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ҮҪЕП КИЛГӘН БЫУЫНДЫ ТӘРБИӘЛӘҮҘӘ ТУҒАН 
ТЕЛДЕҢ, ХАЛЫҠ ПЕДАГОГИКАҺЫНЫҢ, ЭТНИК

ТРАДИЦИЯЛАР 
ҺӘМ ХАЛЫҠ ЙОЛАЛАРЫНЫҢ РОЛЕ

Киске телеүҙәк тапшырыуында бик етди һөйләшеү бара. 
Уҡытыусы менән уҡыусы араһына ҡыҫылыу кәрәкме тигән 
сетерекле һорауҙы тауышҡа ҡуйғандар. Сығыш яһаусыларҙан 
бер психолог түбәндәге фекерҙе әйтте: “Беҙ балаларға белем 
биреү, белемле кешеләр булһындар, тибеҙ.Белеме барҙың 
ҡәҙере бар, тип мәҡәлде лә телгә алабыҙ. Ә һуңғы ваҡытта 
мәктәп тәрбиә менән шөғөлләнәме?”

Бөгөн балаларҙы һәр яҡлап камил үҫтереү өсөн 
ҡалыплашҡан алымдар ғына һөҙөмтә бирмәй. Баланы шәхес 
булараҡ үҫтереүҙә халыҡ аҡылына һәм тәжрибәһенә 
таянылған, тормош һабаҡтарына, халыҡ ижадына, халыҡ 
педагогикаһына нигеҙләнгән саралар мөһим роль уйнай. 
Уҡытыусы төплө белем биреүҙән тыш, халҡыбыҙҙың боронғо 
ғөрөф-ғәҙәттәрен тергеҙеү, быуаттар дауамында тупланған 
рухи, матди байлығыбыҙҙы заманға яраҡлаштырып 
ҡулланып, рухи яҡтан һау-сәләмәт, илһөйәр балалар 
тәрбиәләү буйынса ла эш алып барырға бурыслы. Әхлаҡлы, 
белемле, үҙ халҡының үткәне һәм хәҙергеһе менән 
ҡыҙыҡһынған, уның ғөрөф-ғәҙәттәрен ихтирам иткән шәхес 
тәрбиәләүҙә дәрестән тыш сараларҙы ҡулланыу мотлаҡ.

«Бала саҡта алынған тәрбиәне бөтә донъя халҡы 
үҙгәртә алмаҫ»,- тигән Р. Фәхретдин. һәр милләттең иң изге 
мәңгелек хыялы -  һәр яҡтан камил шәхес тәрбиәләү. Баланы 
тәрбиәләү әсәйҙән башлана. “Әсә һөтө менән инмәгән тана 
һөтө менән инмәй», ти халыҡ мәҡәле. Туған телендә бишек 
йырҙарын йырлап үҫтерелгән баланың күңеленә, һәр 
күҙәнәгенә милли моң, милли кей һеңдерелә. һәм, һис 
шикһеҙ, ул баланың теле лә туған телендә “Әсәй!” тип 
асыласаҡ. Башҡорт халҡының үҫеп килеүсе быуынды 
тәрбиәләү маҡсаты һәм уға ҙур өмөттәр бағлауы бишек 
йырҙарында асыҡ сағыла:

Әлли итер был бала,
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Бәлли итер был бала,
Атаһына, әсәһенә,
Тыуып үҫкән илкәйенә 
Хеҙмәт итер был бала.
Ҡаршы килгән дошмандарҙы 
Уңлы-Һуллы һелтәр ул.
Бала мәктәпкә килгәнсе балалар баҡсаһында, йәиһә 

