
                                        Балага хезмәт тәрбиясе бирү. 

        Хезмәткә ӛйрәнеп үскән балалар гадәттә яхшы укыйлар.“Үзем дә рәхәт 

күрми үстем, баламны да яшьтән эшләтмим әле”,- дигән ата-ана ялгыша. Баланы 

2-3 яшьтән үк хезмәт сӛяргә ӛйрәтә башлау файдалы.Сүз балага кӛче җитәрлек 

эшләр кушу турында бара, билгеле. Күп семьяларда ата-аналар һәр иртә һәм кич  

саен балаларын үз урын-җирен җәеп ятарга, җыеп куярга; идән себерергә, җиләк-

җимеш һәм яшелчә бакчасында кулыннан килгәнчә эшләргә, табын әзерләргә 

һәм җыярга, табак-савыт юарга, үзенең уенчыкларын җыйнап тотарга, 

китапларын, карандашларын һәм башка әйберләрен билгеле бер урынга куярга 

ӛйрәтәләр. 

     Яхшы башкарылган эш ӛчен мактарга, җылы сүз әйтергә дә онытмыйлар. 

Андый ата-аналарның бу эшләрен хупламый мӛмкин түгел. Ләкин шуны 

онытмаска кирәк: бала тиз аручан була, шунлыктан, ул рәттән 25-30 минут 

чамасы эшләсен дә, ял итеп, уйнап алсын. Эш тӛрләндереп торылса, бала тиз 

ялыкмый, шулай ук кӛче җитмәслек авыр нәрсәләр күтәрергә юл куярга ярамый. 

     Әйтелгәнчә, тормыш шуны раслый: эшкә ӛйрәнеп үскән бала мәктәптә яхшы 

укый. Чӛнки аңарда ихтыяр кӛче, дисциплина, мӛстәкыйльлек тәрбияләнә. 

      Балага хезмәт тәрбиясе биргәндә хезмәтнең дӛнья кӛтәргә ӛйрәтүче иң яхшы 

укытучы һәм тәрбияче, аның яшәү һәм байлык чыганагы булуы истә тотыла. 

Хезмәттән башка кешегә яшәү ӛчен кирәкле бер генә нәрсә дә үзеннән-үзе 

барлыкка килми. Хәтта агачында пешеп утырган алманы ӛзеп авызга кабу, 

кибеттән пешкән ипине алып кайту ӛчен дә күпмедер хезмәт салына. Ә алма 

бакчада пешеп утырсын, ипи кибет киштәләрендә тулып торсын ӛчен күпме 

хезмәт киткән? 

      Габдулла Тукай моны бик тирән аңлаган һәм “Эшкә ӛндәү” шигырендә эшне, 

хезмәтне “иң мӛкатдәс нәрсә” дип атаган: 

    “И сабыйлар! Эшләгез сез, иң мӛкатдәс нәрсә - эш, 

      Эш агачы һәрвакытта бик юмарт китерер җимеш.” 

    Гаиләдә бала тәрбияләүнең нигезенә нәкъ менә эшнең “иң мӛкатдәс нәрсә” 

булуы салынырга тиеш. 

     Укытучылар да, шулай ук ата-аналар да балалар ӛй эшләрен үтәргә оныта дип 

зарланабыз. Моның сәбәбен мәктәпкә әзерләү чорында балаларда тапшырылган 

эш ӛчен җаваплылык хисе тәрбияләүдән эзләргә  туры килә. 

      Тапшырылган эш ӛчен баланың үзен җаваплы санавына ничек ирешергә? 

Бу иң кыен мәсьәлә. Бала үстергән  һәр ата-ана моны яхшы белә. Син аңа: 

 -Ӛйгә кергәндә ишегеңне шапылдатып япма ,- дип, йӛз дә беренче тапкыр 

әйтәсең. Ә бала уйлап та карамый. Ул ишекне япканда бӛтен ӛй селкенә. 

    Күрәсең, бала аңласын, һәр эшне кирәгенчә эшләсен ӛчен йӛз генә түгел, мең 

тапкыр кабатларга кирәктер: ачуланмыйча, кычкырмыйча ( кычкыру кешенең 

кӛчсезлеген күрсәтә), мыгырданмыйча; берсендә шаярган тон белән, 

икенчесендә таләпчән итеп, ӛченчесендә башкачарак итеп әйтелә. Ата- ана 

булуның гүзәл сыйфатларыннан берсе – түземлелеккә ия булу. Әгәр  баланы 

тормышка ӛйрәткәндә, аңа тормыш тәҗрибәсе биргәндә түземле булмасаң, “Биш 

тапкыр әйттем бит инде ! – дип кычкыра башласаң, бетте. Бӛтен эшне бозып 

куюың бар. 



     Ә тормыш тәҗрибәсенә бала күп тапкырлар кабатлау нәтиҗәсендә генә 

ӛйрәнә. Кабатлау – педагогиканың тӛп таләпләреннән берсе. Ләкин монда да 

саклык  кирәк. Чӛнки укытучы дәрестә материалны бер генә тапкыр аңлата, бер 

үк нәрсәне ӛч тапкыр аңлатырга аның вакыты юк. Йомышны бер кушуда үтәргә 

гадәтләнмәгән баланың мәктәпкә баргач, укытучы сӛйләвен игътибар белән 

тыңламавы, дәресне аңламый калуы ихтимал. 

       Балада җаваплылык тәрбияләүнең нигезендә ике нәрсә бар: аның беренчесе - 

балага йомыш кушу, яшьтән үк аңа кӛче җитәрлек эшләр йӛкләү, икенчесе – 

аларның үтәлешен тикшерү. 

 

 

      

         

 

 


