кайгырталар. 
Ата-ананың вазифасы — аларны ашату-эчертү, киендерүдән генә 
гыйбарәт дип уйлыйлар. Шулай итеп, гаиләдә миһербансыз, эгоист 
бала тәрбияләнә. 

Әгәр бала иптәшенең уңышына, сыйныфының уку буенча 
мәктәптә алда баруына шатлана белә икән, андый балага эгоизм 
чире йокмаган, һәм ул бала үзен генә түгел, башкаларны да хөрмәт 
итә. Ул мәктәптә дә, эшли башлагач та ихтирамга лаек кеше 
булачак. 
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БАЛАЛАР ӨЧЕН ДИАФИЛЬМНАР 

 

Диафильм — диаскоп, фильмоскоп ярдәмендә карала, күр-

сәтелә торган позитив фоторәсем яки кыска фильм. 

Балалар шалкан тарту, акыллы тычкан, Буратино маҗаралары 

турындагы һ.б. диафильмнарны карарга яраталар. 

Диафильмнар балаларның белемен арттыруга, кызыксыну-

ларын үстерүгә ярдәм итә. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларга әкиятләр 

белән беррәттән, үсемлекләр, кыргый һәм йорт хайваннары, кече 

яшьтәге мәктәп балаларына төрле табигать күренешләре, катлаулы 

булмаган техника, күренекле кешеләр тормышы турында диа-

фильмнар күрсәтү файдалы. Мәктәп яшендәге балалар төрле шәһәр-

ләр һәм илләр турында диафильмнарны кызыксынып карыйлар. 

Мәктәпкәчә һәм кече яшьтәге мәктәп балаларына экранда нәрсә 

күрәчәкләрен алдан ук сөйләргә һәм диафильмны күрсәткән ва-

кытта кадрдагы текстны укырга һәм аңлатма биреп барырга кирәк. 

Диафильмнардан файдалану мәктәптә табигать белеме, тарих, 

география һ. б. дәресләрдә теманы аңлату барышында укытучыга 

зур ярдәм итә. Сөйләү белән бергә күрсәтеп аңлату янәшә алып 

барылса, балалар теманы яхшырак аңлыйлар һәм җиңелрәк үзләш-

терәләр. 

 

БАЛАЛАР ӨЧЕН ГӘЗИТ-ЖУРНАЛЛАР 

 

Бала тормышында гәзит-журналлар да китаплар кебек үк мө-

һим урын алып тора. Алар баланың белемен арттыралар, кызык-

сынучанлыгын үстерәләр. 

Россиядә кече һәм олы яшьтәге мәктәп балалары өчен берничә 

дистә исемдә гәзит-журнал нәшер ителә. 

Безнең республикада мәктәпкәчә яшьтәгеләр һәм мәктәп 

яшендәге балалар өчен «Салават күпере», «Сабыйга», «Ялкын» 

журналлары һәм «Сабантуй» гәзите чыгып килә. 

Әлеге матбугатта әдәби әсәрләр, шигырьләр, табигать күре-

нешләрен тасвирлаган хикәяләр, искиткеч сәяхәтләр һәм ачышлар 

турында, фәнгә, техникага, спортка, үзешчән сәнгатькә һ. б. га кара-

ган кызыклы материаллар урнаштырыла. 
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«Юность», «Смена», «Юный техник», «Техника молодежи», 

«Знание – сила», «Вокруг света», «Новый мир», «Иностранная 

литература», «Казан утлары», «Идел», «Мирас», «Аргамак», 

«Сөембикә», «Татарстан» кебек әдәби-нәфис һәм иҗтимагый-сәяси 

айлык журналлар олы яшьтәге мәктәп балаларының белемнәрен 

үстерүдә, дөньяга карашлары формалашуда әһәмиятле роль уй-

ныйлар. 

 
БАЛАЛАР ӨЧЕН КИНО 

 
Кино — сәнгатьнең гаять киң таралган бер төре. Балалар кино 

карарга бик яраталар. 
Кино караганда баланың яшь үзенчәлеген истә тоту зарур. 

Өлкәннәр балаларны үзләре белән «зурлар» карый торган фильм-
нарга алып баралар, телевизорда «зурлар» өчен куелган програм-
маларны да карарга рөхсәт итәләр. Алар: «Балалар барыбер берни 
аңламыйлар, карый бирсеннәр»,— дип уйлыйлар. Бу — дөрес фи-
кер түгел. Әйе, бала күп нәрсәне аңлап бетерми, шулай да ул күргән 
һәм ишеткән бар нәрсәне күңеленә сеңдерә бара. 

Кинога еш йөрү дә файдага түгел. Кино күп карау баланы ар-
дыра, талчыктыра, күзен боза. Бөек педагог А. С. Макаренко: «Ба-
лалар аена 3 мәртәбә кинога барырга тиешләр, кино карау сәбәпле 
мәктәп эшләре читтә калырга тиеш түгел»,— дип бик дөрес бил-
геләп үткән. 

Балаларга нинди кинофильмнар тәкъдим ителә соң? Мәктәп-
кәчә һәм мәктәп яшендәгеләр мультфильмнар, кызыклы уеннар, 
сәяхәтләр турындагы кинофильмнарны яратып карыйлар. 

Олы яшьтәге мәктәп балаларына тарихи, маҗаралы, спорт 
уеннары белән бәйле кинолар, шулай ук документаль, фәнни- по-
пуляр фильмнар ошый. Аларга «зурлар өчен» чыгарылган 
фильмнарны карау да зыян итмәс. Мәсәлән, «Солдат турында бал-
лада», «Яшь гвардия», «Кеше язмышы» һ. б. 

Ата-ана баланы кинога алып барганчы, фильмның эчтәлеге 
белән танышырга, аның бала өчен файдалы, кызыклы икәнлеген 
белергә тиеш. 

Югары сыйныф укучылары фильмнар карау белән бергә, 
кинога төшерү, актерлар, операторлар, режиссерлар эше белән дә 
кызыксына башлыйлар. Бу җәһәттән аларны кино төшерү турында 
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китаплар, журналлар белән таныштыру, кино-түгәрәкләргә җәлеп 
итү, яңа фильмнар буенча әңгәмәләр үткәрү дә файдалы булыр. 
Шул ук вакытта хәзерге заман кинофильмнарының кайберләре 
яшүсмерләр өчен ифрат дәрәҗәдә зыянлы булуын да онытмаска 
кирәк. 

 

БАЛАЛАР ӨЧЕН ПЕНСИЯЛӘР 

 

Караучысын, тәрбияләүчесен югалткан һәм сәламәт булмаган 

балалар пенсия алуга хокуклы. 

Ата-аналары эшкә яраксыз булып, алар өчен пенсия алынмаса, 

караучы туганын (абыйсын, апасын, бабасын һ. б.) югалткан балага 

пенсия бирелергә тиеш. Шулай ук үз ата-аналарыннан алимент 

алмаган үги балаларга да пенсия каралган. 

Гариплек өчен пенсия караучыларын югалткан гаиләләргә шул 

караучысы исән чагында алган пенсия күләменә һәм гаиләдә ничә 

кеше булуына карап билгеләнә. 

Авырып үлгән эшче һәм хезмәткәр гаиләләренә пенсия шулар-

ның хезмәт хакына бәйле рәвештә түләнә. Әгәр эшче яки хезмәткәр 

җир асты эшләрендә һәм кеше организмына зыянлы эшләрдә 

эшләгән булса, аның гаиләсе алып килгән пенсиянең дә күләме арт-

тырыла. 

Ятим балаларга пенсия ата-аналарының икесенең дә хезмәт 

хакларыннан чыгып билгеләнә. 

Стипендия алучы укучыларга пенсия гомуми нигездә түләнә. 

Ул тулысынча дәүләт карамагында калучыларга гына түләнми. 

Мәктәптә хезмәт дәресләрендә, физик күнегүләр вакытында 

инвалид булып калучыларга, ягъни урта мәктәп укучыларына да 

пенсия каралган. 

 

БАЛАЛАРГА БҮЛӘК 

 

Бүләк бирү — балага булган мәхәббәт һәм игътибарлылык 

билгесе. Бүләк төрле бәйрәмнәр, туган көн, яңа ел хөрмәтенә, 

хезмәттә, укуда, спортта ирешкән уңышлар өчен бирелергә мөмкин. 

Өлкәннәр үзләренең бүләкләре белән балаларда шатлык һәм 

канәгатьләнү хисе тудырырга омтылалар. Монда шуны онытмаска 

кирәк: бүләк баланың зәвыгына, яшенә туры килерлек, тәрбия би-
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рерлек булырга тиеш. Мәктәпкәчә яшьтәге һәм мәктәп яшендәге 

балаларга зирәклекне, тапкырлыкны, логик фикерләү сәләтен үс-

терергә ярдәм итүче уенчыклар бүләк итәргә кирәк. 10-11 яшьлек 

балаларга кызыклы китаплар, өстәл уеннары, спорт кирәк-яраклары 

ошый. Рәсем ясау белән шөгыльләнүче балага буяулар, планшет, 

пумала, ә техник иҗат яратучыга инструментлар җыелмасы, «Кон-

структор» бүләк итү дөрес булыр. Кайчакта бергәләп театр, музей, 

күргәзмәләрдә булу, шәһәр тирәсендә йөрү зур бүләк булып тора 

һәм, шулай ук, балаларның күзаллавын киңәйтә, аң, белем дәрә-

җәсен күтәрә. 
Балаларга бүләк алганда, артык юмартлану да бик үк дөрес 

булмас. Кыйбатлы автомобиль моделе яки курчак аларны тиз туй-
дырачак. Чөнки балалар күбрәк төзергә, ватарга һәм төзәтергә яра-
талар. Шуңа күрә аларга ябыштырырга, җыярга мөмкин булган 
уенчыклар сатып алырга кирәк. Юмартлыкның икенче бер зыянлы 
ягы шунда ки, бу күренеш ата-ана хезмәтенә сакчыл караш 
тәрбияләми, бала әйберләргә булган кызыксыну һәм ихтирамын 
югалта. 

Кыйммәтле бүләк аерым очракларда гына файдалы. Мәсәлән, 
бала фотога төшерү белән мавыкса — фотоаппарат, музыка белән 
шөгыльләнсә — музыка уен коралы бүләк итү урынлы булыр. 

 

БАЛАЛАРГА ЮЛ КУЮ 
 

Балаларга юл кую дигәндә, барыннан да элек, тискәре 
гадәтләрне чикләмәү күздә тотыла. Бала дәресләрен хәзерләмәде, 
йорт куяннарын ашатмады, тупас җавап бирде, ди. Кайбер ата-
аналар бу күренешләргә бик үк игътибар итеп бетермиләр, аларны 
кисәтүне мөһимгә санамыйлар һәм балада бу күренешләр гадәткә 
әйләнеп китә. Ә ата-ана йомшаклык күрсәтә. Шуннан инде бала аңа 
бөтенесе дә рөхсәт ителә икән дип уйлый. Баланың үзсүзлелегенә, 
кирелегенә юл кую һәм ирек бирү киләчәктә дә күңелсез хәлләргә 
китерергә мөмкин. 

Кайбер әти-әниләр, югары сыйныфта укучы балаларына ярарга 

тырышып, хәтта алтын сәгатьләр, кыйммәтле бизәнү әйберләре 

алып бирәләр, алар өчен бик еш мәҗлесләр үткәрәләр һ.б. Алар 

балаларына ярарга һәм һәрбер төрле таләпләрен үтәргә тырышалар. 

Бу начар гадәтне яхшыдан аера белмәү, баланы мактап кына, 
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иркәләп кенә торырга кирәк дигән фикердә тору һәм баланың бер 

генә теләгенә дә каршы килмәүнең нинди нәтиҗәләргә китерүен 

аңламау бәласе. 

Юл кую, узындыру, артык иркәләү, гел мактап тору баланы 

ихтыярсыз, тормыштагы каршылыкларны җиңүгә сәләтсез, каты 

бәгырьле, рәхимсез һәм эгоист итеп тәрбияли. 

Тормыш баладагы андый тискәре гадәтләрне гафу итми. Ата-

аналары тарафыннан сыйпалып, сөелеп кенә үскән балаларга 

тормыш итүе бик кыен булачак, чөнки ул үзенең кылган гамәлләре 

өчен җавап тотарга өйрәнмәгән. 

Әмма баланың нигезле теләге игътибарга лаек. Таләпчән булам 

дип, һәрбер теләгенә каршы килү дә әйбәт эш түгел. 

Дөрес, таләпчәнлек күрсәтү, баланың гаепләрен тикшерү, 

ачыктан-ачык сөйләшү җиңел эш түгел. Ләкин бала тәрбияләгәндә 

аның киләчәк тормышы турында да онытмыйча, уйлап, акыл белән 

эш итәргә кирәк. 

 

БАЛАЛАРНЫҢ ДӘВАЛАНУ-ЯЛ ИТҮ БАКЧАЛАРЫ 

 

Мәктәпкәчә яшьтәге авыру балаларны тәрбияләү һәм сәла-

мәтләндерү учреждениеләре. Мондый бакча, гадәттә, шәһәр 

читендә, яшел зонада урнаша. Чиста һава һәм чыныктыру (саф һа-

вада йокы, су процедуралары), шулай ук көндәлек режимның үтә-

лүе, ризык баланың сәламәтләнүенә бик тиз ярдәм итә. Бу балалар 

бакчасында тәрбия эше гадәти балалар бакчасы программасы буен-

ча алып барыла. 

Мондый балалар бакчасына 3 яшьтән алып 7 яшькәчә балалар 

кабул ителә. Алар бакчада өч ай дәвалана. Шәһәрдә урнашкан 

кайбер бакчаларда тәрбияләнүчеләрнең даими контингенты була. 

Бу бакчадан балалар тик шимбә көннәрендә генә гаиләләренә, 

өйләренә җибәреләләр. 

Балалар яшьтәшләренә һәм тәрбиячеләргә бик тиз ияләшәләр, 

кызыклы тормыш белән яшиләр, төрле уеннар белән мәшгуль 

булалар. Ләкин ата-ананың, әбиләрнең еш килүләре балаларның 

көн тәртибе бозылуга китерә. Шуннан соң алар ямансулыйлар, 

ашаулары начарлана һәм акрын сәламәтләнәләр. Ата-аналарның 

даими килүенең тагын бер уңайсыз ягы бар. Алардан балаларга 

йогышлы авыру йогарга мөмкин. 
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Бала мәнфәгатьләреннән чыгып, ата-аналар тәҗрибәле 

тәрбиячеләрдән һәм табиблардан торган коллективка ышанырга, 

аларның күрсәтмәләрен төгәл үтәргә тиешләр. 

 

БАЛАЛАРНЫҢ ДӘВАЛАНУ-ЯЛ ИТҮ ЙОРТЛАРЫ 

 
Дәүләтебез балаларның сәламәтлеге турында даими кайгыртып 

тора. Хәлсезләнгән, туберкулез, полиомиелит, сөяк-буын, йөрәк-кан 
тамырлары авырулары белән интегүче балалар өчен махсус 
дәвалану-ял итү йортларының эшләп килүе моңа ачык мисал. 
Урманнарда урнашкан сәламәтләндерү йортлары һәм мәктәпләре 
тармагы киң үсеш алган. 

Дәвалану-ял итү йортларына балалар поликлиникалар һәм 
хастаханәләр киңәше белән юллама алып киләләр. Андагы дәвалау 
режимы һәм шифалы процедуралар чирне җиңәргә, балаларда хез-
мәт һәм гигиена күнекмәләре тәрбияләүгә булыша. Балалар дәва-
лану һәм ял итү белән бергә мәктәп программасы нигезендә педа-
гоглар ярдәмендә белем алуларын дәвам иттерәләр. 

 
БАЛАЛАРНЫҢ ТЕХНИК ИҖАТЫ 

 
Балалар, бигрәк тә малайлар, кечкенәдән үк техника белән 

кызыксыналар. Алар машиналарның, күтәрү краннарының эшен 
күзәтергә, әтиләре белән тракторга, машинага утырып йөрергә 
яраталар. Уйнаганда, олыларга охшарга тырышалар, шакмаклардан 
йортлар төзиләр, күтәрү краннары ясыйлар, ватылган машина-
ларын, уенчыкларын төзәтәләр. 

Өлкән сыйныф балалары радиотехника, электр техникасы һәм 
кибернетика белән кызыксыналар, катлаулы математик мәсьәләләр 
чишәләр, радио буенча идарә итешле уенчыклар, программалаш-
тырылган һәм ярымүткәргечле приборлар уйлап табалар. 

Техник иҗат балаларның зиһенен үстерә, күзаллауларын ки-
ңәйтә, физика һәм химия законнарын тирәнрәк аңларга булыша, 
белемнәрен практикада кулланырга өйрәтә. 

Техника белән кызыксыну ватылган уенчыкларны төзәтүдән, 
балаларны эш коралларыннан файдаланырга өйрәтүдән башлана. 

Төзү һәм ясау кебек иҗади эш белән кызыксынучы балаларга 
төрле сызымнар, эскизлар бирелгән китаплар табарга булышу да 
бик мөһим. Аларны техник иҗат күргәзмәләренә алып бару да 
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балалар өчен файдага гына булачак. Балаларының техника белән 
мавыгуын күргән ата-аналар аларның техник түгәрәкләргә йөрү-
ләренә ирешергә тиешләр. 

 

БАЛАЛАРНЫҢ ҮЗ-ҮЗЛӘРЕНӘ ХЕЗМӘТ КҮРСӘТҮЕ 

 

Гигиена кагыйдәләрен төгәл үтәү, өс-башын чиста-пөхтә йөр-

тү, аш-су хәзерләү, гаиләдә көндәлек эшләрдә булышу һ.б. шундый 

эшләр үз-үзеңә хезмәт күрсәтү өлкәсенә карый. 

Үз-үзенә хезмәт күрсәтүне кечкенә бала өчен уен итеп алып 

барудан башларга кирәк. Балаларны мәктәпкәчә яшьтә үк мөстә-

кыйль киенергә, юынырга, урын-җирен җыярга, уенчыкларын 

тиешле урынга куярга, уен һәм эш почмагын тәртиптә тотарга өйрә-

тү зарур. Бала үскән саен үз-үзенә хезмәт күрсәтү вазифаларын те-

ләбрәк башкара: ата-анасына хуҗалыкта булыша, бүлмә үсемлек-

ләрен һәм йорт хайваннарын карый, яшелчә бакчасында эшли, 

дәфтәрләрнең һәм китапларның ертылган битләрен ябыштыра, уку 

әсбапларын төзәтә, ягъни үз-үзенә хезмәт күрсәтү күнекмәләрен 

үзләштерә. Өлкән сыйныфларда инде ул мәктәпне һәм сыйныф 

бүлмәсен җыештыруда катнаша, аш-су хәзерли, походта палатка 

куя, лагерьда чакта үзенең өс киемнәрен юа һәм үтүкли һ. б. Үз-

үзенә хезмәт күрсәтә белгән укучы үзен иркен тота. 

Кайбер ата-аналар үзләренең балаларын көнкүреш хезмәтен-

нән читләштерергә тырышалар. Бу эшләр барысы да ата-ана җилкә-

сенә төшә. Алар, шул рәвешчә, балага яхшылык итәбез дип уй-

лыйлар. Ләкин бик нык ялгышалар. Чөнки көндәлек хезмәт күнек-

мәләренә ия булмаган балага мөстәкыйль тормыш итү җиңел 

бирелмәячәк. Балаларның үз-үзләренә хезмәт күрсәтүләренә ирешү 

исә аларга хезмәт тәрбиясе бирүне дә җиңеләйтәчәк. 

 

БАЛАЛАРНЫҢ ӘДӘПЛЕЛЕГЕ 

 

Әдәплелек — инсафлы, тыйнак, тәртипле, тотнаклы, үз-үзеңне 

тота белү сыйфатларына ия булу дигән сүз ул. Бала әдәплелеккә 

өлкәннәрдән өйрәнә. Әгәр гаиләдә әдәплелек хөкем сөрсә, балалар 

да үзләрен әдәпле тоталар: иптәшләрен кыерсытмыйлар, аларның 

физик кимчелекләреннән көлмиләр, өлкәннәр эшенә комачау-

ламыйлар һ. б. 
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Һичшиксез, балаларның әдәплелеге иптәшләренең дә кимче-

лекләрен төзәтергә һәм теге яки бу тәртипсезлекне булдырмый 

калырга ярдәм итә. 

Балаларның әдәплелеген билгеле бер таләпләр, тыюлар, 

янаулар яки кисәтү һәм җәза бирүләр юлы белән генә тудыру 

мөмкин түгел. Әдәплелек кагыйдәләре ниндидер бер кыса, тыюлык 

түгел, ә бәлки укучыларның мөстәкыйльлеген, иҗат мөмкин-

лекләрен үстерә торган кануннардан торсын, коллективның ом-

тылышларына аваздаш булсын. 

Башка төр әхлак сыйфатларын тәрбияләүдәге кебек үк, әдәп-

лелек тәрбияләү эшендә дә иң элек билгеләнгән тәртип кагыйдә-

ләрен аңлатып-төшендереп бирү, шул кагыйдәләрнең үтәлеше бе-

лән кызыксындыру шарт. Һәркем өчен дә бертигез таләпчәнлек, 

шул таләпләрне оештыруда, тормышка ашыруда балаларның актив 

катнашуы, чын әдәплелекнең макталуы, ә тәртипсезлекнең үз 

вакытында кисәтелүе кирәк. 

Кеше шәхесенә хөрмәт белән карау, аның иреген ихтирам итү 

һәм шул ук вакытта таләпчән була белү кебек диалектик берлектә 

эш иткәндә генә балалар коллективында чын мәгънәсендә әдәпле-

лек тудырып була, шул рәвешле генә югары мәдәниятле, әдәпле 

шәхес тәрбияләргә мөмкин. 

 

БАЛАЛЫККА АЛУ 

 

Балалыкка алучы һәм балалыкка алынучы арасында шәхси һәм 

милек мөнәсәбәтләрен раслаучы юридик акт. 

Балалыкка алу баланың үз әти-әнисе (әгәр дә алар исән булса) 

ризалыгы белән эшләнә. Әгәр балалыкка алучы законлы никахта 

торса, балалыкка алганда ике якның да (ир белән хатын) теләкләре 

искә алына. 

Балалыкка алу гариза нигезендә эшләнә, гариза бирүченең 

тормыш көнкүреш шартлары, сәламәтлеге тикшерелә. 

Балалыкка алынучыга (әгәр аңа 10 яшь тулса, үз рөхсәте белән) 

балалыкка алучының исеме әтисе исеме буларак теркәлә һәм 

фамилиясе бирелә. Балалыкка алучыларга шулай ук сүзләрен чын 

ата-ана итеп яздыру хокукы каралган. Мондый очракта балалыкка 

алыну билгеле булмаячак. 
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Тәрбиягә алучылар баланың сәламәтлеге, тәрбиялелеге, белем 
алуы һ.б. турында кайгыртырга, матди яктан тәэмин итеп торырга 
тиешләр. Ата-ана үз баласын тәрбияләүдә нинди җаваплылыкта 
булса, балалыкка алучы да закон каршында шундый ук җавап-
лылыкта. Тәрбиячеләр вафат булган очракта, уллыкка алынган ба-
лаларга пенсия билгеләнә. 

Әгәр баланың хокуклары кысылса, балалыкка алу суд та-
рафыннан кире кагылырга мөмкин. Мондый гозер белән судка 
теләсә нинди оешма һәм кеше мөрәҗәгать итә ала. Ләкин бала-
лыкка алучының гаебе белән тәрбиячелек хокукы кире кагылса, 
алар шулай ук баланы матди яктан тәэмин итәргә тиешләр 
(мәсәлән, алимент түләү). 

 

БАЛАНЫҢ ДӨНЬЯГА КАРАШЫ 

 
Баланың чынбарлыкны аңлавы, аңа мөнәсәбәте һәм бәя бирүе 

ул. Баланың дөньяга карашы гаиләдә формалаша башлый. Олылар 
белән аралашу сабыйны төрле тәэсирләргә баета. Сабыйга күбрәк 
игътибар биргән саен, әйләнә-тирәдәге әйберләр һәм күренешләр 
белән ешрак таныштырган саен аның зиһене үсә, кызыксынуы арта 
бара. 

Баланы табигать белән таныштыру, аның белән табигать коча-
гына чыгу, бала күңелендә якты, онытылмас хатирәләр калдыра. Ул 
анда табигать матурлыгын күрә белергә өйрәнә. Бу сәфәр вакыт-
ларында балада төрле үләннәр һәм яфраклардан гербарийлар 
ясауга, матур ташлардан коллекцияләр төзүгә һәм башкаларга 
кызыксыну туарга мөмкин. 

Чынбарлыкның дулкынландыргыч, мавыктыргыч чагылышын 
бала әкиятләрдә күрә. Һәм менә чынбарлык үзе. Балалар белән 
табигатькә чыгу алар алдында төсләр һәм тавышлар патшалыгын, 
кыр-урманнарда, бакчаларда, елгаларда яшәүчеләрнең ару-талу 
белмәс тынгысыз хәрәкәтен ача. 

Әти-әни эшли торган завод, хуҗалык белән танышу да 
балаларның дөньяга карашын үстерүгә ярдәм итә. 

Мәктәптә белем алу, түгәрәк һәм җәмәгать эшләрендә катнашу 
да баланың дөньяга карашын баета. 

Баланың дөньяга карашы аны чолгап алган тирәлеккә, мо-
хиткә, гаиләдәге һәм мәктәптәге тәрбиянең нинди булуына карап 
формалаша. 
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БАЛАНЫҢ КИТАП УКУЫ 

 
Китап — тәрбияче. Ул күп кешеләр өчен бөек идеяләр дөнья-

сын ачып кына калмаган, аларны шул идеяләр тантанасы өчен, 

кешеләр бәхете хакына һәм шул бәхеткә комачаулаучы киртәләргә 

каршы көрәш юлына да юнәлдергән. Китап тынычлык, алгарыш, 

демократия хакына булган күп кенә данлы эшләргә рухландырган 

һәм рухландыра. 

Китапта безнең борынгы бабаларыбызның да, әтиләребезнең 

дә каһарманлыклары мәңгеләштерелгән. Китапларда чагылдырыл-

ган тарих сабаклары үткәннәрне белергә генә түгел, ә бәлки хәзерге 

тормышны аңларга һәм киләчәк хакына хезмәт итәргә дә өйрәтә. 

Китап — тормышта киңәшче, иптәш, юлдаш ул. 

Китап укый белү сәләте дә тиз генә бирелми. Ул озак һәм 

катлаулы процесс. Укытучылар һәм китапханәләрдә эшләүчеләр 

китап баланың дусты һәм киңәшчесе булсын өчен күп көч куялар. 

Китап белән дус бала — укуда да алдынгы. Китап аның бе-

лемен киңәйтә, баланы ерак үткән һәм бүгенге тормыш белән 

таныштыра. 

Китап сайлаганда, баланың яшен һәм кызыксынуларын да истә 

тоту зарур. Шулай да, китап укуны сыйныфларга бүлүнең шартлы 

булуын да онытмыйк. 

Балалар китап уку белән беррәттән айлык гәзит һәм журнал-

ларны да кызыксынып күзәтеп баралар. Шуңа күрә һәр баланың 

холкына, кызыксынуларына туры килә торган көндәлек матбугатны 

алдыру баланың аңын, белемен үстерүдә бик мөһим эш (кара: 

Балалар өчен гәзит-журналлар. 31 бит). 

Балаларга китап сайлауда булышу җиңел эш түгел. «III, IV, V 

сыйныфларда чагында мин аңа булыша һәм өй эшләрен тикшерә 

ала идем, ә хәзер ул миннән күбрәк белә, мин аңа ничек ярдәм итә 

алам соң?» — дип зарланучы ата-аналар да бар. Уку өчен китап 

сайлаганда да, шундыйрак хәл күзәтелә. Ләкин ул китапларның 

эчтәлеген белмәгәндә, укырга тәкъдим итүе кыен. Андый очракта 

укытучы яки мәктәп китапханәчесе белән киңәшләшергә кирәк. 

Баланы әдәбият белән кызыксындыру өчен кайбер әсәрләрне 

бергәләп уку һәм фикер алышу да бик файдалы. 
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Бөек рус педагогы К. Д. Ушинский: «Китап уку — әле ул бер-

нәрсәне дә аңлатмый. Нәрсә укырга һәм укыганны ничек аңларга — 
менә төп эш нәрсәдә»,— дип киңәш итә. Баланың китап эчтәлеге 

турында уйлана белмәве, аның китапта сүз ни турында барган-

лыгын һәм әсәрдәге төп фикерне аңламыйча укуына китерә. Шуңа 

күрә ата-ана балалар укый торган китапның эчтәлеге турында бала-

сы белән фикер алышырга, аның әсәрне ничек аңлавы белән кызык-
сынырга тиеш. 

 

БАЛАНЫҢ КӨН ТӘРТИБЕ 

 
Дөрес итеп төзелгән көн тәртибе баланың физик һәм рухи 

яктан үсүендә зур әһәмияткә ия. Көн тәртибе төзегәндә беренче 

чиратта баланың яше һәм сәламәтлеге истә тотыла. 

Сабый бала билгеле бер вакытта ашарга, йокларга, уйнарга 

тиеш, ягъни аның көн тәртибен билгеләү зарур. 
Мөмкин кадәр күп вакытны бала саф һавада үткәрергә тиеш. 

Җәен — бөтен көн буена, язын, көзен һәм кышын — берничә сәгать 

дәвамында. 

Көн саен, аерым бер билгеле вакытта ашау да бала сәламәтлеге 
өчен бик мөһим. 

Баланың аз йоклавы аның сәламәтлегенә начар тәэсир итә, 

мәктәп балаларының укуына зыян китерә (кара: Балалар йокысы. 

26 бит). 

Кичке ашны йокы алдыннан 1-1,5 сәгать кала ашау яхшырак. 
Баланың аерым урын-җире булуы шарт, бүлмәне йоклар алдыннан 

җилләтү файдалы. 

Өйдә рәсем ясау, кисү, ябыштырулар белән шөгыльләнү өчен 

3-4 яшьтәгеләргә — 15-20 минут, 5-6 яшьтәгеләргә 30-40 минут 
вакыт билгеләнергә тиеш. Мәктәпкәчә яшьтәге балалар өчен бу 

эшләр иртәнге аштан соң уздырыла. Калган вакыт уеннарга бирелә. 

Уку — укучы баланың төп эше. Бу эш мәктәптәге расписание 

нигезендә алып барыла. Укучылар өчен өй эшләрен — 16-19 

сәгатьтә, көннең икенче яртысында башкару уңайлы. Баланың көн 
тәртибен төзегәндә, аның гаиләгә булышуы, төрле түгәрәкләргә 
йөрү вакыты да исәпкә алынырга тиеш. Баланың көн тәртибен 

үтәүнең гадәткә керүен ата-ана даими тикшереп, күзәтеп барганда 

гына уңай нәтиҗәләргә ирешергә мөмкин. 
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БАЛАНЫҢ ТЫҢЛАУЧАНЛЫГЫ 
 

Тыңлаучанлык — ата-ана кушканны «сукыр» килеш, аңламый-

ча, боерган өчен генә үтәү ул, дип аңларга ярамый. Баланы кечкенә-

дән үк тапшырылган эшнең, куелган таләпнең асылын, кирәклеген, 

әһәмиятен аңлап үтәүгә күнектерергә кирәк. Моның өчен кайвакыт-
та бу таләпләрне баланың үзеннән дә аңлатып бирүне сорарга ярый. 

Мәсәлән, бала ниндидер ярамаган эш эшләде, ди. Шунда ата яки 

ана баладан үзенең тәртибен аңлатуын сорый. «Син ничек уйлый-

сың, дөрес эшләдең микән?», «Мондый хәлдә башка берәү үзен ни-
чек тотар иде?» һәм башка шундый сорауларга җавап биргәндә, ул 

үзенең ялгышын яхшырак төшенә, әти-әнисе әйткәнне аңлы үтәргә 

өйрәнә. 

Баланы тыңлаучанлыкка күнектерәм дип, аны һич тә кур-

кытырга ярамый. Эшне ни өчен шулай башкарырга кирәклеген гади 
итеп, сабыр гына аңлатырга кирәк. 

Гаиләдә тәртип, пөхтәлек, өлкәннәр арасында яхшы мөнәсәбәт 

шулай ук балаларда тыңлаучанлык, өлкәннәргә ихтирам тәрбияләү-

гә ярдәм итә. 
Баланы тәртипкә өйрәтү аның колагына бертуктаусыз тәртип, 

тыңлаучанлык турында тукып торуга, «акыл сатуга» гына кайтып 

калмаска тиеш. Балада тыңлаучанлык тәрбияләүнең нәтиҗәле чара-

ларыннан берсе — таләпчәнлек. Таләп итү бер үк вакытта аңлату, 

баланы теге яки бу гадәткә, эшкә өйрәтү, үрнәк күрсәтү, моның 
өчен шартлар тудыру белән үрелеп бара. 

 

БАЛАНЫҢ ЭЧКЕРСЕЗЛЕГЕ 

 
Гадәттә, балалар аралашучан һәм эчкерсез, ихлас күңелле 

булалар. Алар күргәннәре яки ишеткәннәре турында сөйләмичә 

түзә алмыйлар. 
Кайбер ата-аналар балаларыннан: «Сүз дә ала алмыйсың, үзе 

турында бернәрсә дә сөйләми»,— дип зарланалар. Монда ата-
аналар үзләре дә гаепле. Еш кына олылар балаларының эчкерсез-
леген өнәп бетермиләр, сагышын, шатлыгын уртаклашмыйлар, 
киңәш бирәсе урында: «Бәйләнмә әле», «Комачаулама әле», — дип 
котылырга тырышалар. 
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Бала үскән саен, аның кызыксынуы һәм кичерешләре арта. 
Олылар исә моңа игътибар итмиләр, битарафлык күрсәтәләр. 
Шулай итеп балалар гаиләдә аралашмаска һәм ачылып сөйләш-
мәскә гадәтләнеп китәләр. Һәм үзләренең яшерен серләрен иптәш-
ләренә сөйләргә мәҗбүр булалар. Еш кына олылар балаларның эч 
серләрен башкаларга сөйлиләр, ә моның балага ничек тәэсир итүе 
турында уйлап та карамыйлар. Шулай итеп олылар үзләренә булган 
ышанычны югалталар. 

Ата-аналар өчен баланың эчкерсез булуы бик мөһим. Моңа 
бары тик баланың халәтен белгәндә, аның шатлыгын һәм күңел-
сезлекләрен аңлап уртаклашканда гына ирешергә мөмкин. 

 
БАЛАНЫҢ ЯЛЫ 

 
Баланың эше, укуы ял белән чиратлашып барырга тиеш. Китап 

укыганнан яки дәрес хәзерләгәннән соң ял итеп алу, музыка 
тыңлау, рәсем ясау; бию, йөгерү кебек хәрәкәтле уеннар гаять 
әһәмиятле. Иң әйбәт ял — йокы. 

Хәрәкәтле уеннарны төшке ашка хәтле яки ашаганнан соң 2-3 
сәгать узгач уйнарга киңәш ителә. Төнге йокы алдыннан хәрәкәтле 
уеннар булмаска тиеш. 

Дәресләрдән соң иң әйбәт ял — саф һавада йөрү, уйнау һәм 
төрле күңел ачулар. Ләкин уеннар һәм күңел ачулар да (туп уйнау, 
чаңгы, чана шуу һ.б.) 1-2 сәгатьтән артса, ялыктыра башлый. Уйнап 
кергәч, бераз ял итеп алырга, тынычланырга кирәк, шуннан соң 
гына дәрес хәзерләргә керешергә мөмкин. 

Баланың каникул вакытындагы ялын оештыруга җитди эш 
итеп карарга кирәк. Баланың мондый озын ял вакытларын авылда, 
лагерьда яки дачада үткәрүе аның сәламәтлеге өчен аеруча файдалы 
булачак (кара: Балалар туризмы. 29 бит). 

 
БАЛАНЫҢ ҮСЕШ КӨНДӘЛЕГЕ 

 
Ата-ана үз баласының үсешен игътибар белән күзәтеп, аның 

һәрбер адымын көндәлеккә теркәп барса яхшы. Менә сабый әйбер 
тота, башын күтәрә, әнисен таный башлый. Баланың бытылдавы, ә 
соңрак беренче дөрес сүзләре ата-ана өчен зур шатлык. Баланың 
дөрес үсеше өчен аның ничек туклануы, авырлыгы, буйга үсүе, 
кайчан йөри, сөйләшә башлавы әһәмиятле. Бала үсә барган саен 
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аның үз-үзен тотышы да үзгәрә. Бала авырып киткәндә яки башка 
төрле сәбәпләр белән ата-ана бу көндәлекне табибка, сыйныф 
җитәкчесенә күрсәтә ала. Һәм шушы көндәлектә теркәлеп барган 
күзәтүләрдән баланы тәрбияләү барышында кирәкле һәм мөһим 
нәтиҗәләр чыгарырга мөмкин. 

Пөхтә итеп, тәртип белән язып барылган көндәлек гаиләдәге 

башка балалар тәрбияләгәндә дә файдалы кулланма булачак. 

 

БАЛА ЧАК ҺӘМ ҮСМЕР ЧАК КӨНДӘЛЕГЕ 

 
Бала чакта ук үз-үзеңне танып белү, үзеңә бәя бирү, башка-

ларның рухи дөньясы белән кызыксыну омтылышы уяна. Андый 

омтылыш мәктәптә укыганда тагын да көчәя, балада көндәлек алып 

бару теләге туа. Ул анда бигрәк тә үзенә охшаган шигырьләр, әдәби 
әсәрләрдән өзекләр, хикмәтле сүзләр, күзәтүләр һәм үз 

шигырьләрен туплый, уй-фикерләрен теркәп бара. 

Бала чак көндәлеге елъязманы хәтерләтә, анда теркәп барылган 

вакыйгалар башкаларны да җәлеп итә, әмма баланың үз рөх-

сәтеннән башка аның көндәлеген карау бик зур ялгыш булыр. 
 

БАРЫСЫН ДА БЕЛЕРГӘ ОМТЫЛУ 

 
Әйләнә-тирә мохитне һәрьяклап танып-белүгә омтылыш, яңа 

белемнәр, яңа күнекмәләр үзләштерү, эзләнү баланың тормышын 

кызыклырак һәм мавыктыргыч итә. 

Сабый өчен төрле күренешләр белән танышу да зур ачыш. 

Автобуста бала һәрнәрсәне күреп бару өчен тәрәзә янынарак уты-

рырга тырыша. Катлаулы уенчыкны сүтү һәм аның өчен актарып 
карау да аңа бик кызык. Бу әле аның гади кызыксынулары гына. 

Әйләнә-тирә мохитне танып-белү гаиләдә башлана. Сабый 

йөзләрчә сорау яудыра. Аны бар нәрсә кызыксындыра: нәрсә ул 

яшен, җил, көймә ни өчен йөзә, ә таш ник бата, ут ни өчен пешерә 
һ.б.ш. Бу сорауларга кул селтәргә яки, үскәч белерсең, юк-бар белән 

башымны катырма, дияргә ашыкмагыз. Баланың белемгә омты-

лышын сүндерүегез бар. 

Сабыйның сорауларына түземлелек һәм теләктәшлек күр-

сәтергә, аңлаешлы җаваплар бирергә кирәк. Баланы кызыксындыр-

ган әйберне күрсәтү мөмкинлеге булса, тагын да яхшы. Әгәр андый 
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мөмкинлек булмаса, шуңа охшаш әйберне күрсәтү, аларның ох-

шашлыкларын һәм аерымлыкларын аңлату сорала. 

Әмма баланы бер төрле җавап кына канәгатьләндерми. Әйе, 

ата-аналар һәрвакытта да балаларның «Ни өчен?» дигән 

сорауларына төгәл җавап бирә дә алмаска мөмкиннәр. Балаларда 

өлкәннәр барысын да белә дигән ялгыш фикер калмасын, олылар-

ның да, хәтта укытучының да барысын да белә алмавы, кешелек 

белергә омтылган серләрнең чиге булмавы турында әйтергә кирәк. 

«Бу хакта китапта нәрсә язганнар икән?» — дип әйтү дә урынлы. Бу 

инде белем алуга омтылыш уятуның бер чарасы. 

Үсә барган саен баланың кызыксынулары тагын да арта, ул 

җавап табарга теләгән сораулар да катлаулана бара. Ул сорауларга 

баланың үзе белән бергә җавап эзләү дөресрәк булыр. Баланы 

кызыксындырган темага китаплар уку, фильмнар, спектакльләр 

карау, тормышның үзеннән мисаллар эзләү — болар барысы да 

баланың белемен арттырыр, дөньяны танып-белүгә ярдәм итә 

торган уңышлы чаралар булыр. 

 

БЕЛЕМНӘР КҮЛӘМЕ 

 
Табигатьнең һәм җәмгыятьнең үсеш законнарын аңлап, әйлә-

нә-тирә мохитнең яңа серләрен ачып, кешеләр җәмгыять белән 

идарә итәргә, үз тормышларын үзгәртеп корырга өйрәнәләр. Бу 

юлда уңай нәтиҗәләргә ирешү өчен тирән белемгә ия булу таләп 

ителә. 

Бала комнан яисә шакмаклардан нидер төзегәндә, үзенең 

белгәннәренә һәм күзәтүләренә таяна. 
Бала уенга, тора-бара файдалы эшкә тартыла: ризык әзерләргә, 

гөлләр, яшелчәләр үстерергә, балта-чүкеч тотарга, радио яки видео-
аппаратура төзәтергә, фотоаппарат белән эш итәргә һ. б. га өйрәнә. 
Бу эшләрне башкару өчен аңа белем, осталык һәм билгеле бер 
күнекмәләр, зур тәҗрибә кирәк. Мәктәп гомуми белем биреп чыга-
ра, югары уку йортларында алар педагог, табиб, инженер, оператор, 
авыл хуҗалыгы белгечлекләрен үзләштерәләр. Ләкин тар белгеч 
кенә булу җитми әле, тормышта киң колач җәеп яшәү эчен фән, 
әдәбият-сәнгать, спорт, тормыш-көнкүрешнең күп тармаклары ту-
рында хәбәрдар булырга, тормышта, хуҗалыкта кирәкле күп төрле 
һөнәрләрне белергә кирәк. 
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Баланың дөньяны танып-белүе аның холкына, тынгысыз-

лыгына, кызыксынуларына һәм омтылышларына бәйле. 
Бала үзләштергән белемнәрен практик тормышта һәм көнкү-

рештә куллана алырлык булырга тиеш. 

 

БИШЕК ҖЫРЛАРЫ 

 
Ана нәни баласына аның теле ачылганчы, сүзләрне ишетә, 

аңлый башлаганчы ук бишек җырлары аша үзенең теләкләрен, 

өмет-хыялларын җиткерә. Бу җырлар — нәниләрне туган тел, 

әйләнә-тирәдәге дөнья белән таныштыра башлаучы иң тәэсирле 
чара. Ана теленең аһәңе назлы көй ярдәмендә нарасый күңеленә 

салына. Бу җырларда ана нарасыйның ничек үсәчәген, кайда белем 

алачагын, кем булачагын күз алдына китереп, үз сүзләрен кушып, 

ягымлы көй белән җырлый. Балаларның телен ачуда, зиһенен 

уятуда бишек җырының тәэсирлелеген башка берни белән дә 
алыштырып булмый. 

Нәниләргә көйләнә торган бишек җырларыннан тыш әле 

баланы җырлап юату, көйләп уяту, йокыдан торгач уйкату (үчти-

үчти сикертү, чәбәкәй иттерү һ. б.), тәпи йөрергә өйрәтү, көйләп 
биетү кебек җыр-такмаклар да бар. 

Халкыбыз иҗатының бу җәүһәрләренең балаларыбызны әхлак-

лы, акыллы, намуслы, гадел кешеләр итеп тәрбияләүдә әһәмияте 

һичшиксез зур. 

 

БҮЛМӘ БИЗӘЛЕШЕ 

 
Бүлмә бизәлеше балада кызыксыну уятырлык һәм аны тәр-

бияләргә күпмедер дәрәҗәдә ярдәм итәрлек тә булсын. Бүлмәдә 
кирәксез артык әйберләр булмаска тиеш. Бүлмәне матурайтам дип 

кенә бүлмәгә артык бизәлешләр кертергә ярамый, чөнки артык 

бизәү бүлмәнең ямен генә җибәрергә мөмкин. Бала кечкенәдән үк 

бүлмәнең бизәлешенә күнегеп үссен. Баланың үз бүлмәсе булуы 

бик мөһим. Өйгә бирелгән эшләрне үтәү өчен анда өстәл, өстәл 
лампасы, урындык куела, китаплар урнаштырыла. Бүлмә стена-
ларының нинди төстә булуы әһәмиятле. Яшел төс күзне ял иттерә, 

нервларны тынычландыра. Кызыл төс күңелне кузгата, җилкен-

дереп җибәрә. Сыек зәңгәр төс әйберләрне ерагайтып күрсәтә. Ә ак, 
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кара, соры төсләр — салкын һәм тыныч төсләр, шуңа күрә күп 

очракта аларны башка төсләр белән катнаштыралар. Стенага сән-
гать әсәрләре элү дә бүлмәгә ямь өсти, баланы гүзәллекне таный 

һәм күрә белү сыйфатларына өйрәтә. Тәрәзә төбендә үсеп утыручы 

гөлләр дә кечкенә генә тере табигать почмагы булып торалар. Бала 

аларга су сибеп, туфракларын йомшартып торса, аларның матур 

үсүләрен күреп сөенә белсә, бу тәрбия мәсьәләсендә зур уңыш 
булыр иде. 

Балага үз бүлмәсен яки почмагын чиста, пөхтә һәм тәртиптә 

тотарга өйрәтү дә бик мөһим. 
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ГАДЕЛЛЕК ҺӘМ НАМУСЛЫЛЫК 

 

Гаделлек ул, хакыйкатьне, үзеңнең хаклыгыңны раслый белү 

һәм эш-гамәлеңә, әйткән сүзеңә һәм инануыңа каршы килмәслек 

итеп яшәү белән беррәттән, үзеңә һәм башкаларга карата да гадел 

булу. 

Намуслылык — иманыңа, карашыңа тугры булу, тапшырылган 

үз вазифаңа намус белән карау дигән сүз. 

Дөреслек һәм намуслылык сыйфатларын балаларда ничек тәр-

бияләргә соң? Иң элек, А. С. Макаренко әйткәнчә, куркытып тәр-

бияләүдән «ваз» кичәргә кирәк. Җәза бирү белән куркытылган 

балалар дөресен сөйләмиләр. Гадәттә, каты куллы гаиләләрдә үскән 

балалар ата-аналарын, укытучыларын, иптәшләрен алдаучан була. 

Кече яшьтән үк бала дөрес сүзнең даими ышаныч һәм ихтирам, ә 

ялган сүзнең нәфрәт хисе уятуын белеп үссен. Бала нәфрәт 

хисеннән җәзалаудан да битәр куркырга тиеш. Балага ышаныч 

югалса, намуслылык тәрбияләү турында сүз дә булырга мөмкин 

түгел. А. С. Макаренко әйткәнчә, ата-аналар балаларыннан әйбер-

ләрне яшермәскә тиешләр. «Начар ята» торган әйберләргә тыныч 

карау, кагылмау, кеше әйберенә тимәү сыйфатын кече яшьтән үк 

тәрбияләү мәҗбүри. Кече яшьтәге мәктәп балалары үзләренең 

көчләренә һәм мөмкинлекләренә дөрес бәя биреп җиткерә 

алмыйлар. Мәсәлән, бала 4 нче чиректә «5»легә генә укыячакмын 

дип сүз бирә, ләкин үти алмый. Әгәр дә вакытында моңа игътибар 

итмәсәң, ахыр чиктә бу күренеш начар гадәткә әйләнәчәк. Ата-ана 

баланы үз вазифасына намус белән карарга өйрәтергә тиеш. 

Балалар ата-аналарының кайбер гамәлләрен аңлап бетерә 

алмыйлар. Мәсәлән, әтисе малаена: «Мин өйдә юк»,— дип әйтергә 

куша. Малае телефоннан әтисе юклыгы турында әйтсә дә, аның 

күңелендә шик кала. Яисә тагын бер мисал, әнисе баласын өмәгә 

җибәрәсе килмичә, укытучыга балам авырый дигән язу җибәрә. 

Г 
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Әнисе ялганлагач, ни өчен әле балага әнисен, укытучыларын, 

иптәшләрен алдарга ярамый икән? Ата-аналарга бу хакта уйлану 

зыян итмәс. 

Балаларда гаделлек һәм намуслылык тәрбияләү гаиләдә һәм 

мәктәптә алып барыла торган әхлак тәрбиясенең бер төре (өлеше) 

булып тора. Балалар белән төрле этик әңгәмәләр үткәрүгә шактый 

күп игътибар бирелә. Әңгәмәләр «Әйткән сүз — аткан ук», «Вәгъдә 

бирдеңме — үтә», «Иманыңа тугрылыклылык нәрсә ул?», «Бу-

рычыңа намуслы карауны ничек аңларга?», «Сүзеңдә тору кыен-

мы?» һ. б. шундый темаларга багышланырга мөмкин. 

Кечкенәләрне әхлакый тәрбияләүдә зурларның үз тәртибе 

гаять зур әһәмияткә ия. Менә ни өчен ата-аналар һәм укытучы-

ларның үз тормышлары балалар каршында үрнәк булырга тиеш. 

Зурларның үзләренең балаларга карата бик гадел булуы мөһим. 

Укучыларны гаделлек һәм намуслылык төшенчәсе белән таныш-

тыру гына җитми. Шуңа күрә дә төрле эшләрне башкаруда гадел 

һәм намуслы булу күнекмәләре булдыру, андый эшләрне гадәткә 

әйләндерү бурычы да алга баса. Шушы максатларга ирешү өчен 

балаларның хезмәтен оештыру, аларга тапшырылган вазифаларын 

үтәүгә көндәлек контроль булдыру, ярдәм итү, балалар белән ихлас 

күңелдән аралашу, эчкерсез мөгамәлә урнаштыру кирәк. 

 

ГАДӘТ ТӘРБИЯЛӘҮ 

 

Нинди дә булса бер эшкә, гадәткә күнектерү, өйрәтү ул. 

Әйтик, балалар белән чисталык, пөхтәлек турында күп 

әңгәмәләр үткәрергә мөмкин. Ләкин пөхтәлеккә күнекмәгән бала, 

әңгәмәләр, китаплар ярдәмендә генә пөхтәлеккә өйрәнми. Чөнки ул 

моңа гадәтләндерелмәгән. Иң дөрес юл — баланы кече яшьтән үк 

практик рәвештә шул сыйфатларга гадәтләндерергә, күнектерергә 

кирәк. Ата-ана баланы яшь ярым-ике яшьтән үк юыну, киенү, 

әдәплелек күнекмәләренә өйрәтә башларга тиеш (кара:  

Балаларның үз-үзләренә хезмәт күрсәтүе. 37 бит). 

Кайбер әти-әниләр, пөхтә эшләмисең дип, баласын эштән тыя, 

әйберләрен кулыннан тартып ала. Бу дөрес түгел. Балаларга эшне 

башлау һәм аны ярты юлда ташлау хас икәнлеген онытмыйча, 

нәнинең башлаган эшен төгәлләвенә ирешергә кирәк. Югыйсә, ярты 



Ә. Н. Хуҗиәхмәтов                                                          Р. Р. Насыйбуллов  

~ 50 ~ 
 

юлда тукталып калу балада гадәткә әйләнергә мөмкин. Кешеләргә 

карата ягымлылык, ихтирамлылык, шәфкатьлелек, акыллылык 

кебек сыйфатларны балага сеңдерү өчен вакыт һәм сабырлык сора-

ла. Акрынлап бу сыйфатлар балаларның яшәү рәвеше нигезенә 

әвереләчәк (кара: Балалар мәрхәмәтсезлеге. 27 бит). 

 

ГАИЛӘ БӘЙРӘМНӘРЕ 

 

Һәр гаиләнең үзенә генә хас бәйрәмнәре, гадәт-йолалары була 

(туган көннәр, беренче кат мәктәпкә бару, уку елы башлану һәм 

тәмамлану, балигъ булу, яңа өйгә күчү һ. б.). 

Истәлекле даталар гаиләнең рухи тормышында зур урын алып 

тора. Кайбер гаиләләр мондый бәйрәмнәрдә әти-әни йортында яки 

башка туганнарында җыелалар, икенчеләре бергәләп табигатькә 

чыгалар, өченчеләре дусларын кунакка чакыралар. 

