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                                                                                    Тҽүге дҽрес биргҽн кҿнем 

                                                                                     Калды да бик еракта 

                                                                                     Язмышым шушыдыр диеп 

                                                                                     Уйланганмы ул чакта?... 

                                                                                                         Ф.Гыйльманова. 

                                                         “Башта ярат, аннары  укыт”. Сухомлинский. 

Хезмҽтем минем – мҽңге картаймас шатлыгым чыганагы. Ҽйе, бу чынлап та 

шулай, чҿнки мин укытучы. Укытучы... Кем соң мин? Балаларга аң-белем 

бирүчеме, ҽллҽ тҽрбиячеме? Укытучы, беренче чиратта, ул – бала күңеленҽ 

яхшылык, рҽхимлелек, сафлык орлыкларын салучы, дип уйлыйм.  

Ҽлбҽттҽ, замана күзлегеннҽн чыгып караганда һҿнҽрем җиңел түгел, лҽкин үз 

эшеңне яратып башкарсаң, һҽр иртҽдҽ ашкынып мҽктҽпкҽ килсҽң, 

балаларның зур ышаныч белҽн сиңа тҿбҽлгҽн карашларын күрсҽң, барлык 

арулар югала, һҽм хезмҽтеңнҽн канҽгатьлҽнү тойгысы, шатлык хислҽре 

чолгап ала. 

Мин үз гомеремне балаларны укытырга багышлаган кешелҽрнең берсе. Бу 

һҿнҽрне сайлавыма нҽрсҽ этҽргеч булгандыр, хҽзер инде хҽтерлҽмим дҽ. Мин 

бҽлҽкҽй чактан ук укытучы булырга хыяллана идем. Ул хыялым балаларны 

артык яратуым, аларга белем бирҽсе килүдҽн чынга ашты. Читтҽн торып 

Алабуга педагогия институтын  тҽмамлау минем ҿчен зур бҽхет иде. Безнең 

нҽселдҽ укытучылар юк, лҽкин алган белемем, дҿньяга карашым буенча да 

мин үз һҿнҽремне дҿрес сайлаганмын дип уйлыйм. Гомерем буе тҽртипле 

коллективта эшлим, укучылар һҽм авыл халкы алдында да йҿзем ак. 

Бүгенге кҿндҽ мин Югары Мактама  тҿп белем бирү мҽктҽбендҽ татар теле 

һҽм ҽдҽбияты дҽреслҽре укытам. Укучыларымны бик яратам, алар да мине 

хҿрмҽт итҽлҽр. Без алар белҽн тҿрле бҽйрҽмнҽр, кичҽлҽр үткҽрҽбез, бик күп 

бҽйгелҽрдҽ катнашабыз. Ата-аналар да безнең зур ярдҽмчелҽребез. Алар 

белҽн уртак тел табып эшлҽве үзе рҽхҽт. Үз эшемдҽ тҿп максат итеп, 

укучыларны һҽр яктан да шҽхес итеп тҽрбиялҽүне, аларны чын кешелҽр итеп 

үстерүне, кешелҽр арасында үз урынын табарга ҿйрҽтүне куям. 

Мин укучыларым ҿчен укытучы апа түгел, мин – киңҽшче, ярдҽмче. Минем 

бурычым - ата-аналар белҽн берлектҽ һҽр баланы бҽхетле итү. Бҽхет 

күпкырлы. Ул кешенең үз сҽлҽтен ача белүендҽ дҽ, хезмҽтне яратып 

башкаруында да, дҿньяның матурлыгы белҽн хозурлануында да, баланы чын 

кеше итеп тҽрбиялҽүдҽ дҽ чагылыш таба. Укытучының тҿп эше, минемчҽ, 

шул бҽхетне һҽр балага тигез итеп бүлҽ белүдер. Бүгенге кҿн талҽплҽре 

катгый: бала мҿстҽкыйль фикер дҽ йҿртҽ белсен, аны ачык итеп дҽлиллҽсен, 

эшен дҽ дҿрес оештырсын, лидерлык сыйфатлары да анда чагылыш тапсын.        



