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Ел саен балалар бакчасына яңа балалар килә. Аларны берләштерүдә, зурлар
белән аралашуга өйрәтүдә, сөйләм телен үстерүдә, җәмгыятьтә үзен- үзе тота
белеп, актив hәм сәләтле кеше булып үсүендә сәхнәләштерү эшчәнлегенең
әhәмияте бик зур. Баланың бөтен тормышы уен. Уенда бала тирә- юнь турында,
җәмгыятьнең законнары, кешеләрнең үзара аралашу матурлыгы турында
мәгълүмат алып кына калмый, ә бу дөньяда яшәргә, үзенең мөгамәләләрен төзергә
өйрәнә. Ә бу баланың игътибарлы, яхшы хәтерле, дөрес, матур, әйбәт сөйләшә
белүен таләп итә. Сәхнәләштерү уеннарында катнашып, балалар образлар, төсләр,
авазлар аша тирә- юнь белән танышалар, ә сораулар балаларны уйларга,
анализларга, йомгаклау ясарга мәҗбүр итә.

Сәхнәләштерү эшчәнлеген алып барганда, hәр бала үзенең кичерешләрен,
тойгыларын, теләкләрен, карашларын гадәти сөйләшкәндә генә түгел, ә чит
тыңлаучылар алдында күрсәтә алырлык шартлар тудырырга hәм яшьтән үк
өйрәтергә кирәк. Еш кына без киң белемле, сәнгатьле сөйләшә белүчеләрне
оялчан икәнен, чит кешеләр алдында югалып калуларын күзәтәбез.
Бу проблемалар булмасын өчен, кую бик зур булышлык күрсәтә.

Сәхнәләштерелгән
уеннар
балаларны
Спектакльләрдә катнашып, балалар тирә-юнь белән,
танышалар, ә уйланылып куелган сораулар балаларны
нәтиҗәләр ясарга өйрәтә. Сәнгатьле итеп сөйләргә
сизелмичә баланың сүз байлыгы арта, бала чиста, дөрес,
өйрәнә. Сүзлек формалаша- яңа сүзләр белән баетыла.

шатландыралар.
төсләр, авазлар белән
анализларга, уйланырга,
өйрәнү
барышында,
аңлаешлы итеп сөйләргә

Балаларның сәхнәләштерү эшчәнлеге иртәнге, кичке сәгатьләрдә, дәреснең бер
өлеше булып, шулай ук аерым планлаштырылган дәрес булып та кертелергә
мөмкин.
Сәхнәләштерү эшчәнлеге
 курчак театры карау hәм алар буенча әңгәмә оештыру;
 уен- драматизацияләр;




сәнгатьле итеп сөйләү күнегүләре;
 этика буенча аерым күнегүләрне үз эченә ала.
Ә менә тәрбияче үзе сәнгатьле итеп сөйләү генә түгел, күрә, ишетә белергә,
актерлык, режиссерлык осталыгына да әзер булырга тиеш. Тик ул үзенең актерлык
осталыгы белән оялчан баланың уйнау теләген бетереп, караучыга әйләндерергә
тиеш түгел. Балалар ялгышудан куркырга, гел караучы гына яки гел катнашучы
гына булырга тиеш түгел.
Рольләргә бүлгәндә төрле алымнар кулланыла:
 баланың теләге буенча роль сайлау;
 төп рольләргә оялчан балаларны билгеләү;
 карточкалар буенча рольләргә бүлү;
 парлап уйнау.
Монда ике проблема килеп чыгарга мөмкин:
 hәр балага рольләр житмәсә нишләргә;
 тискәре рольләрне кем уйнар
Беренче проблеманы балаларны төркемнәргә бүлеп чишеп була. Ә
икенчесен аңлатырга: әкияттә, сәхнәдә барысы да артистлар. Ә артист уңай рольне
дә, тискәре рольне дә уйный белергә тиеш. Тискәре рольне уйнау күпкә
катлаулырак та, hәр бала тискәре рольне дә, уңай рольне дә уйный белергә тиеш.

Сәхнәләштерү ѳчен сабыйләр хәленнән килерлек һәм аларга ошаган әкиятләрне
сайлап алабыз. Мәсәлән: «Шалкан», «Теремкәй», «Йомры икмәк» һ.б. Балалар
спектакльләрдә бик теләп катнаша, үз рольләрен оста итеп башкарырга тырыша,
тѳрле бәйрәмнәр вакытында әти-әниләр, әби-бабайлар алдында чыгыш ясарга
ярата.

Бармак уеннары баланың акыл, фикер эшчәнлеген үстерүдә, дөньяны танып
белергә өйрәтүдә бәя биреп бетергесез тәрбия чыганагы, чөнки әлеге уеннар аша
бала әхлакый – этик кагыйдәләр белән дә таныша башлый. Бармак уеннары –
өлкәннәр белән балаларның үзенчәлекле аралашу, күңел күтәрү, кәефен яхшырту,
көлдерү чарасы булып тора. Ул баланың бармак хәрәкәтләре үсешенә дә ярдәм
итә. Балаларның психикасын өйрәнүче галимнәр “бармак хәрәкәтләре үсеше
нормада була” дип саныйлар. Димәк, бармакларның сөйләм үсешенә дә тәэсире
зур. Бармаклар белән төрле күнегүләр ясау, аларны төрлечә хәрәкәтләндерү –
баланың сөйләмен үстерүдә уңай шарт булып тора. Моңа кул чукларының һәр
өлешен бик яхшылап массажлауга керә. Безнең халыкта бармак уеннары да бик
күп бит. “Атка печән кем сала?”, “Качкан бармакны тап!”, “Тычкан-төлке
чабышы”. Аларның кайберләрен уйнаганда без җырлар җырлыйбыз, такмактакмазалар әйтәбез. Сүзләрне әйткәндә, бармакларны бер-бер артлы бөгеп
барабыз. Әгәр балалар өчен күнегүләрне башкару кыен икән, өлкәннәр, бармаклар
тиешсез вакытта бөгелмәсен өчен, аларны тотып тора.
Бу бармак- әти,
Бу бармак- әни,
Бу бармак- бабай,
Бу бармак- әби,
Бу бармак- малай,
Яшәве бергә шулай- Бик күңелле , бик кызык,
Кабатлыйк кызып-кызып:
Бу бармак- әти,
Бу бармак- әни,
Бу бармак- бабай,

Бу бармак- әби,
Бу бармак- кыз.
Күпме шатлык, күпме наз!
Борчулар булсын бик аз!
Бик бәхетле гаилә:
Әти, әни, бабай, әби,
Малай, кыз да биредә,
Яшик гел бергә-бергә,
Булып тату гаилә,
Кушылыгыз Сез безгә! (Яңадан бармак уены кабатлана).
Балаларның бармакларын ныгыту өчен “Бармак театры” оештыру бик файдалы.
Тик шуны истә тотарга кирәк: бармак уеннары биш минуттан озаграк булмасын,
бу аның сөйләм функциясен стимуллаштыру өчен бик җиткән.
Бармакларның хәрәкәтчәнлеген үстерү буенча эшне даими рәвештә алып
барырга кирәк, чөнки шул вакытта гына ул файдалы була. Күнегүләр балаларны
ардырмаска һәм күтәренке кәеф белән эшләнергә тиеш. Галимнәр әйтүенчә,
бармакларның вак мускулатурасының хәрәкәтчәнлеген үстерү буенча системалы
эшләү сөйләм телен үстереп калмый, ә баш миенең эшчәнлеген дә үстерә һәм
балаларның хәтере, игътибарлылыгы, ишетү, күрү сәләте дә яхшыра.