Андый бәйрәмнәргә әзерләнү мәшәкатьләрендә ата-аналар 

белән беррәттән балалар да катнашырга тиеш. Бәйрәмнәр тату, дус 

гаилә төзергә ярдәм итә. 

Кайбер бәйрәмнәр балаларга гына да багышланырга мөмкин. 

Әйтик, баланың туган көне, чыршы бәйрәме. Шуңа күрә бу бәй-

рәмнәрдә балалар үзләре хуҗа булалар. Алар үзләренең иптәш-

ләрен, сыйныфташларын чакыралар, кызыклы уеннар, викторина-

лар оештыралар. Әлбәттә инде, бәйрәмнәр бүләксез үтми (кара:  

Балаларга бүләк. 33 бит). 

Гомумхалык бәйрәмнәрен дә (8 Март, Җиңү бәйрәме, 1 Май 

һ. б.), гаилә бәйрәмнәренә әверелдереп, туганнар, дуслар һәм бала-

лар белән билгеләп үтү бик матур гадәт. 

 

ГАИЛӘДӘ БЕРДӘНБЕР БАЛА 

 

Бердәнбер генә баласы булган гаиләләрдәге баланы тәрбияләү 

җәмгыять күләмендә һәм һәр гаиләдә педагогик проблема булып 

тора. Еш кына андый баланың теләкләре гаиләдә бернинди каршы-
лыксыз үтәлә. Андый артык иркә баланың тирә-юньдәгеләрне 

хөрмәт итмәүче, тотнаксыз, дорфа, явыз кешегә әйләнү куркынычы 
гаять зур. Ул көйсезләнә, боерык бирә, аерым игътибар сорый, иң 

яхшы уенчыкларны таләп итә, үзен яшьтәшләре арасында тиешенчә 

тота белми. Иптәшләре үз итми башлагач, узындырылган бала 



Педагогика: аңлатмалы сүзлек 

~ 51 ~ 
 

 

өлкәннәргә мөрәҗәгать итә, иптәшләреннән зарлана, әләкли, 

алардан үч алырга тырыша. Ә иптәшләре гаделсезлекне гафу 
итмиләр һәм әләкче тагын да кыенрак хәлдә кала. Ата-аналар шун-

дый ялгышлык та җибәрәләр: гаиләдә бердәнбер бала теләсә нинди 

эштән азат ителә, ул ялкау, ихтыярсыз булып үсә. Андый балага 

тормыш итү җиңел булмаячак. 

Баланың үз-үзен генә яратуы, шәхси карашларын җәмәгать-
челек мәнфәгатьләренә каршы куюы, хезмәткә әзерлексез булуы — 

дөрес тәрбия бирелмәү нәтиҗәсе. 

Гаиләдә бердәнбер баланы тәрбияләгәндә, аның балалар белән 

күбрәк аралашуына, гаилә эшләрендә катнашуына ирешергә, һәм 
әлбәттә инде, үз-үзенә хезмәт күрсәтү күнекмәләренә өйрәтергә 

кирәк. 

 

ГАИЛӘДӘГЕ ЯЛГЫШЛАР 

 
Гаилә тәрбиясе һәрвакытта да уңышлы гына бармый. Гаилә-

дәге ялгышлар, тәрбиянең дөрес юнәлеш алмавы, тиешле таләп-

ләргә җавап бирмәве гаиләнең үзе өчен генә түгел, хәтта җәмгыять 

өчен дә авыр йөккә әверелә. Тикшерүләр күрсәткәнчә (ата-ананың 
эчкечелеге, гаиләнең тулаем таркалуы кебек иң кискен очракларны 

искә алмаганда), тәрбия эшендә килеп туган уңышсызлыкларның 

төп сәбәбе — ата-аналарның ныклы педагогик карашта тормавы, 

педагогика кануннарын белмәве яки аларны санга сукмавы. 

Бер очракта гаилә тәрбиясендә кирәгеннән артык катылык, 
кырыслык өстенлек итә (әти-әни сүзе — закон), яшүсмерләргә үзле-

геннән уйларга, фикер йөртергә һәм эшне үзлегеннән генә башка-

рырга мөмкинлек калдырмый торган «күзәтчелек» хөкем сөрә. 

Баланың һәр адымы күзәтү астында, аның эчке тойгылары һәм 
омтылышлары санга сугылмый, ата-ананың кырыс сүзе белән 

бастырыла. 

Тәрбия процессындагы икенче бер чик — баланың һәр кылган 

гамәленә кирәгеннән артык ирек кую, аңа сукырларча табыну, 

кирәгеннән артык иркәләү. Әйтик, ата белән ана үзләре бик тә 
хезмәт сөючән, тормышларында бик күп кыенлыклар кичеп, мул 
тормышка ирешкәннәр. Без күргән авырлыкларны балаларыбыз 

күрмәсен дигән изге теләк белән алар баланың һәр теләгенә риза: 

ни сораса шуны алып бирергә тырышалар, һәм ялгышалар. Чөнки 
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аларның әлеге изге теләге киләчәктә үзләре өчен дә, бала өчен дә 

фаҗигагә әверелергә мөмкин, бала чын мәгънәсендә эгоист, хезмәт 
куеп табылган акчаның да, ата-ананың да, иптәшләренең дә, 

җәмәгатьчелекнең дә кадерен белмәүче, аларны санга сукмаучы бер 

кеше булып үсәргә мөмкин. 

Гаилә тәрбиясендәге ялгышларның тагын бер төре ата белән 

ана арасында яки ата-ана һәм өлкән буын тәрбиясендә уртак фикер 
булмаудан килә. Әйтик, бер якның кырыслыгы икенче якның артык 

нык иркәләве нәтиҗәсендә «сүндерелә». Бу очракта инде үзара 

мөнәсәбәтләрне тиз тоючан бала яраклашуга йөз тота: әтисе 

ачуланса — әнисенә, әнисе ачуланса әтисенә ялагайлана, ата-ана 
таләпчәнлек күрсәтсә, әбисенә барып сыена. 

Балага тәрбия бирүдән «баш тарту», дөресрәге, тәрбия эшенә 

бөтенләй битараф булу — ата-ананың иң зур гөнаһы. Безнең эш — 

баланы киендерү-ашату, ә тәрбияне мәктәп бирсен, дигән карашта 

тору бик зур хата. Әлбәттә, тәрбия мәсьәләсендә мәктәпнең роле 
бик зур. Әмма бала тәрбияләгәндә гаиләнең җаваплылыгы тагын да 

зуррак икәнне онытмаска кирәк (кара:  Ата-ана абруе. 13 бит. 

Гаилә һәм мәктәп. 52 бит). 

 

ГАИЛӘ ҺӘМ МӘКТӘП 

 
Гаилә белән мәктәп арасындагы бәйләнеш, балаларны тәрбия-

ләү методларының бердәмлеге — тәрбия мәсьәләсендәге төп прин-

ципларның берсе. Гаилә дә, мәктәп тә бөтен яктан җитлеккән, 
белемле, хезмәт сөючән кешеләр тәрбияләүне үзенең төп максаты 

итеп куя. 

Гаилә һәм мәктәп арасындагы бердәмлек төрле юллар белән 

гамәлгә ашырыла. Ата-аналар җыелышларында укытучылар укыту-
тәрбия эшенең торышы турында чыгышлар ясыйлар, сыйныф 

җитәкчесе балаларның көндәлек режимын оештыру, өй эшләренә, 

укуга кагылышлы күрсәтмәләр бирә. 

Әмма укытучылар белән ата-аналар бәйләнеше җыелышлар 

белән генә чикләнми. Укытучылар, сыйныф җитәкчеләре, тәрбия-
ләнүчеләрнең холык үзенчәлекләрен, тормыш шартларын яхшы 
белеп, ата-аналарга шәхси якын килергә, балаларда уңай яклар 

күрергә һәм үстерергә булышалар. Ата-аналар укучы көндәле-

геннән өйгә нинди эш бирелүен, нинди билгеләр алуын, укыту-
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чының күрсәтмәләрен һәм теләкләрен белә алалар. Шулай итеп ата-

аналар белән укытучы арасында көндәлек элемтә урнаша. 

Мәктәп, ата-аналар комитеты балаларның укулары, гаилә хәл-

ләре белән кызыксына, ата-аналар арасында педагогик пропаганда 

алып бара. Ата-аналар мәктәпне җиһазлауда, кулланмалар әзерләү-

дә теләп катнашалар. Гаилә белән мәктәп арасындагы мөнәсәбәтләр 

бер-берсен ихтирам итүгә, балалар тәрбияләүдә бердәм максатка 

ирешүгә нигезләнгән. 

 

ГИМНАЗИЯ 

 

Гомуми урта белем бирү учреждениесе. Россиядә беренче-

ләрдән булып Петербургта (1726), Мәскәүдә (1755), Казанда (1758) 

югары катлау кешеләре балаларын университетка керергә әзерләү 

максатында барлыкка киләләр. XIX гасыр дәвамында алар нигездә 

ике типта булалар: классик гимназияләр (латин телен киң күләмдә 

өйрәнүне күздә тоталар) һәм реаль гимназияләр (төп игътибарны 

математика һәм табигать фәннәрен өйрәнүгә юнәлтәләр). XX гасыр 

башында барлык гимназияләрдә дә реаль белемнәр бирү көчәя. 

1917 елдан соң гимназияләр бетерелә, соңгы чорда гына алар 

яңадан ачыла башлады. Гимназияләргә сәләтлерәк булган балалар 

сайлап алына. 

Гимназияләр гуманитар, техник, педагогик, эстетик, физик-

математик һ. б. ш. төрле профильдә (юнәлештә) булырга мөмкин. 

Гимназияләрдә белем нигезләрен ныграк үзләштерү максаты 

куела, кайбер фәннәр гомуми белем мәктәпләренә караганда 

тирәнрәк өйрәнелә, мөмкинлекләрдән чыгып яңа предметлар 

(этика, риторика, маркетинг, психология нигезләре, ритмика һ. б.) 

кертелә, бер-ике чит телне, ә татар гимназияләрендә ана телен 

киңрәк күләмдә үзләштерү күздә тотыла. Укучылар өчен күп төрле 

факультатив дәресләр, сәнгать түгәрәкләре, спорт секцияләре һ. б. 

оештырыла. 

 

ГӘҮДӘ ТӨЗЕЛЕШЕ 

 

Бала гәүдәсенең, буй-сынының зифа булуына ирешү гаять мө-

һим. Төз буй-сын булганда, йөрәк тә, үпкәләр дә яхшы эшли, һәм 
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организм дөрес үсеш ала. Бала гәүдәсенең төзлеге, күбесенчә, дөрес 

итеп утыра һәм йөри белүгә бәйле. Ата-аналарда балаларның дөрес 

утыруына игътибар җитмәү нәтиҗәсендә балада күкрәк читлегенең 

кысылуы, иңбашларының бер тигезлектә булмавы һәм гәүдә 

төзелешенең үзгәрүе мөмкин. 

Баланы парта һәм өстәл артында дөрес утырырга өйрәтү бик 

мөһим. Чөнки әле баланың сөякләре үсеше дәвам итә һәм дөрес 

утырмау нәтиҗәсендә бу чорда бигрәк тә умырткалыкның кәкрәюе, 

күкрәк читлегенең кысылуы, шулай итеп баланың эчке орган-

нарына да зыян килүе ихтимал. Гәүдәнең формалашуына баланың 

мәктәпкә нинди сумка белән йөрүе дә тәэсир итә. Балага сумка 

алганда, аның кулга түгел, ә аркага аса торганын сайларга киңәш 

ителә. Баланың йокы урыныда уңайлы булырга тиеш. Урын-җирнең 

артык йомшак, мендәрнең югары булуы баланың гәүдә 

төзелешендә үзгәрешләр китереп чыгарырга мөмкин. 

Яшьтәшләре арасында озын буйлы балалар үз буйларыннан 

оялыбрак бөкрәеп торалар. Бу кимчелекләрдән арыну өчен балага 

буйның озын булуы кимчелек түгел, ә бөкрәеп тору умыртканың 

кәкре булып үсүенә китерәчәге турында аңлату зарур. Әгәр дә инде 

бу гадәт нәтиҗәсендә гәүдә төзелеше бозылган икән, аны бетерү 

өчен спорт белән шөгыльләнергә һәм дөрес утырырга, төз йөрергә 

кирәклеге турында киңәш итәргә кирәк. 
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ДИДАКТИКА 

 

Укытуның теоретик нигезләрен педагогиканың дидактика дип 

аталган аерым бүлеге өйрәнә. Бу термин грек сүзеннән алынган, 

өйрәтү, укыту дигән мәгънәгә туры килә. Аерым фәннәрне укыту-

ның үзенчәлекләрен шул фәннәрнең методикасы өйрәнә. 

Чех педагогы Ян Амос Коменскийны фәнни дидактикага нигез 

салучы дип саныйлар. Аның «Бөек дидактика» (1632) дигән ки-

табында педагогиканың бу өлкәсе «Бөтен кешене һәммә нәрсәгә 

өйрәтүнең гомуми сәнгате» дип билгеләнә. ХVIII гасырда Швейца-

рия педагогы И. Г. Песталоцци укыту-өйрәтү принциплары систе-

масына нигез сала. XIX йөздә немец педагогы А. Дистервег «Немец 

укытучылары өчен кулланма» дигән хезмәтендә укыту процессын 

активлаштыруның тулы бер таләпләр комплексын тәкъдим иткән. 

Дидактиканың төп үзенчәлеге шунда: ул белем бирү 

процессын белем һәм күнекмәләрне формалаштыру чарасы дип 

кенә түгел, ә шәхесне һәрьяклап үстерүнең төп факторы итеп ка-

рый. Ул укыту һәм тәрбияне тулы бер педагогик процессын бәяли. 

Белем бирү төшенчәсенә билгеле бер максатка юнәлдерелгән 

процессның һәм укучылар үзләштергән фәнни белемнәрнең 

нәтиҗәсе һәм шул нигездә формалашкан дөньяга карашлары, шә-

хеснең әхлак сыйфатлары, аның иҗади көче һәм сәләтенең 

үсешләре керә. 

Белем бирү, нигездә, укыту процессында башкарыла. Шул ук 

вакытта ул иҗтимагый тирәлек, массакүләм информация һәм 

шәхеснең үзлегеннән укуы йогынтысында да тормышка ашырыла. 

Белем бирү — ул укытучы һәм укучының максатчан эш итү 

процессы; беркадәр күләмдә белем алу, шәхеснең үсеше тормышка 

ашырыла. Белем бирү, билгеле, шәхеснең үсеш һәм аны тәрбияләү 

бурычларын тулысы белән хәл итә алмый. 

Д 
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Шуңа күрә мәктәптә бер үк вакытта, укытудан тыш, тәрбия 

процессы да бара. Укыту һәм тәрбия бирү гамәлендә шәхеснең ту-

лы үсеш процессы тормышка аша. Педагогик категорияләрнең үз-

ара бәйләнеш логикасы әнә шундый. 

Белем бирү — белем алуның һәм дәрес бирүнең бердәм 

процессын тәшкил итә. Дәрес бирү — ул укыту барышында укыту-

чының эшчәнлеге, ә өйрәнү — укучының эшчәнлеге процессы. 

Белем алуны кеше үзлегеннән дә башкарырга мөмкин. 

Белем бирү билгеле бер закончалыкларга — гомуми фило-

софик методологиягә буйсына. Ул киң социаль процесслар арасын-

да гомуми, әһәмиятле, зарури, тотрыклы элемтәләр булуын күрсәтә. 

Шулай ук белем бирүнең аерым компонентлары арасындагы эчке 

элемтәләр, ягъни белем бирүнең максаты, эчтәлеге, формалары, 

методлары һәм чаралары үзара бәйләнештә булалар. 

Дидактика тарафыннан ачыкланган закончалыклардан кайбер 

төп нигез таләпләр аерылып чыга. Алар белем бирүнең оптималь 

шартларын тәэмин итәләр. Аларны белем бирүнең төп принцип-

лары дип атыйлар. 

 

ДӘРЕС 

 

Укыту эшен оештыруның төп формасы. Безнең мәктәпләрдә 

укыту эше аерым дәресләрдән тора. 

Урта гасыр мәктәбендә укучылар аз санлы булган. Барлык 

укучылар бер үк вакытта җыелсалар да, укытучы эшне һәр укучы 

белән аерым алып барган. Укучы укытучы тарафыннан күрсәтел-

гәнне ятларга һәм соңыннан аңа җавап бирергә мәҗбүр ителгән, 

шуның белән бергә, бирелгәнне аңлау һич тә мәҗбүри саналмаган 

һәм күп очракта аны аңларга да мөмкин булмаган. Ялкауланган, 

өлгермәгән һәм шаянланган өчен укытучы балаларны камчы яки 

чыбык белән үзе суктырган. Укучыларны, яшьләренә карап, нинди 

дә булса аерым төркемнәргә бүлеп тормаганнар. Укулар өчен 

билгеле бер вакыт күләме билгеләү шулай ук аныкланмаган. 

Эшнең шул тәртиптә алып барылуы нәтиҗәсендә укытучы яки 

мөгаллим аз сандагы укучыларны гына укыта алган. Укыту 

процессы елларга сузылса да, нәтиҗәсе күренмәгән, билгеле, укы-

туның бу формасы XIV—XV йөзләрдә үк алдынгы кешеләр тара-



Педагогика: аңлатмалы сүзлек 

~ 57 ~ 
 

 

фыннан кискен тәнкыйтькә очраган. Чех педагогы Я. А. Коменский 

яңача тәртип белән укыту формасын теоретик яктан билгеләп кенә 

калмаган, бәлки гамәли яктан да эшкә ашырган. 

Промышленность һәм сәүдәнең киң үсеше, фән һәм техникада 

ясалган ачышлар гомуми бер тәртип белән укыту идеясен барлыкка 

китергәч, заманының таләпләренә җавап итеп, Коменский 6 яшьтән 
алып 12 яшькә кадәр булган барлык ир һәм кыз балалар өчен төп 

укыту урыны сыйфатында ана теле мәктәбен тәкъдим итә. Мәктәп 

аерым сыйныфларга, ә белем алу вакыты уку елына, уку атнасына 

бүленә. Коменский биредә бер укытучының берьюлы берничә 
баланы укыта һәм аларның кирәкле белем үзләштерә алуын 

дәлилли. Шунда ук укыту тәртибе ачыклана: дәресләр елның бер 

вакытында башланып китә һәм һәр көнне уздырыла. Дәресләр 

арасында ял ителә. Сыйныфка билгеле бер яшьтәге балалар 

туплана. Анда укыту билгеле бер тәртиптә алып барыла: дәрес 
материалы аңлатыла, укучыларның аңлаганлыклары, үзләште-

рүләре тикшерелә. 

Билгеле бер төркем балаларны аерым бер планнар һәм 

программалар нигезендә дәресләргә бүлеп укыту тәртибе шулкадәр 

тормышчан булып чыкты ки, ул тиздән барлык Европа илләренә 

таралды һәм, нигездә, хәзерге көнгә кадәр яши. Дәресләрне 

оештыру-укыту методикасы төрле илләрнең алдынгы педагоглары 

һәм методистлары тарафыннан һаман камилләштерелә бара. Укыту 

эшенең бу формасы гамәлдә үзен тулысынча аклады. 

 

ДӘРЕСКӘ ЙӨРЕШ 

 

Мәктәп укучыларына мәҗбүри таләп, балаларның белем һәм 

тәрбия алуы өчен мөһим шарт. Мәктәпкә төгәл йөрүче һәм өй 

эшләрен даими әзерләүче бала гадәттә яхшы укый, тәртипле була, 

үзенең вазифаларына җаваплы карый. Укытучылар мәктәпкә 

йөрешне исәпкә алып баралар, бала килми калса, сәбәбен ачык-

лыйлар. Укучылар коллективы да дәрескә йөреш турында кайгырта. 

Әти-әниләр дә баланың мәктәпкә йөрешен тикшереп торырга тиеш-

ләр. Улы яки кызының көндәлеге белән танышып бару, ата-аналар 

җыелышларына йөрү әти яки әни кешегә үз бала-сының дәрес кал-

дырмавын ачыкларга мөмкинлек бирә. 
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ДӘРЕСЛЕКЛӘР 
 

Дәреслек белем алу процессының әһәмиятле өлеше булып то-

ра. Ул күптәннән үк укытуның хәлиткеч чарасы булып саналган. 

Педагогика тарихында бик күп төрле уку китаплары билгеле. Мәсә-
лән, Карион Истомин әлифбасы (1694), Леонтий Магницкийның 

гарәп цифрлары нигезендә төзелгән «Арифметика»сы (1703), 

М. В. Ломоносовның «Россия грамматикасы» (1757) дәреслекләре 

иң күп файдаланылган хезмәтләр була. 

Бик борынгы дәверләрдән үк татар балалары тырышып-тыры-
шып «Иман» шартын өйрәнгәннәр. Хәзер аларның кулында — 

«Әлифба». Ул — туган тел буенча һәр баланың беренче уку китабы. 

Һәр дәреслек белем бирү, тәрбияләү, камилләштерү бурычлар-

ын хәл итә. Уку материалының системасы укыту методикасын бар-
лыкка китерә. Дәреслеккә карата куела торган төп таләпләр: иҗти-

магый юнәлгәнлек, материалның фәннилеге, эчтәлекнең педагогик 

һәм психологик нигезләнгән булуы, материалның балаларның яшь 

үзенчәлегенә туры килүе, балаларның сәләтен үстерә алуы һ. б. Фән 

һәм техниканың бик тиз үсүе дәреслекләрнең эчтәлегенә йогынты 
ясый. Дәреслекләр һаман-һаман тулыландырылырга, баетылырга 

тиеш. 

Башлангыч сыйныфлар өчен дәреслекләрнең фәнни, тотрыклы, 

системалы, аңлаешлы булуы аеруча җитди шарт. Кече яшьтәге 
мәктәп укучылары, бигрәк тә беренче сыйныф укучылары өчен 

дәреслекләр башлангыч фәнни белемнәрне бирәләр. Алар баланың 

тормыш тәҗрибәсе, аңа хас логик фикерләү белән тыгыз бәй-

ләнештә булырга тиеш. Шуңа күрә дәреслектә аңлатулар, мисаллар, 

биремнәр, күнегүләр, рәсемнәр күп була. Дәреслек кызыксынды-
рырга, җәлеп итәргә, күзәтүчәнлекне, мөстәкыйльлекне үстерергә 

тиеш. Бер үк фән төрле формада бирелергә мөмкин. Мәсәлән, «Ма-

тематика» дәреслеген һәм «Әлифба»ны, уку китапларын төзү буен-

ча фәнни нигезләнгән берничә методик раслау бар. Шуңа күрә Рес-
публика Мәгариф министрлыгы тарафыннан расланган дәреслек 

кенә мәктәпләрдә укытыла ала. 
Башлангыч сыйныф укытучыларына ярдәм йөзеннән дәреслек-

ләр белән бер үк вакытта методик кулланмалар да чыгарыла. Алар 

укытуның нәтиҗәле юлларын һәм чараларын эзләргә булышалар. 
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ИГЪТИБАРСЫЗЛЫК 

 

Әһәмият бирмәү, дикъкать итмәү, гамьсез булу дигән сүз. 

Бала, әйтик, иң мөһим нәрсәне аерып күрсәтә белми һәм шуңа 

игътибарын туплый, юнәлтә алмый. Бу сыйфат аңа укуда да кома-

чаулый, күп кенә күңелсезлекләр китереп чыгара. Кечкенә балада 

ихтыяр көче җитми. Мәсәлән, ул нинди дә булса уенда озак итеп 

уйный алмый, бер уенны уйнап бетермичә икенчесенә күчә. Бу аңа 

дөрес тәрбия бирмәүдән килә. 

Бала мәктәпкә укырга кергәч, аның игътибарсызлыгы аеруча 

күзгә ташлана. Игътибарсыз бала укытучының аңлатуын тыңла-

мый, сөйләшеп утыра, тапшырылган эшне үтәми. Игътибарсыз бала 

белән укытучыларга аерым шөгыльләнергә туры килә. 
Мондый бала өчен, иң беренче, көн тәртибе төзүгә әһәмият 

бирелә. Көн тәртибе башлаган эшне төгәлләүне таләп итә. Баштарак 
балага, әлбәттә, булышырга, нәрсә эшлисен исенә төшереп торырга 
кирәк. Аңарда акрынлап игътибарлылык тәрбияләнә. 

Кече яшьтәге мәктәп балаларының өй эшләрен китаптан 

күчереп язарга түземлекләре җитми, игътибарсызлыклары арка-

сында хәрефләрне һәм хәтта аерым сүзләрне дә төшереп калды-

ралар. Мондый хәлдә андый балалар өчен язылган һәр сүзне кәгазь 

белән каплап бару ысулы кулланыла. Бу ысул балага үз хатасын тиз 

табарга һәм игътибарын җыеп язарга ярдәм итә. Аның һәр уңышын 

мактап торырга да онытмагыз. Кайвакыт укучы бала өйгә нинди эш 

бирелүен оныта, көндәлегенә язмаган була. Аны өйгә нинди эш 

бирелүен белеп кайту өчен иптәшенә яки мәктәпкә җибәрергә 

кирәк. Бу эш күп вакытны алса да, баланы үз эшләренә 

игътибарлырак булырга мәҗбүр итә. Шулай итеп, балада акрынлап 

җыйнаклык, пөхтәлек кебек сыйфатлар тәрбияләнә, игътибарсыз-

лыгы кими. Игътибарлылык баланың кәефенә дә бәйле. Бу бигрәк 

тә гаилә хәлләреннән килә. Гаиләдәге кешеләр арасындагы 

И 
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мөнәсәбәтләр турында А. С. Макаренконың сүзләрен искә төшерү 

урынлы булыр: «Тәрбияләү методының беренчесе һәм иң 

кирәклесе — ата-аналарның үзләренә таләпчәнлеге, гаиләсенә их-

тирамы һәм игътибары», — дигән ул. 

 

ИМТИХАННАР 

 

Укучылар мәктәптә уку дәверендә берничә мәртәбә имтихан 

тоталар. Һәр елны сыйныфтан сыйныфка күчү имтиханнары, ә 

тугызынчы һәм унберенче сыйныфта чыгарылыш имтиханнары 

үткәрелә. Соңгы чирекнең азагында барлык укучыларга да уку елы 

йомгагы сыйфатында еллык билге куела. Үз фәннәреннән билге 

чыгарганда, укытучылар баланың ел дәвамында бу фәннән ничек 

өлгерүен, чиреккә һәм ярты еллыкка куелган билгеләрен исәпкә 

алалар. Моннан тыш, сыйныф җитәкчеләре укучыларның тәртибенә 

билге чыгаралар. Укытучыларның педагогик киңәшмәсе, һәр 

баланың тәртибенә, өлгерешенә карап, аны имтиханга кертү 

мәсьәләсен хәл итә. Киңәшмә нәтиҗәләре имтиханнар бирергә өч 

көн кала ата-аналарга җиткерелә. Күчерелеш имтиханнарының 

шартлары, кагыйдәләре гадәттә укучылар катнашында хәл ителә. 

Тугызынчы сыйныфтагы чыгарылыш имтиханнарына шул 

сыйныфта үтелгән фәннәрдән өлгерүче укучылар гына кертелә, 

искәрмә төсендә шулай ук ике фәннән өлгермәүченең дә имтиханга 

кертелүе мөмкин. Ә туган телдән еллык билгеләре канәгать-

ләнмәслек дип бәяләнгән укучылар имтиханга кертелмиләр. Фәкать 

алгебрадан гына өлгермәгән укучылар, алгебра белән 

арифметиканы үз эченә алган математика фәненнән язма имтихан-

нарга кертелмиләр, әмма геометриядән телдән имтиханга кер-

телергә мөмкиннәр. 

Геометриядән өлгермәгән укучылар үз эченә геометрияне 

алган математика фәненнән телдән имтиханнарга кертелмиләр, ә 

аларга язмача арифметика һәм алгебрадан имтихан тотарга рөхсәт 

ителергә мөмкин. 

Имтиханнарга кертелгән очракта да, имтихан бирә торган 

фәннән өлгермәгән укучылар яңа уку елы башланыр алдыннан, 

августның 20-25 ләрендә генә, шул фәннән имтихан тоталар. Ә инде 

имтихан алынмый торган фәннәрдән өлгермәгән укучылар көзге 
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сынауга калдырылалар. Әгәр укучы үзенең сәламәтлеге начар булу 

сәбәпле хезмәт дәресләреннән, мәктәп яны тәҗрибә бакчасында 

эшләүдән, физкультура дәресләреннән азат ителгән булса, белем 

таныклыгына шул фәннән билге куеласы урынга сызык сызыла. 

Унберенче сыйныф укучысының бер яки берничә еллык 

билгесе канәгатьләнмәслек дип бәяләнсә, ул имтиханга кертелә, ә 

өлгермәгән фәннәрдән имтиханны көз көне бирә. Укучының урта 

белем турындагы аттестат алу-алмавы шул имтихан нәтиҗәләренә 

бәйле. Әйтик, укучы имтихан бирә алмаса яисә өч фәннән өлгермәү 

сәбәпле, имтиханнарга кертелмәгән очракта «урта мәктәп програм-

масын үтте» дигән белешмә генә ала. Аерым очракларда, 

өлгермәүче укучы унберенче сыйныфта икенче елга да калды-

рылырга мөмкин. 

Имтихан барышында һәм имтихан көннәрендә бала үзен 

аеруча киеренке тота. Ата-ана аның бу халәтен истә тотарга, уку 

өчен кирәкле шартлар тудырырга тиеш. Имтихан вакытында 

баланы гаиләдәге кайбер эшләрдән азат итәргә, аның хезмәт һәм ял 

режимын төгәл саклавына ирешергә кирәк. 

 

ИНТЕРНАТ-МӘКТӘП 

 
Шунда торып, шунда укый торган мәктәп. Интернат-мәк-

тәпләрдә укучылар өйләренә каникул һәм ял көннәрендә генә кайта. 

Балаларның интернат-мәктәпләрдә торып укулары аларга белем 

һәм тәрбия бирү эшен камилрәк итеп оештырырга ярдәм итә. 

Интернат-мәктәп тормышында балалар коллективының роле 

гаять зур. Укучылар коллективы, укытучылар белән берлектә, 

балаларның көнкүрешен, хезмәтен һәм ялын оештыру, сәламәт-

лекләрен кайгырту, көндәлек режимны үтәүләрен тикшерү, иртәнге 

гимнастика уздыру һәм дәрестән тыш төрле спорт чараларына, 

туристик походларга, сәяхәтләргә тарту белән шөгыльләнә. 

Интернат-мәктәпләргә балаларны ата-аналар яки аларны 

алыштыручы кешеләр гаризасы белән генә алалар. Беренче чиратта 

ялгыз аналарның, сугыш һәм хезмәт инвалидларының балалары 

алына. Интернат-мәктәпләр тормышына ата-аналар коллективлары, 

җәмәгать оешмалары ярдәм итә. Мондый мәктәптә тәрбияләнгән 

балалар бердәм, дус, ярдәмчел булып үсәләр. 
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ИНФАНТИЛЬЛЕК (җитлекмәгәнлек) 

 

Балигъ булган кешенең физик һәм психик яктан җитлекмәве, 

әхлакый үсештә яшьтәшләреннән артта калуы, ягъни балалыктан 

чыгып бетмәве. Инфантиль бала үз тормышын мөстәкыйль алып 

бара белмәве, психологик-социаль яктан бөтенләй әзерлексез, 

хезмәткә битараф булуы белән аерылып тора. 

Инфантильлек — җитди педагогик мәсьәлә, башлыча, гаилә 

тәрбиясендәге ялгышлар нәтиҗәсе. Иң куркынычы — рухи инфан-

тильлек. Әйтик, бала кечкенәдән үк барча әйбернең кадерен белми 

үсә. Тормыш мәшәкатьләре, чынбарлык белән кызыксынмау, эш-

сезлек, үз-үзенә битарафлык инфантильлеккә этәрә. Борчылу, 

шатлану, гаҗәпләнә яки нәфрәтләнә белү — аның өчен ят тойгы-

хисләр. Андый кеше социаль яктан актив шәхес була алмый. 

Инфантильлекнең тагын бер сәбәбе — гаиләдәге начар әх-

лакый микроклимат. Эчүчелек, ызгыш-талаш, затлы әйберләргә 

табыну, вакчыллык, балага карата кансызлык хөкем сөргән гаилә-

ләрдә тәрбияләнгән балада усаллык, битарафлык, үч алырга омтылу 

кебек сыйфатлар барлыкка килә. Балигълык яшенә җиткән инфан-

тиль кешегә нишләргә? Бу бәладән ул үз-үзен тәрбияләү, беренче 

чиратта, коллектив хезмәттә актив катнашу юлы белән, тормышта 

үзенә гаять зур таләпләр куеп кына котыла ала. 

Бала тәрбияләгәндә аны бетмәс-төкәнмәс өйрәтүләр, вәгазьләр 

белән туйдырып бетермичә, бу мәсьәләне ничек хәл итүне баланың 

үз ирегенә куя белү мөһим. 
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ЙОРТ ИДАРӘСЕ КАРШЫНДАГЫ АТА-АНАЛАР КОМИТЕТЫ 

 

Шәһәрләрдә теге яки бу йорт идарәсенә караган өйләрдә 

яшәүче ата-аналарның гомуми җыелышында сайлап куела. Ата-

аналар комитетының эш планын республиканың мәгариф һәм ком-

муналь хуҗалык оешмалары раслый. Комитетның әгъзалары бала-

ларның укулары һәм ял итүләре белән даими кызыксынып торалар. 

Балалар һәм ата-аналарны төрле тәрбия чараларына җәлеп итәләр, 

спорт мәйданчыклары, китапханә, түгәрәкләр, балалар клублары 

булдыруда башлап йөриләр. 
Шәһәрләрдә ишегалды ата-аналар комитетлары да сайлана. Бу 

комитетның әгъзалары укучыларны барлый, кирәк булса, ярдәм 
оештыра. Сыйныф җитәкчеләренең киңәше буенча аерым укучылар 
шефлыкка алына. Ата-аналар өчен тәрбияви темага лекцияләр үт-
кәрелә. 

Йорт идарәсе каршындагы ата-аналар комитеты мәктәп, укыту-
чылар һәм җәмәгатьчелек белән бәйләнештә торып эш итә. 

Й 
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КАЙГЫРТУЧАНЛЫК ҺӘМ ЯРДӘМЧЕЛЛЕК 

 
Бу сыйфатлар — кешенең күңел, рухи байлыгының ачык гәү-

дәләнеше. 
Кайгыртучанлык һәм ярдәмчеллек кешеләргә карата сакчыл 

һәм игътибарлы мөнәсәбәттә булуны, ихтирам күрсәтүне аңлата. 
Кайгыртучан кеше ярдәм сораганнарын көтеп тормый, ул моны үзе 
белеп эшли. 

Кешелеклелек, кайгыртучанлык һәм ярдәмчеллек көндәлек 
гадәти күренешкә әверелергә, балалар ярдәмчел һәм кайгыртучан 
булып үсәргә тиешләр. Ләкин бездә, кызганычка каршы, укучылар 
арасында кечкенәләрне кимсетү, олыларга тупас сүзләр әйтү очрак-
лары да күзәтелә. Агачларны сындыру, түтәлдәге чәчәкләрне өзү, 
хайваннарны җәберләү кебек күренешләр укучыны һич бизәми. 

Мондый каты күңеллелек нилектән килеп чыга? Каты 
күңеллелек — ул тәрбиясезлек нәтиҗәсе. Ул иң беренче чиратта 
гаиләдәге тәрбиядән башлана. Ата-аналарның чиксез киң күңел-
лелек күрсәтүләре, капризларын үтәргә тырышулары баланың каты 
күңелле булып үсүенә җитди сәбәп булып тора. Гаиләдәге киеренке 
мөнәсәбәтләр дә балага тискәре йогынты ясый. Балаларга игътибар-
лылык һәм яхшы үрнәк күрсәткәндә генә без аларда кешелеклелек, 
кайгыртучанлык һәм ярдәмчеллек сыйфатлары тәрбияли алабыз. 

 
КАЮМ НАСЫЙРИ 

 
Һәр халыкның тарихи үсешендә тирән эз калдырган данлыклы 

уллары, кешелек бәхете өчен көрәштә зур өлеш керткән галимнәре 
һәм әдипләре була. К. Насыйри — татар халкының әнә шундый олы 
хөрмәтенә лаек булган күренекле мәгърифәтче-галиме. 

XIX йөзнең 60 нчы елларыннан башлап, ярты гасыр дәвамында 

тырыш һәм гаять нәтиҗәле эшчәнлек күрсәткән Каюм Насыйри 

татар мәгърифәтчелегенең күренекле вәкиле булды. Ул бөтен тор-

К 
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мышын һәм талантын халыкка хезмәт итүгә багышлаган. Галим 

татар халкын аң-белемле итү, аның мәгърифәтен үстерү буенча 

тарихи әһәмиятле хезмәтләр калдырды, мәдәниятебезнең де-

мократик нигездә үсә башлавына һәм халыкчан әдәби телнең бар-

лыкка килүенә көчле этәргеч бирде. 

К. Насыйри үзенең иҗатында һәм эшчәнлегендә татар халкы-

ның тормыш-көнкүрешен, тарихын өйрәнергә омтылуга, мәктәп-

мәдрәсәләрдә схоластик укытуга каршы көрәш ачуга, ана теле 

белән бергә рус телен өйрәнүне пропагандалауга, яшь буынны 

алдынгы мәдәният белән таныштыруга, балаларны дөньяви белем-

нәр белән коралландыруга нык әһәмият итә. Ул төрле фәннәрдән 

дәреслекләр яза, рус һәм татар халкы арасындагы дуслыкны алга 

сөрә, кеше акылына, гыйлемгә дан җырлый. Аның фикеренчә, 

мәгърифәт — җәмгыятьне үзгәртеп кору, кешене дөнья көтү өчен 

кирәкле мәгълүматлар белән коралландыру, һөнәр өйрәтү, ялкау-

лыктан, бозыклыктан, түбәнлектән саклау, кешеләр арасында дус-

лык, үзара ярдәмләшү, ихтирам мөнәсәбәтләре урнаштыру дигән 

сүз. 

К. Насыйри рус демократик әдәбиятындагы һәм прогрессив 

фәнендәге уңай фикерләрне татарларга беренче җиткерүче була, 

төрле милләт халыклары арасындагы дуслыкны һәм татулыкны 

пропагандалый. Ул искелеккә каршы көрәш ача, төп игътибарын 

фән һәм гыйлем, мәдәният һәм прогресс өлкәсенә юнәлдерә. Ул 

татарларның рус телен өйрәнүләре, рус мәдәниятенә һәм фәненә 

якынаюлары, ана телен гыйльми өйрәнү, аны камилләштерү һәм 

демократлаштыру өлкәсендә игътибарга лаек зур эшләр башкара. 

1885 елда К. Насыйрины Казандагы Духовное училищега татар 

теле укытучысы итеп чакыралар. Аның беренче гамәли эше — 

укытучылык хезмәте шунда башлана. Соңрак шул ук училищеның 

дәвамы булган Духовная семинариядә татар теле дәресләре үткәрә. 

Семинария укытучылары белән аралашу аңа рус телен һәм башка 

фәннәрне киңрәк өйрәнергә ярдәм итә, аннары ул Казан уни-

верситетына укырга йөри. К. Насыйри үзенең укытучылык эшенә 

бик җитди һәм таләпчән караган. Аның семинариядәге шәкертләре 

арасыннан П. П. Масловский кебек соңыннан татар теле белгече 
булып җитешкән галимнәр дә чыккан. 

Татар халкының олы мәгърифәтчесе һәм галиме булган Каюм 

Насыйриның тел гыйлемендәге эшчәнлеген зур диңгезгә коя торган 
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саф елгага тиңләргә мөмкин. Аның эшчәнлеген бүгенге татар тел 

гыйлеме үсешеннән аерып карап булмый. К. Насыйриның мәгъри-

фәтчелек идеяләре һәм лингвистик карашлары татар мәдәниятенең 

һәм тел гыйлеменең үсешенә нәтиҗәле йогынты ясады. 

К. Насыйриның тәрбия һәм педагогика өлкәсенә караган фи-

керләре төрле әсәрләрендә бирелгәннәр. Ул күп еллар укытучы 

булып эшләгән практик кына түгел, бәлки бай тәҗрибәсенә таянып, 

теоретик хезмәтләр биргән педагог та. 

Каюм Насыйри мәдрәсәдә укыганда һәм Казан университетына 

ирекле тыңлаучы булып йөргән вакытта бик тырышып рус телен 

өйрәнә. Аның беренче басылып чыккан китабы — «Татар теленең 

кыскача грамматикасы» — рус телендә язылган, ул русча өйрәнүче 

башка милләт вәкилләренә ярдәм итүне күздә тотып төзелгән. 

Каюм Насыйри татар әдәби телен фәнни яктан нигезләү, аны башка 

әдәби телләр дәрәҗәсенә күтәрү өчен бик күп көч куя. Телнең 

сафлыгы, халыкчанлыгы өчен көрәшә. Ул татар теленең грамма-

тикасын («Әнмүзәҗ»), аңлатмалы сүзлеген («Ләһҗәи татари»), 

матур һәм дөрес язу кагыйдәләрен («Кавагыйде китабәт») төзи. 

Беренче русча-татарча, татарча-русча сүзлекләрне математика, 

география, табигать фәннәре буенча халыкка аңлаешлы терминнар 

өстендә эшли, татар балаларына рус телен өйрәтү өчен уку 

китапларын, рус теле грамматикасын яза. 

Киң колачлы галим К. Насыйри татар халкын төрле фәннәрнең 

нигезләре белән үз ана телендә таныштыру өчен тырыша. Мате-

матика, география дәреслекләре, ботаникадан үсемлекләрнең исем-

нәре китабын яза. Аның табигать белеменә багышланган «Буш 

вакыт» исемле китабы татар телендә чыккан беренче фәнни-

популяр әсәр булып санала. Ул унбиш ел буе өстәл календарьлары 

чыгарып тора. Бу календарьлар ярым журнал характерында 

булалар. Аларда табигать белеме һәм башка фәннәр буенча мәка-

ләләр урнаштырыла, күп кенә файдалы киңәшләр бирелә. 

Каюм Насыйриның тарих, археология өлкәсендә дә күренекле 

хезмәтләре байтак. Ул халык авыз иҗатын, гореф-гадәтләрен, гадәт-

йолаларын гомере буе өйрәнә, җыя. Бу турыда китаплар яза. («Ка-

зан татарларының ышанулары һәм ырымнары», «Татар этно-

графиясе материаллары»). Татар халкын үз ана телендә туган ил 

тарихы белән таныштыручы да — Каюм Насыйри («Зөбдәтенмин 

тәварихи рус»). Мифология һәм этнографиягә караган хезмәт-
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ләрендә ул тарихчылар тарафыннан моңарчы кузгатылмаган, тик-

шерелмәгән күп материаллар бирә. Бу өлкәдә куйган хезмәтләре 

өчен аны 1885 елда Казан университеты каршындагы Археология, 

тарих һәм этнография җәмгыятенең әгъзасы итеп сайлыйлар. 

Каюм Насыйри — мәшһүр тәрҗемәче һәм язучы. Матур әдә-

бият өлкәсендә аның тарихи әһәмияткә ия булган хезмәтләре бар. 

Ул, халык авыз иҗатын җыеп, аны гыйльми нигездә эшләп бастыра, 

үзенә кадәрге татар шагыйрьләре әсәрләрен тикшерә, «Кырык вәзир 

кыйссасы»н, «Әбүгалисина кыйссасы»н татарчалаштыра. Аның 

«Кырык бакча» китабы күп буын кешеләре өчен кызыклы, мавык-

тыргыч әсәр булып тора. 

Вакытлар, еллар үткән саен, К. Насыйриның тарихтагы урыны, 

халыкка күрсәткән, фәнгә, мәдәнияткә керткән хезмәте тагын да 

ныграк ачыла бара. Ул — яшь буын өчен олы педагог, зур тәрбияче, 

искиткеч эрудицияле мәгърифәтче галим. 

 

КИЧКЕ (СМЕНАЛЫ, СЕЗОНЛЫ) МӘКТӘП 

 

Эшләп укучы яшьләргә гомуми белем бирү мәктәбе. 

Кичке урта мәктәпләрдә дәресләр махсус укыту программасы 

буенча алып барыла. Әмма теге яки бу фәнне өйрәнү өчен 

билгеләнгән вакыт шактый кыскартыла. Шуңа күрә ул укучылар-

ның мөстәкыйль эшләре һәм укытучыларның шәхси консуль-

тацияләре белән тулыландырыла. Кичке мәктәп укытучылары өчен 

кайбер гамәли лаборатор эшләр эш урыннарында да үткәрелә. 

Аларга үз белгечлекләре буенча шөгыльләнергә, квалифи-

кацияләрен күтәрү өчен укыту планында атнага 2 сәгать өстәмә 

вакыт каралган. 

Кичке мәктәпләрдә укучылар кайбер өстенлекләрдән файда-

лана алалар. Уку алдынгыларына атнага бер көн эш хакының 50% 

саклап ял бирелә, теләсәләр 1-2 көн ял ала алалар. Ә авыл 

җирләрендә укучыларның эш вакыты атнага 2 көнгә кыскара (түләү 

яртылаш саклана). Имтиханнарга әзерләнү өчен сигезенче һәм 

унберенче сыйныфта 20 көн түләүле өстәмә ял бирелә. Эшләүче 

яшьләрнең гомуми белем һәм мәдәният дәрәҗәсен үстерүдә кичке 

мәктәпләрнең роле бик зур. 
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КОЛЛЕДЖ 

 

Урта яки югары профессиональ белем бирү учреждениесе. Ан-

дый уку йортлары чит илләрдә (Англиядә, АКШта, Франциядә) киң 

таралган, ә Россиядә алар булмаган. 1990 елдан башлап Татар-

станда кайбер һөнәр бирү училищелары, махсус урта уку йортлары 

(училище, техникум) колледжлар итеп үзгәртеп корылды. 

Колледжлар нигездә кайсыдыр югары уку йортының бер 

бүлеге рәвешендә төзелә һәм шул уку йортының колледжы итеп 

йөртелә. Аларда укыту, кагыйдә буларак, югары уку йорты белән 

бердәм эш планы нигезендә алып барыла. Колледжларда укучылар 

махсус урта яки тәмамланмаган югары белем алып чыгалар. Алар-

ны тәмамлаучылар профессиональ белемнәрен үзләренең югары 

уку йортында турыдан-туры яки читтән торып дәвам итә алалар. 

 

КОЛЛЕКТИВ 

 

Шәхес һәм коллектив мәсьәләсе педагогика өчен генә түгел, 

башка бик күп гуманитар фәннәр өчен дә әһәмиятле тема булып 

тора. Бу мәсьәлә белән философлар, психолог, социолог, педагоглар 

бик җитди шөгыльләнә. 

Кеше — биологик һәм социаль яшәү рәвешләрен берләштергән 

җан иясе. Телиме ул моны, теләмиме — тормышның теләсә кайсы 

өлкәсендә ул башка кешеләр белән аралашырга, нинди дә булса 

социаль вазифа башкарырга мәҗбүр. Бу очракта ул төрле хәлдә, 

төрле халәттә булырга — актив тормыш позициясендә торып гому-

ми эштә үзе башлап йөрергә, башкалар белән бердәм атларга, я бул-

маса, күпчелек тавышына берсүзсез буйсынып, коллектив эчендә 

сеңеп бетәргә, күренмәскә, яисә үзен коллективка каршы куярга, 

төрле конфликтларга керергә, үз эченә бикләнеп яшәргә мөмкин. 

Кешенең шәхес буларак формалашуы аның коллектив белән 

нинди мөнәсәбәттә булуына турыдан-туры бәйләнгән. 

«Коллектив» сүзе, билгеле булганча, латин теленнән алынган 

һәм туплый, туплана дигән мәгънәне белдерә. Димәк, коллектив 
дигән төшенчә аерым бер кешеләрнең нинди дә булса төркемгә 

берләшүен, аларның иҗтимагый яктан бербөтен булуын, алар 

арасында үзара тыгыз бәйләнеш җепләре булуын аңлата. 
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Бу нисбәттән, кешеләрнең һәрбер төркемендә, ягъни коллек-
тивта, ике төп мөнәсәбәтне — хезмәттәшлек мөнәсәбәтләрен һәм 
шәхси мөнәсәбәтләрне аерып күрсәтергә була. Хезмәттәшлек мөнә-
сәбәтләре, гадәттә, эш буенча, теге яки бу хезмәт коллективы ал-
дында торган уртак бурычларны үтәү буенча ниндидер бердәм-
лектән, бердәм омтылыштан килеп чыга. Шәхси мөнәсәбәтләр исә, 
сүзнең үзеннән үк күренгәнчә, нәкъ менә кешеләрнең үзара 
мөнәсәбәтенә, шәхес буларак мөнәсәбәтенә бәйле. 

Укучы балалар арасындагы шәхси мөнәсәбәтләр аеруча 
үзенчәлекле, күпкырлы, хәтта катлаулы булулары белән аерылып 
торалар. Мондый мөнәсәбәтләр, гадәттә, бер-береңә ияләшүгә, өнәү 
һәм өнәп бетермәүгә, характерларның туры килү-килмәвенә һәм, 
гомумән, ике шәхес арасында гына була торган аралашу җепләренә 
бәйле. Әйтик, ике бала бер үк сыйныфта укып, сыйныф эшләрендә 
икесе дә бердәм һәм актив катнашып, җәмәгать эшләрендә дә 
бердәм тырышлык куя, уртак эш башкара. Әлбәттә, бу очракта алар 
арасында хезмәттәшлек мөнәсәбәте тумый кала алмый. Шул ук 
вакытта аларны спорт белән кызыксыну, кинотеатрга йөрү, сүз 
уртаклыгы, бер-береңә ышану, якын сердәш булу кебек шәхси 
мөнәсәбәт тә берләштерергә мөмкин. Димәк, мисалдан күренгәнчә, 
хезмәттәшлек мөнәсәбәте белән шәхси мөнәсәбәт бергә үрелеп 
барырга мөмкин. 

Әлбәттә, шәхси һәм хезмәттәшлек мөнәсәбәтләрен бер-
береннән бөтенләй аерып карау яки аларны бер-берсенә каршы 
куеп өйрәнү дөреслеккә туры килеп бетмәс иде. Әйтик, хезмәт-
тәшлек мөнәсәбәтләре дә шәхси дуслыкны, бер-береңә хөрмәт һәм 
ышаныч белән карауны таләп итә. Нәкъ менә шушы таләпләр искә 
алынганда, ягъни хезмәттәшлек мөнәсәбәтләрендә нәкъ менә шушы 
сыйфатлар булганда, коллектив бердәм, тату һәм яшәүчән була. 

 
КОЛЛЕКТИВЧЫЛЫК 

 
Баланың шәхси мәнфәгатьләрен коллектив мәнфәгатьләренә 

буйсындыру. Ата-ана балада коллективлык хисе тәрбияләргә омты-
лырга һәм бу эшне даими алып барырга тиеш. Моның өчен түбән-
дәгеләр тәкъдим ителә: 

Бала атасының яки анасының кайда эшләвен, ул эшнең нәрсә-
дән гыйбарәт булуын, алар җитештергән әйберләрнең җәмгыять 
өчен нинди әһәмияткә ия булуын белергә тиеш. 
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Бала гаилә бюджетын белеп торсын. Гаилә бюджетын бүлү, 
кирәк-яраклар алу мәсьәләсендә балаларның үзләрен дә кат-
наштырырга кирәк. Гаилә ихтыяҗына кагылышлы, әйтик, китаплар 
алу, гәзит-журналларга язылу кебек мәсьәләләрне тикшерүгә бала-
лар да тартылырга тиеш. 

Баланың башка гаиләләр алдында үзенең яхшы шартларда 
яшәве белән масаймавына ирешү зарур. Матди яктан кыенрак шарт-
ларда яшәүче баланың бар яктан да җитеш гаиләләрдән көнләш-
мәве кирәк. Бала үз тормышының байлыктан, акчадан өстен булуын 
аңларга тиеш. 

Кеше турында кайгырта белгән бала үз мәнфәгатен өстен куй-
мый, ул коллективчылык хисе белән яши. 