ғаиләлә тәрбиәләнә. Борондан халҡымда бер матур 
традиция йәшәп килә. Ул -  киске сәй. Эш көнөнән һуң бөтә 
ғаилә бергә йыйылып, кем нимәләр эшләгән, ниндәй 
яңылыҡтар бар, нимәгә өлгөрә алмаған һәм башҡа темаларға 
һөйләшәләр. Ололар кәңәштәрен бирә, оҙон тормош юлы 
үткән ғаилә ағзалары тормош тәжрибәһе менән бүлешә. 
Өлкәндәр үҙенең телмәрендә мәҡәлдәр, әйтемдәр 
ҡулланырға ғәҙәт иткән. Бындай мөхиттә үҫкән балалар 
бәхетле. Сөнки һәр кис һайын баһалап бөткөһөҙ тормош 
һабаҡтары ала улар. Туған телде ишетеп, үҙ телмәрен 
байытып ҡына ҡалмай, рухлы булып үҫә. Ата-бабаларын, 
йәғни, тамырҙарын да белә ул. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, хәҙер күп 
ғаиләләрҙә олатай-өләсәйҙәр бергә йәшәмәй. Балалар 
ололар тәрбиә мәктәбенән мәхрүмдәр. Үткәнен белмәгәндең 
киләсәге юҡ. Тәү сиратта балалар үҙҙәренең тамырҙарын 
белергә тейеш. Ҡамғаҡ тигән үлән тамыры булмағас, ҡайһы 
яҡҡа ел өрә, шул яҡҡа тәгәрәп тик йөрөй. Ҡамғаҡ кеүек кеше 
торған еренең матурлығын һаҡлау, үҫеп килеүсе быуынға 
нимәлер ҡалдырыу тураһында уйламай. Ә ата-бабаларын 
белгән бала, улар был яҡҡа ҡасан, ни сәбәпле күсеп килгәнен 
белә һәм тыуған ерен һаҡлай, ҡәҙерләй, ярата. Тимәк, 
үткәнде, тамырҙарыңды белеү бик мөһим.

Быуындан быуынға тапшырылып килгән һәм байытылған 
тәрбиә эшендә ҡулланылған һөҙөмтәле алымдар, ғөрөф- 
ғәҙәттәр, йолалар, халыҡтың ауыҙ-тел ижады халыҡ 
педагогикаһын тәшкил итә. һәр кемгә мәғлүм -  халык 
педагогикаһының нигеҙендә халыҡтың үҙенә генә хас булған 
милли психологик үҙенсәлектәре, тәрбиә алымдары, ғөрөф- 
ғәҙәттәре, йолалары, тормош көнкүрешен ойоштороу, үҙ- 
үҙеңде тотоу рәүеше, әхлаҡ нормалары, милли һыҙаттары 
ята.
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Межгорье ҡалаһы Бөтә донъя башҡорттары Ҡоролтайы 
ағзаһы Әмир Әүбәкиров үҙенең сығышында ошондай бер 
хәлде һөйләгәйне: ’’Баламды ҡурайҙа уйнарға өйрәтегеҙ әле 
зинһар, тип күп ата-әсәләр мөрәжәғәт итәләр. Ә ҡурай уйнар 
өсөн башҡорт булырға, башҡорт булып тыуырға кәрәк”. 
Ысынлап та, ҡурай -  ул ябай ғына музыка ҡоралы түгел. 
Ҡурай тураһында легенданың күп варианттарынан 
күренеүенсә, ҡурай ярҙамында уйнаусы тарих һөйләй, үҙенең 
һәм тыуған халҡының башынан үткәнен аңлата [Сөләймәнов, 
1995, 106-сы б.].

