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     Җәмгыятебезгә икмәк кенә түгел, матурлыкта кирәк. Матурлыкны һәрвакыт кешеләр 

тудыра. Гүзәллек, матурлык кешене нәфисләндерә, яхшырта, рухи һәм әхлакый 

сафландыра. Киләчәк дӛньяның яшь гражданы гүзәллекне күрә, үсә тӛшкәч бәя бирергә 

ӛйрәнә. Кешенең гүзәллек дӛньясында беренче адымнары башлана. Бала бишектә ятканда 

аңа әти-әнисе тӛрле тӛстәге уенчыклар элеп куя, җырлап-кӛйләп баласын йӛклата, әзрәк 

үсә тӛшкәч – әкият сӛйли. 

    Без тормыш матурлыгын беренче адымнарыбызны атларга ӛйрәнгәндә үк тоя 

башлыйбыз. Шул вакытта балага “Тирә-ягыңа күз сал, күрәсеңме ул нинди гүзәл” дип 

әйтә алабыз.  

    Балаларны табигать гүзәллеген күрә, ишетә, аның белән соклана белергә ӛйрәнүне, 

һәрбер җан иясенә карата мәрхәмәтлелек, җанлы һәм җансыз табигатьне саклау, яклау 

хисләре тәрбияләү – безнең алда торган мӛһим бурычларның берсе.  

    Табигать белән аралашу, якыннан танышу балаларда иң гүзәл хисләр тудыра. Кояш 

чыгуын һәм батуын күзәтеп, кырда тургай җырын, челтерәп аккан чишмә тавышын, агач 

яфраклары кыштырдавын тыңлап үскән бала гына табигатьнең иң якын дусты, ата-

аналарына, дусларына ягымлы була ала. 

    Кечкенә баланың матур чәчәккә, агач яфрагына карап, кош сайравын тыңлап 

тәэсирләнүе, соклану, сокланмавы, аның шул яшендә булган аңы ни дәрәҗәдә булуы 

турында сӛйли. 

    Балаларны туган як табигате белән таныштыру да тӛп эш формасы итеп эзлекле 

рәвештә, кӛн саен табигатьне күзәтүне алабыз. Елның теләсә кайсы вакытында бик еракка 

бармыйча агач куакларны, чәчәкләрне, кошларны күзәтә алабыз. Җәен иртә таңнан 

сандугач тавышын ишетергә, матур-матур күбәләкләр, юкәгә очып килгән бал кортларын, 

тырышып эшләп йӛргән кырмыскаларны күрергә мӛмкин. Әлеге күренешләр барысы да 

балаларда зур кызыксыну уята, аларда күп тӛрле сораулар туа. Ә җавапларны күзәтүләр 

аша, тәҗрибәләр үткәреп, шӛгыльләрдә табабыз. Бу күзәтүләр вакытында әйтелгән нәфис 

сүз, табышмак, әйтемнәр зур әһәмияткә ия, чӛнки алар балаларны тагын да оештырып, 

кызыксындырып җибәрәләр. 

    Әйләнә-тирә белән аралашу һәм аның белән элемтәгә керү, яңадан-яңа максатлар куеп 

аларга ирешү кешенең иң яхшы сыйфатлары. Бала тууының беренче кӛненнән алып үзен 

әйләндереп алган дӛньяны ача һәм ӛйрәнә. 
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    Кытай халык мәкале болай ди: “Сӛйлә – мин онытырмын, күрсәт – мин истә 

калдырырмын, үземә эшләтсәң – мин аңлармында.” Балалар мәкальдәгечә үзләре күргән, 

ишеткән һәм тотып караган әйберләрне генә исләрендә калдыралар. Шуңа күрә, безнең 

күзәтү эшчәнлеге балалар бакчасында бик ныклы урын алып тора. Ул балалар ӛчен дә, 

олылар ӛчен дә бик кызык һәм мавыктыргыч күренеш. 