 

КОЛЛЕКЦИЯ (ҖЫЕЛМА) ТУПЛАУ 

 
Мәктәпкәчә яшьтәге күп кенә балалар әйберләрне коллекция-

ләү, туплап җыю белән шөгыльләнә. Алар төрле маркалар, тәң-
кәләр, шырпы капларындагы рәсемнәр, значоклар, акчалар, би-
летлар һәм башка әйберләр җыялар. Коллекция җыю балаларның 
тырышлыгын, төпченү сәләтен үстерә һәм бик күп файдалы 
күнекмәләргә өйрәтә. Тупланмалар җыюның кайбер төрләре дөнья-
ны танып-белүгә ярдәм итә. Балалар җәйге лагерьдан төрле-төрле 
гербарийлар һәм бөҗәкләр җыелмалары алып кайталар. Гербарий-
лар туплау балаларның танып-белү күнекмәләрен үстерә. Балалар 
открыткалар, журналларда төсле буяулар белән басылган сәнгать 
әсәрләрен туплау белән дә мавыгалар. Бу аларны эстетика, сәнгать 
дөньясына алып керә һәм акрынлап алар картиналарны аңларга 
өйрәнә. Шулай итеп, өйдә үзенә күрә бер «музей» барлыкка килә. 
Яшь музыка сөючеләр музыкаль әсәрләр, җырлар язылган кассета-
лар коллекциясе җыю белән шөгыльләнәләр. Балаларның кол-
лекция җыю белән мавыгулары алга таба чын шөгыльләре, 
һөнәрләре булып китәргә дә мөмкин. 

 
КОНСПЕКТ 

 
Өйрәнелә торган текстның кыскача язмасы дигән сүз. 

Уку материалындагы, теге яки бу әсәрдәге, хезмәттәге төп 

фикерен истә калдыру максатыннан укучыларны конспект төзергә 

өйрәтергә кирәк. Конспект төзегәндә түбәндәгеләр истә тотыла: 
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әсәр авторының фамилиясе, әсәрнең исеме, аның кайда, кайчан 

язылуы күрсәтелә; әсәрне кабат укыганнан һәм текстның төп 

эчтәлегеннән соң гына конспектлауга керешелә; башта конспект-

ның планы төзелә; текстны тулыландыру, таныш булмаган сүзләр-

нең мәгънәсен язу өчен дәфтәр читләрендә буш урын калдырыла; 

конспекттагы һәр сүзнең, сүз тезмәсенең зур әһәмияткә ия булуы 

истә тотыла; төп фикерләрне дәфтәргә үз сүзләрең белән теркәргә 

мөмкин (бу исә текстны яхшырак аңларга ярдәм итә); иң әһәмиятле 

фикерне белдерүче сүзләрнең, җөмләләрнең астына сызыла 

(сүзләрне кыскартып, шартлы билгеләр кулланып язарга өйрәнергә 

кирәк); төп чыганак буенча төзелгән сорауларга башка чыганак-

лардан алынган өстәмә җаваплар дәфтәр читендә калдырылган буш 

урынга языла. 

Шунда ук үз фикереңне дә теркәп барырга мөмкин. 

Тексттан күчерелгән өзекләр куштырнаклар эченә алына, аның 

кайсы чыганактан, ничәнче битеннән алынуы күрсәтелә. 

 

КУЛЬТУРА ТӘРБИЯСЕ 

 

Культура тәрбиясе аңлы рәвештә оештырылып, билгеле бер 

план белән, дөрес алымнар кулланып алып барылганда һәм тиешле 

контроль булганда гына яхшы нәтиҗә бирә. Балага культура 

тәрбиясе бирү әкиятләр сөйләүдән, укудан башлана. Сөйләү яки уку 

өчен әкиятне сайлый белүнең әһәмияте зур. Пәриләр, җен, бичура, 

убырлы карчык, шүрәле, су анасы, су кызлары турындагы әкият-

ләрне зуррак яшьтәгеләргә төрле хорафатларга ышанмый башлагач 

сөйләргә мөмкин. 

Кечкенә балалар өчен иң кулае — хайваннар турындагы 

әкиятләр. Бала үсә төшкәч, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрне 

чагылдырган әкиятләргә дә күчәргә кирәк. 

Баланың хыялын үстерүдә, тормыш турындагы фикерләвен 

киңәйтүдә төрле рәсемнәр карауның әһәмияте зур. Моның өчен 

балалар журналларында басылган картина яки гравюраларның 

төсле репродукцияләреннән яки фоторәсемнәрдән файдаланырга 

кирәк. Балаларга күрсәтү өчен рәсемнәрне теләсә нинди журналдан, 

әйтик, «Ялкын», «Салават күпере» һәм башка басмалардан табып 

була. 
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Культура тәрбиясе бирүдә балаларны кинотеатрларга алып 

баруның мөһим чара икәнен онытмыйк. Гәзит, китап уку, театрга, 

кинога һәм күргәзмәләргә йөрү мөһим тәрбия чарасы булып тора. 

Шулай да ата-аналар, педагоглар баланың нинди фильмнар кара-

вына игътибар итәргә һәм юнәлеш бирергә тиешләр. Баланың бик 

еш кино каравы пассив күңел ачуга гадәтләндерә, ул аңа тәэсир 

итми, вакытны бушка уздыруга кайтып кала. 

Һәр шәһәрдә диярлек нинди дә булса музей яки галерея бар. 

Кайбер шәһәрдә музейлар бик күп, ләкин, кызганычка каршы, ата-

аналар да, педагоглар да аларга бик сирәк йөриләр, еш кына аның 

мөһим тәрбия чарасы булуын оныталар. Ләкин музейда булуның да, 

югарыда әйтелгәнчә, өстән генә карап чыгуга әйләнеп калмавына 

игътибар итәргә кирәк. Чөнки музейлардагы экспонатларны бер 

баруда гына танып, өйрәнеп бетерү мөмкин түгел. 

Балаларны культура тәрбиясе чараларына тартканда аларның 

фикер алышуда катнашуларына ирешү дә бик мөһим. 

Шуна игътибар итик: культура тәрбиясе бирү чарасы күңел 

ачу, вакытны бушка уздыру белән генә чикләнмәсен. Аны мавык-

тыргыч, тәрбияви яктан зур әһәмияткә ия булырлык итеп оешты-

рырга кирәк. Мондый чаралар баланың сәяси активлыгын үстерүгә 

дә ярдәм итәргә тиеш. 

 

КЫЕН ҮСМЕРЛӘР 

 
Гаиләдә баланың үз-үзен тотышына, аның карашлары форма-

лашуга, гомумән, аңа тәрбия бирү эшенә игътибар итмәү нәтиҗә-

сендә ул тора-бара «кыен бала»га әверелә. Моның сәбәпләре 

күптөрле. Хәзер шуларның кайберләренә тукталып үтик. Менә 

алар: 

 гаиләдә балаларга таләпчәнлек күрсәтмәү, үз-үзеңне тоту 

кагыйдәләрен дөрес билгеләмәү; 

 гаиләдә төгәл режим булмау, балаларны файдалы эш белән 

шөгыльләнүгә тартмау. Гаиләдә бәйрәм атмосферасы гына хөкем 

сөрү; 

 гаиләдә әти кешенең булмавы; 

 тәрбия чараларын билгеләгәндә олыларның уртак бер 

фикергә килә алмавы; 
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 ата-ананың үз-үзен ямьсез тотуы, яхшы үрнәк күрсәтә ал-

мавы; 

 баланың «үз гаиләсе дөньясына» гына бикләнеп яшәве; 

 ата-аналар игътибары балаларның кимчелекләрен генә кү-

рүгә юнәлтелгән булуы. 

Кыен үсмерләрдә мин-минлек аеруча көчле була. Шуңа күрә 

дә, бәлки, алар кыеннардыр. Гадәттә, аларга нормаль балалар да 

иярә. Бертөрле балалар әти-әниләренең рәхимсезлеге, ваемсызлыгы 

аркасында усалланалар. Андыйларның күңелен җылы сүз белән 

«эретергә» кирәк. Кайберләрен ата-аналар, артык иркәләп, үзләре 

үк бозалар. 

Үсмерләр, гадәттә, олыларның яклавыннан һәм кайгыртучан-

лыгыннан котылырга омтыла. Әгәр инде ата-аналар алар белән 

уртак тел тапмаса, ул чакта үсмерләр өйдән бөтенләй читләшә. 

Балаларның эчке дөньясын үстерү һәм тәрбияләү — бик 

четерекле һәм катлаулы эш. Билгеле, аларга үз карашларыңны 

көчләп тагарга ярамый. Дусларча сөйләшүләр юлы белән ва-

кытында бергәләп дөрес фикергә килергә тырышырга, шул ук 

вакытта ышандырырлык итеп сөйли белергә дә кирәк. Чөнки сүз, 

ничек әйтелүенә карап, кешене дәвалый да, чиргә дә сала ала. 

Киңәш бирү ансат, ә менә үтәве бик җиңел түгел. 

Малайларны чын ир итеп аталар тәрбияләргә тиеш. Аларда 
ирләргә хас булган сыйфатлар (кыюлык, тәвәккәллек, батырлык, 

түземлелек, хатын-кызларны ихтирам итә белү, ярдәмчеллек һ. б.) 

булдырырга кирәк. 

Кыскасы, кыен үсмерләр мәсьәләсен ата-аналар, педагоглар 

игътибар үзәгендә тотарга, бу мәсьәләне хәл итү өчен алар тәрбия 
эшенә комплекслы карарга, шул юнәлештә даими эш алып барырга, 

ягъни иҗади эш итәргә тиешләр. 

 

КЫЮЛЫК ТӘРБИЯЛӘҮ 

 
Шәхеснең кыенлыкларны җиңә белүе, батырлык, тәвәккәллек 

күрсәтүе кыюлык дип атала. Искелеккә каршы көрәшү, яңалыкны 

яклап чыгу — шулай ук кыюлык. 
Яшьләр, яшүсмерләр кыю булабыз дип кайвакытта артык 

масаеп та китәләр. Монысы әйбәт түгел. Шуңа күрә балаларга чын 
кыюлыкның уйлап эш итүгә нигезләнгән булуын аңлатырга кирәк. 
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Кызу килгән машина алдыннан йөгереп чыгу ул һич тә кыюлык 
түгел. Нигә, дуамалланып, үз-үзеңне куркыныч хәлләргә куярга? 
Әгәр дә ки яшь егет яки яшь кыз суга батып баручыны коткарырга 
ташланса, иптәшенең кимчелекләрен тәнкыйть итсә, бу, әлбәттә, 
чын кыюлык булып санала. Кыюлыкны тәрбияләү өчен бик яшьли 
үк балаларны караңгыда ялгыз калудан яки яшен яшьнәү, күк 
күкрәү кебек күренешләрдән курыкмаска күнектерергә кирәк. 

Спортның бөтен төрләре: суга сикерү, кроссларда катнашу, 
снарядларда күнегүләр ясау, трамплиннан сикерү, чаңгыда текә 
таудан төшү, хоккей, көрәш, бокс, велосипедта йөрү кыюлык тәр-
бияләргә ярдәм итә. Яшь кеше кыю булырга тиеш. 

 
КӨЙСЕЗЛЕК 

 
Балаларның холыксызлыгы, үҗәтлек күрсәтүе, үзсүзлелеге, 

ягъни бер сәбәпсез, кирәксә-кирәкмәсә дә нидер таләп итүләре, 
өлкәннәргә каршы төшүе, нигезсез теләк белдерүләре балаларның 
көйсезләнүе дип атала. 

Көйсезләнү, кирелек, үзсүзлелек еш кына баланың яшь үзенчә-
легенә бәйле, мәктәпкәчә яшьтәге һәм башлангыч сыйныфта укучы 
балаларның нерв системасы какшаган яки ныгып җитмәгән була. 

Бала, әлбәттә, бер сәбәпсез генә көйсезләнми. Кайвакытта ул 
бик нык арый, аның йокысы килә яки авырый. Шуннан соң бала 
көйсезләнә башлый. Мондый очракларда балага ял итү яки табиб 
ярдәме кирәк. 

Көйсезләнүнең төп сәбәбе — дөрес тәрбия бирмәү. Моны гади 
бер мисалда карап үтәргә мөмкин. Бала әнисеннән тыныч кына со-
рый: «Әни, уенчыкны бир әле, уйнарга чыгыймчы». Бу үтенечкә 
әнисе, үз эшеннән аерылмыйча, салкын гына җавап бирә. Бала күп-
ме генә сораса да һаман бер үк җавапны ала. Шуннан соң ул кычкы-
ра, сикерә, тыпырчына, йодрыгы белән суккаларга тотына. Ә ана 
кеше баланың мондый хәлен күреп, куркуга кала: «Ул бигрәк 
нервлы», — ди. Яки анага бала бик кызганыч булып тоела. Ул: 
«Бигрәк күңеле төште, үпкәләде», — дип уйлый. «Нәрсә уйларлар 
инде алар бу тавышны ишетеп», — дип, әни кеше күршеләреннән 
ояла башлый. Шул сәбәпле ул: «Ярый, ал уенчыкны, тик тавыш-
ланма», — ди. Яки «Ярый, синеңчә булсын, уйнарга чык», — дип 
«котылмакчы» була. Бала көйсезләнеп анасын җиңеп булуын сизеп 
ала. 
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Мондый очракта ата-аналарга ни эшләргә соң? Бу очракта нык 

торырга, түземле булырга, иң яхшысы баланың сораганын тыныч 

кына үтәргә, тыңларга яки сораганын үти алмавының сәбәбен аңла-

тырга кирәк. Гаиләдәге үзара яхшы мөнәсәбәтләр, ата-ананың дөрес 

таләпләре баланың көйсезләнүенә урын калдырмый. 

 

КҮЗӘТҮЧӘНЛЕК ТӘРБИЯЛӘҮ 

 

Кешедә тормыштагы хәлләрне, күренешләрне һәм фактларны, 

аларның үзенчәлекләрен күрә, сиземли алу сәләте күзәтүчәнлек дип 

атала. Күзәтүчәнлек — бар кешегә дә хас сыйфат. Бу сәләткә ия 

кеше нык характерлы була. Күзәтүчәнлек кешегә уй-фикерен, 

хисләр дөньясын баетырга, төрле әйберләрнең үзара бәйләнешен, 

табигатьнең гүзәллеген, үзенчәлекләрне күрергә мөмкинлек бирә. 

Күзәтүчәнлек сәләте балаларда бик кечкенәдән үк барлыкка 

килә. Бала дөньяга килгәч, бар нәрсәне үзенчә күздән кичерә 

башлый. Һәр көн аның өчен яңа ачыш алып килә. Ул әйберләрнең 

үзлекләрен белергә тели. Монда аңа өлкәннәр ярдәмгә килә. 

Балаларның игътибарын үсемлекләр, хайваннар дөньясы, аларның 

үз-үзләрен тотышлары, гадәтләре җәлеп итә. Күзәтүчәнлек әйбер-

ләрне аера белергә, күрергә, чагыштырырга, үзенчә нәтиҗәләр ясар-

га өйрәтә. Мәсәлән, ул яз җиткәч сыерчыклар киләсен, көндез 

чәчәкләрнең башлары кояшка борылуын, ә төнлә «йоклавын» үз 

күзәтүе нәтиҗәсендә белә. 

Мәктәптә укый башлагач, баланың бу сәләте тагын да үсә, 

белемнәрне ныграк үзләштерә, фикерләү куәтен үстерә. Мәсәлән, 

табигать фәннәрен китаптан укып кына тирән үзләштерү һич мөм-

кин түгел. Табигать белән аралашу һәм даими рәвештә күзәтүләр 

алып бару нәтиҗәсендә генә ныклы белемгә ия булырга, баланың 

аң үсешен тагын да камилләштерергә мөмкин. 

 

КҮНЕКМӘЛӘР 

 

Күнекмәләр көндәлек тормыш эшчәнлегендә барлыкка килә. 

Бала урын-җирен җыештырырга, физик күнегүләр ясарга, юынырга, 

киенергә һ. б. гамәлләр өйрәнә. Ул спорт белән шөгыльләнү, йөге-

рү, сикерү, чаңгыда шуу, велосипедта йөрү күнекмәләрен үзләш-

терә. 
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Иптәшләре һәм өлкәннәр белән яраткан әйберләрен, уен-

чыкларын уртаклашуы, игътибарлы, ягымлы һәм кайгыртучан 

булуы аның әхлак күнекмәләренә ия була баруын күрсәтә. 

Өйдә һәм балалар бакчасында ук баланы санарга, шигырь сөй-

ләргә, укырга, язарга, рәсем ясарга күнектерә башлыйлар. 

Андый күнекмәләр ихтыяҗга әйләнә, гадәткә кереп китә. Бала-
ларда күнекмәләр булдыру — көндәлек мөһим бурычларның берсе. 

 

KYП БАЛАЛЫ ГАИЛӘДӘ ТӘРБИЯ 

 
Мондый гаилә үзе бер коллектив. Анда балаларда кечкенәдән 

үк күмәк эшләргә һәм дуслык хисләре тәрбияләргә бөтен шартлар 

бар. Балалар бер-берсе турында кайгыртырга, үзара ярдәмләшүгә 

гадәтләнәләр, шатлыкларын һәм кайгыларын уртаклашалар. Абый-

лары һәм апалары белән көндәлек аралашу кечерәк балаларга алар-
ның тәҗрибәләрен үзләштерергә ярдәм итә. Ата-ананың барлык 

балаларга да тигез каравы балаларның дөрес тәрбияләнүләрен 

тәэмин итә. Боларның барысына да ата-аналар яхшы үрнәк күрсәт-

кәндә, гаиләдә дөрес көн тәртибе төзелгәндә, көнкүреш хезмәте һәм 
ял дөрес оештырылганда гына ирешергә була. 



Педагогика: аңлатмалы сүзлек 

~ 77 ~ 
 

 

 
 
 

 

 
 

ЛИЦЕЙ 

 
Гомуми урта белем бирү учреждениеләренең бер төре. Россия-

дә XIX гасырда танылган берничә (Царскосельский, Демидовский, 
Ришельевский һ. б.) лицей эшли. Аларда дворян (морза) балалары 
дәүләт чиновниклары булу өчен укыйлар. 

1990 елдан башлап, Татарстанда кайбер фәннәрне аерым 
профиль буенча тирәнрәк өйрәнүне күздә тотып, гомуми урта белем 
мәктәпләренә лицей исеме бирелде. Кагыйдә буларак, лицейлар 
нинди дә булса бер югары уку йорты каршында төзелә. Аларда 
төрле фәннәрне шушы югары уку йорты укытучылары укыта.  

Лицейларда укучылар алдына үзләренең булачак профес-

сияләрен тирән үзләштерү һәм белем алуларын югары яки урта 

профессиональ уку йортында дәвам итү максаты куела. 

Л 
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МАКТАУ КӘГАЗЕ 

 

Кешегә эштә, спортта һәм башка гамәлләрендә ирешкән уңыш-

ларын зурлап, хөрмәт итеп бирелә торган рәсми язма таныклык. 

Бишенче сыйныфтан башлап бик яхшы билгеләренә генә укучы 

балага укудагы өлгереше һәм үрнәк тәртибе өчен мактау кәгазе 

бирелә. 

Мактау кәгазе һәр елны мәктәптә чыгарылыш кичәсендә яки 

җыелышта укучылар, ата-аналар һәм шефлык итүче оешма вәкил-

ләре катнашында тапшырыла. 

Мактау кәгазе белән мәктәпнең җәмәгать эшләрендә актив 

катнашкан, физкультура-спорт ярышларында алдынгы урыннарны 

яулаган балалар бүләкләнә. Гаиләдә мактау кәгазенә хөрмәт күр-

сәтү, аның әһәмиятенә басым ясау балада яңадан-яңа уңышларга 

ирешү омтылышы уята. 

 

МЕЩАНЛЫК 

 
Революциягә кадәр Россиядә сәүдәгәр-һөнәрчеләрне, вак хез-

мәткәрләрне мещаннар дип атаганнар. Ә соңрак дәвердә яшәү-

ләренең төп максаты шәхси мәнфәгатькә генә корылган, үз файда-

ларын гына кайгыртучыларны мещаннар дип атый башлаганнар. 

Татарча ул тар карашлы кеше дигән төшенчәгә туры килә. 

Мещан кеше бар нәрсәгә дә бер генә караштан чыгып бәя бирә: 

файдалымы ул аңа, файдасызмы? Ул һәр яңалыкка каршы, чөнки 

ул — үзенә кагылмаган бөтен нәрсәләргә дә битараф караучы 

шәхес. Мещан, гадәттә, сәяси белемле булырга тырыша. Ул кайчан 

һәм кайда нәрсә сөйләргә кирәклеген бик яхшы белә. Ләкин аның 

иң төп максаты шул ук: шәхси файда. Ул бөтен уен, фикерен, ты-
рышлыгын шул максатка юнәлтә. Мещан шәхси уңышны бары тик 

матди байлык туплауда, яхшы хезмәт урыны һәм карьера булды-

руда, җан тынычлыгында гына күрә. 

М 
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Аны характерлаучы икенче сыйфат — кешегә тышкы кыяфә-

тенә карап кына бәя бирү. Ул теге яки бу кеше белән дуслашканда 

да беренче нәүбәттә файдалы булуын күздә тота. Мещан киемгә 

карап каршы ала, киемгә карап озата, бәя бирә. 

Башка кешеләрнең бәхетле булуын, аңа битараф карауларын 

ул үзен кимсетү дип уйлый. 

Мәктәптә укучылар һәм укытучылар коллективы мещанлыкка 

каршы көрәш алып барырга тиешләр. 

 

МИЛИЦИЯНЕҢ БАЛАЛАР БҮЛЕГЕ 

 

Шәһәр һәм район милиция бүлекләрендә, гадәттә, балалар 

инспекциясе була. Аны милициянең балалар бүлмәсе дип атыйлар. 

Бу инспекция вак җинаять эшләгән, тыелган уеннар уйнаган, юлдан 

язган балигъ булмаган балалар һәм яшүсмерләр белән шөгыльләнә. 

Монда гаиләдәге тәртипсез балалардан зарланып килүчеләрне дә 

очратасың. 

Балалар инспекциясендә эшләүчеләр үз төбәкләрендә бала-

ларга гаиләдә яшәү өчен кирәкле шартлар тудырылуын күзәтәләр, 

ата-ана хокукыннан мәхрүм ителгән ата-аналардан балаларны 

вакытында аерып алырга, ятим, үксез балаларны балалар йорт-

ларына һәм башка балалар учреждениеләренә, мәктәптән киткән 

яшүсмерләрне эшкә урнаштырырга ярдәм итәләр. 

Инспекторлар үз эшләрендә мәктәп җитәкчелегенә, җәмәгать-

челек оешмаларына таяна. Энтузиастлар һәм киң профильле һөнәр 

ияләре (алар арасында пенсионерлар күп) милициянең балалар 

инспекциясе хезмәткәрләренә даими булышлык күрсәтәләр. Алар 

тәртипсез гаиләдәге балаларны кызыклы эшләргә тарталар, ата-

аналарына йогынты ясыйлар, балага дөрес тәрбия бирү эшендә 

якыннан катнашырга тырышалар. 

 

МОРАЛЬ УКУ 

 

Балаларны бертуктаусыз өйрәтү, аларга үгет-нәсыйхәт биреп 

тору мораль уку дип телгә кергән. Мораль уку — файдасыз, 

нәтиҗәсез, хәтта зарарлы, кагыйдә буларак, ачуны китерә, бәгырьгә 

тия торган кирәксез бер шөгыль. 
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А. С. Макаренко мораль уку белән мавыгуны тәрбиянең иң тү-

бән алымы дип атый. Ул күп очракта тискәре нәтиҗәләргә китерә. 
Әйтик, бала әнисенең өйдә дә, эшендә дә бөтен көчен куеп эшләвен, 

ә әтисенең аңа булышу турында уйлап та карамавын күреп торса, 

әти кешенең балага әнисенә булышырга кирәклеген аңлатырга ма-

ташуыннан мәгънә юк. Әгәр дә гаиләдә дуслык, үзара ярдәм итешү 

хөкем сөрсә, берәү дә кул кушырып утырмаса, бала кечкенәдән үк 
бергәләп эшләүнең кешеләргә шатлык китерүен күреп үсә. Мораль 

уку урынына шаяртулы кисәтү һәм тормыштан көлкеле мисаллар 

китереп сөйләшүнең файдасы күбрәк була. 
 

МӘДРӘСӘ 
 

Мөселманнарның мәчет каршындагы уку йорты. Мондый уку 

йортлары VII-VIII гасырларда гарәпләрдә, X гасырда Урта Азиядә, 

Идел буенда, Кавказда барлыкка килгәннәр. Аларда мәчетләр өчен 

имамнар һәм казыйлар, мәктәпләр өчен хәлфәләр һәм мөдәррисләр 

әзерләнгән. Мәдрәсә программасына Коръәнне үзләштерү һәм ят-
лау, аның тәфсирен, хәдисләрне һәм гарәп телен өйрәнү кертелгән. 

XVIII-XIX гасырларда Казан губернасында күп мәчетләр 

янында мәктәпләр һәм мәдрәсәләр ачыла. Аларда гарәп алфавиты 

нигезендә татар телендә укырга һәм язарга өйрәтәләр. Шуңа күрә 
татарлар арасында укый-яза белүче кешеләр саны башка халык-

ларга караганда күбрәк була. 

Соңга таба күп мәдрәсәләрдә дөньяви фәннәрне өйрәнүгә игъ-

тибар арта. Мәсәлән, Казандагы «Мөхәммәдия» мәдрәсәсендә фар-

сы, төрки телләре, тарих, география, физика, химия, математика, 

физиология, гигиена, психология, педагогика кебек фәннәр укыты-

ла башлый. Мәдрәсәләрдә бирелгән белем гимназиядәге белем дә-

рәҗәсенә тиңләшә. Кайберләрендә ул югарырак та була. Күп кенә 

атаклы әдипләребез һәм галимнәребез шушы «Мөхәммәдия» мәдрә-

сәсендә белем алган. Арча якларында Кышгар, Әгерҗе якларында 

Иж Буби мәдрәсәсе дә үзенең прогрессив эшчәнлеге белән таныл-

ган. Уфада «Галия», «Хәсәния», Оренбургта «Хөсәения» мәдрәсә-

ләре мәгърифәт тарихына лаеклы өлеш керткән. Советлар дәверен-

дә мәдрәсәләр ябылалар. Бары тик соңгы елларда алар яңадан ачыла 

башладылар. Мәдрәсәләр тарихы бай. Моны аерым мисалларда 

ачык күрергә мөмкин. Мәсәлән, Казан шәһәрендә борын-борыннан 
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ук бик күп мәдрәсәләр эшләп килә. Соңрак оешкан кайбер 

мәдрәсәләр рәтендә түбәндәгеләрне күрсәтергә мөмкин: 

Байморад хәзрәт мәдрәсәсе — Байморад бине Мөхәррәм әл-

Казани әл-Мәңгәри — чорының танылган галиме, гарәп теле буенча 

грамматика төзегән кеше. 

«Госмания» — җитәкчесе Гариф хәзрәт. Бу уку йорты хәзерге 

Үзәк колхоз базары янындагы бинада урнашкан булган. Яңалыкка 

омтылган күп кенә шәкертләр мөгаллим Шәрифулла Әхмәровтан 

рус теле өйрәнгәннәр. 

«Мәрҗания» — атаклы галим, энциклопедист Шиһабетдин 

Мәрҗани (1818-1889) тарафыннан оештырыла. 

«Мөхәммәдия» — 1883 елда Казан мулласы, дин галиме, имам 

Галимҗан Мөхәммәтҗан улы Галиев тарафыннан яңача укыту 

нияте белән оештырылган мәдрәсә. 

«Касыймия» — XIX йөзнең икенче яртысында ачылган, үз 

чорында зур мәдрәсәләрдән саналган. Башта Галләм хәзрәт, аннары 

мөдәррис Мөхәммәткасыйм Салихи (1871-1954) исеме белән йөр-

телгән. Кабан күле буенда хәзерге Комсомольская урамы, 28 нче 

йортта урнашкан булган. 

«Әмирхания» — оештыручы Хөсәен Әмирхан. Бу шәхес — 

Казандагы милли, мәдәни һәм дини хәрәкәткә зур йогынты ясаган 

мулла, күренекле татар язучысы Фатих Әмирханның әтисе. 

«Ант» мәктәбе — мөгаллимә Фатиха Габделвәли кызы Аитова 

(1866-1942) тарафыннан кызлар өчен оештырылган уку йорты. 

«Ләбибә» мәктәбе — мөгаллимә Ләбибә Кади кызы Хөсәения 

(1880-1920) башлангычы белән 1904 елдан 1918 елга кадәр эшләп 

килгән мәктәп. 

Әминә Фәезханованың кызлар өчен мәктәбе — 1909-1912 

елларда күренекле татар мәгърифәтчесе Хөсәен Фәезхановның 

кызы оештырган мәктәп. 

Оренбургтагы «Хөсәения» мәдрәсәсен 1889 елда мәшһүр 

бертуган байлар Хөсәеновлар салдырганнар һәм тәэмин итеп тор-

ганнар. Биредә бик күп алдынгы фикер ияләре белем алып чыккан. 

«Багъбостания» кызлар мәктәбе. Оештыручысы Багъбостан 

Вильдан кызы Мөэминова (1884-1968). Мөгаллимә, журналист, 
күпсанлы дәреслекләр авторы. 

«Вәлия» — бай Вәли Хөсәенов мәдрәсәсе. Анда Г. Ибраһимов 

укыган. 
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Троицкийдагы, Уфадагы атаклы мәдрәсәләр хакында бик 

матур истәлек-хатирәләр сакланган. 

 

«МӘГАРИФ» НӘШРИЯТЫ 

 

Ул — татар мәктәпләре өчен дәреслекләр, уку ярдәмлекләре 

басып чыгаручы төп нәшрият. 

«Мәгариф» нәшриятының тарихы бик бай. Ул татар җәмәгать-

челегенең революцион-милли күтәрелеше чорында — 1906 елда 

мәгърифәт хасияте өчен типография рәвешендә китаплар чыгара 

башлый. Октябрь борылышына кадәр Казанда гына түгел, ә бөтен 

татар дөньясында иң зур нәшриятларның берсе булып таныла. Тик 

гражданнар сугышы, хосусый типографияләрне һәм нәшриятларны 

ябу башлангач, 1919 елда ул да шул язмышка тарый, аның җиһаз-

лары дәүләт типографиясе оештыру өчен берләштерелә. 

Совет дәверендә милли мәгариф ихтыяҗын үтәү Татарстан 

китап нәшриятына йөкләнә. Моның өчен нәшриятта укыту-пе-

дагогика китаплары редакциясе оештырыла. Ләкин күп миллионлы 

татар халкының киң колачлы мәгърифәте өчен кирәкле китаплар 

белән җитәрлек кадәр тәэмин итүне бу редакция көче белән генә 

хәл итеп булмый, әлбәттә. Илдә милли-сәяси-икътисади яңарышлар 

башлангач, «Мәгариф» нәшриятын кабат тергезү мәсьәләсе алга 

килеп баса. Ниһаять, 1991 елда Татарстан Республикасы хөкүмәте 

шул турыда карар кабул итә. 

«Мәгариф» нәшрияты яңа беренче биш елында ук Татарстанда 

милли китаплар чыгаручы иң зур үзәкләрнең берсе булып әверелде. 

Ул татар мәктәпләре, гимназияләр, колледжлар, лицейлар һәм 

башка уку йортлары өчен дәреслекләр һәм методик әдәбият, 

балалар бакчалары өчен кулланмалар, татар һәм рус телләрендә 

сүзлек-белешмәләр, балалар һәм үсмерләр өчен махсус серияләп 

әдәби китаплар әзерләп чыгара. Соңгы елларда югары уку йортлары 

өчен татарча дәреслекләр чыгаруда да беренче адымнар ясалды. 

«Мәгариф» нәшрияты Татарстан Республикасы Конституциясе 

нигезендә татар телен дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрүне тормышка 

ашыруда хак эшләре белән турыдан-туры катнаша. 
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МӘКАЛЬ ҺӘМ ӘЙТЕМНӘР 

 

Мәкаль һәм әйтемнәрдә ана телебезнең матурлыгы һәм камил-
леге, төгәллеге һәм байлыгы гәүдәләнә. Халык үзе болай ди: «Әй-

тем — сүзнең бизәге, мәкаль — сүзнең җилеге». Мәкальләр, әйтем-

нәр кешедә фикерләү сәләтен, зиһенен үстерә, акылын, тапкыр-

лыгын тирәнәйтә, телгә мәхәббәт тәрбияли. Мәкальләр күбрәк 

өлкәннәр авызыннан ишетелсәләр дә, алар балалар һәм яшьләр 
зиһененә тиз барып җитәләр. Балалар да үз сөйләмнәрендә олылар 

кебек мәкальләр кыстырып җибәрергә яраталар. Алар ярдәмендә 

сөйләмгә ямь, куәт бирелә, сөйләмнең матурлыгы, җәлеп 

итүчәнлеге һәм ышандыручанлыгы арта, сөйләмнең тирән мәгънә-
лелеге һәм төгәллеге көчәя. Балалар мәкальләрне, әйтемнәрне 

яратып отып алалар. 

Тәрбия эшендә кулланырга кирәкле мәкальләр, әйтемнәрнең 

кайберләрен мисал итеп китерәбез. 

 
Иң татлы тел — туган тел, анам сөйләп торган тел. 
Иле барның теле бар. 
Уку кешене күзле итә. 
Бәхетеңне юлдан эзләмә, белемнән эзлә. 
Укымыйча гыйлем юк, гыйлемсез көнең юк. 
Укыган ил төзәр, укымаган ил бозар. 
Надан кешенең өйрәнәсе килмәс, өйрәтәсе килер. 
Әдәпле кеше солтан, әдәпсезнең бите олтан. 
Акыллы сүзен «мин» дип башламый. 
Буй белән түгел, уй белән. 

Мактану хур итә, тыйнаклыкка ни җитә. 
Эшлексез кеше мактанчык булыр. 
Үзеңне үзең мактама, кеше сине мактасын. 
Яхшы төзеп куаныр, яман бозып куаныр. 
Энә урласаң, дөя урларсың. 
Аз сөйлә — күп тыңла. 
Акыллы сүз алтыннан кыйбат. 
Иләктә су тормас, такылдыкта сүз тормас. 
Кеше артында сөйләмә, алдында сөйлә. 

Күп бел, аз сөйлә. 
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Сүзең булсын аңларлык, өзелсә дә ялгарлык. 
Тел күрке — сүз. 

Яхшы сүз өй салдыра, яман сүз өй туздыра. 

 

МӘКТӘП ДИРЕКТОРЫ 

 

Башлангыч, тугызъеллык һәм урта мәктәпләрдә барлык укыту-

тәрбия һәм административ хуҗалык эшләре белән җитәкчелек 

итүче кеше. Аның төп бурычы — укыту-тәрбия эшен югары 

сыйфатлы итеп оештыруны тәэмин итү. Ул үзенең урынбасарлары 

белән бергә укыту планының һәм программаларының үтәлешен, 

дәресләрнең сыйфатын тикшерә, укытучыларның укыту-тәрбия 

эшләренә юнәлеш бирә һәм аларга осталыкларын күтәрүдә ярдәм 

итә. Укыту һәм тәрбиянең иң мөһим мәсьәләләре директор 

җитәкчелегендәге укытучылар киңәшмәсе утырышларында карала. 

Директор мәктәп, гаилә һәм җәмәгатьчелек арасында тыгыз 

элемтә урнаштыра. Укытучыларның һәм сыйныф җитәкчеләренең 

ярдәме белән ул балаларның гаиләдә яшәү шартларын өйрәнә, ата-

аналар арасында педагогик пропаганда эшләре оештыра. Ул ата-

аналар комитеты эшендә катнаша һәм ата-аналар комитеты 

утырышларында мәктәп эшләре, һәр гаиләдә бала тәрбияләү 

мәсьәләләре хакында чыгыш ясый. Директор бигрәк тә балаларга 

дөрес тәрбия бирергә кирәкле шартлар булмаган гаиләләргә аеруча 

игътибар итә. Бу гаиләләрне тикшергәндә һәм ярдәм күрсәткәндә ул 

ата-аналар җәмәгатьчелегенә таяна. 

 

МӘКТӘПКӘ КАБУЛ ИТҮ 

 

Безнең илдә уку яшенә җиткән һәр бала мәктәптә укый. 

Беренче сыйныфка 1 сентябрьгә кадәр җиде яше тулган балалар ка-

бул ителә. Ата-аналар баланың яше, сәламәтлеге турында белешмә 

һәм директор исеменә гариза бирәләр. Мәктәпкә кабул итү 1 июнь-

нән 25 августка кадәр дәвам итә. 

Уку елы башланыр алдыннан ата-аналар җыелышы үткәрелә. 

Монда алар мәктәпнең гаилә алдына куелган таләпләре белән 
танышалар. 

1 сентябрь илебезнең барлык төбәкләрендә дә Белем бәйрәме 
буларак билгеләп үтелә. Бу көнне балалар мәктәпләргә ашыгалар. 
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Алар арасында I сыйныф укучыларын шундук танып аласың: аның 
кыяфәте тантаналы, кулындагы чәчәк бәйләмен ул аеруча бер сак-
лык белән тотып бара. Тантаналы линейкада I сыйныф укучыларын 
мәктәп директоры котлый. Менә беренче кыңгырау шалтырый, һәм 
меңнәрчә балалар парта арасына кереп утыра. 

Баланың мәктәптә укый башлавы — аның үзе һәм гаилә өчен 
бик тә шатлыклы, дулкынландыргыч вакыйга. Шушы җаваплы 
баскычта бала гамьсез бер сабыйдан укучыга әйләнә, аның 
олыларныкы кебек үк мөһим эшләре барлыкка килә. Хәзер инде аңа 
һәр көн 3-4 сәгать мәктәптә укып кайтырга һәм өйдә тырышып 
дәрес әзерләргә туры килә. Башлангыч мәктәпне тәмамлагач, бала 
V сыйныфка күчерелә. Мәктәпкә кабул ителү I сыйныф балалары 
өчен яңа тормыш башлау булып тора. 

 
МӘКТӘПТӘ АТА-АНАЛАР КОМИТЕТЫ 

 
Урта мәктәп уставы нигезендә, укучыларның ата-аналары 

белән тыгыз һәм даими элемтәдә тору максатыннан чыгып, 
мәктәптә ата-аналарның гомуми җыелышында ата-аналар комитеты 
сайлана. Әлеге комитет ата-аналарны мәктәп тормышында актив 
катнашырга чакыра, укыту-тәрбия эшенә, укучыларның үз-үзләренә 
хезмәт күрсәтүләренә, шулай ук аларның җәмгыятькә файдалы 
эшчәнлекләрен, сыйныфтан тыш эшләрен оештыруга, халык 
арасында укыту-тәрбия, аңлату эшләре алып баруга, мәктәпнең 
хуҗалык һәм матди, уку базасын ныгытуга булыша. 

Ата-аналар комитеты мәктәп белән тыгыз бәйләнештә тора. 
Ата-аналар комитеты рәисе педагогик киңәшмә әгъзасы булып 
санала. Комитет хуҗалык эшләрендә, җиһазларын төзәтү, мәктәп 
яны хезмәт-тәҗрибә мәйданы һәм табигать почмагы булдыруда 
актив катнаша. Комитет әгъзалары укучыларның гаиләләрендә 
булалар, аларның тормыш һәм яшәү шартлары белән танышалар, 
матди ярдәмгә мохтаҗ балаларны ачыклыйлар. Кайбер ата-аналар 
вазифасын үтәмәүче гаилә әгъзаларының эш урыннарына баралар, 
бала тәрбияләүгә кагылышлы лекцияләр укуда, ата-аналар 
университеты оештыруда башлап йөриләр. 

Мәктәп тормышында кайнап, аның хуҗалыгын һәм укыту-
тәрбия эшләре белән танышып, дәрестән һәм мәктәптән тыш 
эшләрдә актив катнашып, комитет әгъзалары үзләре дә укыту-
тәрбия өлкәсендәге белемнәрен даими баета баралар. 
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МӘКТӘПТӘ «АТА-АНАЛАР КӨНЕ» 

 
Мәктәп планы нигезендә билгеләнгән көннәрдә, гадәттә, айга 

бер тапкыр ата-аналарның укытучылар, сыйныф һәм мәктәп 
җитәкчеләре белән очрашуы уздырыла. 

Бу көнне ата-аналар мәктәп директорының эш планы, сыйныф, 
мәктәп, ата-аналар алдында торган мәсьәләләр, мәктәп лабора-
торияләре, һөнәрханәләре, кабинетлар белән танышалар, укытучы-
лар, хокук белгечләре, язучылар, табибларның чыгышларын 
тыңлыйлар. Алар бала тәрбияләүдә ата-аналарны борчыган күп 
сорауларга җавап бирәләр. Шуннан соң сыйныф җитәкчеләре һәм 
укытучылар белән һәр балага шәхсән якын килү, балаларның 
укулары, яллары турында сөйләшәләр. 

«Ата-аналар көне» мәктәп һәм гаилә арасындагы элемтәне 
ныгытырга, ата-аналарга үз бурычларын яхшырак аңларга ярдәм 
итә. 

 
МӘКТӘПКӘЧӘ ЯШЬТӘГЕ БАЛАЛАР ТӘРБИЯСЕ 

 
Бала дөньяга килгән көннән алып олылар ярдәменә бик нык 

мохтаҗ була. Ул үзен карый торган өлкәннәр ярдәмендә айлап, 
көнләп үсә, дөньяга яраклаша бара. Өч ай тулганда, бала әйбер-
ләрне таный башлый, үзенә таныш кешеләрне күргәндә шатлану 
билгеләре күрсәтә, елмая белә һәм төрле ым-тавышлар чыгара. 
Башын тота, кызыктыргыч әйберләргә тартыла, үрелә. 6-8 айлык 
вакытта инде кайбер җисем һәм төсләрне аера башлый. 

Баланың активлыгы хәрәкәтләрендә аермачык күренә. Бала-
ларга чиста, матур уенчыклар бирергә кирәк. Гадәти үсә торган 
бала 11-12 ай тулганда (аерым очракларда иртәрәк тә) үзе ешрак 
ишетә килгән һәм әйтү өчен җиңелрәк булган сүзләрне кабатлый 
башлый: тирә-юнендәге өлкәннәрнең турыдан-туры йогынтысы 
белән баланың теле ачыла. 

Бер яше тирәсендә бала тәпи йөри, тынгысызга әйләнә. Олы 
кешеләр аның хәрәкәтләренә комачауламаска, бәлки шул хәрәкәт-
ләренең үсешенә һәртөрле юллар белән булышлык итәргә тиешләр. 

Баланың уеннары төрлеләнә бара: тормышының икенче 
елында аны чагыштырмача катлаулы уеннар кызыксындыра баш-
лый. Мәсәлән, балалар шакмак белән уйнарга кызыгалар, аларны 
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билгеле тәртиптә тезәләр, өяләр. Балалар уйнаган чакта бер-берсе 
белән аралашу тәҗрибәсен үзләштерәләр, аларда әйберләрне күз-
аллау үсә, зиһенләүләре камилләшә, телләре ачыла бара. Бу вакытта 
инде бала бөтен-бөтен тезмәләр, кыска җөмләләр әйтә ала. 

Мәктәпкәчә яшьтәге бала өлкәннәр тарафыннан үзенә аеруча 
игътибар таләп итә. Бу вакытта тәрбиячеләрнең төп бурычы балага 
сәламәт үсү шартларын тудыруга кайтып кала. Сабый балаларны 
тәрбияләүдә аларның сәламәтлеген кайгырту, иң гади гигиена 
күнегүләрен сеңдерү, көр күңелле булулары өчен ярдәм итә торган 
шартлар тудыру хәлиткеч әһәмиятле. Бу чараларны тормышка 
ашыру өчен, барыннан да элек, ныклы һәм яхшы уйланган көн 
тәртибе кирәк. Йоклату, ашату, һавада йөртү өчен төгәл вакыт 
билгеләү баланың дөрес үсүенә ярдәм итә. Шуңа күрә яслеләрдә 
дөрес режим оештыруга бик нык әһәмият бирелә. 

Бала үсә торган тирәлектәге өлкәннәрнең үз-үзләрен тотыш-
лары баланың психик үсешенә бик зур йогынты ясый. Гаиләдәге 
татулык, тынычлык, тәрбиячеләрнең сизгер һәм ягымлы карашлары 
балада тыныч холык тәрбияләүгә ярдәм итә. Кычкырыну, балага 
карата тупас мөгамәлә булырга тиеш түгел. Вакытында баланың 
күңелен күтәрергә, кәефсез чагында игътибарын башкага юнәл-
тергә, мактарга, катлаулы булмаган, көч җитәрлек эш куша белергә 
кирәк. Иң мөһиме — баланы кирәксез ярамаган, ялгыш эш-хәрә-
кәтләреннән тыелдыру. Сабый чагыннан балага дөрес тәрбия бирү 
аның киләчәктә нормаль үсешенең зарур шарты булып тора. 

 

МӘКТӘПТӘН ТЫШ УЧРЕЖДЕНИЕЛӘР 

 
Яшь буынны тәрбияләүдә, аның ялын оештыруда, иҗат сәлә-

тен үстерүдә, рухын һәм әхлагын сафландыруда мәктәптән тыш 
учреждениеләр эшчәнлеге зур әһәмияткә ия. Мәктәптән тыш 
учреждениеләр күп төрле: балалар иҗаты үзәге, балалар парклары, 
нәни табигать сөючеләр һәм техниклар станцияләре, балалар һәм 
яшүсмерләр өчен спорт мәктәпләре, китапханәләр һәм уку заллары, 
театрлар (курчак, балалар, яшь тамашачылар театрлары) һ. б. Алар 
фән, техника, әдәбият, сәнгать, спорт белән шөгыльләнүче бала-
ларга зур ярдәм итәләр. 

Балаларга үзләренең кызыксынулары һәм мавыгулары буенча 
шөгыльләнергә күп мөмкинлекләр бар. Әмма баланың берүк 
вакытта конструкторлар, рәсем ясау һәм спорт белән дә шөгыль-
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ләнәсе килә. Ләкин берничә түгәрәккә йөрү, талымсыз мавыгу бала-
ның ихтыяр көче формалашуына тискәре йогынты ясарга, укуына 
зыян китерергә мөмкин. Ата-аналар балаларына күңелләренә 
ошаган шөгыль табуда, вакытны дөрес планлаштыруда ярдәм итәр-
гә тиешләр. Еш очракларда балаларның мәктәптән тыш учреж-
дениеләрдәге шөгыльләре (радио, электротехника, фото, рәсем сән-
гате, ботаника, зоология һ. б. түгәрәкләргә йөрүләре) ата-аналарның 
һөнәренә туры килә. Бу — бик әйбәт. Мондый очракта алар бала-
ларына яраткан шөгыльләре турында киңәшләр бирә, фикер алыша 
алалар. 

Баланың инициативалы, актив булып үсүенә ярдәм итәргә 

кирәк. 

 

МӘҖБҮР ИТҮ 

 

Кайбер ата-аналар балаларына: «Я, мин кемгә әйтәм», «Мин 

әйткәнне эшлә», дип гел боерып торырга яраталар. Боеру, эш кушу 

аларча тәрбия булып санала. Алар үзләренең бурычларын балага 

әмер бирү, ә баланың бурычы буйсыну дип уйлыйлар; баланың 

берсүзсез буйсынуын җиңү дип карыйлар. Бала тыштан боеруга 

буйсынса да, эчтән үз фикерендә кала, әти-әниләренең таләпләренә 

карата аңарда ризасызлык, нәфрәт уяна. Нәтиҗәдә ата-ана үз 

алдына куйган максатка ирешми, һәм бала алардан читләшә. 

Тәрбиядә бу алымның кулланылуы бала характерында бик нык 

чагыла. Бала икейөзле булып үсә, үз эченә бикләнә, кырыс һәм 

астыртынга әйләнә. 

Иң дөрес юл — инандыру алымы. Мәҗбүр итү баланың рухи 

дөньясын кыса, ә инандыру, киресенчә, киңәйтә. 

Тәрбия эшендә мәҗбүр итү алымы кулланырга ярыймы соң? 

Ярый. Әгәр бала тәртип бозса, бернәрсә белән дә исәпләшмәсә, 

гаиләгә, коллективка, җәмгыятькә зыян китерсә, мәҗбүр итү адымы 

кулланыла — җәза бирелә. Җәза биргәндә балага нинди хата 

ясавын, үз-үзен дөрес тотмавын аңлатырга кирәк. 
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НАМУСЛЫЛЫК 
 

Башлыча гаиләдә тәрбияләнә. Намуслылык тәрбияләү ата-

аналарның тәрбия эшен дөрес куюларына, дөрес тәрбияләү алым-

нары куллануларына бәйле. 

Нәрсә ул намуслылык? Намуслылык — чын күңелдән булган 

ачык, ә намуссызлык — яшертен, астыртын мөнәсәбәт. Әйтик, 

баланың алма ашыйсы килә ди, һәм шул теләген ачыктан-ачык 

әйтеп бирсә, бу — әйбәт гадәт. Ә инде үзенең бу теләген әйтергә 

кыймыйча, берәүгә дә күрсәтмичә генә алманы алырга тырышса, 

бу — намуссызлык. Әгәр дә ана алманы балага башкалардан 

яшереп бирсә, ул инде үзенең бу эше белән астыртынлык мөнә-

сәбәте, ягьни намуссызлык тәрбияли. 

Ата-аналар балада намуслылык тәрбияләнүен игътибар белән 

күзәтеп торырга тиешләр. Баланың күзе төшәрлек кызыктыргыч 

әйберләрне махсус рәвештә юри күз алдында калдырып, баланы 

аларга тыныч карарга, комсызланмаска күнектерү зарур. Шулай ук 

гаиләдә тәртипсезлек-җыйнаксызлыкка юл куймаска, әйберләрнең 

теләсә кайда аунап ятуын булдырмаска кирәк. Өйдә тәртипсезлек 

яшәгәндә, балада әйберләргә сансыз караш тәрбияләнә, ни теләсә 

шуны эшли, бу хакта беркемгә дә әйтеп тормый. Шулай итеп, ул 

астыртын эш итәргә гадәтләнә. 

 

НЫК ТОРУЧАНЛЫК 

 

Ихтыярлылык күрсәтү, башлаган эшеңне ахырына кадәр 

җиткерү ул. Нык торучанлыкны тәрбияләү яшьтән үк башлана. 

Бала күп нәрсәне эшли алмый, берәр авырлыкка яки 

каршылыкка очрадымы, ул башлаган эшенә кызыксынуын югалта. 
Шулай итеп, аңарда тотынган эшен ахырына җиткермәү гадәткә 

әверелергә мөмкин. Моны булдырмау ата-аналарга бәйле. Бала-

ларның башлаган эшләрен — уенмы ул, рәсем ясаумы, өй эшен 

Н 
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башкарумы — һәммәсен ахырына кадәр җиткерүне алар яхшылык 

белән таләп итәргә тиешләр. 

Максатка омтылучанлык һәм башланган эшне ахырына кадәр 

җиткерү бала өчен мәктәптә уку чорында бик кирәк. Уку аңардан 

күп тырышлык һәм ихтыяр көче таләп итә. Мәктәптә өйгә бирелгән 

эшләр бала өчен бик авыр булып тоелырга мөмкин, ләкин ата-ана 

аның биремен үзе эшләмәскә, бары тик ярдәм итәргә һәм юнәлеш 

бирергә генә тиеш. 

Нык торучанлыкны кисәтүләр, җәза бирүләр белән тәрбияләп 

булмый. Андый чаралар куллану балада бары тик кирелек һәм 

үзсүзлелек сыйфатлары гына тудыра. 

Ата-аналарның шәхси үрнәге, урынлы мактау һәм файдалы 

киңәшләр нык торучанлык тәрбияләүдә зур урын алып гора. 

Хезмәттән һәм кыенлыкларны җиңәргә өйрәнүдән башка нык 

торучанлыкны күз алдына китерүе дә мөмкин түгел. Бигрәк тә 

күмәк хезмәтнең әһәмияте зур. Коллектив барысын да күз алдында 

тота, ярты юлда туктап калырга ирек бирми. Кирелекне, үзсүзле-

лекне, башкаларның сүзләренә колак салмауны нык торучанлык 

белән бутарга ярамый. Аларны аера белергә кирәк. Кайбер ата-

аналар балалары белән горурланып: «Ул безнең шундый нык 

торучан, әгәр үзенә берәр әйбер сатып алдырырга теләсә, үз ди-

гәнен итми калмый»,— дип мактанмакчылар. Бала холкындагы 

мондый «нык торучанлык», төгәлрәге, кирелек, үзсүзлелек аңа алда 

бары тик зыян гына китерә. 