Башҡорт халыҡ ижадының бөтә жанрҙарында халыҡ 
педагогикаһы ярылып ята. Мәҫәлән, “Бәпәйгә исем ҡушыу”, 
“Ҡарға бутҡаһы”, “Кәкүк сәйе” кеүек йола байрамдарын алып 
ҡарайыҡ. Милли кейем, башҡорт халыҡ аш-һыуы, музыка 
ҡоралдары, һауыт-һаба, йыр-бейеү һәм башҡа элементтар 
бергә йыйылып бер бөтөн матурлыҡ, йылылыҡ, оло быуын 
менән балалар араһындағы бәйләнеште күреү мөмкинлеген 
бирә. Бындай байрамдар йырһыҙ-бейеүһеҙ, ҡобайырҙарһыҙ 
үтмәй. “Бер тигәс тә ни яман, бер тигәстә ни яҡшы”, тип аҡты 
ҡаранан айырырға өйрәтә түгелме һуң халҡым педагогикаһы? 
Әкиәттәр, легендалар, риүәйәттәр -  бөтәһе лә баланы һәр 
яҡтан камил шәхес итеп тәрбиәләргә ҙур мөмкинлектәр бирә. 
Халыҡ йолалары тураһында һөйләү, сәхнәләштереү 
балаларға оҡшай. Башҡа милләт балалары ла ҡыҙыҡһынып 
тыңлай. Был дәрестән һуң өйҙә улар үҙ халҡының йолалары 
тураһында һөйләшәләр мотлаҡ. Туған тел уҡытыусыһы 
“Йөрәктән сыҡҡан йөрәккә етә” тигән мәҡәлде иҫендә тотоп, 
халыҡ ижады өлгөләрен дәресендә ҡулланһа, һис шикһеҙ, 
үҫеп килеүсе быуында туған тел аша матур сифаттар 
тәрбиәләүгә ирешеп була. Ошонан башлана тамырҙарына 
иғтибар итеү, уларға ихтирам. Ата-әсәләрҙең ғаиләләрендә 
балалары менән туған телдә һөйләшмәүе генә ҡыйынлыҡ 
тыуҙыра. Яңы федераль дәүләт стандарттарына ярашлы, тип 
Башҡортостан тарихы һәм мәҙәниәте дәрестәре бөтөрөлдө. 
Бигерәк тә 5-6 синыфтарҙа Салауат Әхмәҙиә улы Ғәлиндың 
бай йөкмәткеле дәреслектәре менән милли аң, илһөйәрлек 
сифаттары тәрбиәләй торған дәресебеҙ мәктәптәрҙә бөгөн 
юҡ. Шуға күрә башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә 
Башҡортостан тарихы һәм мәҙәниәте менән таныштырам.
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Халыҡ ижады өлгөләрен түбәндәгесә ҡулланам. «Туған тел -  
кешене үҫтереү сараһы,» -  тигән К. Д. Ушинский. Ә туған тел 
-  атай менән әсәйҙең үҙ балаларына мәңгелек бүләге бит ул. 
Ошо изге ҡомартҡынан үҙ быуыныңды мәхрүм итеү - ҙур 
гонаһ. Әйҙәгеҙ, халыҡ аҡылына мөрәжәғәт итәйек. Халыҡ 
әйтһә, хаҡ әйтә, ти халыҡ мәҡәле. Ысынлап та, тел 
тураһындағы мәҡәл һәм әйтемдәрҙә ата-бабаларыбыҙҙың 
меңәр йылдар дауамында тупланған уй-фекерҙәре, бай 
тормош тәжрибәһе ярылып ята: “Теле барҙың юлы бар”, “Тел 
белгән -  илдәр белгән”, “Ете төрлө белем бел, ете илдең 
телен бел”, “Туған телен ҡәҙерләгән халыҡ ҡәҙерле булыр”. 
“Ете төрлө белем бел, ете илдең телен бел” - бына беҙҙең 
девиз булырлыҡ мәҡәл! Улар бихисап. һәр дәрескә мәҡәл- 
девиз һайларға мөмкин.

Әсә телендә тәрбиәләнгән бала ғына, үҙ халҡының 
әхлаҡ ҡанундарын ҡабул итеп, милләтенә, уның теленә һәм 
ғөрөф -  ғәҙәттәренә, йолаларына, моңона ысын мәғәнәһендә 
ихтирамлы була ала. Шуның өсөн тел төҙәткес, тиҙәйткес, 
һанашмаҡ, йомаҡтар, мәҡәлдәр, әкиәттәр, ғөмүмән, халыҡ 
ижады өлгөләрен ҡулланыу һәр саҡ отошло. Дәрес башында 
тел “көйләү” үткәрәм: ижектәрҙе таҡмаҡ көйөнә йырлайбыҙ 
(ҡыҫҡа көй). Йырлайбыҙ “Хәтирә”, “Суҡ муйыл”, “Бөрлөгәнем” 
йәки “Әпипә” көйҙәренә.