    Беркемгәдә сер түгел, мәктәпкәчә яшьтәге балалар үзләренең табигатьләре белән үк 

эзләнүчеләр. Яңа кичерешләргә омтылу, яңа мәгълүматлар эзләү балаларның үз-үзләрен 

тотышының гадәти күренеше. Эзләү, ачу, ӛйрәтү, табу – ул танылмаган, тикшерелмәгән 

дӛньяга таба бер адым. 

    Эшләү вакытында бала яңадан-яңа белемнәргә омтыла, иҗади сәләтләрен ача, үз 

чиратында мӛстәкыйль үсеш юлына баса. Бала иҗади фикерләргә, нинди дә булса 

проблеманы чишергә, уйланырга, тӛрлечә йӛртеп карарга ӛйрәнә. Тәрбиячегә һәрвакыт 

балалар белән рәттән, бергә эшчәнлек вакытында балаларны түгәрәк ӛстәл артына 

утыртып үткәрү отышлырак була. Тәҗрибәләр үткәргәндә куркынычсызлык 

кагыйдәләрендә тӛгәл үтәү искә тӛшерелә. 

    Тәҗрибә ясагач аңа нәтиҗә ясала. Тәҗрибә вакытында алган белемнәрне балалар 

дидактик уеннарда, иҗади сәнгать эшчәнлегендә ныгыта алалар. 

    Тәҗрибәләр үткәрү ӛчен аерым почмак булса тагында яхшырак. Тәҗрибәләр аша 

беренче фәнни кузаллаулар бирелә, күзәтүчәнлекләре, иҗади активлыклары, фикерләү 

сәләте үсә, предметны комплекслы тикшерү күнекмәләре формалаша. Тәҗрибәләр ӛчен 

җиһазлау компоненты: 

1) Табигый материаллар: таш, балчык, ком, ракушка, агач яфраклары, мүк, орлыклар, 

күркәләр һ.б. 

2) Табигый булмаган материаллар: тукыма, тире, мех кисәкләре, резинка, пластмасс 

һ.б. 

3) Кәгазь тӛрләре. 

4) Буяулар: гуашь, акварель. 

5) Медицина материаллары, пипеткалар, колбалар, үлчи торган кашыклар, резина 

грушалар. 

6) Башка материаллар: кӛзге, савыт-саба, һава шары, он, шәм, воронка, боз катыру 

ӛчен формалар. 

7) Булышучы приборлар: ком сәгате, микроскоп, үлчәүләр, һ.б. 
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8) Алъяпкыч, клеенкалар, перчаткалар. 

Мәсәлән: мәктәпкә әзерлек тӛркемендә микроскоп аша үсемлекләр карау. 

Сү нинди була? Тәҗрибә берничә кӛн үткәрелә. 

1.Тӛркемгә бер савыт белән кар алып керәбез (бераздан кар суга әйләнә, җылыда кар эри 

дип нәтиҗә ясыйбыз). 

Икенче вакытта кыш кӛне прогулкага чыкканда үзебез белән су алып чыгабыз (бераздан 

су ӛсте боз белән каплана). 

Ӛченче вакытта суны чәйнеккә куеп кайнарга куябыз. Су кайнап чыга, чәйнек 

борыныннан пар чыга. Озак кайнаткач су парга әйләнә, чәйнектә су кими. 

Нәтиҗә ясыйбыз: су сыек, боз хәлендә, пар (газ) хәлендә була. Балалар мондый 

тәҗрибәләрне ясарга яраталар. Тәҗрибәләр уздырганнан соң суның тормышта иң кирәкле 

булуы, сулыкларны пычратмау, саклау, ял итәргә чыккач су буенда чүпләрне калдырырга 

ярамаганлыкны балаларга әңгәмәләр, хикәяләр, шигырьләр укып, рәсемнәрдән күрсәтеп 

аңлатабыз. Әти-әниләр белән су буенда ял иткән фотолардан альбом тӛзергә мӛмкин.  