 

НӘСЕЛДӘНЛЕК 

 

Кеше һәм барлык тереклек ияләренең нәсел калдыру сәләтен 

нәселдәнлек дип атыйлар. Мәгълүм булганча, күп кенә ин-

дивидуаль үзенчәлекләр, охшашлыклар нәселдән-нәселгә тапшыры-

ла. Мәсәлән, чәч, күз, тән төсе, гәүдә төзелеше, күкрәк киңлеге һ. б. 

билгеләр күп очракта нәселдән нәселгә күчәләр. 
Балаларны дөрес тәрбияләү, аларның үсешләренә актив тәэсир 

итү өчен, нәрсәнең нәселдән-нәселгә күчүен, нәрсәнең көндәлек 
тормышта барлыкка килүен белү бик мөһим. Мәсәлән, йогышлы 
авырулар нәселдән күчми. Ләкин аерым авыруларга (туберкулезга, 
ревматизмга һ. б.) бирешүчәнлек тышкы тирәлек тәэсирендә 
барлыкка килә. Моннан котылу өчен ата-аналар балаларының яшәү 
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рәвешенә игътибарлы булырга, вакытында туклануын, укуын, 
уйнавын, ял итүен дөрес оештырырга тиешләр. 

Кайберәүләр баланың гадәтсезлеге турында сүз йөрткәндә, аны 
ата-аналары белән чагыштыралар һәм бу ямьсез гадәтләр нәселдән 
килә дип тәкрарлыйлар. Бу — дөрес түгел. Баладагы тискәре 
гадәтләр аерым шартларда барлыкка килә. Өйдә чисталык, тәртип 
хөкем сөрә, ул гаиләдә бала да тәртипле һәм җыйнак булып үсә. 
Әгәр гаиләдә спиртлы эчемлекләр белән мавыксалар, балада да 
шундый сыйфатлар формалаша. Димәк, күп кенә характер үзенчә-
лекләре нәселдән күчми, ә көндәлек тормышка карап туа. 

Үзәк нерв системасының үзенчәлекләре нәселдәнлек белән 
күчә. Аның үсешен тәрбия һәм хезмәт тәэмин итә. Гаилә һәм 
мәктәп яшь буынның физик һәм рухи үсешендә бик зур роль 
уйныйлар. 

Нәселдәнлекнең яшәве өчен беренче чиратта бала үсешендә 
табигый шартларның саклануы кирәк. Бу шартларның бозылуы, 
үзгәрүе кешелек организмында һәм рухи дөньясында бик күп 
үзгәрешләр китереп чыгара. Мәсәлән, яшь балаларны хайваннар 
алып китү һәм сабый чактан хайваннар арасында үскән шундый 
балаларның табылу очраклары булды. Нәтиҗәдә, бу балаларның 
кешеләргә хас төп сыйфатлардан бөтенләй диярлек мәхрүм 
булганлыклары ачыкланды. Алар сөйләшә белмиләр, үрмәләп кенә 
йөриләр, аларның фикерләү сәләте бөтенләй үсмәгән. Димәк, 
кешене кеше итүче һәм тумыштан килә торган сәләтләрнең үсеше 
нәселдәнлеккә генә түгел, барыннан да элек, социаль һәм табигый 
шартларга, кешеләр белән аралашуга, алардан йогынты алуга бәйле 
икән. 

Баланың ниндидер бер эшчәнлеккә һәвәслеген яисә нинди дә 
булса өлкәдә осталыгын чагылдыручы сәләтләрнең нәселдән 
бирелүе педагогика һәм психологиядә шактый катлаулы мәсьәлә 
булып тора. Сәләт дигәндә, шәхеснең билгеле бер эшчәнлек төрен 
уңышлы башкару өчен иң мөһим шартларның берсе булган 
индивидуаль-психологик үзенчәлекләре күздә тотыла. 

Сәләтләр турындагы фәнни концепциядә сәләтне эшчәнлекнең 
чагылышы дип карау өстенлек итә. Бу исә табигый сәләтләрне 
тормышка ашыруда кешене үзе булдыра алырлык эшчәнлек төренә 
тарту һәм аның үзенең хезмәт сөюе — иң мөһим шарт дигән сүз. 

Аерым бер сәләткә ия булган балалар югарырак нәтиҗәләргә 
ирешәләр, белемнәрне тизрәк һәм азрак көч куеп үзләштерәләр. 
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Сәләтләре ачык сизелеп торганда, аларны тормышка ашыру өчен 
азмы-күпме шартлар тудырылса (мәсәлән, рәсем ясау өчен кәгазь, 
карандаш булганда), сәләт сабый чактан ук ачыла-үсә башларга 
мөмкин. Тәҗрибә шуны күрсәтә: соңыннан гаҗәеп талантка 
әвәрелгән бик зур сәләт тә, әгәр кешегә үз көчләрен эшкә җигеп бу 
сәләтен ачарга вакытында мөмкинлек тудырылмаса, озак вакытлар 
ачыла алмыйча йомылып ятарга мөмкин. 

Музыкага, әдәби, математик һәм лингвистик шөгыльләргә, 

мәгълүм дәрәҗәдә техникага һәвәслекне, гадәттә, махсус сәләт дип 

атыйлар. Педагогика нинди дә булса махсус эшчәнлекне (мәсәлән, 

музыка, рәсем сәнгате һ. б.) уңышлы башкаруга мөмкинлек бирүче 

табигый сәләтләрне инкарь итми, ә бала сәләтенең ачылуы һәм 
үсеше күбесенчә тормыш шартларына һәм тәрбиягә бәйле, дип 

раслый. 

Гомуми сәләтнең, аеруча акыл һәм танып-белү көчләренең 

үсеше өчен нигез булган интеллектуаль сәләтнең нәселдән килүе 

турындагы мәсьәлә тагын да катлаулырак. Шуның белән бергә, 

медицина һәм педагогика интеллектуаль сәләтнең үсеше өчен 

зәгыйфь нәселдәнлекне, мәсәлән, эчкечеләрдән туган балаларның 

ми ярымшарлары тышчасы күзәнәкләренең сүлпәнлеген, ин-

теллектуаль сәләтнең үсешенә тискәре йогынты ясаучы нәселдән 

күчкән кайбер авырулар булуын таныйлар. 

Шулай да педагогика, сәләт һәм талантларның биологик яктан 

тигезсез булу ихтималын күздә тотып, укытканда шул аерымлык-

ларны ачыклауны һәм аларга җайлашуны түгел, ә һәр балада булган 

төрле дәрәҗәдәге сәләтләрне һәм талантларны үстерү өчен шартлар 

тудыруны алга сөрә. 

Кешедә үз-үзен тотуның бернинди социаль яки социаль 

булмаган программасы тумыштан салынмый, ягъни кешенең 

социаль яктан үз-үзен тотышы алдан биологик програм-

малаштырылмый. Һәркем үзенчә үсә һәм дөньяга үз шәхси 

мөнәсәбәтен формалаштыра. Моны баланы тәрбияләү эшчәнле-

гендә һәрдаим истә тотарга кирәк. 
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ОЗАЙТЫЛГАН КӨН МӘКТӘПЛӘРЕ 

 
Озайтылган көн мәктәпләрендә уку түләүсез, ә ярдәмгә мохтаҗ 

балаларны ике тапкыр ашату каралган. Калган укучылар түләп 
ашый, һәрхәлдә бу тәртип үзгәрмичә озак яшәп килде. 

Көннең беренче яртысында мәктәптә гадәти дәресләр, укулар 
бара. Соңыннан тәрбиячеләр җитәкчелегендә, балаларның яшенә 
карап, төрле чаралар үткәрелә, кече яшьтәге мәктәп балаларын һәм 
авыру балаларны йоклату, дәрес әзерләү, кызыклы уеннар, экс-
курсияләр һ. б. оештырыла. Балалар техника, әдәбият-сәнгать һ. б. 
түгәрәкләрдә шөгыльләнәләр. 

Бу чараларга ата-аналар, шефлык итүче оешма вәкилләре дә 
тартыла, чөнки боларны эш итү өчен мәктәпнең үзенә генә авырга 
туры килә. Озайтылган көн мәктәпләрендә балалар коллективының 
үзенең дә роле зур. Укуда, хезмәттә һәм ял иткән вакытларда 
күбрәк балаларның үзләренә таянырга туры килә. 

Шулай ук гадәти мәктәпләрдә дә озайтылган көн төркемнәре 
оештырыла. Алар да шул ук максатны күздә тоталар. Озайтылган 
көн мәктәпләрендә яки төркемнәрендә бала өй эшләрен әзерләп 
кайта һәм белмәгән, аңламаган нәрсәне укытучыдан сорый ала. 
Баласы дәресен әзерләде микән дип, ата-анага борчыласы юк. 
Шулай итеп, озайтылган көн мәктәпләре һәм төркемнәре 
укучыларга төпле белем бирүдә зур өлеш кертәләр. 

Ләкин соңгы елларда икътисади кыенлыклар нәтиҗәсендә 
мәктәпләрдә озайтылган көн режимындагы сыйныфлар, төркемнәр 
оештыруда да кайбер өзеклекләр килеп чыкты. 

 

ОЗАЙТЫЛГАН КӨН ТӨРКЕМЕНДӘ 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Озайтылган көн төркемендә балаларга профессиональ юнәлеш 
бирү, барыннан да элек, үз-үзеңә хезмәт күрсәтү һәм җәмгыятькә 
файдалы хезмәт башкару барышында гамәлгә ашырыла. 

О 
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Укучылар мәктәптә, ашханәдә дежур торганда, бүлмәләрне 

җыештырганда, тәҗрибә участогында эшләгәндә төрле гамәлләр 

үтиләр, хезмәт күнекмәләре алалар. 

Үз-үзеңә хезмәт күрсәтүне оештыру тәрбияченең эш планына 

кертелә. Анда, балаларның шәхси һәм яшь үзенчәлекләреннән 

чыгып, эш төрләре билгеләнә, профессиональ юнәлеш бирү 

мөмкинлеге искә алына, шулай ук планда эш объекты һәм үткәрү 

вакыты конкрет күрсәтелә. Мәсәлән, мәктәп ашханәсендә дежур 

торганда укучылар пешекче, официант, кассир һөнәрләре белән 

тулырак танышалар. «Бу һөнәр кешеләренә нинди сыйфатлар хас 

булырга тиеш? Сезгә күбрәк кайсы һөнәр ошый? Киләчәктә сез кем 

булып эшләргә теләр идегез?» — балаларга әнә шундый сораулар 

бирелә. Укучылар, җавапларын аерым карточкаларга язып, 

тәрбиячегә тапшыралар. Соңыннан карточкалар анализлана, алар 

һөнәр төрләре буенча төркемнәргә бүленә. Анализ нәтиҗәләре 

сыйныф җитәкчесенә җиткерелә. Шул рәвешчә укучыларның нинди 

белгечлекләр белән кызыксынулары ачыклана. 

Җәмгыятькә файдалы хезмәт башкару үзе берничә төргә 

бүленә: мәсәлән, табигатьне саклау, мәктәптә эшләү, түгәрәк эшен-

дә, җитештерүчән хезмәттә хәлдән килгәнчә катнашу һ. б. 

Озайтылган көн төркемендә һөнәргә өйрәнгәндә тирә-юньгә 
экскурсияләр оештыру да мөһим роль уйный. Мәсәлән, басуларга, 
ферма, машина-трактор паркына, фабрикага, комбинат һәм башка 
объектларга баргач, тәрбияче-педагог балаларга авыл хуҗалыгы, 
промышленность, төзелеш, транспорт, хезмәт күрсәтүгә карый 
торган производство, аларның үзенчәлекләре һәм һәр һөнәрнең 
әһәмияте турында аңлата. Шулай итеп, ул үзе яши торган районның 
икътисадын, кадрларга булган ихтыяҗын истә тотып, укучыларны 
үзләренә һөнәрне белеп сайларга әзерли. Мондый экскурсияләргә 
балаларны актив катнаштыру өчен, тәрбияче аларга алдан төрле 
биремнәр җиткерә. Мәсәлән, колхоз, предприятие, мәктәп тарихы, 
элек шушы мәктәпне тәмамлаган производство алдынгылары белән 
танышу балаларда зур кызыксыну уята. Озайтылган көн 
төркемендә балалар белән китап укуны оештыру да һөнәргә өйрәнү 
юнәлешендә киң мөмкинлекләр ача. Тәрбияче мәктәп китап-
ханәчесе ярдәмендә төрле һөнәр ияләре турында язылган әсәр-
ләрнең исемлеген төзи, аны укучыларга тәкъдим итә. Тәҗрибә 
күрсәткәнчә, балалар «Атаклы кешеләр тормышы», «Синең про-
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фессияң», «Кешене хезмәт бизи» серияләрендәге китапларны 
аеруча яратып укыйлар. 

Озайтылган көн төркемендә хезмәт тәрбиясе бирү һәм һөнәргә 
кызыксыну уяту өчен мөмкинлекләр бик зур. 

 

ОРГАНИЗМНЫ ЧЫНЫКТЫРУ 
 

Баланың сәламәтлеген ныгытып, без аларны салкын тиюдән, 
температураның кискен алмашынуыннан сакларга, шул ук вакытта 
теләсә нинди һава шартларында да йөрергә чыгудан курык-
мауларына, яшь туристлар өчен билгеләнгән кагыйдәләрне 
өйрәнеп, озаклап йөреп кайта һәм походлар ясый алуларына 
ирешергә тиешбез. 

Гимнастика — физик культура эшенең иң әһәмиятле чарасы; 
ул билгеле бер күнегүләр системасыннан гыйбарәт. Аларның 
кайберләре — аерым мускуллар төркемен ныгыту, кайберләре 
сулыш һәм кан әйләнеше органнарын күнектерүгә юнәлдерелгән. 
Йөрү, йөгерү, сикерү, тизлекне саклау, шуышу, үрмәләү, йөзү, ыр-
гыту һ. б. күп кенә күнегүләр хәрәкәтчәнлек, җитезрэк, үз хәрәкәт-
ләрең белән идарә итә белүне тәрбияләргә ярдәм итәләр; алар күчү, 
каршылыкларны җиңү, каршы тору һәм һөҗүм итү ысулларын 
тулысынча үзләштерергә юнәлдергәннәр. 

 

ОРИЕНТЛАШУ 
 

Ул кеше тормышында бик мөһим урында, аннан башка яшәү 
мөмкин түгел. Кеше тирә-юньдәге башкаларның да ни белән 
шөгыльләнүләрен истә тотарга тиеш. Бала борын төбендә булганны 
гына күрергә гадәтләнсә, әйләнә-тирәсен күрмәсә, аңа тормышта үз 
урынын табу кыен булачак. Хуҗалык эшендә ориентлаша белү 
сәләтенә ия булуның әһәмияте аеруча зур. Бала теге яки бу уенны 
уйнаганда, үзен әйләндереп алган мохит турында да уйланырга, һәм 
сак булырга кирәклеген дә онытмаска тиеш. Ата-анасы кушканны 
үтәгәндә, ул тагын нинди көндәлек эшләре булуын да хәтереннән 
чыгармасын. 

Андый сәләт тәрбияләү өчен балага берьюлы берничә йомыш 
кушу файдалы. Әйтик, кибеткә бар, икмәк ал, аннары аптекага 
кереп кирәкле дарулар барлыгын белешеп кайт һ. б. 

Балада ориентлашу сәләтен үстерү тәрбия эшенең мөһим бер 
буыны булып тора. 
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ПАТРИОТИК ХИС 

 

Кеше һәрвакыт үзенең туган җирен, туган илен, туган телен 
яраткан. Ул үзенең илен ирекле һәм бәхетле, алдынгы итеп күрергә 

теләгән. Бу хәзерге вакытта да шулай. 

Патриотик хис тәрбияләүнең беренче сабакларын бала үзенең 

гаиләсендә ала. Ата-ана үзенең тормыш тәҗрибәсен — туган 
җиренә, табигатенә, халкына булган мәхәббәтен бирә. 

Балалар ата-аналары белән бергә урманнарга, кырларга барган 

сәяхәтләрен, кичерешләргә бай вакыйгаларны озак еллар буена 

хәтерләрендә саклыйлар. Һәм, мөгаен, шушы истәлекләр аларның 

йөрәгендә туган җиргә булган мәхәббәт чаткыларын кабызып 
җибәрә торганнардыр. Мәктәптә уку елларында исә бу патриотик 

хисләр тагын да баетыла һәм үстерелә. Мәктәп балаларны үз эшенә 

намус белән карарга, хезмәтне яратырга һәм хөрмәт итәргә, кеше-

ләр арасында яшәргә өйрәтә. Ата-аналарның көндәлек тормы-
шындагы эшләре дә балаларга зур йогынты ясый. Әгәр ата-ана, 

эштән кайтып, андагы хезмәт, кешеләр арасындагы үзара 

ярдәмчеллек турында мавыктыргыч итеп сөйли икән, балада мәк-

тәпкә, коллективтагы кимчелекле һәм уңай күренешләргә карата 

яңа мөнәсәбәт уяна. 

Китаплар, театр, кино, халык көйләре балаларга зур йогынты 

ясый. Әдәбият һәм сәнгать — иң саф һәм кабатланмас фикер, 

хисләр чыганагы. Ата-аналар балаларда патриотик хис тәрбияләүдә 

шуларга үзләренең таянычлары һәм киңәшчеләре итеп карарга 

тиешләр. 

Яшүсмерләр еш кына: «Парта арасында утырып кына 
батырлык күрсәтеп буламы?», — диләр. Балаларга туган илгә 
булган мәхәббәтне сугышта гына түгел, ә көндәлек тормышта да 
күрсәтергә мөмкин булуын аңлатырга кирәк. Мәктәптә яхшы уку, 
завод-фабрикаларда, басуда тырышып эшләү, яңа җирләргә 
барырга ашкыну, мохтаҗ кешеләргә ярдәм кулы сузу да батырлык 

П 
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үрнәге булып тора. Укудан артта калган иптәшеңә булышуда да, 
яхшы башлангычларга иярүдә дә, кешеләргә үзеңнең кирәклегеңне 
аңлауда да патриотик хис чагыла. 

Балалар үскән саен, алардагы патриотик хисләр дә активлаша 
һәм мәгънәлерәк була бара. Ата-ананың, мәктәпнең, җәмгыятьнең 
бурычы — балаларда гражданлык хисләрен үстерү һәм аларны чын 
кеше булырлык шәхесләр итеп тәрбияләү. 

 

ПАТРОНАТ 
 
Ата-анасыз яки алар ярдәменнән мәхрүм булган балаларны 

тәрбияләү өчен килешү буенча билгеле бер вакытка хезмәт ияләре 
гаиләләренә бирү. Карап, тәрбияләп үстерү өчен өч яшькә кадәрге 
балалар сәламәтлек саклау органнары аша, ә өч яшьтән уналты 
яшькә кадәрге балалар халык мәгарифе органнары аша тапшырыла. 
Авыл җирләрендә бу эшне җирле идарә рәисләре башкара. 

Баланы тәрбия кылучыга акчалата ярдәм билгеләнә. 
Бөек Ватан сугышы елларында балаларны тәрбиягә алу халык 

арасында киң тарала. Бу вакытта барлык ятим балаларны да 
тулысынча тәрбияләү балалар оешмаларына шактый авыр була, 
шуңа күрә дәүләт аерым кешеләрнең ярдәменә таяна. 

Хәзерге вакытта балалар турында кайгыртуның попечительлек 
(баланы карап үстерү, тәрбиягә алу) һәм опекунлык (балалар 
турында кайгыртуны үз өстенә алу) төрләре киң таралган. Әгәр 
балага пенсия һәм алимент түләнмәсә, ә тәрбия кылучының баланы 
тәэмин итәрлек мөмкинлекләре булмаса, бала патронат тәрбиясенә 
тапшырыла. Әгәр балага пенсия билгеләнсә яки алимент акчасы 
пенсиясеннән күбрәк булса, килешү өзелә һәм патронат тәрбиячесе 
баланың опекунына, ягъни аның шәхси кайгыртучысына әйләнә. 

 
ПЕДАГОГИКА 

 
Кешегә тәрбия бирү гыйльме турындагы фән. Үсеп килүче яңа 

буыннарга белемнәрне һәм тәҗрибәләрне тәрбиядән башка гына 
тапшырып та, аларны иҗтимагый тормышка әзерләп тә булмый. 
Шуңа күрә тәрбия турында борынгы заманнардан ук кызык-
сынганнар. Борынгы Шәрык кулъязмаларында тәрбиянең максаты, 
укучыга һәм укытучыга куелган таләпләр бәян ителгән. 

Яңа гасырда педагогика фән буларак зур уңышларга ирешә. 
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Аңа нигез салучыларның берсе — бөек чех педагогы Ян Амос 
Коменский күтәреп чыккан тәрбия принциплары бүгенге көндә дә 
актуаль яңгырый. Француз философы һәм педагогы Жан-Жак Рус-
со, Швейцария педагогы И. Г. Песталоцци аның белем бирү һәм 
тәрбия принципларын дәвам иттерәләр. 

Бөек фикер ияләре В. Г. Белинский, А. Герцен, Н. Г. Черны-
шевский, Н. А. Добролюбов, татар галим-мәгърифәтчеләре Ш. Мәр-
җани, К. Насыйри фикеренчә, тәрбиянең максаты — халык мән-
фәгате өчен көрәшүче тирән белемле кешеләр әзерләү. Каюм На-
сыйри татар халык педагогикасына таянып: “Әгәр педагогика 
кешене һәрьяклап тәрбияләргә тели икән, ул иң элек аны һәрьяклап 
өйрәнергә тиеш”, — дигән таләп куя. 

Киңәйтебрәк әйткәндә, педагогика — тәрбия һәм укытуның 
бурычлары, максатлары, эчтәлеге, аны оештыру юллары турындагы 
фән. Хәзерге педагогика фәне белән коралланган мәктәп балаларны 
тәрбияләүдә, аларга белем һәм күнекмәләр бирүдә җитди уңышлар 
даулый. Педагогика кешенең яшәешен, дөньяга фәнни карашын, 
күзаллавын билгели, коллективта, җәмгыятьтә нинди сыйфатларга 
ия булырга кирәклеген өйрәтә. Педагогика белем бирүнең зарур-
лыгы укыту һәм тәрбия эшенең максаты һәм бурычлары белән 
билгеләнә: балалар коллективын ничек оештырырга, нинди алым-
нар һәм ысуллар кулланырга, укыту һәм тәрбияне нинди эзлекле-
лектә дәвам итәргә соң? 

Бүгенге педагогика танып-белүне, интеллектуаль һәм практик 
эшчәнлекне активлаштыруга юнәлтелгән алымнар һәм ысуллар 
куллануны таләп итә. Балаларны тәрбияләүдә төп урынны гаилә 
алып тора. Гаилә белән бергә аларны мәктәп һәм җәмгыять 
тәрбияли. Хәзерге педагогика халык педагогикасына да таянып эш 
итә. Болар — балаларны дөрес тәрбияләүнең мөһим шарты. 

 
ПЕДАГОГИКАДАГЫ ЯҢАЛЫКЛАР 

 
Безнең чор — яңача фикерләү, фәндә, техникада, җитеш-

терүчән хезмәттә яңа ачышлар ясау заманы. Бу — укыту-тәрбиядә, 
ягъни педагогикада да шулай. Педагогикадагы яңалыклар һәм яңа 
төшенчәләр укыту-тәрбия эшендә киң кулланыла башлады. 
Шуларның кайберләренә кыскача гына тукталып үтик. 

И н т е г р а л ь л ә ш т е р е л г ә н  у к ы т у  — төрле фән-
нәрнең эчтәлеген берләштереп үткәрелә торган дәрес. 
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Д ә р е с - п а н о р а м а  — күп төрле вакыйгаларны һәм 

фактларны эченә алган, мәсәлән, географиядән теге яки бу төбәкне, 

илне һәрьяклап тасвирлаган дәрес. 

Д ә р е с - б л о к .  Лекция, мөстәкыйль эшләү, гамәли эшләр 

башкару, белемнәрне тикшерү дәрес-блок итеп оештырыла. Андый 

дәресләр, гадәттә, өлкән сыйныфларда үткәрелә, 4-5 дәресне эченә 

ала. Берләштерелгән дәресләр («Комбинированные уроки») киң 

таралган. 

А д а п т а ц и я л ә н г ә н  ( җ а й л а ш т ы р ы л г а н )   

у к ы т у  рәвеше гамәлгә керде. Укытуның эчтәлеген, формаларын, 

ысулларын һәм алымнарын укучыларның үсеш үзенчәлекләренә 

һәм белем дәрәҗәләренә яраклаштырып, җайлаштырып укыту 

дигән сүз. Мәсәлән, чит телләргә өйрәткәндә текстларны җи-

ңеләйтүне дә адаптация дип атыйлар. 

У к у - у к ы т у н ы  о п т и м а л ь л ә ш т е р ү  балаларның 

мөмкинлекләренә туры килә торган тиң уңайлы шартлар булдырып 

укытуны аңлата. 

А к т и в л а ш т ы р у  — укучының танып-белү эшчәнлеген 

көчәйтү, киеренкелеген арттыру яки укытучының эш формаларын, 

ысул һәм алымнарын нәтиҗәлерәк итү. 

Д и ф ф е р е н ц и а л ь  у к ы т у  — укучыларның сәләтен, 

мавыгуларын, кызыксынуларын искә алып, аларны төркемнәргә 

бүлеп укыту: мәсәлән, физика, математика, химия, биология, тел, 

әдәбият, тарих һ. б. фәннәрне тирәнтен өйрәнү мәктәпләре, сый-

ныфлары ачу. 

П е д а г о г и к  а р а л а ш у  — педагог һәм укучы, педагог 

һәм ата-ана, педагог белән педагогның үзара бәйләнеше, аралашуы. 

Хәзерге вакытта педагогик аралашу культурасы, аның эчтәлеге, 

кагыйдәләре өйрәнелә, булачак укытучыларны һәм эшләүче 

педагогларны дөрес аралашуга өйрәтү оештырыла. 

Бүгенге көндә халык мәгарифе икътисадын, укыту техникасын 

һәм технологиясен, укытуны компьютерлаштыру һ. б. мәсьәләләрне 

өйрәнү-тикшерү эше киң җәелде. Шуңа бәйле рәвештә, « П е д а -

г о г и к  т е х н о л о г и я » ,  « П е д а г о г и к  т е х н и к а »  тө-

шенчәләре дә кулланылышка кереп бара. 

Нәрсә соң ул «педагогик технология»? 

Бу технология «осталык» дигәнне, педагогикада инженерлык 
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алымнарын, карашларын уку-укыту процессында куллануны 

аңлата. Шулай ук техник чаралардан (кино, телевизор, радио, маг-

нитофон язмалары), программалаштырылган укыту ысулларыннан 

файдалану да уку-укыту технологиясенә керә. 

Соңгы елларда «педагогик технология» төшенчәсе тагын да 

киңрәк мәгънә алды. Мәсәлән, АКШтагы Педагогик ассоциация 

һәм технологияләр берләшмәсе аңлатканча, педагогик технология 

укытуны, белемнәрне үзләштерүне, идея-фикерләрне, төрле чара-

ларны, ысулларны планлаштыруны һәм гамәлгә ашыруны үз эченә 

ала. Аларның бурычы — укыту процессын, яңалыклар кертеп, 

даими камилләштереп тору, яңа дәреслекләр, укыту өчен кино-

фильмнар, компьютерларга программалар һ. б. ярдәмлекләр төзү. 

 

ПЕДАГОГИК ТЕХНИКА 

 

Ул укыту-тәрбия ысулларын, алымнарын һәм чараларын нәти-

җәлерәк куллану өчен кирәкле белем һәм күнекмәләр җыелмасы. 

Педагогик техника — педагогик осталык та ул. Ул аралаша белү: 

үзеңнең игътибарың, эчке тойгыларың белән идарә итү, үз-үзеңне 

тота белү, дөрес, ышандырырлык итеп сөйли алу һ. б. лардан 

гыйбарәт. 

Педагогикада хәзер яңа төшенчәләр күбәюгә бара. Соңгы 

вакытта, аларның барысын да бер сүз белән берләштереп, « и н -
н о в а ц и я »  (яңарту) дип атау гамәлгә керде. 

Укыту-тәрбия системасын яңарту — яңа идеяләр, ысуллар, 

чаралар эзләү дигән сүз. Иҗадилык, ачыш ясау сыйфаты бик аз 

укытучыларга гына хас. Әмма һәр укытучы диярлек үз фәне буенча 
эзләнүләр алып бара, яңалыклар кертергә омтыла. 

Укытучыларның эш тәҗрибәсенә күз салсак, педагогикада ул 

яңалыкларның төп өч юнәлештә баруын күрәбез: 

1. Укыту-тәрбияне оештыруның төрләрен яңарту, яңа типтагы 

уку йортлары (гимназия, лицей, колледж һ. б.) ачылу. Бу юнәлештә 
элек булып та, соңгы 70-80 елларда онытыла барган уку йортларын 

торгызу. 

2. Яңа (яки яңартылган) уку-укыту планнарын һәм програм-
маларын гамәлгә кертү. 

3. Укытуның яңа ысулларын, чараларын эзләп табу, аларны 

куллану, дисплей кабинетлары җиһазлау һ. б. 
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Белем-тәрбия бирүнең яңа концепциясе төзелде, хәзер аны 

гамәлгә ашыру эше бара, бу да педагогик эшчәнлеккә иҗади 

карашның бер күренеше. 

Кызганычка каршы, педагогикага яңалык башка фәннәргә һәм 

тармакларга караганда авыррак керә. Бу хәлнең сәбәбе, бәлки, ке-

шене укыту-тәрбияләүнең гаять дәрәҗәдә катлаулы булуыннан ки-

ләдер. Кайбер яңалыклар киң күләмдә кулланылмау нәтиҗәсендә 

кире кагыла яки бик тиз онытыла. Педагогик технологиянең һәм 

техниканың түбән дәрәҗәдә булуы да яңалыкка омтылуны тоткар-

лый. 

Укытучының иҗади эзләнүләрен шартлы рәвештә өч дәрәҗәгә 

бүлеп карарга булыр иде. 

Оста укытучы. Андый укытучы психология, педагогика, 

методика фәннәрендәге яңалыкларны күзәтеп, өйрәнеп бара һәм 

галимнәрнең тәкъдимнәрен иҗади куллана. Шуның нәтиҗәсендә 

укыту-тәрбия эшендә башкаларга караганда югарырак нәтиҗәләргә 

ирешә. 

Яңалык кертүче укытучы. Ул үзенең тәҗрибәсен укыту- тәр-

бия нәтиҗәлелеген күтәрүгә ярдәм итә торган яңа формалар, 

ысуллар, чаралар, яңа эчтәлек белән баетуга әһәмият бирә. Андый 

педагог яңа дидактик ярдәмлекләр куллана. Аның үзенә генә хас 

булган эш стиле барлыкка килә. 

Эзләнүче-тикшеренүче укытучы. Ул шул ук вакытта оста да, 

яңалык кертүче дә. Үз эшендә психология, педагогика, методика 

фәннәре галимнәренең тәкъдимнәрен иҗади куллану белән генә 

чикләнми, аларга нигезләнеп, үзе дә яңа эзләнүләр, фәнни-методик 

тикшеренү эшләре алып бара. Ул, укыту-тәрбияне оештыруда яңа-

лыклар кертеп, педагогиканы һәм методиканы тагын да баета һәм 

үстерә. Аның үз эш системасы барлыкка килә, башка укытучы-

ларны да шуңа өйрәтү мәктәбен оештыра. Андый укытучылар еш 

кына психология, педагогика, методика фәннәреннән гыйльми дә-

рәҗә алуга да ирешәләр. 

 

ПЕДАГОГИК БӘЯЛӘМӘ (характеристика) 
 

Билгеле булганча, сыйныф коллективын өйрәнү уку елы 

ахырында укучыларга педагогик характеристика (бәяләмә) төзү 

белән төгәлләнә. Характеристика, кагыйдә буларак, тугызъеллык 
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һәм урта мәктәпне тәмамлап чыгучыларга гына төзелә. Ләкин бу 

әле сыйныф коллективын, аерым укучыларны өйрәнү эше чыга-

рылыш сыйныфларында гына алып барыла дигән сүз түгел. Укучы-

ларны өйрәнү — сыйныф җитәкчеләренең көндәлек эше. Шуңа 

күрә тәҗрибәле сыйныф җитәкчеләре барлык сыйныфларда да 

педагогик бәяләмә язалар. Бу — бик табигый, чөнки укучыларны 

өйрәнү нәтиҗәләрен гомумиләштерүдә һәм тәрбия эшләрен 

оештыруда әлеге документның роле зур. Яңа билгеләнгән сыйныф 

җитәкчесе өчен дә ул бик кирәк, чөнки аңа укучылар коллективын 

өйрәнүне характеристикалар белән танышудан башларга 

мөмкинлек бирә. 

Бәяләмә язу өчен материал туплауга укучыларның үзләрен 

тарту, гадәттә, IX сыйныфта башлана. Характеристикада укучының 

сәяси аңлылыгы һәм иҗтимагый активлыгы, культура дәрәҗәсе, 

физкультура һәм спорт белән шөгыльләнүе, белем алуга, теге яки 

бу һөнәргә булган омтылышы һ. б. күрсәтелә. Болай эшләү укучы 

турында шактый тулы һәм объектив бәяләмә язарга ярдәм итә. 

Характеристика башта барлык укучылар катнашында сыйныф 

җыелышында тикшерелә өстәмәләр, төзәтмәләр кертелә, аннары 

педсовет утырышында раслана. 

Характеристика язганда укучының «Гомуми урта белем мәк-

тәбе уставы», «Укучылар өчен кагыйдәләр», «Гомуми белем мәк-

тәпләрендә укучыларны сыйныфтан сыйныфка күчерү һәм чыга-

рылыш турындагы инструкция» нигезендә мәктәпне тәмамлау-

чыларның характеристикаларына гомуми мәгълүматлар (яше, гаилә 

тәрбиясе үзенчәлекләре); укуга мөнәсәбәте (омтылышы, сәләте, 

кызыксынулары, фикер йөртү үзенчәлеге), танып-белү активлыгы, 

хезмәткә карашы, профессиональ омтылышы һәм кызыксынулары, 

җәмгыятькә файдалы һәм җитештерүчән хезмәттә, мәктәп 

коллективының хезмәт эшчәнлегендә катнашуы, сыйныф, мәктәп 

коллективына карашы, оештыручанлык күнекмәләре; үз-үзен тоту 

культурасы, дисциплинасы, ихтыяр сыйфатларының, характер 

билгеләренең үзенчәлекләре, физик үсеше, сәламәтлеге кебек мәгъ-

лүматларның теркәлүен таләп итә. 
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ПЕДАГОГИК КИҢӘШМӘ 

 

Мәктәп белән күмәк идарә итү органы. Аның составына 

мәктәп директоры, уку-укыту эшләре һәм оештыру эшләре буенча 

директор урынбасарлары, барлык укытучылар, укучылар үзидарәсе 

рәисе, китапханәче, табиб, ата-аналар комитеты рәисе керә. 

Педагогик киңәшмәдә, гадәттә, укыту-тәрбия эшләре һәм алым-

нары, аларның эчтәлеге, сыйныф җитәкчеләренең эше, сыйныфтан 

һәм мәктәптән тыш эшләр, укучыларның тәртибенә һәм өлгерешенә 

кагылышлы мәсьәләләр тикшерелә. Ата-аналар да педагогик 

киңәшмә эше белән кызыксыналар. Чөнки анда укучыларны сый-

ныфтан сыйныфка күчерү, чыгарылыш сыйныфы укучыларын 

имтиханнарга кертү һәм өлгермәүчеләр белән җәйге эшне оештыру 

турындагы мәсьәләләр карала. 

Нинди мәсьәләләр тикшерелүенә карап, педагогик киңәшмә 

утырышларына укучылар оешмасыннан вәкилләр, аерым укучылар, 

ата-аналар, җәмәгатьчелек вәкилләре чакырыла. Мәктәп белән 

гаилә арасындагы даими элемтәне ата-аналар комитеты гамәлгә 

ашыра. 

 

ПЕДАГОГИК КУЛЬТУРА 

 

Баланың шәхес булып формалашуына гаилә белән мәктәп зур 

йогынты ясый. Яшь буынны укыту-тәрбияләүнең сыйфатын тагын 

да күтәрүне ата-аналар белән эшне камилләштерүдән, аларның пе-

дагогик культурасын үстерүдән башка күз алдына китереп булмый. 

Ата-аналарның педагогик культурасын күтәрү — бала тәрбия-

ләүнең психологик һәм педагогик нигезләре белән тирәнрәк таныш-

тыру ул. 

Бу җәһәттән һәр мәктәптә диярлек ата-аналарның педагогик 

культурасын күтәрүнең билгеле бер системасы булдырылган: пе-

дагогик белем университетлары оештырылу, әти-әниләр җыелыш-

лары уздырылу, укытучыларның өйләрдә булулары, бала тәрбияләү 

турында киңәшләр бирү һ. б. Радио, телевидение буенча да гаиләдә 

бала тәрбияләүнең төрле яклары яктыртыла. Әмма бу эш система-

сында җитди кимчелекләргә дә юл куела. 
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Әйткәнебезчә, ата-аналарның педагогик культурасын үстерүдә 
педагогик белем университетлары һәм ата-аналар җыелышлары зур 
урын алып тора. Ләкин еш кына әлеге университетларда лек-
цияләрне залда утыручы ата-аналарны да, аларның балаларын да 
белмәүче лекторлар укый. Андый лектор бала тәрбияләүнең 
теоретик нигезләрен әйбәт белсә дә, ата-аналарны кызыксындырган 
мәсьәләләрне конкрет күз алдына китерә алмау сәбәпле, сөйләшүне 
гомуми төстә генә алып бара, тыңлаучыларга шул яшьтәге 
балаларны ничек тәрбияләү турында файдалы киңәшләр бирә 
алмый. Андый лекцияләргә, гадәттә, ата-аналарның 70 проценты 
чамасы гына йөри. Тагын шунысы да мәгълүм: бер лекцияне 
тыңлаган ата яки ана икенчесендә төрле сәбәпләр табып катнашу-
дан читләшергә мөмкин. Шулай итеп, ата-аналар эзлекле, тулы, 
көндәлек тәрбия эшендә кулланырлык төгәл мәгълүмат ала 
алмыйлар. Еш кына педагогик белем университетларында ел саен 
бер үк лекция укыла (чөнки ул тема буенча яхшы әзерлекле лектор 
бар), ә башка бик кирәкле темалар бөтенләй диярлек читтә кала. 

Ата-аналар җыелышларында да күп вакытта сыйныф җитәк-
чесенең педагогик киңәшләре: «Улыгыз дәрес әзерләми килә», 
«Кызыгыз дәрестә тәртип боза, чара күрегез!» — дип кисәтүдән ары 
узмый. Гаилә белән мәктәп күп эшләсә дә, ата-аналарны тиешле 
педагогик белемнәр белән коралландыру, гаиләдә тәрбия эшен 
яхшырту бүгенге көн таләпләренә җавап бирми. Тикшеренүләр һәм 
тәҗрибә күрсәткәнчә, ата-аналарның педагогик культурасын 
үстерүнең төп юнәлеше — аларга сыйныфлап гомуми педагогик 
белем бирү. Бу очракта барлык ата-ана да бердәм программа 
нигезендә эзлекле педагогик белем ала. Лекцияләрдә, педагогик 
бәхәсләрдә, сөйләшүләрдә бары тик шул сыйныф укучы-ларының 
әти-әниләре катнаша һәм аларга шул яшьтәге балаларны тәрбияләү 
турында төгәл, конкрет киңәшләр бирелә, эшне шулай оештыру 
нәтиҗәсендә ата-аналар педагогик белемнәрне үзләштерәләр һәм 
улы яки кызы белән бер сыйныфтан икенчесенә «күчеп» баралар. 

Эш урыннарында, мәдәният йортларында, китапханәләрдә ата-
аналарның педагогик культурасын күтәрү эше төрле формаларда, 
һәркем өчен уңайлы көндә һәм билгеле бер сәгатьтә оештырыла. 
Һәр мәктәптә ата-аналарның педагогик культурасын күтәрү эшен 
даими алып баруга ирешергә кирәк. Бу проблеманы хәл итүдә 
гаилә, мәктәп һәм җәмәгатьчелекнең бергәләп эшләве уңай нәтиҗә 
бирә. 
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ПЕДАГОГИК ПРОПАГАНДА 
 

Педагог К.Д. Ушинский: «Тәрбияләү сәнгате — һәркемгә дә 

таныш һәм аңлаешлы, кайбер вакытта җиңел, хәтта кеше аның 

белән теоретик һәм практик яктан таныш булганга караганда да 

җиңелрәк һәм аңлаешлырак кебек тоела. Тәрбиянең түземлелек 

таләп иткәнен һәркем диярлек таный, кайберәүләр аның өчен 

тумыштан килгән сәләт һәм мөмкинлекләр кирәк дип уйлыйлар, 

ләкин күпчелек, түземлелек һәм тумыштан килгән сәләтләрдән 

тыш, махсус белем дә кирәклегенә ниһаять төшенде»,— дип язган. 

Педагогик белемнәрне халык арасында таратуның төрле 

юллары бар. Мәсәлән: ата-аналар университетлары һәм лекторий-

лары, мәктәпләрдә, күмәк хуҗалыкларда, төрле хезмәт оешма-

ларында укыла торган лекцияләр, радио, телевидение тапшырулары 

һәм матбугат чаралары һ. б. 

Ата-аналар балаларын яхшы, игелекле кешеләр итеп 

тәрбияләргә тырышалар. Ләкин еш кына алар шундый фикергә 

киләләр: ни өчен балалар кире һәм үзсүзле, иркә һәм үз-үзен генә 

яратучан, эш сөймәүчеләр булып үсәләр соң? 
Бу җәһәттән педагогика шактый бай тәҗрибә туплады, гаилә 

тәрбиясенең билгеле бер принциплары барлыкка килде. Ата-

аналарның педагогика белән, бала тәрбияләү өлкәсендәге уңай 

тәҗрибә белән кызыксынулары көчәя төште. Ата-аналар 
карамагына гаилә тәрбиясенә багышланган күп төрле белешмә 

әдәбият, китаплар, брошюралар чыгарылды. Радио һәм теле-

видениедән ата-аналар һәм балалар өчен күп төрле тапшырулар, 

файдалы киңәшләр, турыдан-туры очрашулар, сорау һәм җавап 
кичәләре оештырыла. Алар өчен галимнәр һәм укытучылар махсус 

лекцияләр укыйлар, очрашулар үткәрәләр. Төрле фән түгәрәкләре, 

факультатив дәресләр, массакүләм-мәдәни эшләр, хезмәт, физик, 

әхлакый, эстетик тәрбия чаралары оештыру педагогик белемнәр 

белән коралландыруда бай чыганак булып тора. Болар һәммәсе 
педагогик пропаганданың аерылгысыз тармаклары. 

 

ПЕДАГОГИК ТАКТ 

 
Баланың яки үсмернең психикасын искә алып, алар белән 

аралаша белү дигән сүз. Ата-аналарның педагогик такты, барыннан 
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да элек, балаларның эшләрен, кызыксынуларын, борчылуларын 

исәпкә алып эш итү. 
Бер ананың улы өенә борчулы кыяфәттә кайтып керә. Улы 

уйный торган футбол командасы зур исәп белән оттырган. Әнисе, 

улының борчылулы йөзенә карап: 

- Берәр хәл булдымы әллә? Икеле алмагансыңдыр ич? —ди. 

- Икеле генә булса икән! Безнең команда оттырды. 
Малайларның күзләренә карарга оят! 

- Юкка исең киткән, — ди әнисе, көлемсерәп. — Мин әллә 

икеле алгансыңмы дип торам. 

- Синең бар белгәнең икеле инде! 
- Нигә минем белән алай тупас сөйләшәсең? 

Улы әнисенә дорфа җавап бирүе белән хаксыз, әлбәттә. Әни-

сенең дә улының борчылуына көлемсерәп каравы урынлы түгел. 

Улы ярышта оттыруына бик нык гарьләнә. Бу хәлне аңлый белергә 

кирәк булгандыр. 
Педагогик такт — балаларга ышану ул. Күпчелек ата-аналар, 

ышану балаларда үз-үзләрен ихтирам итү хисе тудыра, аларны 

канатландырып җибәрә, дип уйлыйлар. Әмма һәммәсе түгел. 

Кайбер ата-аналар, контроль ясыйм дигән булып, һәрчак балаларын 
ялганлауда гаепләргә тырышалар. Алай юкка-барга бәйләнү бул-

маска тиеш. 

Бер укучы кыз үзенең иншасында менә нәрсәләр яза: 

«...Бераз гына соңга калып кайтасым килде, шуңа күрә мәк-

тәптән гадәттәгедән әкренрәк кайтырга уйладым. Өйдәгеләр миңа: 

- Без синең кайда булуыңны беләбез, — диләр. 

- Кайда? 

- Бер малай белән чат башында басып тордың! 

- Нинди малай белән, кайчан? 

- Анысын үзең беләсең инде. 

Алар моның дөрес түгеллеген үзләре дә бик яхшы беләләр, әм-

ма һәрчак миннән гаеп эзлиләр. Мондый мөнәсәбәтнең мине тү-

бәнсетүен һәм кимсетүен аңламыйлармы икәнни соң алар?» 

Без, ата-аналар, еш кына үсмерләрнең ничек киенүләрен, 

зәвыкларын да ошатып бетермибез. Аларга бәйләнергә генә тора-
быз. Бу очракта кызыбыз яки улыбыз белән зәвык турында ипләп 

кенә сөйләшү урынлы булмасмы? 

Тугызынчы сыйныф укучысы — кыз бала мәктәп кичәсенә 
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барырга җыена. Ул бизәнү өстәле янына килә — иренен буйый, 

күзенә сөрмә тарта, кашларын буярга керешә. 

- Әни, иннегеңне, буяуларыңны алыйммы? 

- Ал, кызым, ләкин кирәге булырмы икән? Синең битең болай 

да саф, алсу. Буянсаң ямьсезләнерсең генә. 

Кызы әнисенең сүзенә колак сала, битен юа. Шулай итеп, бер-

ике ай вакыт үтә. Бер заман әнисенең бизәнү әйберләре тагын эшкә 

җигелә. 

Әнисе кызыннан: 

- Син зәвык һәм чама сүзләрен ничек аңлыйсың? — дип сорый. 

- Берничек тә аңламыйм. 

- Зәвык — чама хисен югалтмау дигән сүз ул. Чамадан артты-

мы — косметика битне ямьсезли. Син арттырыбрак җибәргәнсең 

түгелме? 

- Шулайрак икән шул, — ди кыз һәм гримын чак кына бе-

ленерлек итеп калдыра. 

Яшүсмерләрнең үз-үзләрен тотышларын һәрчак шулай күзәтеп 

тору аларда да тактлылык хисе тәрбияли. 

Игътибар итегез: хәзерге гаиләләрнең 80 процентында диярлек 

ата-аналар белән үсмер балалар арасында низаглар бик еш чыгып 

тора. Бер үк сүзне күп тапкырлар кабатлап, үгетләп, аның тәмен-

ямен җибәрәбез, тактсызлык күрсәтәбез. 

Педагогик такт берәүгә дә тумыштан бирелми. Такт — ул 

балаларны аңлау, аларга карата игътибарлылык күрсәтү. Үзең 

игътибарлы икән, алар да сиңа шундый мөнәсәбәттә булырлар. 

 

ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТЫ 

 

Гомуми һәм профессиональ урта мәктәпләр өчен төрле 

(гуманитар, табигать, математика һ. б.) фәннәр буенча укытучылар 

әзерләү бүлекләре булган югары педагогика уку йорты һәм фәнни 

учреждениесе. Ул югары профессиональ белем учреждениеләре 

системасында (колледж, институт, академия, университетлар) иң 

югары баскычта тора. Педагогика университетының струк-

турасында төрле фәнни-тикшеренү, белем бирү институтлары һәм 

колледжлар, белгечләрнең квалификациясен күтәрү бүлекләре 

(институтлары) булырга мөмкин. 

Педагогика университетында укытучылар әзерләү башка 
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югары уку йортларындагыдан аерылып тора. Монда укыту процес-
сы тирән фәнни-тикшеренү эше белән тыгыз бәйләнгән. Бу исә 
студентларны төрле фәннәргә өйрәтү дәрәҗәсен нык күтәрергә, 
аларның үзләрен дә фәнни-тикшеренү эшенә тартырга ярдәм итә. 

Педагогика университетлары башка педагогик уку йортлары 
арасында гуманитар, табигать, математика, педагогика, психология, 
укыту методикасы һ. б. фәннәр буенча фәнни-педагогик кадрлар 
әзерләү һәм методика үзәге вазифасын да үтиләр. Аларда югары 
педагогик уку йортлары өчен төп предметларны укыту планнары 
һәм программалары, урта гомуми һәм профессиональ белем 
мәктәпләре һәм педагогик уку йортлары өчен дәреслекләр һәм уку 
ярдәмлекләре һ. б. эшләнә. 

 

ПОЛИТЕХНИК БЕЛЕМ БИРҮ 
 

Балалар мәктәптә гомуми белем алу белән бергә җитештерү 
өлкәсенең төп тармаклары һәм фәнни принциплары белән таны-
шалар, шулай ук техниканың төрле өлкәләрен өйрәнәләр. 

Физика, математика һәм химия дәресләрендә укучыларның 
төрле механизмнар, машиналар һәм башка төр техниканың төзе-
леше һәм эшләве белән, ботаника һәм зоология дәресләрендә үсем-
лекчелек һәм терлекчелек нигезләре белән танышулары аларга һө-
нәр сайлауда да булыша. 

Промышленность предприятиеләренә, электр станцияләренә, 
совхозларга, колхозларга үткәрелгән экскурсияләрдә һәм төрле 
түгәрәкләрдә (математика, физика һәм химия, яшь техниклар, 
натуралистлар һ. б. түгәрәкләрдә) катнашулары да политехник бе-
лем бирүгә, теге яки бу һөнәр буенча мәгълүматлар туплауга да 
ярдәм итә. Хезмәт күнекмәләренең башлангыч үрнәкләрен балалар 
агач, катыргы кәгазьдән төрле әйберләр ясау барышында үзләш-
терәләр. Аннары хезмәткә өйрәтү мәктәп остаханәләрендә дәвам 
иттерелә. Авыл җирендә укучыларга политехник белем бирү өчен 
мөмкинлекләр тагын да зуррак. Балалар яшьтән үк гаиләдә эшкә 
өйрәнеп үсәләр, әти-әниләренең һөнәрләре белән якыннан торып 
кызыксына алалар. 

 

ПРОБЛЕМАЛЫ УКЫТУ 
 

Белем бирү процессының нәтиҗәлелеген күтәрү өлкәсендә 

фәнни эзләнүләрнең бер юнәлеше — проблемалы укыту. Ул укучы-
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лардагы акыл көче үсешен, танып-белү активлыгын, мөстәкыйль 

һәм иҗади фикерләүне үстерү кебек катлаулы мәсьәләләрне хәл 

итүдә әһәмиятле чараларның берсе булып санала. 

Проблемалы укыту — ул яңа гына туган педагогик күренеш 

түгел. Белем бирүдә мондый ысул куллану гамәлләрен Сократның 

бәхәс әңгәмәләрендә, Жан-Жак Руссоның дәрес эшкәртмәләрендә, 

шулай ук К. Д. Ушинский хезмәтләрендә күрергә мөмкин. 

Проблемалы укытуның идея һәм принципларына караган фән-

ни-тикшеренү нигезләре фикерләүнең психологиясе юнәлешендә 

психиатрлар С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Богоявленский һәм Н.А. Мен-

чинский тарафыннан эшләнделәр. Ә мәктәптә укыту системасында 

аны куллану турында М. А. Данилов һәм М. Н. Скаткин кебек ди-

дактлар язып чыктылар, педагог-галим М.И. Мәхмүтов күп һәм 

нәтиҗәле шөгыльләнде. Бу өлкәдәге фәнни-тикшеренү эшләре 

хәзер педагогика фәненең күп вәкилләре тарафыннан алып барыла. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬ ЮНӘЛЕШ БИРҮ 

 

Укучыларга профессиональ юнәлеш бирү — җаваплы һәм бик 

кирәкле социаль бурыч. Бу хакта мәктәп уставының төп 

юнәлешләрендә дә искәртелә. Һөнәр сайлау — тормышта җаваплы 

адым. Чөнки халык хуҗалыгының төрле тармакларында эшләүче 

белгечләргә булган ихтыяҗның үсүен искә алсак, укучыларга 

профессиональ юнәлеш бирүнең укыту-тәрбия эшендә иң җаваплы 

өлкәләрдән берсе булуы аңлашыла. 

