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Татарстан Республикасы Актаныш  муниципаль районы  бюджет  

мҽктҽпкҽчҽ  белем бирү учреждениясе “Актаныш авылы гомуми 

усеш бируче 4 нче санлы балалар бакчасы” 

 

 

 

Семинар ҿчен чыгыш 

Баларның рәсемләү иҗатын үстерүдә инновацион 

технологиялар куллану 

 

                                        

Әзерләде: Низамова Эльвира Рафик кызы 

2015  уку елы. 
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Баларның рәсемләү иҗатын 

үстерүдә инновацион технологиялар 

куллану. 

Балачакта без барыбыз да рҽссамнар 

идек. 2-3 яшьтҽн үсмер чакка кадҽр һҽр бала 

ниндидер катлаулы композициялҽр ясый, нҽрсҽ күрсҽ, ишетсҽ шуны ясый. 

Рҽсем ясау яшҽешь башында күрү сҽлҽтен арттыра. Бала «вертикаль» 

һҽм «горизонталь»  тҿшенчҽлҽрен ҿйрҽнҽ. Аннан соң форманы, материалның 

ниндилеген, акырынлап ҽйлҽнҽ-тирҽне ҿйрҽнҽ башлый. Ҿйрҽнгҽнен, 

белгҽнен сүз белҽн ҽйтҽ алмаганны бала рҽсем аша «ҽйтеп бирҽ». Рҽсем ясау 

күрү сҽлҽтен, хҽрҽкҽтлҽнүне генҽ арттырып кына калмыйча яшҽешь, дҿнья 

турындагы күзаллауларын арттыра.   

Сҽнгать эшчҽнлеге мҽктҽпкҽчҽ балалар ҿчен эшчҽнлекнең иң кызыклы 

бер тҿре булып тора. Рҽсем аша бала узенең ҽйлҽнҽ-тирҽгҽ карашын һҽм 

мҿнҽсҽбҽтен ҽйтҽ бирҽ ала. 
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Шулай ук сҽнгать эшчҽнлеге балаларның эстетик, акыл  һҽм ҽхлаки 

яктан усешенҽ уңай йогынты ясый, хезмҽткҽ карата уңай караш тҽрбияли. 

Рҽсем ясауның хислҽр, фикерлҽү сҽлҽте үсешенҽ йогытысы хакында күп 

педагоглар: Фребель, Каменский һ б. язганнар. Сҽнгать эшчҽнлеге бугенге 

кҿндҽ дҽ үзенең тҽрбияви мҽганҽсен югалтмады. Ул эстетик тҽрбиянең иң 

кирҽкле бер ҿлеше булып тора. Борынгы Греция рҽссамнары рҽсем ясауны, 

гомүмҽн, хезмҽттҽ генҽ түгел, белем бирү һҽм тҽрбияви яктан да мҿһим диеп 

уйлаганнар. 

Сҽнгать эшчҽнлеге барышында сҽнгатьне эстетик һҽм эмоциональ яктан 

кабул итү ҿчен уңай шартлар тудырыла. Бу үз чиратында яшҽешькҽ карата 

эстетик карашларын формалаштыруга ярдҽм итҽ. 

Бар бала да рҽсем ясарга ярата, лҽкин бу эш мҽҗбүри рҽвештҽ барырга 

тиеш түгел. Чҿнки бала ҿчен рҽсем ясау шатлыклы һҽм илһам китерҽ торган 

эш. Ҽлбҽттҽ, моңа баланы берничек тҽ мҽҗбүр итеп булмый, ҽ бары тик 

омтылдырырга кирҽк. Ҽ сҽнгать эшчҽнлеген оештырганда  гадҽти булмаган 

ысулларны куллану балаларны шаккаттыра. Шуның белҽн аларның рҽсем 

ясауга карата кызыксынулары арта. Мондый оригиналь рҽсем ясау балага 

буяуны, аларнының характерларын, күңел күтҽренкелеген тоярга ярдҽм 

ярдҽм итҽ. 
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Бер акыл иясе: «Бала ул тутыру ҿчен савыт кына түгел, ҽ кабызып 

җибҽрү ҿчен ут та» – дигҽн. Һҽм баланың күпмедер пычрануы куркыныч 

түгел, аның үзенең эшеннҽн канҽгать калуы мҿһим. Гадҽти булмаган 

алымнар куллану балаларның логик фикерлҽвен, фантазиясен, күзҽтчҽнлеген, 

игтътибарын һҽм үз-үзенҽ ышанычын арттыра. 

