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Балаларның танып-белү үсеше юнәлешендә эшчәнлекне 

оештыру 

Мәктәпкәчә тәрбия  - күпкырлы ул. Укыту-тәрбия эшенең нәтиҗәлеге 

барыннан да элек, мәктәпкәчә яшьтәге балаларга белем һәм тәрбия бирүнең 

куелыгына, аның ничек оештырылуына бәйле.  

Балалар бакчаларында нәниләрнең һәрьяклы гармоник үсеше өчен 

тиешле шартлар тудырыла: балаларның сәламәтлек саклау һәм ныгыту, 

хезмәткә өйрәтү, эстетик тәрбия бирү, Ватанына һәм туган якны ихтирам итү; 

өлкәннәргә игътибарлы булу. 

Белем бирүнең яңа стандартларына күчү чоры безнең алдыбызга 

белем һәм тәрбия бирүдә яңа технологиялар, тагын да нәтиҗәле алымнар 

кулланып, эзлекле эш алып бару бурычын куя. 

Мәктәпкәчә тәрбия бирү төрле чараларны гамәлгә ашыруны күздә 

тота.  

1) Барлык балаларга да мәктәпкәчә тәрбия учрежденияларендә тәрбия 

һәм белем бирү. 

 2) Аның сыйфатлы булуына ирешү. 

Танып - белү үсеше. 

Төп максаты: 

Танып-белү эшчәнлегенә кызыксыну уяту һәм балаларның танып-белү 

сәләтен үстерү, үз чиратында аларны сенсор, интеллектуаль- табып-белүгә, 

интеллектуалҗ-иҗадилыкны үз эченэ ала.  

Төп бурычлары: 

1) Балаларның игътибарын, кызыксынучанлыкларын үстерү. 

2) Танып-белү эшчәнлегендә уй фикерләрен формалаштыру. 

3) Фикерләү һәм иҗади активлыгын үстерү. 



4) Үзе турында, үзенә иң якын социаль тирәлек, иң гади 

туганлык мөнәсәбәтләре турында беренчел кузаллау 

формалаштыру.   Кешегә кирәкле көнкүреш әйберләре, аларның 

тоткан урыны белән таныштыру. 

5) Үз туган җире, халыкларның сәнгате, культурасы турында 

кузаллауларын формалаштыру. 

6) Җир шары, анда яшәүче кешеләр турында, илләр һәм 

халыкларның төрлелеге, табигать күренешләре, табигатьтәге 

үзгәрешләр турында белемнәрен баету. 

Танып-белү үсешенә керә: 

- Элементар математик кузаллауларны формалаштыру; 

- Танып-белү тәҗрибә эшчәнлеге үсеше; 

- Предметлы тирәнлек белән таныштыру. 

- Иҗтимагый дөнья белән таныштыру; 

- Табигать белән таныштыру. 

Мәктәпкәчә яшьтәге балаларның танып-белү үсеше менә нәрсәләргә 

бәйле: 

 



1) Танып-белү эшчәнлегендә төп эшне интеллектуаль үсешкә 

юнәлтү. 

2) Тәрбияченең баланың үсешенә карап үсеш белән идарә итүе. 

3) Үсешне тормышка ашыруда педагогик, психологик шартлар 

тудыру.  

4) Үсеш уңышлы барсын өчен үсеш бирүче тирәлек булуы. 

Баланың танып-белү үсешенең күрсәткеч булып менә нәрсәләр тора: 

 Баланың уйлау сәләте. 

 Тормышта булган чынбарлыкны сүз белән әйтә алуы. 

 Үзенең эшчәнлегенә бәя бирүе. 

 Бер бөтен эченнән кирәкле өлешне аерып алып күрсәтә белүе. 

Тәрбияченең эшчәнлеге берничә этапка бүленә: 

  уку елы башында диагностика үткәрә, баланың яше, аның 

үзләштерү үзенчәлекләре искә алына. 

  танып-белү эшчәнлеген оештыру өчен план төзи. 

  танып – белү эшчәнлеген оештыруда нинди метод, алымнар 

файдалана. 

Балаларның танып – белү үсеше юнәлешендә эшчәнлек шөгыльләрдә, 

уеннарда, уен-күнегүләр, көндәлек тормышта, мөстәкыйль иҗади эшчәнлектә 

алып барыла.  

Тәрбияче танып –белү эшчәнлеген оештырганда кагыйдәләре булган 

дидактик уеннардан файдалана.   



 

Бу уеннарны оештырганда аның нәтиҗәсенә генә игътибарны 

юнәлтергә кирәкми, бу бирем нинди юллар белән үтәлүенә дә игътибар 

юнәлтергә кирәк. Уеннарның әһәмияте, уеннарны системалы үткәргәндә генә 

күренә. Уеннарның вакыты яшь үзенчәлекләрен искә алып үткәрелә. 

Уеннарны ачык,  аңлаешлы итеп аңлату зарур. Уйнаган уен ярдәмендә аеруча  

сәләтле һәм авыр үзләштерүче балалар ачыклана. 

Танып –белү эшчәнлеген оештыру өчен кирәкле материаллар, 

җиһазлау, үсеш бирүче тирәлекнең бай булуының әһәмияте зур. 

Уеннар балаларда дуслык, иптәшлек, гаделлек, зирәклек кебек 

сыйфатлар тәрбияли. Уен ярдәмендә бала тырыш, көчле сәләтле, нык 

ихтиярлы булып үсә. Физик активлык, җитезлек, өлгерлек кебек кыю 

сыйфатлар белән беррәттән балаларның иҗат мөмкинлекләре ачыла, 

мөстәкыйльлекләре арта, оештыру сәләтләре үсә. Бала әкренләп тормышта 

килеп чыккан ситуацияләрне чишәргә, уйларга өйрәнә. Алай гына да түгел, 

уен вакытында баланың күңеле күтәренке, көр була һәм бу халәт аның нерв 

системасына уңай йогынты ясый. 

Уен вакытында туган шатлыклы кичерешләр уенны көчле тәрбия 

чарасына әверелдерә. 



Уен вакытында без балаларны ныграк аңлыйбыз, баланың 

мөмкинлекләрен күбрәк күрәбез, холыкларын, гадәтләрен күбрәк аңлыйбыз.  

Уен вакытында оялган, үзенә бикләнгән бала да уяна.  

Бала уенда, үз көченә ышана, эшләгән эшенә бәя  бирергә, 

иптәшләренең хәленә керә белергә өйрәтә. Ярдәмләшә, игътибарлылыгы үсә. 

Барлык төрле уеннар баланың төрле яктан үсүенә ярдәм итә.  

Йомгаклап шуны әйтәсем килә, балага нәрсәдер өйрәтергә, ниндидыр 

нәтиҗәгә ирешергә телибез икән, иң беренче чиратта, аңа хөрмәт белән 

карарга, ягымлы булырга тиешбез. Аның ни белергә теләвен, нәрсә белән 

кызыксынуын өйрәнергә кирәк. 

 

Тормышыбызда туган кыенлыкларга карамыйча, яңа эш формалары, 

методлары эзләп, иҗади эшләвебезне дәвам итик. 