Дөрес сайланган һөнәр яшәү чыганагы гына түгел, ул кешегә, 

шатлык китерү белән бергә, рухи канәгатьләнү дә бирә. 

Профессиональ юнәлеш бирү эшен шулай оештыру — гаилә, 

җәмәгатьчелек һәм мәктәпнең төп бурычларыннан берсе. 

Һөнәр сайлау эшен оештырганда түбәндәгеләргә игътибар 

итәргә тиешбез: һөнәр сайлауның җаваплылыгы турында төшен-

чәләр бирү; гомумән һөнәрләр һәм үзебез яши торган икътисади 

районда аеруча таралган һөнәрләр турында сөйләү; балаларның һө-

нәрләр белән ничек кызыксынуларын өйрәнү; һөнәр сайлауда 

хәлиткеч карарга килү; сайланган һөнәргә яраклашу. Профес-
сиональ юнәлеш бирүнең асылы менә шулар. Мәктәп, гаилә һәм 

киң җәмәгатьчелекнең, уку йортлары, предприятиеләрнең бердәм 

тырышлыклары белән бергә генә аларны уңай хәл итеп була. 
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Профессиональ юнәлеш бирү эше, җирле шартларны искә алып, 

алдан төзелгән план белән алып барылырга тиеш. 

 

ПРОФСОЮЗ КОМИТЕТЫ 

 

Мәгариф профсоюз комитеты — мәгариф өлкәсендә, мәктәптә 

эшләүчеләрнең мәнфәгатьләрен яклый торган, сайланып куела 

торган ирекле оешма. Профсоюз комитетларының эшчәнлеге устав 

нигезендә оештырыла һәм алып барыла. 

 

ПСИХОГИМНАСТИКА 

 
Баланың хәрәкәтләрен үстерүгә һәм төзәтүгә юнәлтелгән мах-

сус күнегүләр җыелмасы. Ул аңлату, төшендерү, әңгәмә, хуплау, 

мәҗбүр итү һ. б. ш. гадәти чаралар тиешле нәтиҗә бирмәгәндә кул-

ланыла. 

Мимика — кеше битендәге мускулларның хис-тойгыларны 

чагылдыра торган хәрәкәтләре. Баланың нәрсә әйтергә теләгәнен 

өлкәннәр, ата-аналар, тәрбиячеләр мимикадан яхшы аңларга 

өйрәтергә тиеш. Бала үзе дә анасының, тәрбияченең йөзеннән күп 

нәрсәне аңлый. 

Ишарәләр дә, мимика кебек үк, балада аерым бер хәрәкәт-

ләндерү тудыра. Кечкенә бала өлкәннәргә таба ике кулын сузып 

тора икән, димәк, ул үзен кулга алуны сорый. Ишарә ярдәмендә ул 

үзенә кирәк әйберне сорап алырга өйрәнә. Яслегә йөрүче балалар 

кул хәрәкәтләре белән «төшәм», «торам», «тегендә», «эчәм» дигән 

сүзләрне аңлата алалар. Пантомимика — гәүдә хәрәкәте, ул да хис-

тойгыларның мөһим күрсәткече. Тискәре эмоциядән кеше кече-

рәебрәк калгандай күренә, ә уңай эмоциядән «үсеп китә». Кеше по-

засының төрләре күп: еш үзгәрүчән, үзгәрешсез, табигый, ясалма. 

Поза алышынуы тиз, әкрен, кискен, салмак була. Кеше кыяфә-

те киеренке, йомшарган, куырылган, табигый, мәһабәт, түбәнсе-

телгән, бөкре, зәгыйфь, зифа булырга мөмкин. 

Табигый хәрәкәтләнә алу системасы бозылган балаларга аерым 

игътибар итү сорала. Аларга яшьтәшләре белән аралашу кыенлаша. 
Хәрәкәтләре чикле булу психик авыру кичерүче балаларга да хас. 

Уй-хисләрен сүзсез белдерә алмаган балалар башкаларның аралашу 

ысулларын, үзләренә карата булган мөнәсәбәтне дөрес аңламыйлар. 
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Бу аларда нерв авыруларының көчәюенә китерә. Мондый җитеш-

сезлекләрне төзәтү яисә булдырмау максатыннан кечкенәләрне 

җанлы хәрәкәтләр (этюдлар) ясарга өйрәтәләр. Һәр этюд берничә 

тапкыр кабатлана, ул эчтәлегенә туры килгән музыка әсәре 

кулланып башкарыла. 

 

ПӨХТӘЛЕК 

 

Ул — шәхеснең эшне җиренә җиткереп, төгәл үтәве, өс-башын 

һәм үзен чиста йөртүе. 

Балаларны яшьтән үк гигиена кагыйдәләренә, шәхси тәртипкә 

өйрәтә башларга кирәк. Мәсәлән, өс-баш, аяк киемнәрен чистарту, 

бүлмәне тәртиптә тоту һ. б. 

Әгәр олылар өйдә чисталык, тәртип сакласалар, балалар да 

шуңа өйрәнеп үсәләр. Бала өйдәге тәртипсезлеккә бик тиз күнегә. 

Ул 4-5 яшьләрдә мөстәкыйль рәвештә гигиена күнегүләре үти: үзе 

юына, тешләрен чистарта, киенә. Алар үзләренең уен почмакларын 

җыештыра, аяк һәм өс киемнәрен үз урыннарына куя башлыйлар. 

Ата-ана үрнәгендә бала пөхтәлеккә, чисталыкка өйрәнә. 

Мәктәп яшендәге балалар төймәләрен үзләре тага алалар, аяк 

киемнәрен, өс киемнәрен, китапларын пөхтә тоталар. Пөхтәлек 

тәрбияләү — баланы мөстәкыйль тормышка әзерләүдә мөһим шарт. 
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САБЫЙ ЧАК 

 

Баланың 3 яшькә кадәрге чоры. Ул үзе берничә баскычка бү-

ленә. Баланың дөньяга килүе, беренче атналардагы гомере аеруча 

кайгыртучанлык белән үтә. Ә 10-11 айлыкка кадәр баланы имчәк 

баласы дип йөртәләр. Баланың 3 яшькә кадәрге дәверен сабый чак 

чоры диләр. 

Яңа туган баланың организмы беренче булып тышкы мохиткә 

җайлаша: ашказаны һәм сулыш алу әгъзалары формалаша. Яңа 

туган баланың беренче 3-4 көндә авырлыгы хәтта 150-300 г га кадәр 

кимүе мөмкин. Баланың авырлыгы әгәр дә 500-600 г кими икән, бу, 

әлбәттә, куркыныч хәл. Баланың дөрес үсеше, сәламәтлеге ныгуы 

имчәк сөте белән туену чорында башлана. Организмның, бигрәк тә 

баш миенең тиз үсеше күзәтелә, ә икенче айда күрү, ишетү, сизү, ис 

тою, тәм тою һәм кайбер шартлы рефлекслар барлыкка килә 

башлый. Бала, зур кеше кебек, күп нәрсәләрне белештерә, аера 

башлый. 

2-3 айларда сабыйлык чорының дөрес көн тәртибен булды-

рырга була. Билгеләнгән вакытта йоклату, уяту. Бала төрле хәрәкәт-

ләр ясый башлый. Мәсәлән, 2 ай булганда, ул башын тотып тора 

ала. Ә 4-5 айларда кулы белән әйберләрне тотарга омтыла. Арка-

сыннан корсак өстенә әйләнә, ә 6-7 айлык бала шуышып йөри һәм 

утырып тора ала. 8-9 айларда аякка баса, урыныннан кузгалмыйча 

тотынып басып тора. 10-11 айларда беренче адымнарын атлап ки-

тәргә мөмкин. Шуның белән сабыйның имчәк чоры тәмамлана. 

Балада башлангыч сөйләм гамәлләре барлыкка килә. Ул кайбер 

сүзләрне аңлый һәм аларны кабатлап әйтергә тырыша, 2-3 яшь-

ләрдә аның танып-белү эшчәнлеге күренә башлый. Бала башлангыч 

гигиена күнегүләрен үтәсә, үзенә хезмәт күрсәтергә тырышса, 

димәк, аңа дөрес тәрбия бирелгән дип әйтеп була. Баланы юынырга, 

киенергә, чишенергә өйрәтергә кирәк. 

Ике-өч яшендә балалар үзлекләреннән эш итәргә телиләр. Хәл-

С 
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ләреннән килмәсә дә, һәрвакыт олыларга булышырга тырышалар. 

Ләкин аларга каршы төшәргә ярамый. Алар төшке ашка өстәл 

әзерләшергә, бүлмәне җыештырырга, үзләренең уйнау урын-

нарында тәртип саклауда катнаша алалар. 

 

САЛИХҖАН КУКЛЯШЕВ 

 
XIX гасыр татар мәгърифәтчелек хәрәкәтенең ныклап үсеп 

китүе белән характерлы. Халык арасыннан күтәрелгән талантлы 

фикер ияләре, үз замандашларын белемгә, яктыга өндәп, ялкын-

ланып эшләгәннәр. Мәгърифәтче дигән исем алган бу кешеләр 

гәзит-журналлар чыгару хәстәре белән Петербургның озын 

юлларын таптаганнар, китап-календарьлар аша милли мәдәниятне 

пропагандалаганнар. Икенче берләре борынгы әдәбиятыбыз һәм 

халык авыз иҗаты үрнәкләрен җыеп, матбугатка чыгарып, алдагы 

буыннар өчен саклап калдыруны кайгыртканнар. Шундый кү-

ренекле мәгърифәтчеләребез исемлегенә фәнни әдәбиятта исеме еш 

телгә алынып, тәрҗемәи хәле аз өйрәнелгән педагог Салихҗан 

Кукляшевны да кертергә кирәк. 

С. Кукляшевның иҗат мирасы безгә ул төзеп калдырган «Ди-

ване хакияте татар» (Казан, 1859) исемле әдәби хрестоматия һәм 

«Татарча-русча сүзлек» аша мәгълүм. Аның бу китаплары әдәбият 

һәм тел тарихыбыз өчен кыйммәтле чыганак булып киләләр. 

Салихҗан Бикәш улы Кукляшев 1810 елда туган. 1836 елны ул 

Казан университетының көнчыгыш телләре бүлеген уңышлы 

тәмамлый. Шул ук елның 17 июлендә Оренбург хәрби губер-

наторының боерыгы белән Оренбургның хәрби мәктәбенә гарәп-

фарсы телләре укытучысы итеп билгеләнә. Педагогик хезмәтләре 

өчен 1847 елда титуллы советник дәрәҗәсе ала. 1850 елда Оренбург 

чик буе комиссиясенең кыргыз (казакъ) мәктәпләре өстеннән 

күзәтүче итеп куела. Шул вазифа йөкләнгән хәлдә 1852 елда яңадан 

элек эшләгән мәктәбендә гарәп-фарсы телләре укыта башлый. 

Соңгы елларда уздырылган археографик экспедицияләрнең 
материаллары С. Кукляшев хрестоматиясенең чыганакларын 

төгәлрәк ачыкларга ярдәм итте. Әдәбиятыбыз тарихчылары С. 
Кукляшев хрестоматиясендә урын алган кайбер әсәрләрнең 

Һибәтулла Салихов, Габделҗаббар Кандалый шигырьләре булуын, 
XV гасырда Азау шәһәрендә туган Әхмәди исемле шагыйрьнең 
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«Искәндәрнамә» поэмасыннан өзекләр урнаштырылуын дәлил-

ләделәр. Бу хәл С. Кукляшевның татар әдәбиятын тирәнтен белгән 
әдәбиятчы икәнлеген дә раслый. 

 

СЫЙНЫФТАН СЫЙНЫФКА КҮЧЕРҮ 

 
Уку елын уңышлы тәмамлаучылар, укытучылар киңәшмәсе 

карары нигезендә, алдагы сыйныфларга күчереләләр. Башлангыч 

мәктәп, урта һәм тулы булмаган урта мәктәп укытучылары үз 

фәннәре буенча, чирек билгеләре нигезендә, еллык билге чыга-

ралар. 
Әгәр дә укучының төп фәннәр буенча бер яки ике «2» ле 

билгесе була икән, аңа җәйге бирем бирелә. «2» ле билгесе икедән 

дә арта икән, ул шул ук сыйныфта утырып кала. Август аенда, 

җәйге биремнәрнең нәтиҗәләре нигезендә укытучылар киңәшмәсе 

укучыны сыйныфтан сыйныфка күчерү, я булмаса шул ук 
сыйныфта калдыру турында карар кабул итә. 

Чыгарылыш сыйныфы укучылары өчен түбәндәге тәртип 

кертелгән. Әгәр дә укучыга бер яки ике фән буенча «2» ле билгесе 

чыгарылса, ул калган фәннәрдән имтиханга кертелә, ә ике фәннән 
көзге имтиханга калдырыла. Көзге имтихан нәтиҗәләре буенча бу 

укучы урта мәктәпне тәмамлау турында таныклык, я мәктәп курсын 

тыңлау турында белешмә ала. Шундый ук белешмә укучыга ике 

фәннән дә күбрәк «2» ле билгесе алып имтиханга кертелмәсә яисә 

имтиханнарны уңышсыз тапшырган очракта бирелә. Сирәк 
очракларда гына чыгарылыш сыйныфы укучысының икенче елга 

укырга калдырылуы мөмкин. 

Уку елы тәмамлану һәм сыйныфтан сыйныфка күчерү 

мәктәптә тантаналы шартларда билгеләп үтелә. Мәктәпне уңышлы 
тәмамлаучы укучыларга истәлекле бүләкләр тапшырыла. Бишенче 

сыйныфтан башлап мактау кәгазьләре бирелә. Чыгарылыш 

сыйныфы укучылары өчен иң зур бүләк — ул алтын һәм көмеш 

медаль алу. 

Укучының сыйныфтан сыйныфка күчерелүе, бигрәк тә 

мәктәпне тәмамлавы гаилә бәйрәме булып билгеләп үтелә. 
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СЫЙНЫФ ҖИТӘКЧЕСЕ 
 

Нинди дә булса фән укытучысы, билгеле бер сыйныфта тәрбия 
эшен алып баручы. 

Сыйныф җитәкчесе укучылар һәм укытучылар белән үзара 

бәйләнештә тора: балаларның үз-үзләрен тотышы, укулары белән 

кызыксына, мәктәп һәм сыйныфтагы җәмәгать эшләрендә катна-

шуларын оештыра, кичәләр, җыелышлар үткәрә. Сыйныф җитәк-
чесе, башка укытучылардан аермалы буларак, һәр укучының гаилә-

се белән тыгыз бәйләнешкә керә. Ул, гадәттә, укучылар бер сый-

ныфтан икенче сыйныфка күчкәч тә, алар белән эшләүләрен дәвам 

иттерә. 
Башлангыч сыйныфлардан кала, мәктәптә һәрбер сыйныфка 

җитәкче итеп аерым бер укытучы беркетелә. Техник училищеларда 

шулай ук һәрбер уку группасына ел дәвамына шундый җитәкче 

билгеләнә. 

Безнең мәктәпләрдә сыйныф җитәкчесен 30 нчы елларда бил-
гели башладылар. 1960 елда исә сигезьеллык һәм урта мәктәпләрдә 

сыйныф җитәкчесе эше турында аерым Положение барлыкка килде. 

Сыйныф җитәкчесенең оештыру-тәрбия эшләре күпкырлы һәм 

бик тә җаваплы. Ул үзенә беркетелгән сыйныфта дәресләрдән тыш 
барлык тәрбия эшләре өчен җавап бирә. 

Билгеле булганча, сыйныфта педагогик тәрбиянең төп максаты 

укучы балаларны һәрьяклап камилләштерүгә, үстерүгә юнәлгән. 

Моңа һәр укытучы, һәр тәрбияче үзеннән аерым өлеш кертә. 

Аларның һәркайсының шул хезмәте бер юнәлешкә туплансын, 
максатлырак һәм үтемлерәк булсын өчен, даими бер үзәк — җыеп, 

туплап торучы даими бер көч кирәк. Сыйныф җитәкчесе, гади генә 

итеп әйткәндә, әнә шундый бер туплаучы, юнәлешләрне 

берләштерүче бер үзәк ул. Үз эшчәнлегендә һәрнәрсәне искә алып, 
фәннәрне үзләштерүне һәм тәрбия максатларын да бербөтен итеп 

күзаллап, сыйныф җитәкчесе укучылар тормышында алыш-

тыргысыз бер роль уйный. 
 

СЫНЛЫ СӘНГАТЬНЕ ТАНУ 
 

Сынлы сәнгать әсәрләре — кеше дөньяны нечкәләп, матур 
итеп күрә белү сәләтенә өйрәтә торган тагын бер якты тәрәзә ул. 
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Сынлы сәнгать яшь күңелдә кешенең мәһабәтлеге һәм гүзәллеге 

хисен ныгыта. 

Картиналар сынлы сәнгатьнең бер кисәген тәшкил итәләр. 

Картиналарны карау эмоциональ хәтерне баета, үстерә, гүзәллекне 

танып-белү үткенлеге дип атарга мөмкин булган сәләтне тәрбияли. 

Сынлы сәнгать яшүсмернең рухи дөньясына үтә. Сәнгать хисләр 

дөньясын танып-белү чыганагы була, кеше өчен горурлану хисе 

уята. Сынлы сәнгать аша кешенең сиземли белү сәләте — иң нечкә 

күңел хәрәкәтләрен йөрәгең белән тою, кешенең күзендә чагылган 

хәсрәт, хәтер калу, газаплану, каушау, ялгызлыкны күрә белү сәләте 

тәрбияләнә. 

Иҗат культурасы белән якынрак танышкан саен яшүсмердә 

кешенең әхлакый йөзенә, рухи байлыгына, интеллектына карата 

аеруча сизгерлек туа, кызыксынучанлыгы, эчке матурлыгы үсә. 

 

СӘЙФУЛЛИННАР ДИНАСТИЯСЕ 

 

Бөтен гомерен татар һәм башкорт халыкларының мәгърифәтен 

күтәрү эшенә багышлаган күренекле татар педагогы Имаметдин 

Җәләлетдин улы Сәйфуллинның исеме тарих битләрендә ихти-

рамлы урын алырга тиеш. 

Имаметдин Сәйфуллин 1855 елның 3 ноябрендә Иске Килем 

авылында туган (хәзерге Башкортостан Республикасы). Ул кечкенә-

дән бик зиһенле бала булып үскән. 

1877 елда Сәйфуллин Оренбургтагы Татар укытучылар 

мәктәбен яхшы билгеләр белән тәмамлый. Ул күп кенә авылларда 

рус теле укыта. Сәйфуллин, татар мәгърифәтчеләреннән беренче-

ләрдән буларак, аваз методына нигезләнеп язылган «Яңа әлифба» 

(1892 ел) китабын бастырып чыгара. Бу китабын төзүдә Миңле-

җиһан Сәйфуллинаның да катнашы була. 

Имаметдин Сәйфуллин Миңлеҗиһанга 1879 елны өйләнә. Алар 

биш бала үстереп, алары да әти-әниләре юлыннан укытучы булып 

китәләр. 

Сәйфуллиннарның икенче кызы Өммегөлсем (1881 елда туган) 

шулай ук мөгаллимә булып эшли. Миңлехәнифә Сәйфуллина Уфа-

дагы «Галия» мәдрәсәсендә кызлар укыта, татар әдибе Галимҗан 

Ибраһимов белән якын дуслыкта эшли. 1917 елда ул, сеңлесе 

Хәдичә (1891 елда туган) белән берлектә, суд-хөкемият эшенә күчә. 
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Хәнифә — судья, ә Хәдичә суд сәркатибе булып эшли. 

Сәйфуллиннарның өченче һәм дүртенче буын вәкилләре 

арасында да педагоглар байтак. 

 

СӘЙФУЛЛИН ГАББАС ШИҺАБЕТДИН УЛЫ 

 

Егерменче гасырның башында дөньяви татар мәктәпләренә 

нигез салуда Мөхетдин Корбангалиев, Шакирҗан Таһири, Гай-

нетдин Әхмәров, Гыйбад Бәдигый, Хәсән Гали, Мөхәммәтхан Фаз-

луллин, Шәһит Әхмәдиев, Нургали Надиев кебек бер төркем та-

лантлы галимнәр һәм методистлар зур өлеш кертә. Алар арасында 

күренекле педагог һәм методист Габбас Шиһабетдин улы Сәйфул-

лин дә аерым бер урын алып тора. 

Габбас Шиһабетдин улы Сәйфуллин 1887 елның 14 июлендә 

Казанда туа. Башлангыч белемне әтисеннән ала, аннары «Мөхәм-

мәдия» мәдрәсәсен тәмамлый. 

1908 елның сентябреннән 1913 елга кадәр ул С. Гобәйдуллин 

ачкан мәктәптә мөгаллим булып эшли. 1913 елның сентябреннән 

1918 елның 8 декабренә кадәр Казандагы 1 нче татар мәктәбендә 

һәм Татар укытучылар мәктәбе каршындагы үрнәк-тәҗрибә 

мәктәбендә укыта. 
Рус телен үзләштерү теләге белән ул «Учительская школа»га 

укырга керергә ниятләнә. 1915 елда экстерн тәртибендә имтихан 
тота һәм татар мәктәпләрендә рус теле укытучысы дигән исем алуга 
ирешә. 1917 елда Казанда ачылган педагогика курсларында укый. 
1919 елда аны Казанда оештырылган ике үрнәк-тәҗрибә 
мәктәбенең берсенә (хәзерге 12 нче мәктәп) директор итеп 
билгелиләр. Кыска вакыт эчендә монда тырыш укытучылар 
коллективы туплана, мәктәп методик лабораториягә әверелә. Шул 
елларда республикада укытучы кадрлар әзерли торган кыска 
сроклы курслар шушы мәктәп базасында оештырыла. Совет 
хакимиятенең беренче елларында мәктәпләр бердәм хезмәт 
мәктәпләре дип йөртелә. Әлеге үрнәк мәктәптә слесарьлык, 
столярлык, оек бәйләү, кисү-тегү мастерскойлары һәм яшелчә, 
җиләк-җимеш үстерү участоклары булдырыла. Хәзерге Республика 
яшь натуралистлар станциясе соңга таба шушы җирлектә төзелә. 

Татарстан Халык Мәгариф Комиссариаты 1927 елда Габбас 
Сәйфуллинны Мәскәү Шәрык педагогика институтының тел-
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әдәбият бүлегенә укырга җибәрә. Ул 1930-35 елларда Казан дәүләт 
университетында һәм педагогика институтында доцент вазифасын 
башкара. 

Габбас Сәйфуллин үзенең беренче методик хезмәтен 1910 елда 
яза башлый һәм аны 1912 елның ноябрендә тәмамлап, «Милләт» 
нәшриятына тапшыра. Бу хезмәт «Рәсемле татарча инша дәресләре» 
дип атала. Әлеге кулланма 1918 һәм 1920 елларда кабат басыла. 
Беренче басмага сүз башында автор шундый ук кулланманың 2, 3, 4 
нче сыйныф шәкертләре өчен дә язылачагын вәгъдә итә. Чыннан да, 
1913 елда аның бу хезмәтләре дөнья күрә. 

Беренче хезмәтләре белән үк ул үзен оста методист итеп таны-
та һәм, әйтергә кирәк, бу кулланмалар — шул замандагы татар мәк-
тәбе өчен гаять әһәмиятле хезмәтләр. 

1941 елда Сәйфуллинның тагын бер кулланмасы — тулы бул-
маган урта һәм урта мәктәпләр өчен «Орфографик күнегүләр җыен-
тыгы» басылып чыга. Бу хезмәтендә ул сузык һәм тартык хәрефләр 
орфографиясен бик җентекләп эшкәртә. Сәйфуллинның әлеге хез-
мәте бүген дә актуаль яңгырый. 

Г. Сәйфуллин — сүзлекләр төзү эшенә үзеннән зур өлеш 
керткән галимнәребезнең берсе. Аның беренче сүзлеге 1912 елда 
басылып чыга. Ул «Кыен лөгать» дип атала. 1917 һәм 1918 елларда 
«Мәктәп лөгате» дигән хезмәте дөнья күрә. Анда дәреслекләрдә 
очрый торган гарәп сүзләренә аңлатмалар бирелә. 

1965 елда басылган «Гарәпчә-татарча-русча алынмалар сүз-
леге» авторларының да берсе ул. 

Г. Сәйфуллин, Мөхетдин Корбангалиев, Мөхәммәтхан Фаз-
луллин, Хуҗа Бәдигый кебек педагоглар һәм методистлар белән 
бергә, дәреслекләр һәм Әлифба китаплары төзеде. 

Габбас Сәйфуллин Әлифбалар төзүдә үзенең аеруча талантлы 
педагог булуын күрсәтте. Мәгълүм булганча, Әлифба төзү — гаять 
четерекле, күп тырышлык һәм эзләнүләр таләп итә торган хезмәт. 

Татарларда бик күп авторлар Әлифба китаплары төзегәннәр. 
Алар тарафыннан 500 гә якын төрле-төрле Әлифба һәм уку-язуга 
өйрәтү өчен методик кулланмалар иҗат ителгән. Шул авторлар 
арасында иң бәхетлесе Габбас Сәйфуллин булган дисәк, һич тә ял-
гыш булмас. Аның Әлифбасы татар мәктәпләрендә тоташтан 19 ел 
төп кулланма булып килде. 

Бер заман, тормыш таләпләреннән чыгып, Г. Сәйфуллин Әлиф-

басын да яңарту бурычы көн тәртибенә куела. Автор 1951 елда 
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вафат булганлыктан, бу эшне күренекле методист, Татарстанның 

атказанган укытучысы М. Ш. Галләмова башкарып килә. 

Хәзер исә беренче сыйныф укучылары 30 елга якын инде 

атказанган укытучылар һәм тәҗрибәле методистлар С. Вәгыйзов 

белән Р. Вәлитова төзегән дәреслектән укыйлар. 

Балаларны Сәйфуллиннар Әлифбасы нигезендә төзелгән 

дәреслек белән дистәләрчә еллар дәвамында укыту танылган ме-

тодистның мәктәпләрдә, укытучылар күңелендә мәңге саклануын 

дәлилли. 

 

СӨЙЛӘМ ҮСТЕРҮ 

 

Мәктәпкә кергәндә җиде яшьлек балаларның сөйләм күнекмә-

ләре төрлечә була. Балалар бакчаларында тәрбияләнмәгәннәре 

аеруча аерылып тора: күбесе җөмлә төзеп, матур итеп сөйли белми, 

әкиятләрнең эчтәлеген сөйләп бирергә дә кыенсына. Бу гаиләдә 

аларның сөйләмен үстерүгә әһәмият бирелмәүдән килә. 

Катлаулы булмаган сюжетлы кыска әкият һәм хикәяләрнең 

эчтәлеген сөйләргә өйрәтү баланың сөйләмен үстерү өчен уңышлы 

алым булып тора. 

Дүрт яшьтә чакта сабый халык әкиятләрен сүзен-сүзгә диярлек 

истә калдыра, вакыйгалар барышы эзлеклелеген үзләштерә. Шуңа 

күрә өлкән кеше әкиятнең берничә сүзен әйтә, бала алга таба тагын 

берничә сүз өсти. Сөйләүне дәвам иттерсәң, сабый аңа тагын 

кушыла. 

Аннары бала әкият эчтәлеген сорауга җавап бирү тәртибендә 

сөйләргә өйрәнә. Шулай итеп, балалар картина буенча сөйли 

белергә дә күнектерелә. 
Кайбер балалар шәхси күзәтүләреннән чыгып та аерым ва-

кыйгалар турында сөйли алалар. Мәсәлән, алардан кунакка кайчан, 
кемгә, ничек барулары, Яңа ел бәйрәмен ничек үткәрүләре турында 
сөйләтергә мөмкин. Әйтик, «Чыршы бәйрәмендә ниләр күрдең?» — 
дигән сорау куела. «Башта мин сөйлим, аннары син сөйләрсең», — 
ди өлкән кеше. Аның сөйләме балаларча эзлеклелектә, әмма җанлы, 
аңлаешлы һәм ахыры ачык билгеле булырга тиеш. Аннары шул 
үрнәккә ияреп, бала үзе сөйләп күрсәтә. 

Сабый сөйләмдәге авазларны дөрес әйтә белергә тиеш. Биш 
яшьтә алар белән сүздәге авазларга анализ ясау күнегүләре 
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үткәрергә кирәк. Моның өчен балаларга кыен авазлары еш 
кабатлана торган шигырь яки тизәйткеч укыла. Башта сабый 
текстны өлкәннәргә ияреп кабатлый, аннары кайсы авазның еш 
кабатлануын әйтә. 

Авазларны дөрес әйтүгә ирешү белән бергә, сабыйларда дөрес 
сөйләү темпы булдырырга, аларны тавышның көчен көйли, 
сөйләмне сәнгатьле итә белү күнекмәләренә дә өйрәтергә кирәк. 
Сәнгатьле сөйләмгә ирешү өчен, мәсәлән, җырлы, шигырьле халык 
уеннары уйнау яхшырак. 

Алты-җиде яшьтә инде балалар, гадәттә, дөрес сөйләшәләр. 
Ләкин кайберләре аерым авазларны (әйтик, р, ң, һ, җ) дөрес 
әйтмиләр. Андый очракта махсус белгечләр (логопедлар) ярдәмгә 
килә. Кыскасы, баланың сөйләм телен үстерүдә тизәйткечләр, 
кыска шаян шигырьләр, мәкаль һәм әйтемнәрдән файдалану әйбәт 
нәтиҗә бирә. 
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ТАБИГАТЬНЕ САКЛАУ, ЭКОЛОГИЯ ТӘРБИЯСЕ 

 
Кеше — табигатьнең аерылгысыз бер өлеше. Ул табигатьтән 

башка бер генә көн дә, бер генә сәгать тә яши алмый; аңа су, һава, 
азык-төлек, торак, җылылык һәм яктылык кирәк. Шуңа күрә дә 
табигатькә мөнәсәбәт, кешеләргә мөнәсәбәт кебек үк, гуманлы, 
шәфкатьле булырга тиеш. 

Балаларда табигатькә әнә шундый мәрхәмәтле мөнәсәбәтне 
кечкенәдән үк тәрбияләргә, аларның күңелендә аңа карата сак, 
ярату хисе тудырырга кирәк. Махсус бүлмәләрдә тереклек 
почмаклары, төрле экскурсияләр оештыру, җәнлекләр һәм кош-
кортлар, үсемлекләр турында лекцияләр һәм әңгәмәләр үткәрү — 
болар барысы да балаларның табигать белән аралашуы, табигать 
белән мөнәсәбәткә керүе. Табигатьнең матурлыгын тоя белү 
акрынлап аны яклый, саклый, кадерли белү хисенә әверелә. 

Табигатьне саклау мәсьәләләре белән дә балалар кечкенәдән үк 

таныша башларга тиеш. Моның өчен туган якны, аның табигатен 

өйрәнү дә тәрбия эшендә бик зур әһәмиятә ия. 
Мәктәптә табигатьне саклау буенча тәрбия дәресләрен 

балаларның яшь аермасын исәпкә алып үткәрергә кирәк. Баш-

лангыч сыйныфларда укучылар бу зур мәсьәлә белән таныша гына 

башласалар, югары сыйныфларда инде алар шактый белем һәм 
рухи инанганлык алалар һәм табигатьне саклау дигән изге көрәшкә 

кушылалар. 

 

ТАЛАНТ ИЯСЕ 

 
Сәләтлелекнең иң югары дәрәҗәсенә ия булган кеше, сәләтле 

шәхес. Талант иясенә тирән кызыксынучанлык, эшне теләп, яратып 
башкару хас. Моның шулай икәнен бөек мәгърифәтче Каюм 
Насыйри да әйтеп үткән: «Табигый сәләтлелек ул очкын гына, ул 
сүнәргә дә, кабынып китәргә дә мөмкин, аның кабынып китеп зур 

Т 
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ялкынга әйләнүендә төп мәҗбүри көч булып хезмәт һәм үз-үзеңә 
таләпчән булу тора». Талантлы кешеләрне җәмгыять тормышының 
барлык өлкәләрендә дә очратырга мөмкин. Без талантлы оештыру-
чыларны, талантлы белгечләрне, талантлы иҗатчыларны беләбез. 
Күп очракларда талантлылык билгеләре бик яшьтән күренә баш-
лый. Ләкин баланың сәләтлелеге турында аның ышандыргыч дәрә-
җәдә уңышлары булганда гына сүз йөртергә мөмкин. Баланың 
нинди дә булса өлкәдәге беренче уңышларын сәләтлелек дип кабул 
итәргә ашыгырга ярамый. Еш кына аның «мондый уңышлары» ата-
аналар тарафыннан бик нык күпертелгән була. Шул ук вакытта 
балаларның уңышларына, ныклы кызыксынуларына өлкәннәр игъ-
тибарсыз калырга тиеш түгелләр. Баланың гомуми үсеше турында 
кайгырту белән беррәттән, ата-аналар аларның мөмкинлекләрен, 
һәвәслекләрен истә тотарга, укытучылар, белгечләр белән бергәләп, 
аларга һөнәр сайлауда ярдәм итәргә тиешләр. 

 
ТАЛАНТ ҺӘМ ХЕЗМӘТ 

 
Талант дип нинди дә булса катлаулы хезмәт эшчәнлеген уңыш-

лы, мөстәкыйль һәм оригиналь итеп башкарырга мөмкинлек бирә 
торган сәләтлелек җыелмасына әйтәләр. Сәләтлелек шикелле үк, 
талант та — югары осталык һәм иҗади уңышларга ирешү мөмкин-
леге генә әле ул. Әмма иҗади казанышлар, ахыр чиктә, кешеләр 
яшәгән иҗтимагый-тарихи шартларга ныграк бәйле. Бу уңайдан 
А. Н. Радищев болай дип язган: «Тарих бөек сәләт эшчәнлеген җәеп 
җибәрү өчен тиешле шартларның сәбәп булып торганлыгын сөйли, 
бөек акыл эшчәнлеген барлыкка китерүдә табигатьнең бер катышы 
да юк». 

Талантларның чәчәк атулары җәмгыятьтә шартлар тудырылуга 
бәйләнгән. Үсү өчен уңай шартларны кайсы талант иясенә күбрәк 
тудыру мәсьәләсе гадәттә чор ихтыяҗлары һәм дәүләт алдында 
торган бурычлар үзенчәлегеннән чыгып хәл ителә. Сугыш чорында 
кешеләрнең, әйтик, полководецлык таланты, төзелеш һәм промыш-
ленностьны реконструкцияләү чорында инженерлык таланты һәм 
башкалар бик нык үсә. 

Талант кешене эштән азат итми, киресенчә, ул аңардан зур 
иҗади һәм киеренке хезмәт таләп итә. Талантлы булулары белән 
җәмгыять каршында бернинди бәхәс тудырмаган кешеләрнең 
барысы да хезмәт титаннары булган. Аяусыз эшчәнлек нәтиҗәсендә 
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тормыш тәҗрибәсе туплана. Иҗат эшчәнлеге барышында кеше 
кодрәтенең аерата күтәрелү моменты күренекле роль уйный. Бу 
психик халәт илһам килү дип атала һәм талантлылык билгесе 
булып исәпләнә. Илһам килү ул, А. С. Пушкин әйткәнчә, «күңелнең 
тәэсирләрне җанлы итеп кабул итәргә һәм мәгънәләр серенә тө-
шенергә, димәк, аларны аңларга әзер булуы дигән сүз». 

Иҗат эшчәнлегендәге илһамлануны хезмәткә каршы кую өчен 
бернинди дә нигез юк, чөнки хезмәт үзе илһамлануның нигезен 
тәшкил итә. Илһамлану — ул иҗат мизгеле. Фәнни, әдәби һәм 
техник иҗат өлкәсендәге нинди дә булса зур мәсьәләне хәл итүгә 
илһамлану өчен бөтен игътибарны туплау, бөтен зиһенне, күзаллау 
һәм уйлау сәләтен эшкә җигү кирәк. 

Билгеле, башка уңай яклары белән бергә, кеше зирәк зиһенле 
дә булса, бу — аның талантын тагын да көчәйтеп җибәрә һәм юга-
ры осталыкка ирешү юлын җиңеләйтә. А. С. Пушкин лицейга 
укырга кергәндә, замандашлары әйткәнчә, «гадәттән тыш әйбәт хә-
терле булуы белән аерылып торган. Нинди дә булса берәр шигырь-
не бер-ике тапкыр укып чыгу белән ул аны яттан сөйләп бирә ал-
ган». Шуңа өстәп, күп кенә атаклы язучылар, рәссамнар, компози-
торлар, сәяси эшлекле кешеләрнең гаҗәеп зиһенле булулары ту-
рында мисалларны күпләп китерергә мөмкин. А. Толстой, Ю. Ле-
витан, С. Рахманинов, Моцарт, М. Балакирев, А. Суворов...— бу 
исемлекне бик җиңел дәвам итәргә мөмкин. 

Психологларның тикшеренүләре күрсәткәнчә, талантлы 
балалар иҗат эшчәнлегенең алшарты һәм нәтиҗәсе булып акыл 
эшчәнлегенә, гомумән, хезмәттә аяусыз тырышлык, тынгысыз 
һәвәслек санала. Башка балалардан алар иң элек шул яклары белән 
аерылып торалар. Хезмәт сөючәнлекне кеше ия булган сәләтләр 
рәтендә хәтта аның башында торучы сәләт дип карарга кирәк. 

Мондый очраклар да бар: сәләтле балалар җырлап кына укый, 
укытучы дәрес вакытында аңлатканны төгәл һәм нык итеп хәтерләп 
калулары аркасында, алар өйдә дәресне әзерләп тә маташмый. 
Әмма биредә соңгы критерий булып җиңел генә алынган бишлеләр 
түгел, ә тирән белем һәм осталык, иң мөһиме, хезмәт итәргә психо-
логик яктан әзерлек санала. 

Ягъни талант хезмәт нәтиҗәсендә генә ачыла ала. Эшкә сәләт 

кенә талантны ача. Үзенә барысы да җиңел бирелә дип уйлаган, 

басылып эшләү, хезмәт сөю, тырышу дигән нәрсәләрне белмәгән 

балага алда, кайчан да булса, зур һәм киеренке хезмәт таләп иткән 
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эш башкарырга туры киләчәк. Менә шунда инде аның төп 

нәрсәгә — хезмәткә сәләте нинди икәнлеге ачыкланачак. Бу 

баланың таланты ачыла алмаячак. 

Менә шуңа күрә балаларда сәләтлелекне үстерү турында 

сөйләгәндә, иң элек, ялкаулыкка каршы көрәшкә, көндәлек 

киеренке хезмәтне яратып башкаруга игътибарны юнәлтергә кирәк. 

Сүз нинди ялкаулык турында барса да — уйларга иренүме, 

физик эшкә яки укуга ялкаулыкмы — ул талантлы шәхес тәр-

бияләүдә иң зарарлы сыйфатларның берсе булып кала. Ялкаулык — 

рухи зәгыйфьлек һәм көчсезлек билгесе ул. Ялкау кеше өчен акла-

нырлык сәбәп юк һәм була алмый. Ялкаулыкка каршы бер алым 

ярдәмендә генә — эшкә күнектерү, эшкә омтылыш тудыра барып, 

баланы хезмәт эшчәнлегенә тарту юлы белән генә көрәшеп була. 

Ялкаулыкка каршы көрәшкәндә сөйләшү һәм вәгазь укуларга артык 

зур ышаныч багларга ярамый. Мәктәп биремнәренең, өй эшләрен 

башкару режимының үтәлешен тикшереп тору, өйдә эшкә ом-

тылыш шартлары булдыру бик мөһим. Шәхси үрнәк күрсәтү 

әһәмиятле. Хезмәт тырышлыгына өйрәнгәндә бала башта өлкән 

кешенең нык ихтыярына һәм таләпчәнлегенә таянсын. Вакыт узу 

белән аңа үз ихтыяр көче, үз инанганлыгы таяныч булыр. Килә-

чәктә үз язмышының хуҗасы, үз эшенең остасы булу өчен, һәр яшь 

кешегә актив төстә эшләргә, иҗат итәргә, эзләнергә кирәк. 

 

ТАЛЧЫГУ, ЯЛЫГУ 

 
Бик нык ару, талчыгу, ялыгу, эшне дәвам иттерәсе килмәү — 

кешедә була торган халәт. Бу халәт бер эшне икенче эш белән 

алыштырганда яки ял итеп алганнан соң тиз юкка чыга. Әгәр 

талчыгуны вакытында сизмичә, эшне туктатмасаң, ул тагын да 

көчәя, һәм баланы ял да төзәтә алмаслык хәлгә китерергә мөмкин. 

Мәктәпкәчә яшьтәге балаларны һәм кече яшьтәге мәктәп 

укучыларын бертөрле эш белән шөгыльләнү яки бер урында 

утырып тору бик нык ялыктыра. Алар шаяра, тәртип боза баш-

лыйлар. Бу очракта балага кисәтү ясамаска кирәк. Бала уйнасын, ял 

итсен, икенче бер эш белән шөгыльләнеп алсын. 
Мәктәп яшендәге балалар гадәттә өй эшләрен әзерләгәндә 

талчыгучан булалар. Әгәр бала өй эшен әзерләүне уен яки ял итү 

белән чиратлаштырса, ул азрак арый. Шулай ук бирем төрләренең 
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чиратлашуы да файдалы (телдән, язма һ. б.). Өйдә дә, нәкъ мәк-

тәптәге кебек үк, күпмедер вакыттан соң шөгыльләнүне туктатып, 

ял итеп алырга кирәк. 
Баланың билгеле бер эш урыны булырга, өстәл һәм утыр-

гычлар укучының гәүдәсенә туры килергә тиеш. Әгәр бу шарт 
үтәлмәсә, аның мускуллары талчыга. Моннан тыш, баланың дөрес 
утыруын тәэмин итү өчен, өстәл белән утыргыч арасындагы 
биеклеккә игътибар итәргә кирәк. Ул ара 21 см дан ким һәм 27 см 
дан артык булмасын. Дәрес әзерләгәндә, уку һәм язу күнекмәләрен 
үтәгәндә, балаларның күзләре тиз тала, шуңа күрә эш урынының 
дөрес яктыртылуы зарур. Тәрәзәдән яки лампадан яктылык дәфтәр 
яки китап битенә сул яктан төшәргә тиеш. Дөрес төзелгән көн 
тәртибе, физик хезмәт, ял итеп алу баланың талчыгуын 
булдырмаска ярдәм итә. 

 

ТАЛӘПЧӘНЛЕК 
 
Ул үзеңә һәм башкаларга карата катгый яки югары таләпләр 

кую. Баланы кече яшьтән үк төрле таләпләрне үтәргә өйрәтәләр. Ул 
үзе киенергә, юынырга, үзенең почмагын җыештырып, уенчык-
ларын һәм башка әйберләрен пөхтә итеп җыеп куярга, тәртип 
сакларга тиеш. Тора-бара балага карата таләпчәнлек арта. Мәсәлән, 
иптәшләрен калдырып яки уенны туктатып торып өйдәге эшләрне 
үтәргә кушу. Теләк белән таләп һәрвакыт туры килмәскә дә мөм-
кин. Мәктәптә укый башлагач, бүтән теләкләреңне җиңеп, үзеңне 
укырга мәҗбүр итү бик җиңел түгел ул. 

Таләпчәнлек нинди булырга тиеш? Барыннан да элек, ул 
катылык, усаллык билгесе түгел. Таләпчәнлек — ул акыллылык 
күрсәтү, изге нияттә булу дигән сүз. Ата-аналарга таләпчән булам 
дип акылсыз үҗәт булырга һич ярамый. Әгәр бала үзен начар хис 
итә икән, көндәлек эшләрне үтәү аңа бик авыр булырга мөмкин. 
Берәр фәнне авыр үзләштерүен сизсәгез дә, кычкырып яки мәҗбүр 
итеп кенә аңа булышып булмый. Балага көче җитәрлек эш 
кушылганда һәм аны хәл итүдә кирәкле булышлык күрсәтелгәндә 
генә таләп итәргә ярый. 

Таләпчәнлекне ирек кую яки кирәкмәгән чакта кайгыр- 
тучанлык күрсәтү белән алыштырырга һәм баланы бер сәбәпсез 
тарткаларга да ярамый. Андый кайгыртучанлык баланы кимсетә, 
рәнҗетә генә. 
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А. С. Макаренко болай дип язган: «Әгәр дә миннән: ничек 
кыска гына итеп үземнең мөгаллимлек тәҗрибәмнең нигезен әйтә 
алыр идем, дип сорасалар, мин аларга кешегә карата күбрәк хөрмәт 
һәм күбрәк таләпчәнлек күрсәтергә кирәк дип җавап бирер идем». 

Димәк, балаларга гына түгел, ата-аналар үзләренә карата да 
таләпчәнлекне киметмәскә тиешләр. Шул вакытта гына аларның 
таләпчәнлеге ышанычлы һәм абруйлы була ала. 

 

ТАТАРСТАННЫҢ ДӘҮЛӘТ ГЕРБЫ 
 
Татарстан Республикасының Дәүләт гербы турында 

билгеләмәләрдә әйтелгәнчә, Дәүләт гербы, Дәүләт байрагы, Дәүләт 
гимны кебек үк, аның дәүләт суверенлыгын билгели. 

Ул кызыл түгәрәк кояш җирлегендә кодрәтле, канатлы ак барс 
сурәтеннән тора. Барсның уң аягы бераз күтәрелгән. Аның ян-
ягында түгәрәк калкан. Аңа 8 таҗ яфракчалы кашкарый чәчәге 
рәсеме төшерелгән. Чәчәк — озын гомер билгесе. Барс рәсемен 
башта ак боҗра уратып алган. Ак, кызыл, яшел төсләр Татарстан 
байрагын ишарәли. Яшел җирлеккә алтын төсендә нәкыш 
төшерелгән, аска «Татарстан» дип язып куелган. 

Герб чуар түгел, анда артык билге, кирәксез рәсемнәр юк. 

Түгәрәк рәвешендә эшләнүе дә аны җыйнак итә. 

Барс — уңыш һәм үрчем билгесе. Ул, поэтик-символик образ 

буларак, халыкның яклаучысы, саклаучысы, аны үз канаты астына 

алучысы. 

Канатлы барс илаһи көчкә ия. Ул үз канаты астындагы 

халыкны бөек фикерләренә турылыклы булып яшәргә өнди һәм, 

кешеләргә бәхетле яшәргә хокуклы булулары белән бергә, аларның 

бурычлары барлыгын да исләренә төшерә. 

Дәүләтебезнең гербы, беренче карашка гади генә булып 

күренсә дә, ул тирән мәгънәгә ия, борынгы төрки бабаларыбыздан 

килә торган дәүләтчелек традициябезнең дәвамчанлыгын раслый. 

 

ТЕХНИКУМНАР 

 

Махсус урта уку йортлары. Аларда халык хуҗалыгы өчен 
кирәкле урта квалификацияле белгечләр әзерләнә. Барлык төр 
махсус урта уку йортларына 14 яшьтән алып 35 яшькә кадәр булган 
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урта, тулы булмаган урта белемгә ия булган кешеләр алына. Техни-
кумнарның мәктәптән аермасы шунда: аларда уку җитештерүчән 
хезмәт белән бәйләп алып барыла. 

Күп кенә техникумнарда һөнәрханәләр, цехлар оештырылган 
һәм җиһазландырылган. Анда укучылар көче белән промыш-
ленность әйберләре җитештерелә. Техникум тәмамлаганда студент-
укучылар диплом яклыйлар һәм билгеле бер өлкә өчен 
квалификация, белгечлек алып чыгалар. 

 
ТИМУРЧЫЛАР 

 
Язучы Аркадий Петрович Гайдар 1940 елда «Тимур һәм аның 

командасы» дигән повесть яза, анда ул балаларның уены рәвешендә 
үткәрелгән файдалы эшләр турында сөйли. 

Тимур һәм аның иптәшләре отряд төзиләр. Аларның үз штаб-
лары, авылдагы барлык үзгәрешләрне белеп торучы эзтабарлары 
һәм аларның аерым билгеләре була. Отряд белән командир 
җитәкчелек итә. Аның боерыгы — закон. Балалар тәртипкә, 
игътибарлы булырга өйрәнәләр, һәрвакытта үз законнарына һәм 
иптәшләренә тугрылыклы булып калалар. Алар уллары Кызыл 
Армиядә булган, ярдәмчесез калган гаиләләргә булышалар, 
үзләрендә вөҗданлылык, игелеклелек, намуслылык һәм кешелек-
лелек сыйфатлары тәрбиялиләр. 

Бу повесть басылып чыккач, аның геройлары үрнәгендә 
Мәскәүдә, башка шәһәрләрдә һәм авылларда тимурчылар отряд-
лары һәм командалары оешып китә. Шулай итеп, тимурчылар 
хәрәкәте башлана. Бу хәрәкәт бигрәк тә Бөек Ватан сугышы 
елларында киң колач ала. Тимурчылар олыларга дошманны җиңүдә 
зур өлеш кертәләр: колхоз кырларында, бакчаларда эшлиләр, 
тимер-томыр ватыклары җыеп тапшыралар, шифаханәләрдә 
яралыларны дәвалауда катнашалар һәм авыр хәлдә калган 
гаиләләргә ярдәм итәләр. 

Сугыш бетеп бик күп еллар үтсә дә, 1940 нчы еллардагы 
тимурчыларның балалары, оныклары хәзер дә Гайдар китабын 
укып илһамланалар. Алар да тимурчылар командалары төзиләр һәм 
үзләренең уеннарына яңа хыяллар, «могҗизалар» өстиләр. 

Ата-аналар балаларга бик күп файдалы эшләр уйлап табарга 
булыша алалар. Ләкин бу эшне бик нык уйлап, балаларның 
хыялларына хилафлык китермичә хәл итәргә кирәк. 
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ТОТНАКЛЫЛЫК 
 

Ул ачу килгәндә, ярсыганда, авырту тойганда үз-үзеңне кулда 

тоту; тормыш авырлыкларын сабырлык белән кичерү; тирә-юньдәге 

кешеләргә зыян китерердәй уйлардан, кыланышлардан, гамәл-

ләрдән тыелып кала белү дигән сүз. 

Балаларда бәләкәйдән үк үзләренә кирәкмәгән эшләрдән тыела 

белү гадәте тәрбияләргә кирәк. Ул бик кечкенә нәрсәләрдән баш-

лана. Балаларны холыксызланмаска, авыртуларны, эсселекне, 

салкынны сабыр кичерергә, авырлыкларны җиңәргә, башланган 

эшне ахыргача җиткерергә өйрәтергә кирәк. 

Бала үзендә түземлелек, ихтыяр көче тәрбияләргә омтыла. 

Өлкәннәр дөрес тәрбия биргәндә, ул авыртуларны сабырлык белән 

кичерә, караңгыдан курыкмый, тиеш булган эшләрне, үзенә ошама-

ганда да, башкарырга үзен мәҗбүр итәргә өйрәнә. Бала үскән саен 

үзенең әхлакый сыйфатлары белән идарә итәргә күнегә. Анда 

коллектив фикеренә колак салу, җитди сынаулар вакытында 

төшенкелеккә бирелмәү, юк-бар нәрсәләргә кызыкмау, җаваплылык 

тою кебек уңай сыйфатлар барлыкка килә. 

Тотнаклылык тәрбияләү — үзеңдә ихтыяр көче һәм характер 

тәрбияләү ул. Балада тотнаклылык тәрбияләү өчен ата-аналар 

үзләре дә бу сыйфатларга ия булырга тиеш. Аларның шәхси үрнәге, 

яхшы киңәшләре бала өчен бик зур роль уйный. 
 

ТУГАН ЯКНЫ ӨЙРӘНҮ 
 

Туган төбәкнең территориясен, табигый үзенчәлекләрен, 
икътисади, сәяси һәм мәдәни үсешен өйрәнү ул. 