Балаларның үз рҽсемнҽрендҽ исне, тавышны ясауларын, тапны ясап 

бетерүлҽрен күзҽтеп тору бик кызык. Мондый шҿгыльлҽрдҽ балалар 

тҿсмерлҽрне аера белергҽ ҿйрҽнҽлҽр, диалогик һҽм монологик сҿйлҽмнҽре 

үсҽ. Балага аралашу авыр, лҽкин рҽсем аша бала үзенең күңел күтҽренкелеген 

күрсҽтҽ ала һҽм системалы рҽвештҽ эшлҽгҽн очракта, мҽктҽпкҽчҽ балачакның 

ахырына ул безне үзенең матур эшлҽре белҽн шатландыра. Кечкенҽлҽр ҿчен 

бармак, бҿтен уч белҽн рҽсем ясау алымнары кулланылса, алга таба шҽм, 

балавызлы карандаш,  нокталы рҽсем ясау, монотипия, каты пумала, акбур, 

җеп, юешь һҽм бҿгҽрлҽнгҽн кҽгазь һ б. белҽн эшлҽү алымнары ҿстҽлҽ. Буяуга 

бҿтен учлары белҽн кереп, альбом битенҽ эз тҿшереп, һҽм ҿстҽвенҽ ул эзнең 

«Кыш» исемле ак ҽкияткҽ охшавына зур балалар бер дҽ ким шатланмыйлар. 

Үз куллары белҽн тҿрле шаккаттыргыч ҽйберлҽр ясаучы рҽссамнар бит алар? 

Ҽлбҽттҽ, алар булдыралар! Бу балаларның фантазияларын арттырып җибҽрҽ, 

күңел күтҽренкелеге арта. 

Гадәти булмаган технологиялар: 

Кляксография. 5 яшьтэн. Альбом битенҽ кляксалар тамызыла һҽм 

альбом бите як-якка ябыштырыла, яисҽ кҿпшҽдҽн, сок таякчыкларыннан 

ҿрелҽ. Ҿрелгҽн һава яңа сурҽт чыгара. Иң мҿһиме рҽсем ясагач “Синең 

рҽсемең нҽрсҽгҽ охшаган?” дип сорарга онытмагыз. Бу рҽсемнҽрне бала узе 

тикшереп карап нҽрсҽгҽ булсада охшатып, сез кҿтмҽгҽн җавапларда бирҽчҽк. 

Икенче вариант, альбом битенҽ зур тамчылар куела. Кҽгазь читен 

урталай бҿклҽп, җыңелчҽ сыпырып алгач, ачабыз. Бала бу вакытта сихри, 
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матур, үзенчҽлекле бизҽклҽр күрҽ. Бу сүрҽткҽ акварель белҽн ҿстҽмҽлҽр дҽ 

кертеп эшне йомгаклап куеп була. Шулай ук бу алым симметрияле ясауны 

ҿйрҽткҽндҽ дҽ куллану ҿчен уңайлы. 
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Поролон салфетка белән ясау.4 

яшьтэн. 

Поролонны краскага мана һҽм 

биткҽ тҿшерҽ. 

 

 

 

Пенопласт ярдәмендә ясау. 

4 яшьтэн. 

Пеноластны краскалы 

савытка салып ала һҽм альбом 

битенҽ тошерҽ. Икенче тосне 

чыгарыр очен савыт һҽм 

пенопласт алыштырыла. 

 

 

Монотипия. 5-6 яшь.Ак 

кҽгазьны урталай бҿклҽргҽ, бер 

ягына рҽсемне ясарга һҽм 

бҿклҽргҽ, кул белҽн сыпырып 

алып ачасын. Житмҽгҽн 

ҿлешлҽрен ясап бетерергҽ була. 

Тҿрле табигать, ҿй, һава, урман 

рҽсемнҽрендҽ ясарга була. 
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 Чәчәкләр, яфраклар төшерү. 4 яшьтэн. Усемлеклҽрне киптерҽбез, 

ҿстен куе итеп гуашь белҽн буяибыз. Буялган ягы белҽн аска, кҽгазь битенҽ 

куябыз, тҿшерҽбез, кҽгазьне сак кына алабыз.  

 

Традицион булмаган технологияларны куллану кирҽк. Бу арттерапия 

тҽлаплҽренең берсе булып тора. 

Арттерапия алдагы методларны үз эченҽ ала: 

- Ирекле рҽсем ясау; 

- Коммуникатив рҽсем ясау (группа белҽн уртак бер темага рҽсем 

ясау); 

- Бергҽ рҽсем ясау (совместное рисование) – тавышсыз гына берничҽ 

бала бер альбом битенҽ рҽсем ясый, беткэч эңгҽмҽ үткҽрү; 

- Ҿстҽмҽ рҽсем ясау (дополнительное рисование) – рҽсем түгҽрҽк 

буенча йҿри, һҽр бала бер рҽсемен ясый. 

Гадҽти булмаган рҽсем ясау алымнарын шҿгыльлҽрдҽ генҽ тугел, буш 

вакытларда да кулланырга була. Бу алымнарны куллану балаларның сҽнгать 

эшчҽнлегенҽ карата кызыксынуларын арттыра. 

 