Мәҡәлдәрҙә халҡыбыҙҙың үткән бай тарихы сағыла. 
Мәҡәлдәр менән төрлө күнегеүҙәр, ярыштар ойоштороу 
балаларҙың танып белеүендә, зирәклек сифаттарын 
үҫтереүгә ярҙам итә, һәм улар шәп тәрбиәүи әһәмиәткә эйә. 
Мәҡәлдәрҙе күп белеү хәтерҙе нығыта. Әкиәт -  халыҡ 
ижадының иң боронғо жанрҙарының береһе. Шуға ла 
донъяла әкиәтһеҙ халыҡ юҡ, әкиәт ишетмәй үҫкән кеше лә 
юҡ. Ололар ҙа, кеселәр ҙә әкиәт тыңларға ярата. Күп кенә 
күренекле әҙиптәребеҙгә лә бала саҡта әкиәт тыңлауҙары 
уларҙың ижади һәләттәрен асырға ярҙам иткән. Әкиәттән 
берәй һүҙҙе төп һүҙ итеп алам, кроссворд сисеп, дәрестең 
темаһын билдәләйбеҙ. Тимәк, дәрестең башында ла, 
аҙағында йомғаҡ яһаған ваҡытта ла, бигерәк тә, төп теманың 
терәк һүҙҙәрен әкиәт тексынан табыу, улар менән күнекмәләр 
үткәреү һүҙлек байлығын иҫ киткес шәп байытырға 
мөмкинлек бирә.
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Дәреслектәр, уҡыу пландары ниндәй генә булмаһын, 
ғаиләлә туған телдә аралашыуға бер кем дә бер нисек тә 
ҡамасаулай алмай.

Халыҡ педагогикаһының камил шәхес тәрбиәләүҙәге 
ролен Мәрйәм Бураҡаева үҙенең хеҙмәттәрендә, 
сығыштарында яҡшы аңлата [Бураҡаева, 2005, 4-се б.]

Туған телен аңлаған бала башҡорт яҙыусы һәм 
шағирҙарҙың рухи ҡомартҡылары менән таныша ала. һәр 
башҡорт яҙыусыһының әҫәрендә тәрбиәүи моменттар, 
педагогик ҡараштар ярылып ята. М. Кәримдең “Беҙҙең өйҙөң 
йәме” әҫәре (2003), 3. Биишеваның “Мөхәббәт һәм нәфрәт” 
(1965), “һәнәрсе менән Өйрәнсек” (1965) хикәйәттәре кеше, 
уның тормоштағы урыны, тәртибе, әхлаҡ йөҙө тураһында 
тәрән философик уйланыуҙарға нигеҙләнгән. һин ысын 
кешеме, әллә тик үҙең өсөн генә ҡалтырап йәшәүсе ҡурҡаҡ 
йән, меҫкенме? Яҙыусының тормош, ғүмер, йәшәү хаҡында 
уйланыуын, үҙ эстетик ҡараштарын поляр сиккә ҡуйылған, 
ҡабартылған образ-символдар аша материаллаштырыуы 
осраҡлы күренеш түгел. Сөнки хәҙерге ҡатмарлы осорҙа, яңы 
йәмғиәт төҙөү осоронда һәр бер шәхестең әхлаҡи 
сифаттарын һүрәтләү мөһим, шуның өсөн кешене тәрбиәләү 
[Сыңғыҙов, 2018, 14-се б.].

Республика Башлығы күрһәтмәһе буйынса телде 
өйрәнеү балалар баҡсаһынан башланды быйыл. Йәш ата - 
әсәләр менән бәйләнеш булдырып, уртаҡ маҡсаттар ҡуйып, 
матур итеп эшләргә генә кәрәк. Башҡорт телен өйрәнеү 
түңәрәктәрендә башҡа милләт балаларын да күреү ҙур 
ҡыуаныс. Өҫтәүенә, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы 
республикала 2021 йылды Башҡорт тарихы йылы тип иғлан 
итеү башланғысы менән сығыш яһаны. Тимәк, алдан 
уйланылған план буйынса йөкмәткеле саралар үткәреп, һәр 
яҡтан камил шәхес итеп балаларыбыҙҙы тәрбиәләп, улар 
илһөйәр һәм телһөйәр кешеләр булырҙар, тигән яҡты өмөт 
менән йәшәйбеҙ. “Телеүҙәк”тә күтәрелгән һорауға яуап был. 
Эйе, туған тел, халыҡ педагогикаһы ҡеүәте менән балаларҙы 
тәрбиәләйбеҙ. Мәҡәләмде Р.Бикбаев һүҙҙәре менән 
тамамлайым: “Теле бөткәндең бит көнө бөтә, иле бөтә теле 
бөткәндең”. Ҡала башҡорттары ла быны аңлай.
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