Туган якны өйрәнү балаларның белемгә кызыксынуларын 
арттыруда, тормыш белән белемне бергә бәйләүдә мөһим алым 
булып тора. Укытучылар сыйныфтан тыш дәресләрдә туган якны 
өйрәнү турында бик күп мәгълүматлардан файдаланалар. Үзенең 
туган төбәге белән кызыксынучылар өчен төрле түгәрәкләр эшли. 
Аларның һәрберсе үзләре яши торган республика, өлкә-район-
нарының җире, табигате турында төрле мәгълүматлар җыялар, 
кызыклы сәяхәтләр оештыралар. Туган төбәк белән кызыксынучы 
яшь эзтабарларның табышлары, ачышлары фәнгә, халык хуҗалы-
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гына зур ярдәм күрсәтә. Бик күп мәктәпләрдә туган якны өйрәнү-
челәр эшләп килә. Монда табигать байлыклары үрнәкләре, фото-
сурәтләр, тарихи документлар, күренекле кешеләрнең тормыш 
юллары тасвирланган язмалар, китаплар, гәзит-журналлардан алын-
ган мәгълүматлар, төрле кулъязмалар туплана. 

Туган якны, халыкның көнкүрешен өйрәнү — балаларның 
зиһенен баета, әйләнә-тирә мохитнең гүзәллеген, матурлыгын, 
байлыгын ача, табигатькә мәхәббәт тәрбияли. 

 

ТЫЙНАКЛЫК 
 

Бу сыйфат кешенең үз-үзен тотышында, йөрешендә, сөйлә-
мендә һәм хәтта өс киемендә дә чагыла. Тыйнак кеше башкаларны 
хөрмәт итә, кешеләрдән аерылып торырга омтылмый. Андый кеше 
ялкау булмый. Ул сөйләшкәндә дә җыйнаклыгы белән аерылып 
тора, үзенең фикерен төгәл һәм ачык итеп әйтә. Ул үзенә дә, 
башкаларга да таләпчәнлек күрсәтә. 

Тыйнаклык тәрбияләү кечкенәдән үк башлана. Күп кенә 
гаиләләр турында хөрмәт белән болай диләр: «Ул — тыйнак, эшчән 
гаилә». Мондый сүзләр эшче, колхозчы, галим һәм башка үрнәк 
гаиләләргә карата әйтелә. Еш кына күренекле авыл эшчәннәре, 
атаклы эшчеләр, фән һәм мәдәният эшлеклеләре үзләренең 
тыйнаклыклары белән танылалар. 

Тыйнак, гаиләләр үз уңышлары белән шапырынмыйлар. Алар 
башкаларны хөрмәт итәләр, кеше фикеренә колак салалар. Андый 
гаиләләрдә балаларны узындыру, мактау гадәте юк. Аларда күбрәк 
көч түгеп, зуррак уңышларга ирешергә кирәклегенә басым ясыйлар. 

Балаларын тәрбияләүдә җитди ялгышлар җибәргән гаиләләр дә 
бар. Алар үзләренең балаларын башкалар алдында аерып күр-
сәтергә, мактарга яраталар. Нәтиҗәдә, баланың үзендә дә башка-
лардан аерылып тору, игътибар үзәгендә булу теләге туа. «Әгәр дә 
син үзеңнең эшеңне кешеләр мактасын өчен генә эшлисең икән, 
ул — бәла»,— дигән Л. Н. Толстой. 

Тыйнаклык тәрбияләү өчен укытучыларга һәм укучылар 
коллективына күп көч куярга туры килә. 

 

ТЫҢЛАУЧАНЛЫК, КҮНДӘМЛЕК 
 

Бу өлкәннәрнең таләпләрен, нәсыйхәтләрен үтәү, тыелган 
нәрсәләрне, ярамаганны эшләүдән тыелу дигән сүз. 
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Тыңлаучанлык үзеңне тәртипле тотарга, кызып китү га-

дәтеннән тыелдырырга кирәк вакытта ихтыяр көче булдырырга 

ярдәм итә. Кечкенә балага олы кешеләрнең теге яки бу тыюларын 

үтәү бик ансат түгел. Аның әле ихтыяр көче ныгымаган, нерв 

системасы тотрыксыз. Әти-әниләр гадәттә баланы нәрсәдән тыярга 

яки аңа нәрсәне рөхсәт итәргә икәнен үзләре дә белеп бетермиләр. 

Ләкин нинди генә хәлдә дә бер чиктән икенче чиккә ташланмаска 

кирәк. Ә гел-гел тыю юлы белән генә тәрбияләнгән бала ихтыярсыз 

булып үсә, үз алдында торган бурычларны мөстәкыйль хәл итә 

алмый. 

Шуңа күрә бала нәрсәнең ярый-ярамавын, нәрсәнең яхшы яки 

начар икәнлеген сөйләшкәндә яисә өйрәткәндә генә күңеленә 

сеңдерә бара. Әйтик, балаларны уйнаудан, иптәшләре белән 

аралашудан тыярга ярамый. Кечкенә бала бик хәрәкәтчән, ул озак 

вакыт бер хәлдә тора алмый. 

Балаларга куелган таләпләр үти алырлык булырга тиеш һәм 

аларның үтәлешен даими тикшереп торырга да кирәк. Кайвакыт 

шулай да була: әнисе баласына бик күп күрсәтмәләр бирә һәм бик 

тиз оныта. Баладан таләп итү аны кимсетмәсен, рәнҗетмәсен, 

үтенүгә дә охшамасын, шул ук вакытта ярсу яки кызып китүләр дә 

булмасын. Бала үсмерлек чорына чыккач, бигрәк тә такт, әдәп 

белән эш итү кирәк. 

 
ТЫРЫШЛЫК ТӘРБИЯЛӘҮ 

 
Ул баланың күңел биреп, намус белән белем алуын белдерә. 
Педагогика һәм психология фәннәре өйрәткәнчә, кече яшьтәге 

мәктәп балаларында тырышлык уку эшчәнлеге нәтиҗәсендә 
барлыкка килә. Тырыш укучы белемнәр үзләштерүдә өлгер, актив, 
инициативалы була, үзенә тапшырылган вазифага иҗади карый. 
Тырышлык тәрбияләү, барыннан да элек, уку һәм җәмгыятькә 
файдалы эшнең ихтыяҗ булып әверелүен таләп итә. Кечкенәдән 
укучы булырга теләмәгән бала юктыр, әмма тырышлык өчен бу 
гына җитми. Балалар дәрестә игътибарлы булырга, ялыктыргыч 
кагыйдәләр өйрәнгәндә яки авыр мәсьәләләр чишкәндә дә ныклык 
һәм түземлелек күрсәтә белергә тиешләр. 

Кече яшьтәге баланы мөстәкыйльлеккә, үз-үзенә хезмәт 
күрсәтергә өйрәтергә, кулыннан килгән бөтен эшне үзеннән 
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эшләтергә кирәк. Шул чакта гына ул һәрдаим нәрсә беләндер 
мәшгуль булачак, олылар хезмәтендә катнашып, шактый кыен 
эшләрне дә башкарып чыгарга омтылачак. Балага нинди генә эш 
кушсаң да, максат ачык һәм аңлаешлы булсын. 

Бала үзен кызыксындырган һәм уен кебек мавыктыргыч эш-

ләрне генә ихлас күңел белән башкара. Шулай булмаганда, ул бик 

тиз арый, игътибарын туплый алмый, як-ягына карана яисә 

бөтенләй башка нәрсә белән шөгыльләнә башлый. 

Кыскасы, куелган максатка омтылу нәтиҗәсендә генә балада 

тырышлык формалаша. 

Укучыда тырышлык формалашу процессын ныгыту өчен 

шулай ук аның көн тәртибен төгәл үтәве зарур. Көн тәртибен үтәүгә 

күнеккән балалар эшне башкаларга караганда җиңелрәк һәм 

төгәлрәк башкаралар, ә үсмерлек чорында алар, үзләренә билгеле 

бер максат куеп, шуны гамәлгә ашырырга омтылалар. 

 

ТӘВӘККӘЛЛЕК 

 

Һәр кешегә тормышта төрле хәлләргә юлыгырга туры килә. 

Бала тиз арада шул хәлләрдән чыгу юлларын таба белсә, аңарда 

инде тәвәккәллек сыйфатлары бар дигән сүз. Тормышта кешедән 

тәвәккәллек таләп иткән очраклар күп була. Шушындый киеренке 

минутларда кешеләр үзләрен төрлечә тоталар. Берәүләр икеләнеп, 

уйланып, нидер көтеп, аптырап калалар. Икенче берәүләр исә бер 

икеләнүсез дөрес юл сайлыйлар. 

Кыскасы, тәвәккәллек — ихтыяр көче, зирәклек, үз максатыңа 

ирешү юлын таба белү ул. 

 

ТӘРБИЯ ИТҮ 

 

Баланы тиешле әдәп кагыйдәләренә, тормыш итү күнекмә-

ләренә өйрәтү ул. Тәрбия итү — һәр ата һәм һәр ана булдыра ала 

торган эш. Яңабаштан тәрбияләү исә гаять кыен, күп көч куюны 

сорый торган гамәл. Ата-ананың гына моңа көче җитмәскә мөмкин. 

Андый кыенлыкларны җиңеп чыга алмаган гаиләләр улларын яки 

кызларын хезмәт белән төзәтү колониясенә озатырга мәҗбүр 

булалар. Колония дә тәрбияли алмаса инде, үсмер тормышка 

кимчелекле кеше булып килеп керә. 
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Белгәнебезчә, тәрбия эше шома гына бармый. Моның сәбәп-

ләре күп төрле: барыннан да элек, тәрбия алымнарын белмәү эшкә 

комачаулый. Мәсәлән, гаиләдәге бердәнбер улны яки бердәнбер 

кызны тәрбияләү берничә бала тәрбияләүгә караганда күп мәртәбә 

кыенрак. Хәтта матди яктан беркадәр кыен шартларда яшәгән 

гаиләләр дә бер бала белән чикләнеп калырга тиеш түгелләр. 

Бердәнбер бала ул бик тиз вакыт эчендә гаиләдә үзәк урынны ала, 

андый бала гадәттә эгоист булып үсә. 

Бары тик ишле гаиләдә генә ата-ананың бала турында 

кайгыртучанлыгы әйбәт нәтиҗә бирә. Чөнки ул кайгыртучанлык 

һәр балага да тигез бүленә. Күп балалы гаиләләрдә алар бер-берсен 

карашып, берберсенә ярдәм итешеп, дус һәм тату булып үсәләр. 

Тулы булмаган гаилә (ата яки ана бергә тормасалар, 

аерылсалар) бала тәрбияләүгә тискәре йогынты ясый. Ата-аналар 

балаларын чыннан да яратсалар һәм аларны кеше итеп тәрбияләргә 

теләсәләр, алар үзара килеп чыккан низагны аерылуга кадәр 
китереп җиткермәсеннәр, балаларын кыен хәлдә калдырмасыннар 

иде. 

Кайбер гаиләләрдә ата-аналар бала тәрбияләүне бөтенләй үз 

агымына куялар. Нәтиҗәдә, балаларының тәрбиясезлегенә апты-

рыйлар, аның сәбәбен аңлый алмыйлар. 
Һәр ата-ана балаларын кем итеп тәрбияләргә кирәклеген яхшы 

белсен. Әмма күп кенә ата-ана бу турыда бөтенләй диярлек 

уйламый. Алар, балаларын чынлап торып яратабыз дип, балалары 

белән хозурланалар, мактанышалар, аларны матур итеп киен-
дерәләр, тәмле ашаталар һәм менә шунда аның киләчәге өчен 

үзләренең җаваплы булуларын онытып җибәрәләр. 

Әгәр дә ата кеше юньле зат булмаса, балаларының киләчәк 

тормышы белән кызыксынмаса, ул баласын яхшы итеп үстерү 

турында уйлый аламы соң? Әлбәттә, юк. 
Үз-үзенә карата таләпчәнлек, үз гаиләңне ихтирам итү, үзеңнең 

һәр адымыңа контрольлек итү — тәрбиянең иң мөһим алым-

нарыннан берсе. 

Кайвакытта шундый ата-аналарны да очратырга туры килә: 
алар бала тәрбияләү буенча ниндидер әзер рецепт булуын телиләр. 
Алар фикеренчә, шул рецептны бер үтә ялкау кешегә бирсәң дә, ул 

шуның ярдәмендә хезмәт сөючән кеше тәрбияли алыр иде. Тик 

андый могҗиза булмый. Әгәр тәрбияченең үзендә ниндидер ким-
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челекләр бар икән, бернинди рецептларның да ярдәме тимәячәк. 

Бала тәрбияләүдә бернинди педагогик шаблоннар да, әзер рецепт-
лар да була алмавын хәтердән чыгармаска кирәк. 

Бала тәрбияләү иң җитди, иң гади һәм чын күңелдән чыккан 

мөнәсәбәт булдыруны таләп итә. Аз гына ялган кушу да, ясал-

малылык, җиңел акыллылык тәрбия эшендә уңышсызлыкка китерә. 

Балаларга һәрчак булышлык күрсәтергә, аларны вакытында 
тыеп калырга һәм дөрес юнәлеш бирергә кирәк. Шулай итеп, 

баланың тормышына даими үзгәреш кертү таләп ителә, аны 

«кулыннан җитәкләп» йөртүнең кирәге юк. 

Тәрбия эше — ул, барыннан да элек, оештыру эше. Тәрбия 
эшендә вак нәрсәләр булмый. Эшне яхшы оештыру шуннан тора 

ки, тәрбия өчен кирәкле вак кына нәрсәне дә хәтердән чыгармаска 

кирәк. Тәрбия эшенең башында тору, аны эш итү — ата-аналарның 

изге бурычы. 
 

ТӘРБИЯГӘ АВЫР БИРЕЛҮЧӘН БАЛАЛАР 
 

Ата-аналарга һәм укытучыларга тәрбиягә авыр бирелүчән 

балалар белән эш итәргә туры килә. Мондый балалар мәктәптә, 

гаиләдә тәртип бозалар, дәрес алып барырга комачаулыйлар, үзара 

сугышалар һ. б. Алар шулай ук дәрескә әзерләнмиләр, күп 
фәннәрдән өлгермиләр һәм үзләрен тупас тоталар. Укытучылар бу 

очракта мәктәпкә ата-аналарын чакырталар, укучылар оешмасы да 

төрле чаралар билгели, ләкин болар гына әллә ни нәтиҗә бирми. 

Тәрбиягә авыр бирелүчән балалар белән нишләргә соң? 

Иң элек, балаларның ни өчен тәрбиягә авыр бирелүләрен 
ачыкларга кирәк. Гадәттә гаиләнең дөрес тәрбия бирмәвенә тор-

мыш шартлары төп сәбәп булып тора. Ата-ананың балалар белән 

тискәре мөнәсәбәте, һәрберсенең үз ихтыяҗлары өчен генә яшәве 

нәтиҗәсендә, балалар игътибардан читтә кала. Күп вакытта ата-
аналар балаларын бернинди сәбәпсез орышалар, аны кыерсыталар, 

мәсхәрәлиләр. Бала моңа ризасызлык белдерә, аларның гадел-

сезлеген кире кага. Бала акрынлап мондый хәлгә күнегеп китә. 

Шулай ук гаиләдәге иркен тормыш, муллык һәм артык үзсендерү дә 
балага тискәре йогынты ясарга мөмкин. 

Мәктәптә тәрбиягә авыр бирелә торган балалар начарлар 

рәтендә санала. Аларның күп вакыт «тәрбиягә бирешмәүчән» бала-

лар дип атыйлар. 
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Әйткәнебезчә, тәрбиягә авыр бирелүчән балаларга иң элек 

ышаныч белдерергә, аларны гаилә эшләрендә катнаштырырга, алар-

ның фикерләренә, киңәшләренә колак салырга һәм теге яки бу эшне 

башкарган өчен аларны мактарга кирәк. Шулай иткәндә, балада 

акрынлап үзенең эш-гамәлләренә аңлы карау, тәртибен контрольдә 

тоту, яхшы киңәшләргә колак салу кебек сыйфатлар барлыкка килә. 

 

ТӘРБИЯГӘ АЛЫНГАН БАЛАЛАР 

 

Иң бәхетле бала, әлбәттә, ата-анасы тигез, тату гаиләдә үсә. 

Ләкин баланың гамьсез һәм бәхетле тормышына кайгы килергә дә 

мөмкин. Ул әти-әнисеннән яки нинди дә булса башка сәбәпләр 

аркасында ата-ана назыннан мәхрүм ителә. Эчкечелек, наркоман-

лык һәм фахишәлек, җиңел акыллылык һәм бозыклык нәтиҗәсендә 

балалар ятим калырга мөмкин. Ләкин андый балалар «язмыш 

кочагына» ташланмыйлар. Алар балалар йортларында, интернат-

мәктәпләрдә тәрбияләнә һәм белем алалар. Нәниләр ятимха-

нәләрендә, балалар йортларында һәм интернат мәктәпләрдә тәр-

бияләнүчеләрнең тормыш-көнкүрешен яхшырту һәм сәламәт-леген 

ныгыту мәсьәләләре белән дәүләт учреждениеләре шөгыльләнә. 

Моннан тыш, дөрес күңелле, игелекле шәхесләр дә бик күп 

яхшылыклар эшлиләр. Алар ятим балаларны асрамага алалар һәм 

балага ата-ана җылысы бирергә омтылалар. Баланың яңа әти-әни-

ләре тормышны еш кына яшәү урыннарын алыштырудан башлый. 

Шулай итеп, баланың гаиләдә ничек барлыкка килүе гомергә сер 

булып кала. Алар, үз гаиләләренә чит балаларны кабул итеп, көчлә-

рен кызганмыйча, рухи һәм физик яктан сәламәт, тормышка әзер-

лекле кеше тәрбияләргә тырышалар. Бу ата-анадан бик зур рухи 

көчкә ия булуны таләп итә. 

 

ТӘРБИЯ ЭШЕНДӘ ӘДӘПЛЕЛЕК 
 

Балалар белән мөнәсәбәттә чама хисен белү, аерым шартларны 

һәм вакыйгаларны искә алып, аларның рухи һәм физик халәтләренә, 

аерымлыкларына һәм шәхси үзенчәлекләренә игътибар итү ул. 
Әдәплелек — ата-аналарның үз балаларына карата мөнәсәбәтен 

күрсәтә. Ул мөнәсәбәт сизгерлекне, игътибарлылыкны таләпчәнлек 

белән берләштерә. 
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Ата-аналар балаларының мөстәкыйльлеккә омтылуларын хуп-

ларга, үз вакытында аларның ихтыяр көчләрен һәм аңнарын үстерү-

дә булышырга тиешләр. Аларның һәр адымын күзәтеп тору, кечке-

нә балага караган кебек карау аларны кимсетә, үзара низаг китереп 

чыгара. 
Бала мәктәпкә йөри башлагач, аның бөтен игътибары укуга 

юнәлтелә. Ата-аналар, укытучылар белән берлектә, балага мәктәп 
тормышына җайлашырга ярдәм итәләр. Бу вакытта сизгерлек һәм 
әдәплелек бик әһәмиятле. Ата-аналар баланың укудагы тәэсирләре, 
шатлыклары белән уртаклашсалар, аның якын дустына әйләнәләр. 
Ата-аналарның үз балалары белән дус һәм тату булулары аларның 
тәрбия эшенә иҗади якын килүләрен, әдәплелекләрен күрсәтә. 

 

ТӘРТИПЛЕЛЕК 
 

«Тәртип» сүзенең берничә мәгънәсе бар. Берәүләр аны үз-
үзеңне тоту кагыйдәләре, икенчеләр кешедәге гадәтләр җыелмасы, 
өченчеләре исә тәртип ул бары тик тыңлаучанлыктан гына гыйба-
рәт дип карыйлар. Бу беркадәр дөреслеккә туры килә, ләкин педа-
гоглардан, ата-аналардан тәртип төшенчәсен тагын да тирәнрәк, 
төгәлрәк аңлау таләп ителә. 

Без теләсә нинди шартларда да үзен дөрес тота, җәмгыять өчен 
иң файдалы булган юлны сайлый белүче һәм шуны, бернинди 
кыенлыкларга һәм каршылыкларга да карамастан, ахырына кадәр 
илтеп җиткерергә үзендә көч һәм ныклык таба алучы, шуңа сәләтле 
кешене генә тәртипле кеше дип атый алабыз. 

Аңлашылганча, андый шәхесне бары тик тыңлаучанлыкка кү-
нектерү юлы белән генә тәрбияләү мөмкин түгел. Тәртипле шәхес 
тәрбияләүдә гомуми белем, матбугат, сәясәт, хезмәт үз урынын 
алырга тиеш. Менә шулар барысы бердәм тәэсир иткәндә генә җәм-
гыять өчен тәртипле кеше тәрбияләргә мөмкин. 
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УЕН 

 

Бала тормышында уенның әһәмияте бик зур. Өлкән кешенең 

тормышында эшчәнлек, хезмәт, эш нинди урын тотса, бала өчен 

уен да шундый ук урын тота. Бала уенда нинди булса, үскәч эшендә 

дә күбесенчә шулайрак була. Аерым кешенең яшәү тарихын, ягъни 

аның эшчәнлеген һәм нинди шәхес булып җитлегүен балачактагы 

уенының алга таба үсеше, аның акрынлык белән эшчәнлеккә күчүе 

итеп карарга кирәк. Әмма күчү бик акрын бара һәм ул берничә 

чорга бүленә. Беренче чор — бүлмәдә уйнау дәвере. Бу чор бала 

биш-алты яшькә җиткәнче дәвам итә. Бала бигрәк тә ялгыз уйнарга 

ярата, уенга бик сирәк кенә бары бер яки ике иптәшен катнаштыра. 

Ул үзенең уенчыклары белән уйнарга яратарак төшә, чит кеше 

уенчыкларына кызыгып караса да алар белән бик үк теләп уйна-

мый. Нәкъ менә шушы чорда баланың шәхеслек сәләте үсә, аңа 

ялгыз уйнавы рәхәт булса да, бу чорның артык озакка сузылмавына, 

аның үз вакытында икенче чорга күчүенә ирешергә кирәк. 

Балалар уенының икенче чорына җитәкчелек итү кыенрак, 

чөнки бу чорда алар инде ата-ананың күз алдында гына уйна-

мыйлар, киңрәк аренага чыгалар. Икенче чор, мәктәп чорының бер 

өлешен алып, 11-12 яшькә кадәр дәвам итә. Бу чорда инде бала 

җәмгыять әгъзасына әверелә, ләкин әле бу җәмгыять — балалар 

җәмгыяте, аның әле нык дисциплинасы да, җәмәгать контроле дә 

юк. Мәктәп уеннар белән шөгыльләнүнең өченче чорына күчү 

баскычы булып тора. 

Өченче чорда инде бала коллектив әгъзасы булып санала. 

Шуңа күрә бу яшьтә уен чын күмәклек рәвешен ала һәм акрынлап 

спорт уенына әйләнә, ягъни билгеле бер физкультура максат-

ларына, кагыйдәләренә бәйле була. 

Уен чорының өчесендә дә ата-аналар йогынтысының әһәмияте 

зур. Әлбәттә, үзенең әһәмияте ягыннан алгы урынга беренче чорны 

куярга кирәк, чөнки әле ул чорда бала, гаилә коллективыннан 

У 
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башка, бер коллективның да әгъзасы булып тормый, аның үз ата-

аналарыннан башка бүтән җитәкчеләре булмый. Әмма башка 

чорларда да ата-аналарның йогынтысы зур була. 

Бала уенында түбәндәгеләргә игътибар итәргә кирәк. Бала 

чыннан да уйнасын, уйлап тапсын, иҗат итсен, төзесен, төрле 

комбинацияләр ясый белсен. Бер уеннан икенчесенә ташланмасын, 

элек башлаган уенын төгәлләсен, эшен ахырынача җиткерергә 

күнексен. 

Һәрбер уенчыкны кирәкле һәм кыйммәтле әйбер дип карасын, 

аны саклап тотсын. Уенчыклары һәрвакытта да тәртиптә булырга 

тиеш. Уенчыклар ватылса, аны төзәтергә кирәк, төзәтү эше 

катлаулырак булса, ата-аналар, тәрбиячеләр ярдәмендә эшләнә. 
Уен процессында ата-аналар балага мөмкин кадәр тулы ихтыяр 

һәм ирек бирергә тиешләр, ләкин ул уен дөрес барганда гына 
бирелә. Әгәр дә бала берәр хәлдә кыенсынып калса, уен кызыксызга 
әйләнсә, балага булышлык күрсәтергә кирәк, аңа кирәклесен әйтеп 
бирергә, берәр кызыклы сорау куярга, ә кайвакытта хәтта аның 
белән бергәләп уйнарга да кирәк. Уенның өч чорында да балада 
күңел ачуга караганда, мөмкин кадәр канәгатьләнүгә омтылу, 
кыенлыкларны җиңеп чыгу, хыяллана һәм уйлый белү ихтыяҗы 
тәрбияләнә. Икенче һәм өченче чорларда баладан инде уйнау гына 
түгел, бәлки башка кешеләргә карата дөрес мөнәсәбәттә була белү 
дә таләп ителә. 

Баланың уены хезмәткә әзерлек тә булып тора. Күп кенә педа-
гоглар, ата-аналар уенга җитәкчелек итүгә тиешле игътибар 
итмиләр. Баланы үз иркенә куялар, я аны кирәгеннән артык уен-
чыклар белән күмеп ташлыйлар. Уенның төрле чорларында уен 
алымнарын төрләндерергә һәм һәр баланың сәләтен үстерүгә ярдәм 
итәрлек итеп оештырырга кирәк. 

 
УКУДА АҢЛЫЛЫК 

 
Уйлап, зиһенгә алып, аңлы рәвештә эшләү, уку дигән сүз. 
Җәмгыять һәм үрнәк гаилә балаларда активлык һәм аңлылык 

тәрбияләүгә җитди эш итеп карыйлар. Без баланың мәсьәләләрне 
чишкәндә истә калдыруын, ятлавын, бирелгән эшләрне механик 
рәвештә башкаруын таләп итмибез, ә бәлки эшнең асылын аң-
лавына, аның уңышлы үтәлүенә омтылабыз. 
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Укучы дәреслектә китерелгән электр үткәргече схемасының 

күчермәсен җиңел ясый. Ләкин электромонтаж буенча мәсьәлә-

ләрне җиңел генә чишә алмый. Үзенең бүлмәсендәге электр 

үткәргеченең схемасын төзеп, кыска ялганышсыз гына электр 

ноктасын булдыра ала ул. Бу аның материалны аңлы рәвештә 

үзләштерүен, бу эштә үзенең шәхси тәҗрибәсеннән файдалана бе-

лүен күрсәтә. 

Мәктәптә алган белем һәм тормыш тәҗрибәсе яшүсмерләргә 

белемнәрен тирәнтен өйрәнергә ярдәм итә. Гаилә дә шул ук юнә-

лештә эш алып бара. Ата-аналарның балалар белән әңгәмәсе еш 

кына җитештерү өлкәсендәге фәнни әңгәмәгә кайтып кала. Улы бу 

фәннәрне мәктәптә өйрәнә, ә атасы эштә нәрсә булганын сөйли. Бу 

аларга мәктәптә алган белемнәрен тормыш белән бәйләргә ярдәм 

итә. 

 

УКУДА ЭЗЛЕКЛЕЛЕК 

 

Мәктәп программасында теге яки бу фәнгә караган бүлекләр 

һәм темалар бер-берсе белән тыгыз бәйләнгән. Бер тема икенчесен 

өйрәнүгә әзерли: башлангыч курс материалын үзләштерү — V-IX 

сыйныф өчен, ә аннары X-XI сыйныфларда уку өчен нигез була. 

Башлангыч мәктәптән V сыйныфка күчкәндә эзлеклелек сак-

лану бигрәк тә мөһим. Бу чорда күп нәрсә үзгәрә: фәннәр саны 

күбәя, элек барлык фәннәрне дә бер генә укытучы алып барса, хәзер 

төрле фәннәрдән төрле укытучылар укыта, белем күләме дә арта. 

Бу — бала өчен шактый катлаулы чор. Шуңа күрә күчеш чоры 

турында ата-аналар да белеп торырга, балага ярдәм итәргә тиешләр. 

Бу чорда баланың элеккеге һәм хәзерге укытучылары аңа 

йогынты ясауларында бер-берсенә каршы килмәскә, эзлекле эш 

алып барырга тиешләр. Әгәр баланың укытучылары алышына икән, 

аларның дәвамчанлыкны саклаулары да әһәмиятле шарт булып 

тора. 

Укуның уңышлы дәвам иттерелүе башлангыч мәктәптә алган 

белемнәргә һәм баланың гомуми үсешенә бәйле. Мәсәлән, бала ни 

дәрәҗәдә укырга, язарга, күзәтергә өйрәнгән? Кайбер балаларга V 

сыйныфта уку бик авыр бирелә. Шуңа күрә укытучы моны истә 

тотарга һәм балага игътибарлырак булырга тиеш. 
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Башлангыч мәктәптән тугызъеллыкка күчкәндә бигрәк тә көн 

тәртибен һәм ялын оештыруга, дәрес әзерләү өчен тиешле шартлар 
булдыруга зур әһәмият бирергә кирәк. 

Бу чорда гаиләдәге өлкәннәрнең дә балага карата мөнәсәбәте 

үзгәрә. Хәзер инде улы яки кызы — кече яшьтәге мәктәп баласы 

түгел, ул — яшүсмер. Шуңа күрә аның һәр адымын күзәтеп, гел 

кисәтүләр ясап тормаска, ә бары тик аңа күбрәк мөстәкыйльлек 
бирергә һәм ышаныч күрсәтергә кирәк. Ата-анага менә шуларны 

һич тә истән чыгармаска иде. 

 

УКУ ПРОГРАММАСЫ 

 
Ул уку фәнен, эзлекле бер системага салып, укучылар зиһененә 

җиткерүне максат итеп куя. Бу программа шулай ук күпме 

лаборатория һәм практика дәресләре, нинди экскурсияләр һәм 

тәҗрибәләр үткәрүне, мөстәкыйль эшләр башкаруны үз эченә ала, 
укучы ия булырга тиешле барлык белем һәм күнекмәләр күләмен 

билгели. 

Программалар төзегән вакытта уку фәне белән баланың танып-

белү мөмкинлекләре арасындагы катлаулы бәйлелек исәпкә алына. 
Шуңа күрә бу этапта укытучыларның, психологларның, методист-

ларның, физиологларның бергәләп эшләве кирәк. 

Һәр фән программасының аңлатмасы була. Анда бу фәнне 

укыту һәм тәрбия бурычлары аңлатыла. Программа эчтәлеген өй-

рәнү өчен кыскача методик алымнар бирелә, катлаулы тема һәм 
сорауларга басым ясала. Программада һәр темага һәм бүлеккә ничә 

сәгать билгеләнүе күрсәтелә. 

Хәзер мәктәпләр яңа, камилләшкән программаларга күчәләр. 

Яңа программаларда белем бирүнең эчтәлеге фән, техника, җи-
тештерү үсешенә яраклаштырыла, ярдәмче материаллар азайтыла. 

Белем бирүдә аңлатмалылык, теория күләме, зиһен күнекмәләре 

арттырыла. 

 

УКУЧЫЛАРНЫҢ АТА-АНАЛАРЫ БЕЛӘН ЭШЛӘҮ 

 

Хәзерге гаиләләрнең байтагы матди яктан шактый тулы тәэмин 

ителгән. Ата-аналарның белем һәм культура дәрәҗәсе дә күтәрелә 

бара. Һәр гаиләдә бала тәрбияләүгә уңай йогынты ясарлык күп кенә 
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шартлар бар. Әмма гаилә тәрбиясе ата-аналарның психологик-

педагогик яктан теоретик әзерлегенә һәм нинди тәрбияче булу-

ларына да бәйле. Шуңа күрә һәр укытучы һәм сыйныф җитәкчесе 

әти-әниләрнең культурасын үстерү өчен максатчан даими эш алып 

барырга тиеш. 

Ата-аналарның психологик-педагогик культурасын үстерү — 

дәвамлы процесс. Педагог бу катлаулы эшне ата-аналарның үзләрен 

өйрәнүдән башлый. Биредә анкета тутыру методын кулланырга 

була. Әти-әниләргә шундыйрак сораулар тәкъдим итәргә мөмкин: 

балагыз аеруча нәрсә белән кызыксына? Бигрәк тә нинди уеннарны 

ярата? Соңгы вакытта гаиләгез белән кайларда булдыгыз? Балагыз 

соңгы айда нинди китаплар укыды? Нинди шигырьне яттан белә? 

Дуслары кемнәр һәм ул дуслыкка сез ничек карыйсыз? Балагызда 

нинди сыйфатлар тәрбияләргә телисез? һ. б. 

Ата-аналар белән эш күпкырлы, шуңа күрә ул төрле 

формаларда алып барыла. 

Лекция һәм әңгәмәләрнең темасы һәм эчтәлеге, гадәттә, ата-

аналарның ихтыяҗларыннан чыгып билгеләнә. Лекция зур кол-

лектив өчен укыла, ә әңгәмәдә бер төркем яисә берничә ата-ана 

катнашырга мөмкин. 

Ата-аналар җыелышы мәктәп күләмендә елына бер-ике тап-

кыр, сыйныфта чирек саен үткәрелә. Һәр җыелыш нинди дә булса 

бер мәсьәләне тикшерүгә багышлана. 

Укучыларның өйләренә бару — ата-аналар белән эшләүнең 

киң таралган формасы. Бу очракта укучыларның тормыш шарт-

ларын өйрәнү, ата-аналар һәм гаиләнең башка әгъзалары белән әң-

гәмә үткәрү, баланың характерын, аның әти-әнисенә һәм башка-

ларга мөнәсәбәтен ачыклау һ. б. максат итеп куела. Ата-аналар 

янына килгәнче, педагог шактый гына әзерлек алып бара: гаилә 

тәрбиясе мәсьәләләрен өйрәнә, укучының мәктәптә үз-үзен тотуы, 

җәмәгать эшләрендә ничек катнашуы һәм өлгереше турында 

мәгълүматлар туплый. Әгәр укучының өенә беренче тапкыр баруы 

булса, аның өйдә үз-үзен ничек тотуы, өй эшләрендә ничек кат-

нашуы, уку әсбапларын ничек саклавы, көндәлек режимны ничек 

үтәве, эш урынының торышы һ. б. белән кызыксына. Бу җыелган 

мәгълүмат ата-аналар җыелышы, лекция һәм әңгәмәләр вакытында 

файдаланыла. 
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Ата-аналар өчен сорау-җавап кичәләре күп вакыт мәктәп 

күләмендә үткәрелә. Башта ата-аналардан тәрбиянең аерым 

мәсьәләләренә карата язмача сораулар туплана. Кичәдә аларга әти-

әниләр дә, педагог, психолог, юрист, табиб кебек белгечләр дә 

җавап бирергә мөмкин. Ата-аналар конференциясе үзара фикер 

алышу, тәҗрибә уртаклашу максатында үткәрелә. Аңа әзерлек 

барышында педагог гаиләдә балаларына яхшы тәрбия бирә торган 

ата аналарның тәҗрибәсен гомумиләштерә һәм аларны чыгыш 

ясарга әзерли. 

Конференция укытучы яки сыйныф җитәкчесенең кереш сүзе 

белән башлана. Аннан соң ата-аналар тәҗрибә уртаклашалар. 

Соңыннан йомгак ясала. Конференциянең көн тәртибе чакыру би-

летында ук чагылдырыла. Конференция уңае белән фотомонтаж 

әзерләнә, стена гәзите чыгарыла. Балалар исә ата-аналарга концерт 

күрсәтәләр. Концертны гаиләдә бала тәрбияләү мәсьәләсенә багыш-

ланган берәр кинофильм белән дә алыштырырга була. 

Хәзерге ата-аналар шактый белемле, шуңа күрә алар психо-

логик-педагогик әдәбиятны үзләре дә укый алалар. Әмма андый 

әдәбиятны сайлауда әти-әниләргә ярдәм итү — һәр укытучының 

изге бурычы. Шул ук вакытта аерым педагогик әсәрләр буенча 

китап укучылар конференцияләре, диспутлар үткәрү, фикер 

алышулар оештыру турында да онытмаска кирәк. Мәктәптә ата-

аналар почмагы да булырга тиеш. Ул, гадәттә, укытучылар бүл-

мәсендә яки методика кабинетында оештырыла. Анда өстәл, бер-

ничә урындык, психологик-педагогик әдәбият үрнәкләре куелган 

витрина яки китап киштәсе була. Ата-аналар белән консуль-

тацияләр, әңгәмәләр күп вакыт шунда үткәрелә, әти-әниләр өчен 

чыгарылган стена гәзите дә шунда эленә. 

Җыеп әйткәндә, ата-аналар белән әнә шундый күпкырлы эш 

алып барганда гына, укыту-тәрбия бурычларын уңышлы хәл итәргә 

мөмкин. 

 

УКУЧЫЛАР ИҖАТЫ ҮЗӘГЕ 

 

Пионерлар һәм укучылар сарае (яки йорты) балаларның ял һәм 

иҗат итү үзәге булып тора. Алар анда төрле кызыклы уеннар 

уйныйлар, мавыктыргыч эшләр эшлиләр. 
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Укучылар иҗаты үзәгендә кече яшьтәге балалар гына түгел, 

югары сыйныф укучылары да үзләренә шөгыль табалар. Укучылар 

анда физика һәм астрономия, кибернетика, бионика һәм геология 

фәннәрен тирәнтен өйрәнәләр, машиналар ясыйлар, фәнни-тикше-

ренү эшләре алып баралар. Иҗат үзәгендә күп төрле түгәрәкләр 

эшли (әдәбият, сәнгать, техника һәм башка түгәрәкләр). Анда лек-

цияләр, әңгәмәләр, сәнгать кешеләре белән очрашулар, укучылар-

ның күргәзмә эшләре, олимпиадалар, ярышлар, походлар һәм күп 

төрле уеннар оештырыла, бәйрәмнәр, истәлекле вакыйгалар, техни-

ка, әдәбият һәм фән казанышлары билгеләп үтелә, физкультура һәм 

спорт зур урын алып тора. 

Иҗат үзәкләрендә китапханәләр, һөнәрханәләр, җанлы таби-
гать почмагы, концерт һәм спорт заллары балалар өчен һәрвакыт 

ачык. 

 

УКУЧЫЛАРНЫҢ ЯЛ ВАКЫТЫ 

 
Уку елы барышында 5 көн (5-9 ноябрь) — көзге, 12 көн (30 

декабрьдән 10 гыйнварны да кертеп) — кышкы, март ахырында 8 

көнлек язгы ял көннәре билгеләнгән. Һәм уку елы ахырыннан алып, 

яңа уку елы башына кадәр җәйге ял дәвам итә. Бу вакыт — ял чоры, 
мәктәптән тыш чаралар белән шөгыльләнү, сәламәтлегеңне ныгыту, 

яңа көч туплау чоры. Миллионнарча балалар өчен сәламәтләндерү 

йортлары, ял лагерьлары, стадионнар, спорт корылмалары, театр-

лар, китапханәләрнең ишекләре ачыла. Яшь эзтабарлар сәяхәтләргә 

чыгып китәләр. 

Ял вакытлары — һәр ата-ана өчен дә җитди мәшәкатьле дәвер. 

Чөнки ял итү — ул көнне бушка үткәрү, теләсә нәрсә белән 

шөгыльләнү түгел. Уку елы барышында укучылар күбрәк акыл хез-

мәте белән мәшгуль булалар, ә ял вакытларында алар физик хезмәт, 

спорт белән шөгыльләнергә дә тиешләр. Ял вакытында балалар 

барлык яктан белемнәрен тирәнәйтә, үзләренең иҗади кызык-

сынуларын канәгатьләндерә алалар. Музейларга, театрларга бару 

аларда тирән, якты хисләр калдыра. Әмма шуны да әйтергә кирәк: 

моның да чиге-чамасы булырга тиеш. 

Ял вакытында балаларның алган белемнәре онытылырга 

мөмкин. Шуңа күрә аларның мәсьәләләр чишүләре, диктант 

язулары, үткән дәресләрне кабатлаулары бер дә зыян итмәс иде. 
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Укучылар җәй көненә иҗади эшләр алырга, моны үтәү өчен 

һәр ата-ана үзләренең балаларына кулдан килгән кадәр ярдәм итәр-

гә тиеш. 

Ял вакытында балаларның укыган китапларының исемлеген 

булдырырга, аларның кыскача эчтәлеген язып барырга кирәк. 

 

УКУЧЫЛАРНЫҢ ҖИТЕШТЕРҮ БРИГАДАЛАРЫ 

 

Бу — авыл мәктәпләрендә өлкән сыйныф укучыларын җитеш-

терүчән хезмәткә тартуның бик мөһим төре. 

Укучыларның җитештерү бригадаларына колхоз һәм сов-

хозларның җир мәйданнары, бакчалар, терлекчелек һәм кошчылык 

фермалары беркетелә. Бу бригадаларда эшләүче укучылар шикәр 

чөгендере, кукуруз үстерәләр һәм терлек карыйлар, тәҗрибә эшләре 

алып баралар. Бригадаларның җитештерүчәнлеге колхоз бригада-

ларыныкына якынлаша. Бригада гомуми тәртип буенча колхоз ида-

рәсенә буйсына. Ләкин укучылар бригадаларының үзенә генә хас 

үзенчәлекләре дә бар. Монда яшүсмерләр, җитештерүчән хезмәттә 

катнашу белән бергә, культуралы ял да итәләр. Яшелчәчелек һәм 

терлекчелек белән шөгыльләнгәндә, укучылар ботаника, зоология 

һәм башка фәннәрдән алган белемнәрен тирәнәйтәләр һәм аларны 

тормышта өйрәнәләр. Яшь тәҗрибәчеләр, укытучылар, авыл ху-

җалыгы алдынгылары белән берлектә, климат шартлары белән 

танышалар һәм шул җирлектә югары уңыш алуның рациональ 

ысулларын үзләштерәләр. 

Күмәк хезмәт барышында укучы балаларда иптәшлек, үзара 

ярдәмләшү хисләре үсә. Саф һавада эшләү физик яктан чыныктыра. 

Бригададагы барлык укыту-тәрбия эше белән мәктәп җитәкчелеге 

идарә итә. Укучылар белән янәшәдә, әлбәттә, укытучылар да була. 

Бригада зур, кызыклы тормыш белән яши. 

 

УКУЧЫЛАР ТҮГӘРӘГЕ 

 
Укучыларның белемнәрен күтәрүдә дәрестән тыш оештырыл-

ган түгәрәкләрнең әһәмияте зур. Мәктәпләрдә фәннәр, туган якны 
өйрәнү, экскурсия-туризм (анда туган якның табигый байлыклары, 

икътисады, тарихы һәм мәдәнияте өйрәнелә), техник, сәнгать, спорт 

түгәрәкләре эшли. 
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Түгәрәкләр күп һәм һәрберсендә шөгыльләнү үзенчә кызыклы. 

Кайсы түгәрәкне сайларга? Башлангыч сыйныф укучылары төрле 

әйберләр ясарга ярата, ул оста булырга тели. Мәктәптә нәкъ шун-

дый исемдә түгәрәк тә бар: «Оста куллар» түгәрәге. Бер кызчыкның 

тавышы бик матур һәм аның җырлыйсы килә. Ул хор түгәрәгенә 

язылыр. 

Балалар үсәләр, аларга күп төрле фәннәр керә, аларның дөнья-

га карашы киңәя. Хәзер инде аларга түгәрәк сайлау катлаулана. 

Бала ике фән түгәрәгенә яки бер фән түгәрәге белән спорт сек-

циясенә йөри. Моңа өстәп, ул үзешчән сәнгатьтә дә катнаша ала. 

Ләкин бала артык мавыгулар белән күмелмәскә тиеш. 

 

УКУЧЫЛАР ҮЗИДАРӘСЕ 

 
Мәктәп балалары үзләренең укуын, хезмәтен, сыйныфтан тыш 

чараларда катнашуын оештыруда мөстәкыйль эш итү хокукына ия, 

ягъни алар мәктәптә үзләре хуҗа булырга тиешләр. Шул вакытта 

гына һәр мәктәптә чын үзидарә була ала. Әйтик, теге яки бу атнада 

хезмәт вахтасы, белем бәйрәме, ярыш, экскурсияләр, кичәләр 

үткәрүгә укучылар үзидарәсенең дежур командасы яисә эш советы 

җаваплы. Алар мәктәп күләмендә үткәрелә торган чараларда 

(рейдларда, өмәләрдә, смотрларда һ. б.) һәр сыйныфның катнашуын 

тәэмин итәләр. Әлеге эшләргә җитәкчелек итү өчен укучылар 

советы төзелә. Аның составына дежур командирлар, төрле совет 

вәкилләре, укытучылар һәм ата-аналар керә. 

Кайбер мәктәпләрдә һәр сыйныфта уку, хезмәт, хуҗалык, 

мәдәният-масса, физкультура һәм спорт, санитария эшләре һәм 

тәртип булдыру өчен җаваплы кешеләр сайлап куела. Алар 

иптәшләренең кызыксынуын, теләк мөмкинлекләрен искә алып, һәр 

эш төре буенча махсус төркемнәр төзиләр. Шулай итеп, һәр укучы 

үзе теләгән эшне сайлап ала. 

Мондый эшләрнең барысын да сыйныф старостасы оештыра. 

Укучыларны кызыксындыру өчен сыйныфта оештырылган иҗади 

төркем вәкилләреннән мәктәп күләмендә комиссияләр, ягъни 

укучылар комитеты (совет) төзелә. 
Хәзер кайбер республика, өлкәләрдә укучыларның район 

(шәһәр) күләмендәге бердәм үзидарәсе системасын булдырырга, 

мәктәп һәм мәктәптән тыш учреждениеләр эшчәнлегенә бердәм 
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юнәлеш бирергә, укучыларның җитештерүчән хезмәтен, дәрестән 

тыш тәрбия эшен бердәм расписание нигезендә оештырырга, 

мәктәпләрдә озайтылган көн төркемнәре һәм сыйныфлары урынына 

төрле яшьтәге укучыларны берләштерүче җыелма отрядлар төзергә 

кирәклеген күтәреп чыгучылар бар һәм бу юнәлештә билгеле бер 

эш тә башкарыла. 

Яшь буынны активлаштыруда демократия формаларын киң 

куллану (укучыларның гомуми җыелышының яки конферен-

циясенең әһәмиятен күтәрү, аларда үз җитәкчеләрен, берничә 

кандидатура арасыннан иң лаеклы кешене лидер итеп сайлап кую) 

төп шарт булып тора. 

Укучылар үзидарәсе эшчәнлеген оештыручыларның әледән-

әле хисап бирүе, алар эшендәге хәбәрдарлык (укучыларның нәрсә 

турында сөйләшергә, фикер алышырга, билгеле бер эш башкар-

ганда үзидарә органнары әгъзаларының кайда нинди эшкә җитәкче-

лек итәргә тиешлекләрен алдан белүләре һ. б.) яшь буынның мәктәп 

тормышын оештыруда җаваплылыгын арттыра. 

Мәктәп педагогик коллективлары укучылар үзидарәсе әгъза-

ларында җаваплылык тәрбияләү: балаларның идарә итү эшчәнле-

генә әледән-әле бәя бирү; үз эшләренә тәнкыйтьчел карарга өйрәтү; 

катлаулы мәсьәләләрне хәл иткәндә, үзидарә органнарының ни 

дәрәҗәдә катнашуын искә алу, укучылар коллективы эшчәнлегенә 

бергәләп анализ ясау; мәктәп җитәкчесенең укыту-тәрбия мәсьәлә-

ләре турында үзидарә органнары белән киңәшүе; хуҗалык оешты-

ру, кадрлар сайлау мәсьәләсен хәл иткәндә, педагоглар эшчәнлегенә 

бәя биргәндә, укучылар фикерен истә тоту; җәмгыятькә файдалы, 

җитештерүчән хезмәтнең кайбер төрләрен бригада подряды һәм 

хуҗалык исәбе принцибы нигезендә оештыру кебек мәсьәләләргә 

җитди әһәмият бирәләр. 

 

УКУЧЫ КӨНДӘЛЕГЕ 

 

Бала аны I сыйныфтан башлап, урта мәктәпне тәмамлаганчы 

алып бара. Укучының хезмәтен җиңеләйтү өчен, дәфтәр һәм дәрес-

лекләр шикелле үк, ул да типографиядә басыла. Гади дәфтәрдән 

аермалы буларак, ул катыргы тышлы, аның эченә берничә төрле 

бүлек урнаштырыла. 
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Көндәлек өйгә бирелгән эшләрне язып бару, укучының укуын 

тикшереп тору өчен бик уңайлы. Ул — мәктәпне, сыйныф җитәк-

чесен, укытучыларны уку аша гаилә белән бәйләүче, мәктәп белән 

гаиләне якынайтучы, бала тәрбияләүне дөрес оештырырга ярдәм 

итүче документ. Теге яки бу укучының көндәлегенә карап, аның 

белеменә дә, тәртибенә дә, тырышлыгына да, чисталыгына да, 

пөхтәлегенә дә якынча бәя биреп була. 

Ата-ана көндәлекне даими тикшереп тормаса, көндәлек алып 
бару укучы өчен артык бер эшкә әйләнә; дөресрәге, бала 
көндәлеккә баштарак биремнәрне язып барса да, соңга таба ул аны 
«оныта». Көндәлекне парта астыннан алып яки сумкасыннан 
чыгарып, бирелгән өй эшләрен язып куярга иренә башлый, 
соңыннан исә моңа бөтенләй күнегеп китә. 

Башлангыч сыйныф укытучылары, сыйныф җитәкчеләре уку 
елының беренче көненнән үк укучыларының көндәлекне дөрес 
алып баруларына, билгеләрне үз вакытында куйдыруларына, ата-
аналарның да көндәлек белән даими танышып торуларына 
ирешергә тиешләр. Бу эштән ата-аналар читтә кала алмый. Көн-
дәлекне һәр атна азагында (көн саен булса бигрәк тә яхшы) 
тикшереп, һәр шимбәдә, сыйныф җитәкчесе кебек үк, аңа кул куеп 
баруны гадәткә кертергә кирәк. 

Кайбер очракларда ата-аналар гына түгел, сыйныф җитәк-

челәре дә (башлангыч мәктәптә шул сыйныф укытучысы) уку-

чыларның көндәлекләренә тиешле әһәмият биреп җиткермиләр. 

Билгеле, мондый очракта укучының яхшы укуына ирешү бик авыр. 

Шулай да ата-аналарның көндәлекне тикшерүләре балада ышанмау 

һәм шикләнү хисе уятырга тиеш түгел. Әгәр ата-аналар мәктәп 

белән кызыксынып барсалар һәм балалар зурларның һәр эш көне 

турында фикер алышсалар һәм бу гаиләдә гадәти хәлгә әйләнсә, ул 

вакытта укучы көндәлеген үзе дә күрсәтеп торачак. 

 

УКУЧЫ ПОЧМАГЫ 

 

Дәрес әзерләү, уйнау һәм башка эшләр белән шөгыльләнү 

өчен, һәр укучының махсус урыны булырга тиеш. Баланың уен-

чыклары, китап-дәфтәрләре, уку-язу әсбаплары, шәхси әйберләре, 

эш кораллары — кыскасы, аның үзенә кирәкле бөтен нәрсәсе шунда 

саклансын. Укучы анда үзен чын хуҗа итеп сизсен. 
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Укучы почмагы якты һәм җилләтерлек урында булсын. Бала 

өчен аерым бүлмә булса, тагын да яхшырак. Чөнки андый бүлмәдә 

дәрес әзерләү, музыка тыңлау, әдәби китап яки ниндидер башка эш 

белән шөгыльләнү уңай. 

Балалар үсә һәм ишәя барган саен, бүлмәгә дә үзгәрешләр 

кертелә. Бүлмәнең бер өлеше кечкенә һөнәрханәгә әйләндерелергә 

мөмкин. Иң якты урынга өстәл куела, китап һәм уенчыклар саклау 

өчен, стенага шүрлек беркетелә. Кечкенә балалар, гадәттә, идәндә 

уйныйлар, шуңа күрә анда келәм яисә калын җәймә җәяргә кирәк. 

Укучы өстәлен тәрәзә каршына куярга ярамый: туры төшкән 

кояш нурлары баланың күзен чагылдыра, яктылык сул яктан 

төшәргә тиеш. 

