
Гаиләнең төп бурычы 

 

Гаилҽнең төп бурычы, ягъни, стратегиясе- балалар тҽрбиялҽү. Ул шуның 

өчен төзелҽ дҽ. Коръҽндҽ бу изге эшнең Аллах Тҽгалҽ алдындагы иң төп 

бурычы икҽнлеге ҽйтелҽ. Һҽркем баласын итагатьле, эш сөючҽн, белемле, 

кешелекле, ихтирамлы итеп тҽрбиялҽргҽ тели. Ҽмма телҽк белҽн чынбарлык 

арасы, кем ҽйтмешли, күк белҽн җир арасы кебек булырга мөмкин. Менҽ гади 

генҽ мисал: эш сөймҽгҽнне беркем дҽ яратмый. Гадҽттҽ андыйлар эчү, урлашу 

юлларына басалар. Рҽтлҽп гаилҽ дҽ төзи алмыйлар. Ата-ана жилкҽсендҽ утыру 

ягын карыйлар. Лҽкин шунысы хак- бер генҽ бала да бозык сыйфатлар белҽн 

тумый. Ҽмма баланың шҽхес булып формалашуы, иң беренче чиратта, тҽрбиягҽ 

бҽйлҽнгҽн. Билгеле ки төп тҽрбиячелҽр- ата- ана һҽм, ҽйткҽнебезчҽ һҽркем үз 

баласын- күз нурын иң яхшы, иң тҽрбияле итеп күз алдына китерҽ. Мҽсҽлҽн: 

берҽүлҽр балаларының фҽн дөньясына керүлҽрен телилҽр, икенчелҽргҽ тиз генҽ 

байлык туплау ошый һ. б. Шулай да, без һҽммҽбез дҽ җҽмгыять ҽгъзалары, 

димҽк шҽхеснең үз- үзен тотышы җҽмгыятьнең, ҽхлак нормаларына тҽңгҽл 

килергҽ тиеш.  

Балалар да дөньяны үзлҽренчҽ үзлҽштерҽлҽр, шуңа күрҽ «Аталар һҽм 

балалар» проблемасы, дөньяның нҽкъ үзе кебек, мҽңгелек. 

Гаилҽнең тҽрбия алымнарын, берничҽ төркемгҽ бүлеп карарга мөмкин.  

1. Ата- ана үрнәге. Халыкта: «Анасына карап кызын коч, атасына карап- 

улын сөй»,- дигҽн ҽйтем бар. Моның мҽгънҽсе тирҽн: Кеше гаилҽдҽ нинди 

тҽрбия алса, тормышта да шулай булачак, бераз үзгҽрергҽ дҽ мөмкин. Һҽркем 

үзен тикшереп караса, балалык, яшьлек елларын искҽ төшерсҽ, халыкның бу 

образлы ҽйтеме белҽн килешми калмас. 

2.Читләтеп йогынты ясау тактикасы. Балалар бигрҽк тҽ яшүсмерлҽр 

өлкҽннҽрнең «акыл сатуларын»- өйрҽтүлҽрен яратмыйлар. Яшүсмер: «Мин 

хҽзер зур инде, ҽ кимсетеп, туктаусыз вҽгазь укыйлар. Кирҽк булса, мин үзем 

сезгҽ киңҽш бирергҽ ҽзер»,- дип уйлый. Бу очракта читлҽтеп тҽэсир итү юлын 

сайларга була. 



3. Инандыру алымы да зур ҽһҽмияткҽ ия. Ул, гадҽттҽ, башка алымнарның 

теоретик нигезе буларак кулланыла. Монда сүз баланы теге яки бу нҽрсҽгҽ 

ышандыру турында бара. Моның өчен матур ҽдҽбиятны, вакытлы матбугат 

язмаларын, кинофильмнарны, радио- телевидение тапшыруларын 

файдаланырга мөмкин.  

4. Балага ышаныч күрсәтүнең дҽ уңай нҽтиҗҽ бирүен онытмаска кирҽк. 

Тормышта еш очрый торган вак- төяк: ҽнисе кушуы буенча, бала кибеттҽн ипи, 

ашамлыклар алып кайта. Ата- ана аласы ҽйберлҽрнең хакын якынча белергҽ 

тиеш, лҽкин ул калган акчаны биргҽндҽ, санамаска кирҽк. Ҽмма акча бирү дҽ 

ышаныч күрсҽтүнең башы гына. Тора-бара ышанып эш тапшырулар башлана... 

5. «Бик нык ачуланып алу»- белҽн каршылыкны хҽл итү тактикасы еш 

кулланылмаса да, ул алыштыргысыз алым булып тора. Мисал: гаилҽдҽ бала 

тыңлаусыз, эгоист булып үсеп килҽ. Ҽтисен дҽ тыңламый, ҽнисен дҽ.  Кыскасы, 

ҽтисе белҽн ҽнисе беркөнне балаларына бик нык ачуланып алалар һҽм болай 

дилҽр: «Түзҽр хҽлебез калмады, синең өйдҽ үзеңне ничек тотуыңны бөтен 

кешегҽ дҽ сөйлҽячҽкбез». Балалар бу сүзлҽргҽ башта көлеп кенҽ карыйлар, 

ҽйтерлҽр дҽ тынарлар дип уйлыйлар. Ҽмма эшнең чынга китҽсен шҽйлҽгҽч, 

гафу үтенергҽ мҽҗбүр булалар. 

Кайбер гаилҽлҽрнең үз тҽрбия алымнары булырга мөмкин. Гадҽттҽ «тал 

чыбыгы ашап үсүчелҽр» кансыз, куркак, икейөзле булып формалашалар, ата-

ананы хөрмҽт итмилэр. 

 

 

 

 

 