2. Балчыктан – нәрсәләр ясыйлар? – дигән тәҗрибәләр үткәрергә мӛмкин. Нәрсәләр 

үстереп була? Әвәләп нәрсәләр ясарга мӛмкин? Туфракның тӛрләре турында 

кузаллауларын булдырабыз. Балчыктан эшләнгән эшләнмәләр белән таныштырып, әвәләү 

шӛгыльләрендә балчыктан предметлар әвәләп ясарга була. Үсемлекләр утырту ӛчен нинди 

туфрак файдаланылуы белән танышытырып табигать почмагына күзәтү ӛчен суган, гӛлләр 

утыртабыз, аларны бергәләп тәрбияләп үстерәбез. Балалар танып-белү белән рәттән, 

матурлыкны күрергә, хезмәт итергә ӛйрәнәләр. 

3. Уртанчылар тӛркемендә һава шары белән танышканда тәҗрибә аша аның нинди 

материалдан ясалуы турында сӛйләштек. Балалар, шар нинди материалдан эшләнгән?  

(Резинадан). Резина йомшак һәм шома. (Балалар тотып карыйлар). Шар зур. Ул кечкенә дә 

була ала. (Тәрбияче һавасы чыгарылган шарик күрсәтә). Балалар, шарны таздагы суга 

салам. Шар нишләде? (Балалар шарны тотып карыйлар). (Юешләнде). Карагыз әле, шарны 

сӛртәм. Ул хәзер нинди? (Тотып карыйлар). (Коры). Ничек уйлыйсыз, шар су үткәрәме? 

(Юк, шар су үткәрми). Әйдәгез тәҗрибә үткәреп карыйк әле. Кулларга перчаткалар 

киябез, суга тыгабыз. Куллар юешләндеме? (Резинадан эшләнгән әйберләр су үткәрми). 

Балалар, резинадан эшләнгән нинди әйберләр беләсез? (Резин итек, чәч өчен резинка, 

перчаткалар).  
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4. Мәктәпкә әзерлек тӛркеме белән “Күренмә хатлар” (“Письма неведимки”) дигән 

тәҗрибә үткәрдек. Тәҗрибә ӛчен 2 бит алына. Шуларның берсен юешләтеп битнең атсына 

куярга кирәк. Бит ӛстенә хат языла. – Мәктәпкә әзерлек тӛркеме белән без авазлар яздык- 

һәм хат почтага салына. Почтада эшләүчеләр хатларны алып киптерәләр. Хат кипкәч 

тиешле балага җиткерәләр. Балалар хатны яктыга куеп авазны таныдылар. Иң азактан 

“шул авазга сүзләр уйлап тап” уенын уйнадык. 

       Тәҗрибәләр вакыттында бала актив, мӛстәкыль була, дӛрес чыкмас дип курыкмыйча 

нәрсәдыр эшләп карый, ниндидыр уңышларга ирешә. Тәрбияче предметка яки күренешкә 

эзләнү ӛчен сорау куя (ни ӛчен җил исә? Ни ӛчен яфраклар коела?), балалардан сорый, 

балаларның кызыксынулары кӛчле икән, бу сорауны үзләредә куярга мӛмкин. Үз 

фикерләрен әйткән балаларны хупларга кирәк. Тәрбияче һәрвакыт балалар белән рәттән, 

бергә була. 

    Тәҗрибәләр үткәреп тӛзелгән шӛгыльләр аша балалар табигатьтәге сезонлы 

үзгәрешләрне, тере организмларның үзенчәлеген, тере һәм тере булмаган табигатьнең 

аермалы билгеләрен, тере организмларның үсешен, үрчүен ӛйрәнә. 

    Әйләнә – тирәлеккә җаваплылык хисе, сакчыл караш, табигатьтә үз-үзеңне дӛрес тоту 

табигатьне рациональ файдалану күнекмәләрен үстерә, алган белемнәрен ныгыта. Шулай 

итеп балалар кагыйдә буенча эшләргә, ялгышырга һәм үз хаталарын тӛзәтергә, үзләренә 

бәя бирергә ӛйрәнә. 