Тәрәзәгә тоташ пәрдә эләргә кирәкми. Чөнки ул, беренчедән, 

бүлмәне караңгылатса, икенчедән, кояш нурларын начар үткәрә. 

Мәгълүм булганча, тәрәзә пыяласы ультрамиләүшә нурларының 30 

процентлабын үзендә тотып кала, бүлмәгә үтеп кергәне исә авыру 

таратучы микробларны юк итә. Шуңа күрә тәрәзәнең эчке өл-

геләрен әледән-әле сөртеп торырга, ә тышкыларын елына кимендә 

өч тапкыр яхшылап юарга кирәк. Әлбәттә, бу эшне өлкәннәр 

башкарырга тиеш. 

Кечкенәләрнең эстетик зәвыгын үстерү өчен, бүлмәне балалар 

тормышы сурәтләнгән картиналарның репродукцияләре, кош һәм 

хайван рәсемнәре, әкиятләргә иллюстрацияләр белән бизәргә була. 

Кайбер рәсемнәрне бала үзе дә ясарга мөмкин. Бүлмәдә шулай ук 

гөлләр дә булсын һәм аларны ул карап үстерсен. Өстәл өстендә 

дәфтәр гәүдә турысында торырга тиеш. Ул чакта уң кулны ерак 

сузарга туры килми. Дәфтәрне шулай кую күз өчен дә уңайлы. 

Укучы күчереп яза торган үрнәк каршыда торсын. Ул пюпитрга 

(аскуймага) куелган булса, тагын да яхшы. 

Бүлмәдә җылылык 18-20° чамасы булсын. Бала өйдә юк чакта, 

форточканы ачык тотарга мөмкин. 

Кайбер ата-аналар өй җыештырганда, улларыннан яки 

кызларыннан сорап тормыйча, алар бүлмәсен дә үзләренчә 

тәртипкә китерәләр. Балалары җыйган матур ташларны, алар нидер 

ясарга уйлаган такта, калай яисә катыргы кисәкләрен чыгарып 

ташлыйлар. Янәсе, бүлмә тимер-томыр склады түгел. Әлбәттә, моңа 

баланың кәефе китә, һәм ул үз бүлмәсенә үзе хуҗа булудан туктый. 
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Кыскасы, әйбәт җиһазландырылган укучы бүлмәсе яки поч-

магы баланың сәламәтлегенә һәм укуына уңай йогынты ясый, 

гаиләдә файдалы эш халәте һәм үзара күркәм мөнәсәбәтләр 

булдыруга ярдәм итә. 

 

УКУЧЫ ХЕЗМӘТЕН ДӨРЕС ОЕШТЫРУ 

 

Хезмәтне фәнни оештыруның төп максаты кешенең көчен һәм 

мөмкинлекләрен дөрес һәм нәтиҗәле файдаланудан гыйбарәт. 

Барыннан да элек, эшнең максатын төгәл билгеләргә, аның әһә-

миятен яхшы аңларга, нәрсә эшләргә тиешлегеңне һәм аның 

нәтиҗәсен ачык итеп күз алдына китерергә кирәк. Болар өстенә, 

игътибарны төп мәсьәләгә юнәлдерә белү, эшнең конкрет планын 

төзү һәм аны үтәү срокларын билгеләү сорала. Эшне вакытында 

башкару әһәмиятле, чөнки калган эшкә кар ява. Башкарылган эшкә 

һәр көн, атна, ай һәм ел саен нәтиҗә ясау, аңа дөрес бәя бирә белү, 

кимчелекләрне бетерү юлларын билгеләү дә бик мөһим. Эшне 

планлаштыру, пөхтәлек, оешканлык, үз-үзеңә таләпчәнлек хезмәтне 

дөрес оештыруда әһәмиятле шарт булып тора. 

Эшкә зур дәрт һәм көр күңел белән керешергә кирәк. Моны 

исә эшнең кирәклеген яхшы аңлаганда гына булдырырга мөмкин. 

Артык психологик киеренкелек, ярсулык та эшкә зыян китерә. 

Арыганчы эшләү эшнең уңышлы баруына ярдәм итми. Шуңа күрә 

игътибарны башка нәрсәгә юнәлдереп тору, бер эшне икенчесе 

белән чиратлаштыру әһәмиятле. Әлбәттә, эшне башкару осталы-

гына кинәт кенә ирешеп булмый. Шулай ук эшне башлап җибәрү 

өчен дә, берникадәр вакыт кирәк. Кыскасы, һәр кешенең хезмәт 

дисциплинасы аның шәхси үзенчәлекләренә бәйле. 

Укучының шәхси эш стилен формалаштыруга аеруча игътибар 

итәргә кирәк. Биредә укытучылар һәм ата-аналарның ярдәме 

сорала. Чөнки, тикшеренүләр күрсәткәнчә, хәтта укуга, хезмәтенә 

җитди караган сәләтле укучыларның да бик азы гына моңа 

мөстәкыйль рәвештә ирешә ала. Укытучылар һәм ата-аналар дөрес 

киңәш бирмәү нәтиҗәсендә яисә иптәшләре тәэсирендә балада 

ялгыш эш стиле, чикле холык-гадәтләр формалашырга мөмкин. 

Шуңа күрә физиологик һәм психологик үзенчәлекләрне искә 

алмыйча гына «Менә минем кебек эшлә!» дигән принцип буенча эш 

итәргә ярамый. 
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Уку хезмәтенә зур җаваплылык белән карау, эш ярату, игъти-

барлылык, кызыксынучанлык, дисциплиналылык кебек сыйфат-

ларга ия булулары нәтиҗәсендә бик салмак холыклы, пошынмас 

кебек күренгән балада да шәхси эш стиле дөрес формалаша. 

Укытучылар һәм ата-аналар, төп тәрбиячеләр буларак, һәр 

баланың шәхси үзенчәлекләрен искә алырга тиешләр. Мәсәлән, 

артык хәрәкәтчән укучыларның «ташып чыккан» хисләрен еш кына 

сүрелдерергә, аларны артык кабаланудан кисәтергә туры килсә, 

басынкы, сүлпәнрәк балаларны уңышлары өчен мактап дәрт-

ләндерергә, аерым очракларда ярдәм итеп, бераз ашыктыра төшәргә 

кирәк була. Үтә салмак балалар тәрбияченең җылы мөгамәләсенә 

һәм ярдәменә аеруча мохтаҗ. Үти алмаслык катгый таләпләр, тупас 

мөгамәлә укучының үз көченә ышанычын бетерергә, сәләт 

чаткыларын да сүндерергә мөмкин. 

 

УКЫТУЧЫ 

 

Мәктәптә, уку йортында белем бирүче, нинди дә булса фән 

алып баручы, фикерләүче, җәмәгать эшлеклесе, тормышта бала-

ларга үз юлларын табарга булышучы һәм аларда дөньяга караш, 

инанулар тәрбияләүче, үзенең яшәү тәҗрибәсе белән аерым шәхес 

тәрбияләүдә тирән эз калдыручы, бала күңеленә иң якын кешене 

У к ы т у ч ы  дип атыйлар. 

Педагогик мәгънәдә әйткәндә, укытучы — укыту-тәрбия эше 

алып баручы белгеч ул. Аның җәмгыять тормышындагы урыны һәм 

бурычлары бик җаваплы. Укытучы дәрестә белем дә бирә, шулай ук 

ата-ана белән бәйләнештә тора. Укытучылар балаларны укытуга 

һәм тәрбияләүгә гаять күп көч сарыф итәләр. 

Кайбер ата-аналар: «Без эштә, өйдә эшлибез, балалар тәрбия-

ләргә вакытыбыз юк, мәктәп бар — ул тәрбияләсен», дип фикер 

йөртәләр. Мондый мөнәсәбәт бала тәрбиясенә зур зыян китерә. 

Мәктәп һәм гаилә баланы тәрбияләүдә бергәләп эшли. Укытучы 

ата-анага һәрвакытта да баласының уңай һәм җитешсез якларын 

аңларга ярдәм итә, кирәкле киңәшләр бирә. Укытучы киңәшләренә 

колак салу — ата-ананың мөһим бурычы. Менә шуңа күрә һәр 
гаиләдә укытучыга карата мәхәббәт һәм ихтирам хисе тәрбияләү 

зарур. 
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УКЫТУ, ӨЙРӘТҮ 

 

Әти-әниләрнең төп бурычларыннан берсе — балаларын укыту, 
аларга тормыш өчен кирәкле тирән, күпьяклы белем һәм күнек-
мәләр бирү. Укучылар укытучы биргән белемнәрен үзләштерәләр, 
күзәтүләр алып баралар, төрле күнегүләр эшлиләр, китаплар укый-
лар. Алар шулай ук һөнәрханәдә, мәктәп яны тәҗрибә мәйданында 
һәм колхозда эшлиләр. 

Укучыларның һәм укытучыларның төп бурычы — югары 
өлгерешкә ирешү. Ләкин гадәттә бер үк сыйныфта бер үк укы-
тучының укучылары төрлечә өлгерә. Алар бер-берсеннән кызык-
сынулары, оешканлыклары, эш сөючәнлекләре белән аерылып 
торалар. Укучыларның уңышлары күбесенчә беренче көннән әти-
әниләренең аларны мәктәпкә ничек әзерләүләренә, дәрес әзерләүгә 
ничек булышуларына бәйле. 

Балаларда кече яшьтән үк тирә-юнь белән кызыксыну, күзәтү, 
чагыштыру сәләте барлыкка килә. Танып-белү активлыгын үс-
терүгә гаилә юнәлеш бирә. Әти-әниләрнең балалар белән аралашуы, 
алар белән табигать серләре, дөнья хәлләре турында әңгәмәләр 
үткәрү балада кызыксыну уята. Бала тормышында китап зур урын 
тота. Ул аңа — белем чишмәсе. Китапка мәхәббәтне дә беренче 
булып гаилә уятырга тиеш. 

Әти-әниләрнең балага көченнән килерлек эшләр йөкләүләре, 
һәр эшнең үтәлүен тикшереп торулары кирәк. Балаларга оешкан-
лык, хезмәт сөючәнлек, тырышлык кебек күнекмәләр дәрестә 
бирелә. Баланы мәктәпкә психологик әзерләүнең әһәмияте зур. Ата-
аналар балага мәктәпкә керүнең әһәмиятле адым булуын, аңа яңа 
бурычлар йөкләвен аңлатырга тиешләр. 

Әти-әниләр балада укуга намуслы, аңлы караш тәрбияләүгә 
җитди өлеш кертәләр. Әти-әнинең сүзе һәм эшләгән эше баланы 
ышандырырлык булсын. Әгәр әти кеше эшенә салкын караса, 
баласының да укуга карашы шундый ук булачак. Ата-аналар 
укучының мәктәптә үткән көне белән кызыксынып, сыйныфта 
нәрсә булган, укытучы ниләр сөйләгән, өйгә нәрсә биргән, укытучы 
аның белемен ничек бәяләгәнен белеп торырга тиешләр. 

Баланың укуы белән кызыксынган әти-әниләр, аңа нинди 
фәннәр җиңел, кайсылары авыр бирелүен белеп, укытучы белән 
бергә булыша алалар. Бала күңел биреп укымаса, ялкауланырга да 
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мөмкин. Ялкаулык, дәрескә даими төстә әзерләнмәү укуда өлгер-
мәүнең, хәтта икенче елга утырып калуның төп сәбәбенә әверелүе 
бар. Таләпчән әти-әниләр кайвакыт ашыгып башкарылган эшне 
яңадан күчерүне таләп итәләр. Бу эшнең сәбәбен ачыкларга кирәк, 
чөнки укучы талчыкканга, арыганга шулай эшләгән булуы ихтимал. 
Күчереп язу эшкә салкын караш тәрбияләргә мөмкин. 

Әти-әниләр һәм укытучылар бер юнәлештә, тыгыз элемтәдә 
торып эшләгәндә генә уңышка ирешергә мөмкин. Ата-аналар 
мәктәп ишеген ешрак ачсыннар иде. 

 
УКЫТУ-ӨЙРӘТҮНЕҢ СИСТЕМАЛЫЛЫГЫ 

 
Ул — педагогиканың төп кагыйдәләреннән берсе. Укытуны 

бала уку материалын эзлекле рәвештә үзләштерерлек, билгеледән 
яңага, гадидән катлаулыга, якыннан ерактагыга, җиңелдән авырга 
күчәрлек итеп оештырырга кирәк. Белемнең системалы рәвештә 
үзләштерелүе балада яхшы гадәтләр тәрбияләүгә ирешү өчен шарт. 

Бала гаиләдә башлангыч белем, осталык һәм гадәт күнек-
мәләрен үзләштерә. Әти-әниләре аны тирә-як мохите һәм күренеш-
ләре белән таныштыралар, табигатьне аңларга һәм яратырга, 
кешеләр хезмәтен хөрмәт итәргә өйрәтәләр. Баланың бертуктаусыз 
катлаулана баручы үз вазифалары барлыкка килә. Беренче әкиятләр 
урынына алмашка дөньяны танып-белергә ярдәм итүче китап-
әсбаплар пәйда була. 

Ата-аналар балада оешканлык кебек сыйфатлар тәрбиялиләр, 
аны эзлекле, системалы рәвештә укуга һәм хезмәткә әзерлиләр. 
Алар балага аерым көн тәртибе төзиләр, һәр эштә тәртипле булуын 
күзәтәләр, кабаланмыйча эшләргә, сабыр булырга, эшне ахырынача 
җиткерергә өйрәтәләр. 

Болар һәммәсе даими рәвештә дәрескә әзерләнергә, системалы 
төстә белем алырга ярдәм итә. 

 

«УРАМ» ҺӘМ ГАИЛӘ 

 
Гаилә белән тирәлек арасындагы үзара мөнәсәбәт мәсьәләсе — 

хәзерге вакытта иң кискен мәсьәләләрнең берсе. Чөнки кеше гомере 
буена гаиләдә генә бикләнеп яши алмый. Шуңа күрә бу очракта 
«урам» сүзе — торак-көнкүреш төшенчәсе генә түгел, бәлки со-
циаль әхлакый һәм психологик төшенчә дә ул. 
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Балалар, урамдагыларга тәрбияви йогынты ясау белән бер-

рәттән, аларга актив каршылык та күрсәтәләр. Икенче яктан, яшь-
тәшләре арасында үзләрен таныту өчен мөмкинлекләр һәм фи-

кердәшләр эзлиләр. Шуның өчен баланың үз-үзен тотышында, 

тышкы кыяфәтендә, сөйләшүендә ишегалдындагы әхлакый климат 

тәэсире шактый ачык сизелә. 

«Урам» сүзе ата-аналар сөйләмендә еш кына балага начар 
йогынты ясау урыны мәгънәсендә кулланыла. Уллары яки кызлары 

урамга чыгарга әзерләнә башласа, күп кенә әти-әниләр: «Начар 

малай ул, аңарга иярә күрмә!», «Әдәпсез кыз ул, сиңа иптәш була 

алмый», «Хулиганнардан ераграк йөр!» — дип, вәгазь укырга 
тотыналар. Аларны әнә шулай урамның начар йогынтысыннан 

сакларга омтылалар. Кайберләре исә моңа балаларын музыка яки 

сәнгать мәктәбенә, төрле түгәрәкләр яисә спорт секцияләренә 

йөртеп, буш вакытларын калдырмау юлы белән ирешмәкче була. 

Бала бер дә урамга чыкмыйча, яшьтәшләре белән аралашмыйча 
яши алмый. Шуңа күрә баланы урамга чыгарудан куркырга түгел, 

бәлки аны яхшыны яманнан аера белергә өйрәтергә кирәк. 

Әлбәттә, ишегалдының балага тискәре йогынты ясау ихтималы 

аз түгел. Күзәтүчесез һәм буш вакытын ничек итеп үткәрергә 
белмәгән малайлар һәм кызлар өчен мондый куркыныч аеруча зур. 

Бала тәүлекнең 8 сәгатен йоклап, 5-6 сәгатен мәктәптә үткәрә. 

Дәрес әзерләү өчен 2-3, өй яки хуҗалык эшләре башкару өчен 1 

сәгать чамасы вакыт сарыф итсә, аның тагын 6-7 сәгать буш вакыты 

була. Күп кенә балалар бу вакытны ишегалдында яки урамда трай 
тибеп үткәрәләр. Ә мондый буш вакыт елына 170-190 көнгә җыела. 

Авыл баласына килгәндә, аның буш вакыты азрак, билгеле. Ул 

күбрәк әти-әнисе тирәсендә кайнаша, көче җиткән кадәр йорт 

эшләрендә катнаша. Аның урамда ни эшләп йөргәне дә һәркемнең 
күз алдында. Шуңа күрә уллары яки кызларының аз гына кыек 

атлавын да һәр ата-ана шунда ук белеп ала. Шәһәрдә исә әти-әнисе 

эштә чакта баланың ниләр белән шөгыльләнүен, кемнәр белән 

аралашуын берәү дә күрми. Шуңа күрә кайбер ата-аналар, эштән 

кайткач, уллары яки кызларына «Дәресеңне әзерләдеңме? 
Көндәлегеңне тутырдыңмы?» кебек берничә сорау бирү белән 
чикләнәләр, аларның кайларда булулары, кемнәр белән очрашу-

лары турында сорашмыйлар. Балалары өйгә берәр әйбер күтәреп 

кайтса да исләре китми. Вак мәсьәлә, янәсе. Бала ул әйберне, бәлки, 
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кайдандыр урлагандыр? Бәлки, шук малай яки кыз белән дус-

лашкандыр? Әгәр чыннан да шулай икән, әлеге «вак мәсьәлә»нең 
зур мәсьәләгә әйләнүе бар. 

Ишек төпләрендә җыелып, тәмәке пыскытып торган яшүс-
мерләрне күргәч, ирексездән: «Боларның кайда һәм ни эшләп 
йөрүләре белән әти-әниләре бер дә кызыксынмый микәнни соң?» — 
дигән сорау туа. Ата-аналарның ваемсызлыгы еш кына күңелсез 
нәтиҗәләргә китерә. Баланы урамнан яки ишегалдыннан чит-
ләштерү, яшьтәшләре белән аралашудан тыю, һәртөрле кысулар 
гына «ишегалды мәсьәләсен» уңай хәл итеп бетерми. 

Кайбер ата-аналар уллары яки кызларына иптәшләрен өйгә 
алып керергә рөхсәт итәләр. «Подъездларда йөргәнче, магнитофон 
тыңласыннар, телевизор карасыннар, ичмасам», дип уйлыйлар алар. 
Әмма мондый очракта күзәтчелек һәм яшүсмерләргә дөрес юнәлеш 
бирү турында да онытмаска кирәк. Моның өчен сез аларга уңай 
йогынты ясый алуыгызны, улыгыз яки кызыгызның психологик 
үзенчәлекләрен, иптәшләренең нинди булуын бик яхшы белергә 
тиешсез. 

Һәр ишегалдын күмәк ял итү һәм балаларга уңай йогынты ясау 
урынына әйләндерү өчен тырышырга кирәк. 

 

УРМАН-СӘЛАМӘТЛӘНДЕРҮ МӘКТӘБЕ 

 
Тулы булмаган урта мәктәп статусына ия. Анда туберкулез, 

ревматизм, нерв авыруларыннан интеккән балалар уку чиреге яки 
ел дәвамында белем алалар һәм сәламәтлекләрен ныгыталар. 

Урман-сәламәтләндерү мәктәбе гадәттә шәһәр тирәсендәге 
берәр нарат урманы эчендә яки урман янында, якты верандалары, 
террасалары һәм ачык павильоннары, сыйныф һәм йокы, ял бүл-
мәләре булган биналарга урнаша. 

Балалар саф һавада уйныйлар һәм йоклыйлар. (Җәй көне агач-
лар күләгәсендә, кыш көне махсус верандаларда йокы капчык-
ларында). 

Көндәлек режимның үтәлешенә бик нык игътибар ителә. 
Урман-сәламәтләндерү мәктәпләрендә укыту-тәрбия эше гадәти 
мәктәпләр программасы буенча алып барыла. 

Мәктәп белән директор-педагог җитәкчелек итә. Анда педагог-
лар белән беррәттән, табиб-белгечләр һәм шәфкать туташлары да 
эшли. 



Ә. Н. Хуҗиәхмәтов                                                          Р. Р. Насыйбуллов  

~ 154 ~ 
 

Урман-сәламәтләндерү мәктәбенә урнашу тәртибе мондый. 
1) гадәти мәктәп һәм урындагы шифаханә укучыны махсус сайлау 
комиссиясенә җибәрә; 2) комиссия нәтиҗәсеннән соң бала урман-
сәламәтләндерү мәктәбенә килә; 3) бала, сәламәтлеген ныгытып, 
үзенең мәктәбенә кайта һәм анда укуын дәвам итә. 
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ФИЗИК ТӘРБИЯ ҺӘМ ҮСЕШ ШАРТЫ 

 

Ул акыл тәрбиясенең иң мөһим өлеше булып тора. Физик тәр-

бия, баланың сәламәт булып үсүенә омтылып, аны хезмәткә, тор-

мышка әзерләүне күздә тота. 

Укытучы балаларның физик үсешен һәм сәламәтлеген һәрчак 

күзәтеп тора. Әгәр мәктәптә табиб булса, укытучы аңардан үз 

укучыларының физик халәтләре турында даими белешмә алып 

барырга тиеш. Баланың физик үсешендә артка калу булганда һәм 

кайбер органнарында җитешсезлекләр килеп чыкканда туклануны 

яхшырту, саф һавада күбрәк булуны кайгырту, дарулар куллану, 

махсус физик күнегүләр оештыру кебек чаралар күрергә кирәк. 

Балаларның авыруларын, бигрәк тә йогышлы авыруларны булдыр-

мау мәктәпнең гадәттән тыш әһәмиятле бурычы булып санала. 

Мәктәпнең эш режимы директор раслаган расписание белән 

юлга салынып тора. Укытучылар ата-аналарны һәм укучыларны 

тәүлеклек режим белән таныштырырга һәм бергәләп бу режимның 

саклануына ирешергә тиешләр. Хезмәт һәм ялның, уку һәм физик 

эшләрнең дөрес чиратлашуы, туклану режимы, саф һавада булу, 

талчыгу, аруларга юл куймау, кирәк кадәр йоклау — болар барысы 

да сәламәтлекне саклау һәм нәтиҗәле эшләү өчен төп шарт буларак 

кирәк. 

Балаларга дөрес акыл тәрбиясе бирү өчен аларның тышкы тою 

органнарының нормаль эшчәнлеге зур әһәмияткә ия. Бала үзенең 

күзләрен, колакларын, шулай ук тәнен карап, чиста тотарга тиеш. 

Күзләрне тузаннан, төтеннән, гомумән, пычрак керүдән, йо-

гышлы авырулардан сакларга кирәк. Күрү сәләтенең бозылуы як-

тырту приборларының дөрес урнаштырылмавыннан, әйберләрне 

күзгә якын китереп караудан һ. б. сәбәпләрдән килеп чыга. Ва-

кытында кайгыртмасаң, авыруның көчәеп китүе мөмкин. Колак-

ларны салкын тидерүдән, коенганда су яки пычрак кереп зарар-

ланудан сакларга кирәк. 

Ф 
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Тире — шулай ук тою, сизү органы. Аны чиста тоту бик 

зарури. Чиста тән зиһенне саклый дип, халык юкка гына әйтми. 
Сыйныф бүлмәсендә балаларның дөрес утыруы аларның 

умыртка, оча сөякләре кәкрәюен, арка, кулбашларының бөкрәюен, 
күкрәк читлеге үсешенең тоткарлануын булдырмау өчен кирәк. 

Җитәрлек кадәр һәм дөрес туклану үсә торган бала организмы 
өчен бик мөһим. Баланың ашамлыгы калорияле, аксымнарга бай 
булсын. Аларга составында углеводлар, кирәкле тозлар һәм вита-
миннар булган яшелчә һәм җимешләр ашатырга кирәк. 
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ХАЛЫК ЙОЛАЛАРЫ 

 

Татар халкы төрле тарихи сәбәпләр аркасында шактый ерак 

араларга сибелеп утырган, халыкның формалашу тарихы катлаулы. 

Шул катлаулылык телдә һәм гореф-гадәтләрдә дә чагыла. Халык-

ның теле, аның җирле үзенчәлекләре сакланган төбәкләрдә гореф-

гадәтләрнең, йолаларның да борынгы үрнәкләре яши. Татар халкы-

ның төрле этнографик төркемнәре бар, бигрәк тә татар-мишәрләр, 

керәшен, Нократ, Касыйм, Пермь, Әстерхан татарлары үзенчәлекле, 

чөнки бу төркемнәрдә бары шушы төбәк өчен генә хас булган, аның 

формалашу тарихын, башка халыклар белән бәйләнешен ачыклый 

торган йолалар һәм йола сүзләре сакланып калган. 

Борынгы язма истәлекләрдә халкыбызның рухи мәдәнияте, 

гореф-гадәтләре, йолалары турында мәгълүматлар бик аз. Менә 

шуңа күрә дә рухи һәм матди мәдәниятнең мөмкин кадәр борынгы-

рак мирасын торгызу җирле сөйләшләр, диалектларны тирәнтен 

өйрәнү юлы белән хәл ителергә мөмкин. Тел, фольклор һәм этно-

графия ягыннан тулаем өйрәнгәндә, җирле сөйләшүләрне саклаган 

этнографик төркемнәр гаять бай, ышанычлы этно-лингвистик мәгъ-

лүмат бирәләр. Алар әдәби телнең үз җирлегендә үсүе, баюы өчен 

иң ышанычлы чыганак булып та торалар. 

Борынгыдан дәвам итеп бүгенге көннәргәчә килеп җиткән 

йолаларны фәндә традицион йолалар дип атыйлар. Шуңа күрә сүз 

гасырлар тирәнлегеннән килеп җиткән, буыннан-буынга тапшыры-

лып килгән гадәт-йолалар, әхлак кануннары турында бара. Бу 

традицион йолалар гаилә-көнкүреш, елның төрле фасыллары белән 

бәйле йолалардан гыйбарәт. 

Гаилә йолаларына туй, бала туу, мәет күмү һәм искә алу 

йолалары керә. Гаилә йолалары арасында иң катлаулысы — туй 

йолалары. Туй йолалары дигәндә без бер туй мәҗлесен генә түгел, ә 

берсе артыннан берсе дәвам итеп килә торган тулы бер циклны 

Х 
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күздә тотабыз. Күмәкләшү, колхозлар төзелү, диннән читләшү 

чорларында туй йолаларының бик күп чылбырлары өзелгән, юкка 

чыккан. Шулай да, тормыш күрсәткәнчә, халык йолалары бик 

яшәүчән. Татар халкының төрле төбәкләрендә традицион йолалар-

ның бик борынгы һәм матур үрнәкләре сакланып киләләр, алар 

кабат торгызуны, яңартып җибәрүне көтеп яталар. 

Ел фасылларына караган йолалар исә табигать, ел тәүлегенең 

үзгәрүенә бәйле рәвештә яшәп киләләр. Игенчелек, терлекчелек 

белән шөгыльләнгән авыл кешеләренең күмәкләшеп, бөтен авыл 

белән бергәләп үтәлә торган йолалары да кояш нурлары яктыртуга 

һәм көннәр җылынуга, үләннәр, агачлар яшәрүгә, табигатьнең 

яңаруына куану булып башланып киткәннәр. Кеше һәрвакыт күмәк 

бәйрәм итүне, аралашуны, рухи бушануны кирәксенгән. Татар 

халкының традицион йолалары, бәйрәмнәре Идел буендагы башка 

халыклар — башкорт, чуаш, мари, удмуртлар белән дә, көнчыгыш 

славяннар белән дә уртаклыкны күрсәтә. Бу исә элек-электән бер-

берсе белән аралашып, бертөсле табигый шартларда тормыш-

көнкүреш тәҗрибәсе туплап көн итү нәтиҗәсе булып тора. 

Хәзерге вакытта безнең татар халкы да, илебездәге башка 

халыклар кебек үк, үзенә күрә бер дулкынлану һәм үткәннәрне 

сагыну чоры кичерә. Халкыбызның теленә һәм рухи мәдәниятенә 

галимнәрнең генә түгел, барлык төр һөнәр кешеләренең дә 

игътибары бик нык артты. Бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән рухи 

хәзинәләребезне саклап калу, онытыла башлаган гореф-гадәт, 

йолаларыбызны һәм аларга караган сүзләрне барлап, иң матур-

ларын сайлап алып халыкка кире кайтару — безнең алда торган иң 

мөһим бурычларның берсе. 

 

ХАЛЫК ПЕДАГОГИКАСЫ 

 
Белем һәм тәрбиянең нигезен тәшкил иткән гомумкешелек 

идеаллары һәм принциплары татар халык педагогикасында бик 

ачык чагыла. Анда гаиләдә бала тәрбияләү, яшь буынга әхлакый-

эстетик тәрбия, хезмәт һәм акыл тәрбиясе бирү тәҗрибәсе 

тупланган. 
Халык педагогикасында балаларны хезмәттә тәрбияләү төп 

урынны алып тора. Тырыш гаиләдә бала кечкенәдән үк эшләп үсә: 

әти-әнисе, әби-бабасы, кыскасы, олысы-кечесе — барысы да иртән 
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үк эшкә тотына. Бала үз-үзенә хезмәт күрсәтәме, тавыклар ашата-

мы, чеби я каз бәбкәләрен саклыймы, кечкенә энеләрен һәм сеңел-

ләрен карыймы — аңарга барысы да эш. Бу уңайдан әти-әниләренең 

халык педагогикасыннан оста файдалануларын әйтеп үтәргә кирәк. 

Алар махсус китаплар да укымаганнар, тәрбия алымнары ту-

рында уйлап тормаганнар, шулай да үзләренең шәхси үрнәге һәм 

хезмәт ярдәмендә балаларында матур сыйфатлар тәрбияли алган-

нар. Әмма соңгы елларда моңа игътибар кимеде. Хәзер без үзләре 

әти-әни булганнар арасында да, шулай ук балалар арасында да эш-

лексез, тәрбиясезләрне, ялкауларны, әрәмтамакларны, үзе ашаган 

табак-савытны да юмаган, ял көннәрендә төшкә кадәр йоклап, 

урынын да җыймаган, кием-салымын теләсә кая ыргытып, өй 

эшләрендә булышмыйча, җиңел генә көн күрергә гадәтләнеп үскән 

балаларны еш очратабыз. 

Балаларның шундый булып үсүенә ата-аналар һәм мәктәп 
гаепле. Аннары балалар әйләнә-тирәдәге тискәре күренешләрне, 
акчаны «җиңел генә» эшләүчеләрне дә күреп үсәләр. Мондый хәл 
яшь буын әхлагына кире йогынты ясый. 

Шуны да әйтеп үтәргә кирәк: яшүсмерләр мәктәп остаханә-
ләрендә, тегү цехларында көнкүрештә кулланыла торган әйберләр 
эшлиләр, кием тегәләр. Кибетләрдә аларны бик теләп алалар. Бу 
эшләрне гаиләдә тиешенчә күнекмә һәм тәрбия алган малайлар һәм 
кызлар бик теләп, күңел биреп башкаралар. Әти-әнисенең уңган-
лыгын, пөхтәлеген күреп үскән балалар, үзләре хезмәт ярату белән 
бергә, башкалар шөгылен дә ихтирам итәләр. 

Укыту һәм тәрбияне халык педагогикасына нигезләп оешты-
ручы мөгаллимнәр һәм ата-аналар сыйныфта, дәрестән тыш тәрбия 
чараларында, гаиләдә халык авыз иҗатыннан да киң файдаланалар. 
Әнкәсенең бишек җырлары көйләвен, әбисенең әкиятләр сөйләвен, 
бабасының тапкыр сүзләрен, тиз отып алырлык һәртөрле әйтем-
нәрне, мәкальләрне, кызыклы такмакларны, табышмак һәм җырлар-
ны ишетеп үскән бала зиһенле, гадел, инсафлы, кешелекле була һәм 
бу сыйфатлар аның хәтерендә уелып кала. 

Җыр, мәкаль, табышмаклар да шәхестә олы әхлакый сый-
фатлар тәрбияләүдә зур тәэсир итү көченә ия. Ә балаларына бер 
тапкыр да әкият сөйләмәгән әти-әниләр бар. Дөрес, хәзер радио һәм 
телевидениедән халык авыз иҗатына багышлап махсус тапшырулар 
оештырыла. Аларны балалар һәм өлкәннәр бергәләп тыңлыйлар 
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һәм карыйлар. Әмма бәләкәй чакта ишеткән әкият, мәкаль, әйтем, 
табышмаклар бала күңеленә гомергә сеңеп кала. Бу хакыйкатьне 
тәрбиячеләр дә, ата-аналар да исләрендә тотсыннар иде. 

Татар халык педагогикасында милләтебезгә хас үзенчәлекләр, 
сыйфатлар сакланган. Ул гореф-гадәтләрдә, йолаларда, сәнгатьтә 
аеруча ачык чагыла. 

Әхлакый-эстетик тәрбия чарасы буларак, әйтик, татар халык 
биюләре халык педагогикасында бик зур урын алып тора. Татар 
биюләренең барлыкка килүе һәм камилләшүе миллилекне ачык 
чагылдыра. Шуңа күрә, нәкъ менә шушы миллилеккә карап, татар 
биюләрен русныкыннан, молдаваннарныкыннан яисә украиннар-
ныкыннан аеру читен түгел. 

Кызлар һәм егетләрнең өс киеме дә биюләрне тулыландыра. 
Алар яшьләрнең әхлакый булуын раслый. Әйтик, милли гореф-
гадәт буенча мөселман хатын-кызлары шәрә тән күрсәтеп йөрергә 
тиеш булмаган. Элек озын күлмәк, баш яулыгы, читек-кәвеш шуңа 
яраклаштырылган. 

Халык педагогикасының максаты — шәхестә әхлаклылык, 
кешелеклелек, намуслылык сыйфатлары тәрбияләү. 

 
ХЕЗМӘТ БЕЛӘН ИХТЫЯР ТӘРБИЯЛӘҮ 

 
Хезмәт бирә торган шатлык үзенә бертөрле. Аны биек тауга 

күтәрелгән кешедә барлыкка килә торган хис белән генә 
чагыштырып була. Авыр ташлы юл, һәр адым бик кыенлык белән 
бирелә, ләкин алда изге максат бар — тауның башына менеп җитү. 
Тау башына менеп җиткәч, кеше үзен күрә, үз дәрәҗәсен раслый. 
Ул үзен көчле һәм батыр, һәр авырлыкны да җиңәргә әзер итеп тоя. 

Хезмәт үзе бер ихтыяр чыныктыру көче була; хезмәт тәрбия-
сенең бу кагыйдәсендә физик һәм рухи көчләрнең бердәмлеге чагы-
ла, һәр укучы физик һәм рухи көчләрнең шактый киеренкелеген та-
ләп иткән эшне үти. Алар нинди генә кыенлыкларның да кешене 
эштән азат итә алмавын аңлыйлар. Бик нык ару белән беррәттән, 
шатлыклы дулкынлану, зур кешелек горурлыгы хис ителә. Бу го-
рурлык хисен хезмәттә генә аңларга мөмкин. Нәкъ менә шушы 
хисне кичерүгә ирешкән кеше тормыш хикмәтләренең иң беренче 
мәгълүматларын аңлый дияргә мөмкин: тормыш сиңа шатлык ки-
тергән өчен аңа хезмәт белән түләргә кирәк. Бу фикер һәр яшүс-
мернең ышанычлы карашына әверелсен. 
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ХЕЗМӘТКӘ КҮНЕКТЕРҮ 

 
Үсмерлек елларында хезмәткә гадәтләнү хезмәтне әһәмиятле 

рухи ихтыяҗ итеп аңлау белән бергә үрелеп бара. Яшүсмер 

тормышта үзенең урыны турында уйлана, үзенең аерымлылыгын 

аңлы рәвештә күрсәтергә омтыла. Бу чорда кешенең күпме һәм 
ничек эшләве генә түгел, аның хезмәт турында нәрсә уйлавы да 

мөһим. Кешедә буш вакытны файдалана белергә өйрәнү өчен эчке 

әзерлек башлана. 

Рухи тормышның тулылыгы кешенең үзенә бирелгән буш 
вакытын нәрсәгә багышлавына бәйле. Бары тик күпкырлы хезмәт, 

танып-белүгә, дөньяны үзләштерергә, шәхеснең иҗат эшендә үз-

үзен күрсәтүгә, үз-үзен раслауга юнәлтелгән хезмәт кенә, буш 

вакытны рухи тормышка байлык өсти торган хезмәткә бирү генә 

кешене бәхетле итә. 
Үсмерлек елларында хезмәт дисциплинасы аеруча әһәмиятле. 

Көндәлек режимны үтәүне һәм авырлыкларны җиңүне һәр яшүсмер 

үзендә ихтыяр тәрбияләү чарасы итеп карарга тиеш. Яшүсмер үз 

теләге белән күбрәк эшләгән саен, яраткан эше аның рухи 
тормышына тирәнрәк үтеп керә, ул буш вакытның кадерен күбрәк 

белә, аны бәхет һәм шатлык чыганагы итеп файдаланырга өйрәнә. 

Яшүсмер үзенең сәләтен һәм мөмкинлекләрен хезмәттә генә күрә 

һәм күрсәтә ала. 

Эш яратып үскән бала өлкәннәрне, аларның хезмәтен ихтирам 

итә. Хезмәт — кешенең тормыш ихтыяҗы. 

Хезмәт тәрбиясе яшьләрдә хезмәткә һәм хезмәт кешесенә 

мәхәббәт тәрбияләүне; укучыларны бүгенге җитештерү өлкәсендә 

һәм авыл хуҗалыгында, эш төрләре, халыкка көнкүреш хезмәте 

күрсәтү белән таныштыруны; уку, җәмгыятькә файдалы эш ба-

рышында укучыларда хезмәт күнекмәләре булдыруны; аңлы 

рәвештә белгечлек сайлауга омтылыш һәм башлангыч профес-

сиональ әзерлек алуны күз алдында тота. 

Хезмәт тәрбиясенә нигез гаиләдә салына һәм ул баланы 

көченнән килгән эшкә тарту һәм хезмәткә күнектерүдән башлана. 

Мәсәлән, мәктәпкәчә яшьтәге баланы урын-җирен җыештырырга, 

бүлмәдәге гөлләргә су сибәргә, уенчыкларны җыештырып куярга 

аяк киемен пөхтә тотарга өйрәнергә кирәк. 
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Яшь буында хезмәт күнекмәләре булдыруда ата-ана үрнәге зур 

роль уйный. Өйдәге эшләрне генә алыйк. Өй чиста тотылса, савыт-

саба вакытында юылса, бөтен әйбер пөхтә итеп җыеп куелган 

булса, бу эшләрдә зурларга ияреп бала үзе дә катнашса, шиклән-

мәскә кирәк: киләчәктә ул эштән арып кайттым дип сылтау эзлә-

мәячәк, өен зәвык белән җыештырып торачак. Ата-аналарның үз 

хезмәтләре турында сөйләүләре дә уңай нәтиҗә бирәчәк. Мөмкин 

булса, ата-ананың эш урынына баруны оештырырга кирәк. Бу 

яшүсмерләрдә хезмәткә уңай мөнәсәбәт тәрбияли. 

Әйтик, укучы өйдә зурларга булыша, кечкенәләргә ярдәм итә. 

Ә мәктәптә беркемгә дә булышмый. Моның сәбәбен шулай ук 

гаиләдә тәрбия эшенең дөрес куелмавына, өйдәге эшләрне 

зурларның ачулануыннан куркып кына эшләвеннән эзләргә кирәк. 

Әлбәттә, бу очракта хезмәт баланың ихтыяҗына әйләнә дип әйтеп 

булмый. 

Хезмәт барышында бала уңай тәрбия алырга, һәр эш иҗади 

характерда булып, аңарда үз-үзеңнән канәгатьләнү хисе тудырырга 

тиеш. Бу бигрәк тә җәмгыятькә файдалы эшләрне үтәү вакытында 

нык чагыла. Хәзерге шартларда балаларны, яшүсмерләрне җәм-

гыятькә файдалы эшләргә тарту өлкәсе киңәйде. Иң мөһиме шул — 

балаларның хезмәте җитештерү хезмәте булсын, алар үз хезмәт-

ләренең җимешен күреп шатлансыннар, һәм ул алда эшкә омтылыш 

уятырлык булсын. 

 

ХЕЗМӘТ СӨЮЧӘНЛЕК 

 
Хезмәт сөючән кеше — мактауга лаек шәхес. Гаилә — хезмәт 

сөюче коллектив. Ата-аналарның җитештерү өлкәсендә эшләве, 
балаларның һөнәрханәләрдә, колхоз һәм совхоз кырларында хезмәт 

итүләре гаиләнең хезмәт сөю белән яшәвен күрсәтә. Андый гаиләдә 

һәркем йорт эшләренә җаваплы карый. Мондый җаваплылыкны 

балаларда да бик яшьтән үк булдырырга кирәк. Бала уенчыкларын, 

киемнәрен теләсә кая ыргытырга ярамаганлыгын, ә аларны яхшы-
лап үз урыннарына куярга һәм иртә белән урын-җирләрен җыешты-

рырга кирәклеген белеп үсәргә тиеш. 
Үз-үзләренә хезмәт күрсәтү балаларда хезмәт сөючәнлек кенә 

тәрбияләп калмый, аларда җыйнаклык һәм гигиена кагыйдәләрен 
үзләштерергә дә ярдәм итә. Балалар үсә барган саен, аларның 
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хезмәт вазифалары арта. Өлкәннәр белән бергә, алар бакчада, тер-

лекчелек фермаларында эшлиләр, өйне җыештыру, чигү-бәйләү эш-
ләре белән шөгыльләнәләр. 

Бала мәктәптә укый башлагач та аның элеккеге кызык-

сынулары юкка чыкмый. Бу чорда уку аның төп шөгыленә әйләнә. 

Уку — шул ук хезмәт сөючәнлек, тәрбияләү мәктәбе дә. Укыту-

чылар да, ата-аналар да баланы тәртипле булырга, уку биремнәрен 
яратып, күңел биреп эшләргә өйрәтәләр. Хезмәткә омтылыш 

балаларның үзләренә дә хас сыйфат. Өлкәннәрнең нәрсә эшләгән-

нәрен, ни белән шөгыльләнгәннәрен күреп, балалар да эшкә катна-

шып китәргә омтылалар. Әгәр әни кеше нәрсә дә булса тексә, 
пешерсә яки әти кеше нәрсә дә булса ясаса, балалар бу эшләрне 

«үзем эшлим» дип рөхсәт сорыйлар. Бу «үзем эшлим»гә каршы 

килмәскә кирәк. Билгеле, беренче тапкыр бала, барысын да җыйнак, 

төгәл башкара алмаска мөмкин, ләкин ул зур кызыксыну белән 

эшли. Ә осталык тора-бара үзеннән-үзе барлыкка киләчәк. Нинди 
генә эш булса да, балалар аның мәгънәсенә төшенергә, әһәмиятен 

аңларга тиешләр. Әгәр өлкәннәр балаларда теге яки бу эшкә 

кызыксыну уятмасалар һәм үз көчләрен, мөмкинлекләрен сынап 

карарга мөмкинлек бирмәсәләр, хезмәт алда күңелсез шөгыльгә 
әйләнәчәк. Балалар сүлпән, теләмичә генә эшләсә, аларда хезмәтне 

ярату урынына, күрәлмаучылык хисе баш калкыта. Кайбер гаилә-

ләрдә, хезмәт балаларны бәхеттән, шатлыктан мәхрүм итә, дигән 

фикер дә яши. Бу дөрес түгел. 

Укучыларда хезмәт сөючәнлек тәрбияләүнең тормыш таләбе 
икәнен исебездән чыгармыйк. 

 

ХЕЗМӘТ ТӘРБИЯСЕ 

 
Җәмгыять тормышының кайсы гына өлкәсен алып карасак та 

аның хезмәт белән тыгыз бәйләнгән булуын күрәбез. Әйтик, аң-

белем алу, үзеңдә әхлаклылык һәм эстетик тәрбия принципларын 

булдыру, сәнгать һәм сынлы сәнгать, матур әдәбият иҗат итү, 

ихтыяр көче тәрбияләү — болар барысы да кешенең тырыш хезмәт 
нәтиҗәсе. 

Хезмәт искиткеч куәтле тәрбия көченә ия. Әгәр хезмәт 
балаларның рухи дөньясына үтеп керсә, башкарган эшләре 
канәгатьлек хисе уятса, тырышлык һәм кызыксынуларын үстерсә, 
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аларда авырлыкларны җиңеп чыгу шатлыгы тудырса, кеше 
тормышы өчен кирәкле матди байлыклар булдыру теләге уятса, 
димәк, хезмәт тәрбиясе үз нәтиҗәсен биргән дип исәпләп була. 

Педагог В. А. Сухомлинский хезмәт тәрбиясен өч башлангыч-
ның гармониясе дип атый: бу башлангычлар — кирәк, авыр, бик 
яхшы. Һәм бу билгеләмәгә ул тирән мәгънә сала. 

Кирәк... Зарури нәрсә ул. Хезмәт яратмаган кеше шәхес бу-
ларак формалаша алмый. Бары тик хезмәт сөючәнлек, ныклык 
кебек сыйфатлар гына алга куелган максатны гамәлгә ашырырга 
ярдәм итә. Хезмәтне яратырга кирәк. 

Авыр... Балаларда хезмәт сөючәнлекне тәрбияләү бездән 
ныклык, түземлек һәм күп вакыт таләп итә. Ә бу хезмәт бик авыр. 

Бик яхшы... Авырлыкның җиңелүен, максатка ирешүне тою, 
кешегә зур әхлакый канәгатьлек бирә. Бу — бик яхшы! 

Тәҗрибә күрсәткәнчә, балачакта кешеләрнең хезмәткә сәләт-
ләре бер үк чамада була. Тормышта аларның кайберләре яхшырак, 
икенчеләре начаррак эшли, өченчеләре иң гади хезмәткә, дүртенче-
ләре исә катлаулы, ягъни иҗади хезмәткә сәләтле була. Бу сыйфат-
лар аңарда бигрәк тә яшьлек чорында нинди тәрбия алуыннан баш-
лана. 

Кеше эш яратканда, аннан тәм тапканда, ихтыяҗга әверелеп, 
аның сәләтен үстергәндә генә, хезмәт иҗат шатлыгы китерә. Эшкә 
чирканып тотынган, көч куюдан, тир чыгарып эшләүдән курка тор-
ган, адым саен, бу эштән ничек котылырга да, ничек икенчесенә 
күчәргә икән инде, дип уйлап йөргән кешеләрдә иҗади хезмәтнең 
булуы мөмкин түгел. 

Хезмәт барышында кешедә эшкә сәләтлелек кенә түгел, бәлки 
башкаларга карата ихтирамлы мөнәсәбәт тә тәрбияләнә. 

 

ХОКУК БОЗУ ҺӘМ БАЛАЛАР ҖИНАЯТЬЧЕЛЕГЕ 
 
Балалар һәм яшүсмерләр кылган иң куркыныч гамәлләрнең 

берсе — хокук бозу һәм җинаятьчелек. 
Балигъ булмаган балаларның хокук бозуларын, җинаять 

кылуларын тәрбия эшенең тиешле дәрәҗәдә алып барылмау 
нәтиҗәсе дип карарга кирәк. 

Бала ата-анасыннан бик күп гадәтләрне, кешеләр арасындагы 
мөнәсәбәтләрне үзләштерә. Гаиләдәге начар шартларда баланың 
тупаслыгы, тотнаксызлыгы, намуссызлыгы балага күчә. 
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Кешенең җәмгыятьтә үз-үзен тотуы хокук нормалары белән 
җайга салына. Бу кагыйдәләрне үтәмәүчеләр административ яки 
җинаять җаваплылыгына тартылалар. Димәк, ата-аналар, яшүсмер-
ләрнең дә әлеге кагыйдәләрне, хокук нормаларын бозмауларына 
ирешергә тиешләр. 

Җинаять кодексында балигъ булмаган җинаятьчегә карата 
гуманлылык күрсәтелә. Балигъ булмаган хокук бозучыны җинаять 
җаваплылыгына тартканда, тикшерү органы һәм суд, әлбәттә, аның 
яшен (туган көнен, аен, елын) истә тотып эш итә. 

16 яше тулган үсмер җинаять кылган очракта хокук җавап-
лылыгына тартыла. Мәсәлән, җинаять кодексы буенча бу яшь-
тәгеләр кеше үтергән, кеше җәрәхәтләгән, көчләгән өчен, юл-
басарлык кылган, дәүләт, җәмәгать мөлкәтенә кул сузган, наркотик 
матдәләр кулланган өчен җинаять җаваплылыгына тартылалар. 

Әйтик, 14 яше тулмаган үсмер җинаять кодексы буенча суд 
җаваплылыгына тартылмый. Аның турындагы мәгълүматлар ба-
лигъ булмаганнар эше белән шөгыльләнүче махсус комиссиягә 
тапшырыла, анда аңа карата тәрбия чаралары кулланыла. Әгәр дә 
җинаяте өчен җаваплылыктан азат ителгән яшүсмерне яңадан 
тәрбияләү мәсьәләсендә билгеле бер кыенлыклар килеп чыкса, ул 
махсус дәвалау-тәрбияләү учреждениесенә җибәрелә. 

Махсус мәктәпкә 11 яшьтән 14 яшькә кадәр булган балалар 
һәм яшүсмерләр мәгариф органнары карары буенча җибәрелә. 
Яшүс-мерләр мондый махсус мәктәптән иреккә чыгып йөри 
алмыйлар. Аларны анда файдалы эшкә җәлеп итәләр. Тәрбия-
ләнүчеләр белән сыйныфтан тыш эшләр дә үткәрелә. 

Яшүсмер махсус мәктәптән төзәлү дәрҗәсенә карап азат ителә. 
Тәртипсезлек яңадан кабатланса, махсус мәктәп җитәкчеләре 
яшүсмерләрне заводка, колхозга эшкә урнаштыру белән шөгыль-
ләнергә тиеш булалар. Кайчакта яшүсмерләрне балалар йортына, 
интернат-мәктәпкә, һөнәр-техника училищесына һәм башка уку 
йортларына урнаштыралар. Махсус мәктәп соңыннан да үзенең тәр-
бияләнүчеләре белән кызыксынып тора, аларга ярдәм итә. 

 
ХӘТЕР 

 
Сабый чактан башлап, кеше үз гомерендә зур күләмдә мәгъ-

лүмат һәм белем туплый, һәм ул озак вакытларга кадәр аның хә-
терендә саклана, берничә еллар дәвамында өйрәнгән формулалар, 
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исемнәр, җыр-шигырьләр хәтереннән чыкмый. Ул үзенең ерак бала-
чагын, күптән укыган китаплар эчтәлеген яхшы хәтерли, таныш ва-
кыйгаларны күз алдына китерә. 

Әгәр кеше һәрнәрсәне — кирәген дә, кирәкмәсен дә — хә-

терендә саклый торган булса, аңар бик кыенга туры килер иде. 
Бәхеткә каршы, кирәкмәгән, әһәмиятсез вакыйгалар хәтердән чыга, 

онытылып бара. Оныту — хәтернең бер сыйфаты. Тора-бара ул 

тискәре күренешкә дә әйләнергә һәм кешене уңайсыз хәлләрдә 

калдырырга мөмкин. Тирән үзләштерелгән белемнәр дә вакытлар 

үтү белән онытылучан. Ләкин ул барыбер эзсез югалмый. Бик күп 
хәлләрне һәм фактларны чагыштырып, зур ихтыяр көче белән кеше 

элек белгән һәм кичергән вакыйгаларны хәтеренә төшерә ала. Искә 

төшерү — хәтернең уңай күренеше. 

Кеше хәтерле булып тумый, ул да аның белән бергә үсә һәм 

камилләшә бара. 

Баланың хәтерен камилләштерү һәм үстерү — ата-ананың 

мөһим бурычы. Баланың укырга кергәндә үк инде, үзенә күрә 

тәҗрибәсе, тәэсирләре була. Кайбер ата-аналар балаларның хәтер-

ләре булмаудан, тиз онытуларыннан зарланалар. Ә бу балаларның 

хәтерләрен кече яшьтән үк эшкә җигәргә өйрәнмәүләреннән килә. 

Өлкәннәрнең балалар белән еш аралашуы, алар белән тормыш, 

дөнья хәлләре турында әңгәмәләр үткәрүе балаларның хәтерләрен 

тагын да камилләштерүгә ярдәм итә. 

Хәтерләү — ул, барыннан да бигрәк, үткәндәге вакыйгаларның 

мәгънәсенә, асылына һәм эзлеклелегенә төшенү. Хәтерләү — кабат-

лаулар һәм күнегүләр аша белемне аңга, зиһенгә сеңдерү. 

Формулаларны истә калдыру өчен бик күп исәпләүләр ясарга, 

мәсьәләләр чишәргә кирәк. Шигырьләрне яттан сөйләү өчен аны 

башта өлешләп, соңыннан тулысынча берничә тапкыр кабатлыйлар. 

Балалар еш кына, дәресне истә калдырдым һәм инде аны өйрәнеп, 

кабатлап тормасам да ярый, дип уйлыйлар. Ә бу — балаларның 

хәтерләүләре тиешле дәрәҗәдә эшкә җигелмәвен күрсәтә. Хәтергә 

сеңдерү, өйрәнү еш кына ятлауга кайтып кала, яттан сөйләү — 

хәтерне, фикерләү сәләтен, киресенчә, тоткарлый гына. Шуңа күрә 

баланы уйлый белергә, фикер йөртергә, дөрес үзләштерергә, шулай 

ук аларны сабыр һәм игътибарлы булырга өйрәтү — гаиләнең һәм 

мәктәпнең төп бурычы. 
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ЧИТТӘН ТОРЫП ҺӘМ КИЧЕН УКЫП БЕЛЕМ АЛУ 

 
Бу — эштән аерылмыйча гына урта һәм югары белем алу. Бе-

лем алуның әлеге ысулы тормышта киң үсеш тапты. Тулы булмаган 
урта, югары, кичке һәм читтән торып уку йортлары, аларның төрле 
бүлекләре һәм уку-консультация пунктлары барлыкка килде. 

Читтән торып һәм кичке мәктәпләрдә укучылар өчен кайбер 
өстенлекләр каралган: өстәмә ял, диплом проектын яклау өчен ва-
кыт бирелә. 

Җитештерү өлкәсендә эшләүчеләргә читтән торып уку 
йортларында теоретик белемнәрен күтәрү мөмкинлеге бирелгән. 
Алар эштән соң 3 ел дәвамында укып, урта фәнни һәм урта инже-
нерлык әзерлеге алалар. 

Югары уку йортларында эштән аерылмыйча укучылар өчен 
стипендия түләмиләр, алар түләүсез методик ярдәмлек белән 
тәэмин ителәләр. Аларга лаборатор эшләр, зачетлар, имтиханнар 
тапшырганда, диплом проектын яклаганда эш урынындагы хезмәт 
хакы саклана, өстәмә ял бирелә, юл йөрү чыгымнары түләнә. 

 
ЧЫРШЫ БӘЙРӘМЕ 

 
Гадәткә кергән кышкы олы тантана. Яңа ел каршылау бәйрәме. 

Ул бик күңелле һәм кызыклы үтә. Аны мәктәпләрдә, клубларда, 
гаиләдә үткәрәләр. Чыршы бәйрәменә әзерләнү — башкару өчен 
рольләр һәм биюләр өйрәнү, уенчыклар һәм бизәкләр, костюмнар 
һәм маскалар әзерләү — балаларга зур куаныч китерә. Бәйрәмнең 
үзәгендә — Кыш бабай, Кар кызы, кар бөртекләре, куяннар, төлке-
ләр, аюлар, әкият геройлары белән очрашулар, чыршы янында бию-
ләр һәм уеннар.  

Гаиләдә Яңа елны каршылау бәйрәменә әзерләнгәндә узган ел-
дан калган уенчыклар, бизәкләр файдаланыла, яңалары ясала. 
Гаиләдә узган шундый күңелле кичләр, якты хисләр баланың 
исендә гомергә кала. Ә шигырь, җырлар өйрәнү, сюрприз-

Ч 



Ә. Н. Хуҗиәхмәтов                                                          Р. Р. Насыйбуллов  

~ 168 ~ 
 

чыгышлар әзерләү! Аннары чыршыны бизәү. Бу эшкә ата-аналар да 
катнашалар, булышалар, киңәш бирәләр, үзләре дә күчтәнәчләр 
әзерлиләр. 

Балаларның хыялларын, хисләрен үстерүдә гаиләдәге дус-

лыкны ныгытуда Чыршы бәйрәме уздыруның әһәмияте бик зур. 
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ШИҺАБЕТДИН МӘРҖАНИ (ШИҺАБЕТДИН БАҺАВЕТДИН 

УЛЫ МӘРҖАНИ) 

 

Шиһабетдин Баһаветдин улы Мәрҗани 1818 елның 16 гыйн-

варында хәзерге Татарстанның Арча районында Ябынчы авылында 

рухани гаиләсендә туган. Тиздән аның әтисе Ташкичү авылында 

имам була һәм анда зур мәдрәсә ачып җибәрә. Менә шул уку 

йортында Шиһабетдин Мәрҗани белем серләрен өйрәнә башлый. 

Бала вакытында ук ул кызыксынучан, игътибарлы булуы белән 

аерылып тора, дәрестә бирелгән белем белән генә чикләнеп калмый, 

бик күп өстәмә китаплар да укый. Унҗиде яше тулгач, Шиһабетдин 

әтисенә шәкертләр укытуда булыша башлый. 

Егермегә җиткәч, булачак мәгърифәтче-галим укуын дәвам итү 

өчен Бохарага китә. Анда ул танылган мөдәррисләрдән белем ала. 

Бохарада 5 ел булганнан соң, белемен тирәнәйтү максаты белән 

Сәмәркандка юнәлә. Анда ул «Шәрдар» мәдрәсәсенә урнаша һәм, 

бөтен көчен куеп, шәһәр казые Әбү-Сәгыйдь бине Габделхәй әл-

Сәмәркандинең төрле фән китаплары тупланган бай китапханә-

сендә шөгыльләнә. Ике елдан соң Шиһабетдин яңадан Бохарага 

кайта һәм шул вакытларда танылган «Мир гарәб» исемле мәдрәсәдә 

белем алуын дәвам итә. 

Бохарада һәм Сәмәркандта булган елларында Шиһабетдин 

Мәрҗани, мөселман дине тәгълиматыннан тыш, гарәп һәм фарсы 

телләрен ныклап өйрәнә, фәлсәфә һәм тарих фәннәрен җентекләп 

үзләштерә, математика белән, бигрәк тә геометрия һәм астрономия 

белән шөгыльләнә. Биредә ул әл- Фараби, әл-Бируни, Әбугалисина, 

Ибне Рөшди, әл-Кинди, әл-Мәгарри, Ибне Халдун кебек мәшһүр 

фикер ияләренең мирасын өйрәнә, Шәрыкның Сәгъди, Фирдәүси, 

Хәйям, Нәвои кебек атаклы шагыйрьләренең әсәрләре белән 

һәрьяклап таныша. 

1849 елда туган якларына кайткач, Шиһабетдин Мәрҗани Ка-

Ш 
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зан шәһәренең беренче мәчетенә имам һәм аның каршысындагы 
мәдрәсәгә мөдәрис итеп билгеләнә. Биредә ул үзен бөтенләе белән 
укыту һәм фән эшенә багышлый, мәдрәсәнең эш тәртибен рәткә 
салырга һәм анда уку-укыту эшләренең торышын үзгәртергә 
тырыша. Аның дәресләре биремнәрне анализлауның тирәнлеге, 
фәнни мәгълүматларга бай булуы белән аерылып тора. Мөселман 
уку йортлары өчен, традицион булган фәннәрдән тыш, ул тарих, 
география, математика, астрономия буенча да яхшы ук белем бирә, 
укучыларны Шәрык шагыйрьләренең һәм фикер ияләренең әсәр-
ләре белән таныштыра. 

Шиһабетдин Мәрҗани А. Казым Бәк, В. Радлов кебек Шәрык-
ны өйрәнүче галимнәр һәм университет профессоры И. Готвальд 
белән якыннан аралаша. Үзенең шәкерте һәм фикердәше, башкала 
университетында эшләүче Хөсәен Фәезханов аркылы Петербург 
ориенталисты В. В. Вельяминов-Зернов белән бәйләнешкә керә. Бу 
бәйләнешләр һәм Казан университеты галимнәре белән һәрдаим 
аралашып тору аңа Рус һәм Көнбатыш фәнни фикеренең уңышлары 
белән якыннан танышырга мөмкинлек бирә. 

Шиһабетдин Мәрҗанинең фәнни-иҗади эшчәнлеге Бохарада 
укыган вакытында ук башланып, гомеренең соңгы көннәренә кадәр 
дәвам итә. Киң карашлы галим буларак, ул фәннең күп тармаклары 
белән кызыксына. Безнең күз алдыбызга Мәрҗани киң мәгълүмат-
лы бөек мәгърифәтче, философ, әдәбиятчы, тел белгече, тарихчы 
буларак килеп баса. Ул шулай ук археология, этнография, нумизма-
тика, астрономия, география, медицина тарихы һәм фармакология, 
музыка һәм сәнгатьнең башка төрләре белән дә кызыксына һәм алар 
хакында, татарлардан беренче буларак, тирән мәгънәле һәм төрле 
фикерләр әйтеп калдыра. 

Ш. Мәрҗани тарафыннан мәгърифәтчелек рухында утыздан 
артык зур фәнни хезмәт язылган. Аның әсәрләре фикер азатлыгын 
яклау, киләчәккә якты ышаныч һәм кеше акылына хөрмәт белән 
сугарылган... 

 
ШӘХЕС ФОРМАЛАШУ 

 
Җенси өлгергәнлек башлану кебек физиологик процесс яшүс-

мернең рухи тормышына аеруча тәэсир итә. Бу процессның фикер-
ләүгә йогынтысы аеруча зур. Кайчандыр ярдәмгә мохтаҗ бала мөс-
тәкыйльлек таләп итә. Яшүсмердә әйләнә-тирә дөньяда булып 
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торучы, мәктәптә өйрәнелә, китапта укыла торган бар нәрсәгә 
үзенең шәхси фикерен белдерергә, аны хисси эчке дөньясы аша 
үткәреп, аңа мөнәсәбәтен билгеләргә омтылыш туа. 

Яшүсмернең рухи үсешендәге бу баскыч гамәлләре — үз- 

үзеңә бәя бирү, үз-үзеңне күрсәтү, үз-үзеңне тәрбия итү — бер үк 

вакытта ата-аналарны да, укытучыларны да бик нык шөбһәләндерә 

торган күп кенә каршылыклы күренешләргә сәбәп булып тора. 

Үсеп килүче шәхестә үзен олылар белән бертигез күрү, алар кебек 

үз-үзен идарә итәргә хокукы барлыгы турында фикер туа. 

Яшүсмер үзен олы кешеләр белән чагыштыра, үзен иҗади, 

акыллы эш итүче кеше итеп расларга омтыла. Ул олы кешеләрнең 

сүзләренә тәнкыйтьчел карый, вакыт-вакыт ярсып китә, кискенлек, 

дорфалык күрсәтә. Менә шушы чорда тәрбияченең бик игътибарлы 

булуы кирәк. Уйлап эш итүче, тәҗрибәле педагог яшүсмернең үз-

үзен тотышындагы кискен борылышны сизә. Ата-аналарга да 

катлаулы бу психологик халәт белән исәпләшмичә ярамый. 
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ЫШАНЫЧ КҮРСӘТҮ 

 

Тәрбиячеләр һәм ата-аналар балаларны игелекле итеп үстерер-

гә тырышалар. Бу максатка ирешүнең асылы — ышаныч күрсәтү. 

Әгәр бала үзен ихтирам иткәннәрен, үзенең мәрхәмәтлелегенә һәм 

тугрылыклыгына ышануларын күрсә, ул ничек кенә булса да алар-

ның ышанычын акларга тырышачак. Ышанмаучылык кешедә рә-

химсезлек һәм кирелек сыйфатларын гына үстерә. 
Ата-ана баласына ышаныч күрсәтсә, аның белән исәпләшсә, 

аңа хөрмәткә лаеклы кеше итеп караса, балада да шундый ук 
сыйфатлар тәрбияләнә. Ышаныч игелеклелек хисе тәрбияли. Үз-
үзеңне тәрбияләү, үз өстеңдә эшләү, кешенең шәхес булып үсүенә 
ярдәм итә. Ата-аналарның ышанычы балалар күңеленә дә үтеп керә, 
балалар белән ата-аналар арасында кешелекле мөнәсәбәтләр 
барлыкка килә. 

Ы 
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ЭЧКЕЧЕЛЕК 

 

Даими рәвештә һәм чамасын белмичә исерткеч эчемлекләре 

белән мавыгу. 

Эчкечеләр эшкә сәләтләрен югалталар, эшкә соңга калалар, 

эшкә чыкмыйлар, планнар өзелә, алар гаебе белән станоклар тик 

тора. Тикшерү нәтиҗәләреннән күренгәнчә, промышленность пред-

приятиеләрендә хезмәт дисциплинасын бозуларның 80-90 проценты 

эчкечеләр өлешенә туры килә. 

Кайбер талант ияләренең — рәссамнар, язучылар, галимнәр 

һәм спортчыларның да эчкечелек белән мавыгуы мәгълүм. Спиртлы 

эчемлекләрне аз гына эчү иҗат эшчәнлегенә ярдәм итә, дип уйлау-

чылар тирәнтен ялгышалар. Шәрабны күңел күтәрү өчен эчсәләр 

дә, ул шатлыкка караганда, күбрәк кайгы китерә, дип язган ака-

демик И. П. Павлов. Бөек рус язучысы Л. Н. Толстой эшнең нәти-

җәлелегенә һәм сыйфатына эчкечелекнең гаять зур зыян китерүен 

тирәнтен белгән һәм спиртлы эчемлекләр эчүгә кискен каршы 

чыккан. Бөек язучы тәкъдиме белән Россиядә беренче аеклар җәм-

гыяте төзелгән. Ул «Кеше ни өчен исерә» дигән мәкалә дә язып бас-

тырган. 

Кыскасы, спиртлы эчемлекләрнең беркайчан да беркемгә дә 

файда китергәне юк. Аны эчүгә каршы көрәшү — һәркемнең изге 

бурычы. 

 

ЭШ АТНАСЫ 

 

Биш эш көнен һәм ике ял көнен эченә алган җиде көнлек вакыт 

арасы. Безнең илдә эшче һәм хезмәткәрләрнең күпчелеге өчен биш 

көнлек эш атнасы кертелде. Хезмәтнең үзенчәлеге һәм эш шарт-

лары буенча биш көнлек эш атнасы кертү максатка ярашлы булма-

ганда, алты көнлек эш атнасы каралган (мәсәлән, мәктәпләрдә, 

ательеларда, күп кибетләрдә). 

Э 
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Эш көне түбәндәге төрләрдә була: 
а) гадәти озынлыктагы; 
б) кыскартылган; 
в) тулы булмаган эш көне. 
Гадәти озынлыктагы эш көне атнага 41 сәгатьтән артык була 

алмый. Бәйрәм алдыннан эш көне бер сәгатькә кыскартыла. Кыс-
картылган эш көне 18 яшькә җитмәгән яшьләр (15 яшьтән 16 яшькә 
кадәр — атнага 24 сәгать, ә 16 яшьтән алып 18 яшькә кадәр атнага 
36 сәгать), эш шартлары зарарлы булган урында эшләүчеләр, су-
кыр, гарипләр һәм кайбер төр белгечлекләр (табиб, укытучылар 
һ. б.) өчен билгеләнгән. 

Эшләп укучылар өчен дә эш көне кыскартылган. Төнге смена-
да эшләүчеләрнең эш көне, гадәттә, бер сәгатькә кыскарак (кичке 
сәгать 10 нан алып иртәнге сәгать 6 га кадәр) була. 

Тулы булмаган эш көне яки эш атнасы тулы көн эшләргә 
мөмкинлеге булмаган кешеләр өчен билгеләнергә мөмкин. 

Эшчеләрнең һәм хезмәткәрләрнең кайбер категорияләре өчен 
нормага салынган эш көне каралган. Бу исә эш көненең озынлыгы 
гомуми эш вакыты чикләре белән бетмәвен аңлата. Ул кайбер 
административ һәм халык хуҗалыгында эшләүче кешеләргә кагыла, 
моның өчен аларга өстәмә ял бирелә. 

 
ЭШЛЕКЛЕЛЕК 

 
Эшлекле булу сыйфаты ул оешканлык һәм зирәклелекне, эз-

леклелек һәм тәртиплелекне, нык торучанлык һәм максатка омты-
лучанлыкны аңлата. Эшлеклелек тәрбияләү — акыл һәм әхлак 
тәрбиясенең состав өлеше. 

Эшлекле кеше тормышта үз алдында торган мәсьәләләрне 
дөрес һәм акыллы хәл итәргә сәләтле. Эшлеклелек тумыштан 
бирелми, ул вакыт үтү белән төрле эшчәнлектә, аеруча уку бары-
шында барлыкка килә. 

Мәктәп балалары эзлекле рәвештә белем алалар. Алар укытучы 
җитәкчелегендә сыйныфта, лабораторияләрдә, мәктәп остаханәлә-
рендә һәм уку-тәҗрибә мәйданнарында оешканлыкны, игътибар-
лыкны, күп көч таләп иткән теге яки бу уку бурычларын хәл итәләр. 

Мәктәпкә кадәр һәм аннан соң эшлеклелек сыйфатларын 
балаларда гаилә тәрбияли. Кече яшьтән үк бала тәртипкә күнексә, 
җыйнак һәм оешкан булса, тора-бара ул кешенең аерылгысыз 
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сыйфатына әверелә. Тәҗрибә күрсәткәнчә, хезмәт сөючән гаилә-
ләрдә үскән кызлар һәм егетләр тормышка яхшырак әзерлекле була. 
Эшлеклелек балада тәрбия нәтиҗәсендә барлыкка килә. Гамәли 
эшләр барышында аңарда эзлекле булу, башлаган эшне ахырына 
кадәр җиткерү, җыйнак эшли белү кебек сыйфатлар тәрбияләнә. 
Ата-аналар, тәҗрибәдән чыгып, балаларына эшлекле булу юлларын 
өйрәтүне сабый чактан ук башласыннар иде. 
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ЮГАРЫ БЕЛЕМ 

 

Югары мәктәпнең төп бурычы — яхшы әзерлекле, тирән бе-

лемле белгечләр укытып чыгару. 

Илебездә югары уку йортларыннан университетлар, институт-

лар һәм академияләр бар. Университетлар киң белемле белгечләр 

әзерли, алар җитештерү өлкәсендә, фәнни-тикшеренү оешма-

ларында, югары һәм урта мәктәпләрдә эшлиләр. 

Институтлар ике типка — политехник һәм тармак институт-

ларына бүленә. 

Политехник институт авыр промышленностьның төрле тар-

маклары: металлургия, машина төзелеше, радиоэлектроника, геоло-

гия, химия-технология һәм башка өлкәләр өчен белгечләр әзерли. 

Тармак институтларында халык хуҗалыгындагы төрле өлкәләр 

өчен белгечләр һәм мәдәният хезмәткәрләре белем ала. Инсти-

тутлар күп төрле: металлургия, энергетика, тау промышленносте, 

машина төзелеше, тимер юл транспорты, текстиль, нефть, педа-

гогия, медицина, икътисад, библиография һәм сәнгать институт-

лары бар. 

Югары уку йортларында беренче курска кабул ителүче сту-

дентлар исемлегенә ректор кул куя. Урта мәктәпне алтын һәм 

көмеш медаль, училищеларны «бик яхшы» билгеләренә тәмам-

лаучыларга льготалар каралган. 

Югары уку йортларында белем бирү лекция уку, лаборатор, 

семинар һәм гамәли дәресләр, курс эшләре, курс проекты, өйрәнү 

һәм җитештерү өлкәсендәге практика, диплом яклау һәм дәүләт 

имтиханнары тапшыру төсендә алып барыла. 

Югары уку йортларында уку срогы 4-6 ел. Уку елы ике 

семестрга бүленә көзге һәм язгы семестрлар, семестрлар арасында 

ял вакытлары була. Югары уку йортын тәмамлаучылар диплом ала 

һәм белгечлеге буенча эшкә билгеләнә. 

Ю 
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ЯСЛЕ-БАКЧАДА АТА-АНАЛАР КОМИТЕТЫ 

 

Андый комитет ата-аналар җәмәгатьчелеге тарафыннан ел саен 

сайлап куела, һәм ул ясле-бакчаны гаилә белән бәйли. Ата-аналар 

комитеты хуҗалык һәм тәрбия эшләре буенча килеп чыккан 

мәсьәләләрне хәл итәргә ярдәм итә. Актив ата-аналар тәрбиячеләр 

белән бергә һәр баланың тормыш шартларын өйрәнәләр. Бигрәк тә 

тотрыклы булмаган гаиләләргә аеруча игътибар итәләр, ата-

аналарның бала тәрбияләүдәге ялгышларын аңлаталар. 

Ләкин бар яктан да уңышлы дип саналган гаиләләрдә дә тәрбия 

эше гел кимчелексез генә булмый. Күп кенә ата-аналар бала тәр-

бияләүдә кайбер ялгышлар җибәрәләр. Алар балаларны иң мөһим 

вазифаларыннан азат итәләр, көн тәртибен бозарга юл куялар. 

Башка төрле йомшаклыклар да күрсәтелә. Ата-аналар комитеты 

тәрбия эше буенча укулар оештыра, гаиләләр белән үзенчәлекле эш 

алып бара. Моның белән ул ата-аналарның тәрбиячеләр әйткән 

киңәшләргә таянуларына һәм балалар бакчасындагы эшнең өйдә дә 

дәвам иттерелүенә ирешә, балалар бакчасын яшелләндерү, җиһаз-

ларны ремонтлау, балалар өчен уенчыклар ясату белән кызыксына, 

шулай ук балаларның туклануын күзәтә. 

Комитет әгъзалары тәрбиячеләрнең һәм администрациянең 

һәрвакыт дуслары, булышчылары, ярдәмчеләре булып торалар. 

 

ЯШЬ НАТУРАЛИСТЛАР 
 

Табигатьне яратуны һәм табигатьнең байлыкларын арттырырга 

омтылучыларны яшь натуралистлар дип атыйлар. Алар үсемлекләр 

һәм хайваннар дөньясын өйрәнергә, мәктәптә ботаника һәм 

зоология дәресләрендә алган белемнәрен практикада кулланырга 

тырышалар. 

Яшь натуралистлар түгәрәкләргә берләшә. Мондый түгәрәкләр 

мәктәпләрдә, шәһәр, республика яшь натуралистлар станция-

Я 
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ләрендә оештырыла. Алар төрле күзәтүләр алып баралар, мәктәп 

яны мәйданнарында, күмәк хуҗалык бакчаларында, фермаларда 

һәм умарталыкларда тәҗрибәләр үткәрәләр. Яшь натуралистлар 

И. Б. Мичурин ысулларын кулланалар һәм шуңа еш кына аларны 

яшь мичуринчылар дип тә йөртәләр. Түгәрәкләр белән укытучылар 

һәм белгечләр җитәкчелек итә. 

Яшь натуралистлар урман һәм бакча атналыклары, кошлар 

көне, уңыш көне, яшь бакчачылар ярышы оештыралар. Иң яхшы 

түгәрәкләр һәм аерым яшь натуралистлар район, төбәк һәм рес-

публика күргәзмәләрендә, шулай ук халык хуҗалыгы казаныш-

лары күргәзмәләрендә катнашалар. 

Ата-аналар натуралистлык эше белән кызыксынган бала-

ларының киңәшчеләре һәм җитәкчеләре булалар. Баланың гомуми 

үсеше һәм сәламәтлек өчен файдалы булган мондый мавыгуга 

һәрьяклап булышып, ярдәм итеп торырга кирәк. 

 

ЯШҮСМЕРЛЕК ЧОРЫ 

 

Бу — балачактан үсмерлеккә күчү чоры. Бу чорда балада күп 

кенә физик һәм психик үзгәрешләр күзәтелә һәм күп вакыт ата-

аналарда шөбһәләнү һәм мәшәкатьләр китереп чыгара. Кайвакыт 

ата-аналар һәм укытучылар да аптырашта калалар. V сыйныфта 

балалар тырышып укыдылар, бик сизгер, игътибарлы, тыныч 

табигатьле, тыңлаучан, җыйнак, тәртипле булдылар. Шуннан соң 

баланы әйтерсең кемдер алыштырып куйды. Янәсе, алар нишләптер 

тупасландылар, кинәт үзгәреп киттеләр. 

Бу чорда балалар күбесенчә үз белдекләре белән эш итәргә 

омтылалар. Берсе тиз генә биш түгәрәккә язылган, икенчесе 

капитан булырга җыена. Әти-әниләр шатлана: малайларында ярат-

кан һөнәренә кызысыну уянган. Теплоходлар, көймәләр, яхталар 

турында китаплар алганнар. Бәлки аның бөтен язмышы шуның 

белән хәл ителер дип уйлыйлар алар. Бер ай да үтми, уллары, 

барысын да ташлап, бокс белән кызыксына башлый. 

Яшүсмер китап укый, ләкин китапның эчтәлегенә төшенеп 

җитә алмый. Аның игътибарын әсәрдәге вакыйгалар гына 
кызыксындыра, күбрәк фәнни-хыялый һәм маҗаралы китаплар 

гына җәлеп итә. 

Ә ни өчен балалар шулай тиз үзгәрәләр? 
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10-11 яшьтән алып 14-15 яшькә кадәрге чорда кешедә ана-

томик-физиологик үзгәрешләр бара, бала буйга үсә. Кечкенә 

балалар 1 елга 4-5 см га үссә, үсмерләр 6-7 см га күтәрелә. Тавышы 

калыная, гәүдә төзелешендә үзгәрешләр барлыкка килә. Үсмер еш 

кына тотнаксызлык яки сабырсызлык күрсәтә. Шуңа күрә әти-

әниләр баланың үсмерлек чорына күчүен, аның инде кечкенә бала 

булмавын аңларга тиешләр. 
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ӘДӘПСЕЗЛЕК 

 

Тупаслык, тотнаксызлык, тәрбиясезлек — әдәп кагыйдәләренә 

сыймый торган гамәл ул. Әдәпсез кешегә вөҗдан газаплары кебек 

тойгы — ят күренеш. Әдәпсезлек — әхлакый ярлылык, рухи буш-

лык, мәгънәсезлек күрсәткече. 

Әдәпсез бәндә кешеләрнең эшлекле сыйфатларыннан көлә, 

үзен коллективның әгъзасы итеп тоймый, дуслыкны мәсхәрәли. Иң 

әйбәт кешелеклелек хисләрен һәм идеалларын ул буш хыяллану 

дип уйлый, кеше кимчелекләреннән көлә, кешеләрнең башкарган 

эшләрендә эгоистик максат һәм комсызлык кына эзли. 

Гаилә һәм мәктәп кече яшьтән үк балаларда туган илгә, 

Ватанга карата мәхәббәт хисе тәрбияләргә тиеш. Дуслыкка, үзара 

ихтирамга нигезләнеп, зур шатлыклар һәм хезмәт куанычы белән 

сугарылган гаилә тормышы балаларда гражданлык хисе һәм 

кешеләргә ихтирамлылык тәрбияләүнең яхшы мәктәбе булып 

торсын. 

 

ӘКИЯТ (тәрбияви әһәмияте) 

 

Баланың дусты һәм кечкенә чактан ук шатлык чыганагы. 

Әкият каһарманнары белән бергә, бала җиде кат җир астында, ерак 

җирләрдә «сәяхәт итә», төрле илләргә «барып кайта», аларның 

табигате белән таныша, халык тормышы, аларның уй-хыяллары 

турында белә. Әкият аның аңын һәм фантазиясен үстерә, тасвирлы 

теле белән балаларның сөйләм телен баета. 

Һәр әкияткә тәрбияви максат салынган: гыйбрәтле, үгет- 

нәсыйхәт, әхлакый хакыйкать. Образлы, шул ук вакытта нәниләргә 

дә аңлаешлы тел белән халык хезмәткә, тырышлыкка, күңел саф-

лыгына дан җырлый, югары әхлак сыйфатларын калку итеп күз 

алдына китереп бастыра, гаделлекне һәм зирәклекне җиңүче итеп 

Ә 
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калдыра, ялкауларны, рәхимсезләрне, кансызларны, әдәпсезләрне 

көлке һәм мескен хәлләргә калдыра. 

Әкиятләрдә халыкчанлык әхлак сыйфатлары гәүдәләнә, туган 

илгә мәхәббәт һәм аны яклауга әзерлек, явызлык белән аяусыз 

көрәш, хезмәт сөю, осталык, гаделлек, дуслык һәм вәгъдәгә тугры-

лык хисләре чагылыш таба. Әкиятләрдәге хыял, оста итеп уйлап 

чыгару балаларның иҗади фикерләвен үстерә. Тыңлаганда, сөйлә-

гәндә, үз әкиятләрен тудырганда бала хыяллана, уйлап таба, үзенең 

эчке дөньясына якын образларын күзаллый һәм намуслылыкны, 

хезмәт сөюне, тырышлыкны, гаделлекне җиңүче итәргә омтыла. 

Әкиятләр балаларда төрле хисләр (күңеллелек, соклану, шат-

лык, көлү, ягымлылык, мөлаемлылык, кайгырту, кызгану, нәфрәт-

ләнү һ. б.) тәрбияләү ягыннан да игътибарны җәлеп итә. 

Ике яшьлек балалар да рәхәтләнеп әкият тыңлыйлар. Аны 

мәктәпкәчә һәм кече яшьтәге мәктәп балалары да ярата. Әкиятне 

акрын, сәнгатьле итеп уку мөһим. Рәсемнәрен карау, авыр булмаган 

сораулар бирү, эчтәлеген сөйләтү файдалы. Бу хәтерне ныгыта, 

игътибарны арттыра, баланы уйланырга өйрәтә. 

Сабый әкият белән реаль дөньяны аера белми. Ул: «Убырлы 

карчык, Шүрәле, Су анасы чыннан да булганмы?» дип тә сорау 

бирергә мөмкин. Андый очракта баланың күңелен төшермәскә 

кирәк. Югыйсә, аның кызыксынуының юкка чыгуы бар. Булмаган, 

ләкин аларга охшаган әйберләрне бар дип аңлатырга кирәк. Балалар 

үскән саен әкият белән чынбарлык арасындагы аерманы үзе аңлый 

башлый. 

Балалар яратып укый торган татар халык әкиятләренә тагын, 

дөнья әдәбиятының алтын фондына кергән төрле ил, шулай ук рус 

халыклары тудырган әсәрләр, әкиятләр өстәлә. Әлбәттә, алар 

арасында Пушкин, Андерсен, Гофман, бертуган Гриммнар, Перро, 

Тукай, Алиш әкиятләре дә бар. 

 

ӘНИ 

 

Тирән мәгънәгә ия бөек төшенчә ул. Без дөньяга килгән көннән 

алып ана назын, ана иркәләвен, мәңгелек җылысын тоеп яшибез. 

Ана — бала өчен мәңгелек изге кеше! 

Аналарны, балаларны саклауның һәм яклауның дәүләт 

системасы: балалар яслеләре һәм бакчалары, балалар йортлары, 
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мәктәпләрдә озайтылган көн төркемнәре һ. б. эшләп килә. Болар 

һәммәсе бала тәрбияләүдә уңайлы шарт булып тора. Әни кеше 

педагогика белән кызыксына, тәрбия турында лекцияләр тыңлый, 

мәктәп җыелышларына йөри, укытучылар белән элемтәдә яши, алар 

белән киңәшләшеп тора. 

Баланың тәрбияле, итагатьле булып үсүе анага бәйле: баланы 

ул үзенә ярдәмче итеп тәрбиялиме, аңарда хезмәткә ихтыяҗ 

уятамы, әллә сукырларча ана мәхәббәте белән балаларын эштән 

аерып, үзе хезмәтчегә әйләнәме? Иркә балаларда үз аналарына 

карата бернинди ихтирам, рәхмәт хисе була алмый. 

Нинди генә хәлләрдә дә ана кеше үз балаларының кылган 

гамәлләренә дөрес бәя бирергә, гадел булырга тиеш. Сукыр 

мәхәббәт бала тәрбияләүгә тискәре йогынты ясый. Кайбер ана-

лар — гаеплеме ул, гаепсезме — үзенең баласын тизрәк якларга 

тырыша. Шулай итеп, баланың холкы бозыла. Аналар өчен иң 

кыены — баланың кирелегенә бирелмәү, үз таләпләренең үтәлүенә 

ирешү. Бала ата-ананың таләпләрен дөрес аңларга тиеш. Кайчакта 

алар да хаклы булмаска мөмкин. Шуңа күрә баланың үз-үзен 

тотышының сәбәпләрен ачыклау зарур. 

Кайбер аналарга киңәш шул: үзегезне һәрчак тыныч тотыгыз, 

балалар белән тавышыгызны күтәрмичә генә сөйләшегез. Бигрәк тә 

тән җәзасы бирмәскә тырышыгыз, баланы кимсетмәгез, күңелен 

җәрәхәтләмәгез. 

Ана өчен иң авыры — бала белән үзара мөнәсәбәтне аның 

яшенә карап үзгәртү. Мәсәлән, яшүсмер үзенә бала итеп карауны 

бик авыр кичерә. 

 

ӘТИ 

 

Әти, әни кеше белән бергә, гаилә кора, бала тәрбияли. Ата 

белән ананың бурычлары һәм хокуклары тигез. 

Өйдә күп физик көч сорый торган эшләрне күбесенчә ата кеше 

башкара: чүкеч, көрәк һ. б. белән эш итә. Балалар, бигрәк тә малай-

лар бу эшләрдә әтиләре янында кайнашалар, аның ничек эшләвен 

карап, күзәтеп торалар. Балалардан еш кына: «Безнең әти бөтенесен 

булдыра!» — дигәннәрен ишетергә туры килә. Бу — әтиләр өчен 

абруй, дәрәҗә! Әтиләре, кайчакта улларын мактап, аларның кәефен 
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күтәреп, болай диләр: «Электр чылбырын алыштыр әле, улым, син 

ул эшне әйбәт башкарасың». 

Ата кеше ана турында да кайгырта, аңа даими булыша. Әти — 

көчле кеше, аның белән бөтен шатлык-куанычларыңны, кайгы-

хәсрәтләреңне уртаклаша аласың. Ул сине дөрес аңлый һәм гади 

нәтиҗә ясый. Әти кешенең рухи дөньясы никадәр бай булса, аның 

балалары белән дуслыгы да шулкадәр үк эчкерсез була. 

Әти һәм әни кеше гомере буена балага иң яхшы үрнәк, иң 

дөрес юл күрсәтүче, якын киңәшче, иң якын остаз, иң кадерле, иң 

кирәкле кеше булып кала. 
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ӨЙ ЭШЛӘРЕ 

 
Мәктәптән кайткач, укучылар хуҗалык эшләрендә булышалар, 

дәрес әзерлиләр. Өйгә бирелгән эшләрне үтәү дәресләрдә алынган 
белемнәрне ныгытуга, утырып эшләргә өйрәнүгә, тәртипле булуга, 
сәләт тәрбияләүгә ярдәм итә. Укытучылар өйдә шулай ук инша-
сочинениеләр язарга әзерләнергә, нинди дә булса материал туп-
ларга, өстәмә әдәбият укырга, өй шартларында тәҗрибә үткәрергә 
дә кушалар. Мондый биремнәрне үтәү дөньяга карашны киңәйтә, 
мөстәкыйль эшләү күнекмәләрен үстерә. 

Укучыларның өй эшләрен укытучы тикшерә. Ләкин бу эшләр 
өйдә, ата-ана күзәтүе астында башкарыла. Өйдә ата-аналар даими 
рәвештә балаларның ничек эшләгәннәрен, аларның ни дәрәҗәдә 
пөхтә һәм тырыш булуларын күзәтәләр. Билгеле, мондый күзәтү 
дусларча, әдәпле булырга тиеш. Өйгә нинди эш бирелгәнлеген, бу 
эшләрнең кайсысы аңа җиңел, ә кайсысы авыррак икәнен бала үзе 
сөйләсә бигрәк тә яхшы. Күп вакытта ата-аналардан өй эшләрен 
башкарганны күзәтү генә түгел, ә ярдәм итү дә сорала. Мондый 
ярдәм балаларны уйларга, мәсьәләне үзе, мөстәкыйль чишә белергә 
этәрергә тиеш. 

Кечкенә балага көн саен өй эшләрен үтәүгә күнегү ансат түгел. 
Аңа шулай ук таякчыклар сызу, хәреф элементларын һәм, ниһаять, 
беренче хәрефләрне һәм юлларны язу да шактый кыен. Гадәттә 
икенче юл беренчесеннән, ә өченчесе икенчесеннән дә ямьсезрәк 
килеп чыга, тырышлык, түземлек җитеп бетми. Ата-аналар баланың 
ничек язуына игътибар итәргә тиешләр. Өйгә бирелгән эшне 
берничә өлешкә бүлеп, һәр өлешне үтәгәннән соң ял итәргә һәм 
шуның белән киеренкелекне киметергә, баланың эшен җиңеләй-
тергә дә була. 

Кайбер гаиләләрдә балага өй эшләрен ата-ана үзе эшләп бирә. 
Алар кызларын һәм улларын көч куюдан, дулкынланудан сакларга 
тырышалар. Балаларга бу зур зыян китерә, аларның үсешен 
тоткарлый. 

Ө 
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Өй эшләрен үтәү өчен кече яшьтәге мәктәп баласы бер сәгать-

сәгать ярым, VI-IX сыйныф укучылары — ике сәгать, өлкән яшь-

тәге мәктәп балалары 3 сәгать вакыт сарыф итәргә тиеш. Баланың 

бу вакытка сыешуы көндәлек режимны төгәл үтәргә өйрәнүенә 

бәйле. Дәрес әзерләгәндә тәнәфесләр ясап алу да файдалы. Өй 

эшләрен мәктәптән кайтуга ук эшләргә киңәш ителми. Өй эшләрен 

эшләгәнче башта бала ял итәргә, саф һавада йөрергә, күңел ачарга 

тиеш. 

Өй эшләрен үтәү акрынлап гадәткә әйләнә. Бала бу бурычны 

үтәүгә авырсынмый башлый, ә дәресләрдә исә үзен тыныч һәм 

ышанычлы хис итә. 

 

ӨЛГЕРГӘН ҮСМЕР ЧАК 

 
Бу чор 18 яшькә җиткәндә төгәлләнә. Үсмер физик яктан өл-

гереп җитә. 

Үсмер чак үз-үзеңне ихтирам, хөрмәт иттерергә тырышу, 

мөстәкыйльлеккә омтылу белән билгеләнә. Акыллы тәрбияче 

моның белән килешергә тиеш. 16-18 яшьлек егетләр һәм кызлар, 

гадәттә, үзләрен зурлар, олылар дип саныйлар. Шунысын да оныт-

маска кирәк, 14 яшьтә алар паспорт алалар, ә 18 яшьтән сайлый һәм 

сайланалар, өйләнә һәм кияүгә чыга алалар. Күбесе 15-16 яшьтә, IX 

сыйныфны бетергәч тә, мәктәптә укуларын туктата. 

Тәрбиячеләргә һәм ата-аналарга, бала үсте инде дип, барысын 

да аның үзенә генә тапшырырга ярамый. Үсмер чакка 

ышанмаучанлык, тәҗрибәсезлек хас. Яшь кешенең уйлануларында 

еш кына төгәлсезлекләр була. Ул олылар арасында үрнәк, үзенә 

киңәшче, чын дус булырлык кеше эзли. Шуңа күрә олылар белән 

яшьләр арасында үзара аңлашу, чын һәм ышандыргыч дуслык 

булырга тиеш. Яшьләрнең уй-фикерләрен, уйлануларын ашык-

мыйча, бүлдермичә тыңлау һәм үзләренең уйлары белән бүлешү 

бик тә мөһим. Тәрбияченең акылы, тормыш тәҗрибәсе дә, үз-үзен 

тотышы да әһәмияткә ия. Яшь кеше гадәттә үзен өйрәтүне өнәп 

бетерми. Бу тискәре нәтиҗәләргә генә китерергә мөмкин. 

Үсмернең максаты нәрсәгә юнәлтелгән? Ул тормышта «җылы 

урын» яки карьера өчен генә омтыламы? Юк, әлбәттә. Күпчелек 

егетләр һәм кызлар дөрес юл сайлыйлар. Тормыш мәгънәсен алар 

җәмгыятьтә хезмәт итүдә күрәләр. Бу, билгеле, алар көнкүреш 
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уңайлыклары белән гомумән кызыксынмыйлар, кешегә хас 

куанычлардан качалар дигән сүз түгел. Һәм алар: «Тормышта 

авызыңны ачып калмаска кирәк, бер генә тапкыр яшисең», — дигән 

мещаннарча эш итүгә нәфрәтләнеп карыйлар. Аларны ясалма күңел 

ачулар канәгатьләндерми. Фән, философия, сәнгать, техника, 

сәясәт, спорт — болар барысы да алар өчен бик кирәкле мөһим 

өлкәләр. 

Үсмерләрнең белемгә омтылулары — иң күркәм күренеш-

ләрнең берсе. Үсмерләр сәнгать яраталар. Ул хисләрне баета һәм 

тәрбияли. Дөрес, кайбер үсмерләр еш кына башкалар язмышы һәм 

хисләре турында һаваланып хөкем итәләр. Тәрбиянең бурычы — 

тормышның катлаулылыгына төшенүдә, ә иң мөһиме — тормыш 

тәҗрибәсен үзләштерүдә ярдәм итү. 

Үз балаларының ышанычын, ихтирамын казанган һәм аларга 

һәрвакыт ярдәм итәргә әзер торган ата-аналар, әлбәттә, бик 

бәхетлеләр. 
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ҮЗЕҢНЕ БӘХЕТЛЕ ИТЕП ТОЮ 

 

Кеше бәхет өчен яратылган. Ләкин бәхетле булу өчен бик күп 

нәрсә: әйтик, тамакның тук, өс-башның бөтен, көнкүрешнең 

уңайлы, үзеңне ярата торган кешең, гаиләң, дусларың, җаның 

теләгән эшең, туасы алдагы көнгә ышанычың булуы, үз тирәңдәге 

кешеләрнең сине ихтирам итүе, вөҗдан сафлыгы кирәк. Мәһабәт 

буй-сын, матур төс-бит, нык сәламәтлек, зирәклек тә булсын. Ләкин 

барыбер тулы бәхетле булу өчен болар гына җитми. 

Бәхет — җылыда яшәү, тәмле ашау, матур киенү, кәеф-сафа 

кору гына түгел ул. Кайгы-хәсрәт тә кешене читләтеп йөрми. 

Якыннарыбыз, әти-әниләребез дөнья куя, үзебез имгәнергә мөмкин 

яки сиңа явызлык, хөсетлек эшлиләр, син фаҗигале хәлдә 

каласың... Чын бәхет бозыклыкка каршы көрәштә бик зур 

кыенлыкларны җиңеп яулана. Сөекле шагыйребез Габдулла Тукай 

әйткәнчә, зур бәхетләр сызганып эшкә бирелгәннән килә. 

Тулы бәхетне сәламәтлектән башка күз алдына китерүе кыен. 

Саулык — үзеңне яхшы хис итү, физик тазалык, авырулар булмау, 

тулы көчкә җигелеп эшләү, кешеләргә файдалы булу, якыннарың, 

җәмгыять алдында үзеңне артык итеп сизмәү ул. Әлбәттә, сәламәт 

булыйм, озак яшим дисәң, физик эш, физкультура белән даими 

шөгыльләнергә кирәк. 

Рекорд куйган яисә чемпионатларда җиңгән спортчы зур 

шатлык хисләре кичерә. Ә моңа ирешү өчен аңа күпме тир түгәргә, 

күпме нәфесләрен чикләргә кирәк булган?! Чыннан да, бәхет — 

көрәш ул. 

Бәхетне дуслык, иптәшлек, мәхәббәт, гаиләдән башка күз 

алдына китереп булмый. «Бәхетнең 90 проценты — гаилә 

тормышында»,— дигән Ф. М. Достоевский. Мәшһүр язучының үт-

кән гасырда ук әйтеп калдырган сүзләре бүген дө искермәгән. Тик 

бәхетле гаилә төзү өчен коры ярату, сөю генә дә җитми, икеңдә дә: 

Ү 
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ирдә дә, хатында да кешелеклелек сыйфатларына ия булу, намус-

лылык, бер-береңнең ышанычын аклау, уртак тел табу, эш ярату, 

ир-атка авыр йөкне үз җилкәсенә ала белүе кирәк. Гүзәл затларга да 

зур җаваплылык йөкләнә. Тикмәгә генә: яхшы хатын — ярты бәхет, 

димиләр бит. 

Һәр кеше — үзе бер дөнья. Кайберәүләр бик аздан гына тәм 

таба, барыннан да канәгать булып яши, үзен бәхетле хис итә. Аның 

табигате шундый. Яшәү мәгънәсе кешенең үз алдына нинди 

максатлар куюыннан гыйбарәт. Шул максатларга ирешү — бәхет. 

Димәк, бәхет — омтылышларның гамәлгә ашуы ул. Кеше бөтен 

нәрсәне дә ахыр чиктә бәхеткә ирешү өчен эшли. 

Кешенең шәхси бәхете җәмгыятькә бәйле булуын да оныт-

мыйк. Аерым шәхес бәхете башка кешеләргә, коллективка, җәм-

гыятькә бәйле булса да, ул, беренче чиратта, үзенең шәхси мәнфә-

гатьләрен канәгатьләндерергә тырыша. Үз бәхетен тапкан кешеләр 

күбрәк булган саен җәмгыять тә камилләшә бара. 
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ҖАВАПЛЫЛЫК 

 
Эшкә җитди караш, җаваплы булу хисе, берәр төрле гаеп өчен 

җавап бирү. Әйтик, баланың уенчыгын ваткан өчен бераз гына 
битәрләп алырга мөмкин, әмма моның өчен аңа җәза бирмәскә 
кирәк һәм бала үз гаебен таныса, тагын да яхшырак. Аңа яңасын 
алып бирергә яки ватык уенчыкны чыгарып ташларга ашыкмагыз, 
ул күпмедер вакыт аның күз алдында торсын. Ата белән ана ул 
уенчыкны төзәтү кирәклеге турында сөйләшсеннәр, киңәшсеннәр, 
бала әти-әнисенә артык бер мәшәкать тудыруын күрсен. Уенчык 
төзәтелгәч, әтисе яки әнисе балага шаяртып кына: Хәзер бик әйбәт 
булды инде бу, ләкин аны сиңа бирергәме икән? Син бит аның 
белән саксыз кыланасың һәм тагын ватарсың, — дисәләр, бик яхшы 
булыр. 

Андый очракларда бала уенчык ватуның күңелсез хәлләргә 
китерүен аңлый башлый. Ул үсә төшкән саен, җаваплылык хисе 
арта барырга һәм бер аерылгысыз гадәткә әйләнергә тиеш. Әгәр дә 
бала зурая төшкәч тә гафу ителмәслек күңелсезлекләр китереп 
чыгарса, аны инде бик җитди итеп тәртипкә чакырырга һәм җавап 
бирүен таләп итәргә кирәк. 

Гаиләдә, бигрәк тә кешеләр белән аралашу очракларында бала-
да җаваплылык тәрбияләү аеруча мөһим урын тота. Уртак тел та-
былганда, балада җаваплылык хисе тәрбияләү һич тә кыен булмас. 

Җ 
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ҺӘВӘСЛЕК 

 
Баланың төрле шөгыльләре арасында аеруча кызыксынганы 

була. Бу эшне ул кызыксынып, яратып башкара, аннан тирән 
канәгатьләнү ала. Ата-аналар баланың еш кына сәгатьләр буе 
«Конструктор» детальләре белән мәш килүен яки рәсем ясавын, 
җирдә казынуын һәм башка эшләр белән шөгыльләнүен күреп 
торалар. Мондый кызыксынучанлык балада мәгълүм бер һәвәслек 
барлыгын күрсәтә. Ул гадәттә сәләт белән бергә үсә. Билгеле бер эш 
белән белеп һәм җитди рәвештә шөгыльләнгән баланың сәләте тиз 
ачыла, кызыксынучанлыгы арта. Әмма баланың теләсә ни белән 
мавыгуы һәвәслек дигән сүз түгел. Һәвәслек белән сәләтнең тәңгәл 
килеп бетмәве дә мөмкин. Әйтик, очучы-космонавт А. А. Леонов 
рәсем ясарга бик һәвәс булган. Ләкин ул үзенә башка һөнәр сайлап 
алуы аркасында рәсем ясауда бары тик һәвәскәр генә булып калган. 

Баланың күркәм эшләргә һәвәслеге мактауга лаек. Ә чын 
һәвәслеген үстерүдә, нинди һөнәр сайларга кирәклеген ачыклауда 
балага, яшүсмергә якыннан торып ярдәм итәргә кирәк. 

 

ҺӘРКЕМНӘН — СӘЛӘТЕНЧӘ 

 
Нәрсә ул сәләт? Сәләт, талант, даһилык — кешенең булдык-

лылык баскычлары. Аның үсә баруы һәм сыйфат аермалыклары 
шул рәвешчә билгеләнә. Сәләт турында сөйләгәндә, «мөмкинлек» 
һәм «чынбарлык» дигән фәлсәфи категорияләр кулланырга 
мәҗбүрбез. Әйтик, туфракның составы, дымлылыгы, һава торышы 
һәм башка шартлар уңай булганда, шул туфракка төшкән бөртектән 
башак үсеп чыга алган кебек, кешенең сәләтлелеге дә белем алуда 
һәм осталыкка өйрәнүдә бары тик мөмкинлек кенә булып тора. 
Белемгә һәм осталыкка ия булу-булмау, мөмкинлекнең чын-
барлыкка әйләнүе бик күп нәрсәләргә: мәсәлән, үз тирәсендәге 
кешеләрнең (гаилә, мәктәп, иптәшләре һәм башкаларның) аның 

Һ 
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белемгә һәм күнекмәләргә ия булуы белән никадәр кызыксыну-
ларына, аны ничек укытуларына, тәрбияченең осталыгына һәм 
белем бирүнең ничек оештырылуына бәйле. Баланың музыкага сә-
ләтлелегенә карап кына, үсеп җиткәч ул музыкант булыр дип әйтә 
алмыйбыз. Бу теләк тормышка ашсын өчен махсус уку, уен коралы, 
ноталар булдыру, вакыт бүлү, нык түземлелек һәм сабырлык, яхшы 
сәламәтлек һәм башка бик күп шартлар кирәк. Шулар булмаса, 
сәләтлелек чәчәк атканчы ук сулачак. 

Психология кеше сәләтләре үсешенең гомуми кагыйдәсен бил-
гели. Сәләт бары тик шушы сәләткә корылган эшчәнлектә генә кү-
ренергә мөмкин. Рәсем ясарга өйрәтеп карамыйча торып кешенең 
сурәт төшерү осталыгы турында әйтеп булмый бит. Әйтик, электр 
техникасы белән даими шөгыльләнү яшь егетнең техник сәләтен 
үстерергә мөмкин: ул яңа сызымнар, схемалар, катлаулы үткәр-
гечләр һәм приборлар серенә, башкаларга караганда, тизрәк һәм 
яхшырак төшенәчәк. Менә шуңа күрә дә сәләтлелек турында сүз 
барганда кешенең шәхси психологик үзенчәлекләрен, ягъни бер 
кешене икенче кешедән аерып тора торган нәрсәне күз алдында 
тоталар. 

Бер үк бала берничә төр сәләткә ия була ала. Бу исә безнең 
алда кеше мөмкинлекләренең матур үзенчәлекләрен ачып бирә: бер 
сәләт башка бик күп сәләтләрне ачарга сәбәп булырга мөмкин. 
Кеше моңа нык тырышлык күрсәтеп кенә ирешә ала. 

Сәләт кешенең конкрет эшчәнлегеннән тыш яшәми, аның фор-
малашуы укыту һәм тәрбияләү шартларында бара. Шулай итеп, 
бала сәләтен билгеләүнең иң дөрес юлы — уку барышында аның 
уңышлары динамикасын ачыклауга кайтып кала. Баланың олылар 
ярдәмендә ничек белем һәм күнекмәләр алуын, бу ярдәмнең төрле 
бала тарафыннан төрлечә кабул ителүен (берәүләр авыр бара, 
икенчеләрне исә куып җитеп булмый) күзәтә барып, сәләтлелекнең 
зурлыгы, көче турында нигезле нәтиҗә ясап була. 
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