Минем уйлавымча, укытучы  укучысының якын дусты булырга тиеш, аның 

белҽн бергҽ шатлансын ул, бергҽ кайгырсын, бҽхҽслҽшсен, бергҽлҽп стена 

газетасын да чыгарсын, бҽлеш рецепты белҽн дҽ бүлешсен.  

      Замана үзгҽреп тора.  Балалар һҽр яңалыкны отып бара. Укучылардан 

артка калмас ҿчен, компьютер дигҽн фҽн-техника казанышын да иярлҽргҽ 

туры килде. Берни эшлҽр хҽлең юк. Миңа татар теле нҽрсҽгҽ дип утырган 

үзебезнең үк татар баласын  кызыксындырыр ҿчен, проектлар тҿзеп, тҿрле 

презентациялҽр ҽзерлҽп,  җанлы да, заманча да дҽреслҽр үткҽрергҽ тырышам. 

Презентация ясый белҽ торган укучыларым да бар, бергҽ-бергҽ эшлҽгҽндҽ, 

компьютер ҿлкҽсендҽ тҿрле яңалыклар белҽн дҽ алышабыз. Интернет аша 

күп мҽгълүмат алырга ҿйрҽнгҽн заманча балаларда матур ҽдҽбият белҽн 

кызыксынуны тудыру минем тҿп максатларымның берсе булырга тиеш дип 

саныйм. Шагыйрь юкка гына “Китап укып елый белгҽннҽрнең, күңелендҽ 

булмый карасы” димҽгҽндер. 

 Интернетка килгҽндҽ, мин  ҽлеге мҽгълүмат чарасын суга батучының 

коткару чарасы – салам бҿртеге белҽн чагыштырам. Үзем күбрҽк китап – 

журнал яздыру, калҽм, дҽфтҽр тотып, китапханҽлҽрдҽ эшлҽү, эзлҽнү ягында... 

Укучыларымның күбесенең ҿендҽ компьютер, шуңа күрҽ бу эшчҽнлек 

ярыйсы ук дҽрҽҗҽдҽ куелган. Ҿстҽвенҽ, эзлҽгҽн авторның башка ҽсҽрлҽрен дҽ 

табып килҽлҽр. Ҽ бу информация укытучының кулына элҽктеме, ул аны 

барыбер укучының файдасына кулланачак. Ҿстҽмҽ билге - ҿстҽмҽ шатлык 

һҽм укучының сиңа булган уңай мҿнҽсҽбҽте (менҽ сиңа шҽхескҽ 

юнҽлдерелгҽн технология!). һҽр бала – шҽхес (ҽле нинди генҽ!). Шуңа күрҽ 

дҽреслҽремне ҽлеге технологиягҽ нигезлҽнеп тҿзим дҽ. Укучының 

мҿмкинлеклҽреннҽн чыгып, индивидуаль карточкалар бенча эш эшлҽтү; 

сҽлҽтлелҽргҽ үтелгҽн тема буенча  чыгыш (1-1,5 минутлык чыгыш) ясау; ҽсҽр 

буенча ассоциация уенын үткҽргҽннҽн соң, шуңа нигезлҽнеп, укучы 

тарафыннан дҽрескҽ йомгак ясау; кабатлау дҽресендҽ эксперт комиссиясен 

эшлҽтү балаларда күңел күтҽренкелеге, үз – үзенҽ ышаныч тудыра. Димҽк, 

укучы дҽрестҽ алган белеменең нҽтиҗҽсен күрҽ, файдалана, бҽяли белҽ икҽн 

– бу аның ҿчен дҽ, минем ҿчен дҽ зур куаныч. Ҽлеге моментлар проблемалы 

укыту алымын кулланганда да күзҽтелҽ. Укытучы куйган сораулар аша дҽрес 

темасын ачу, аның эчтҽлегенҽ тҿшенү начар укучыда да ҿмет чаткыларын 

уята. Сҽлҽтле балалар ҽз түгел. Һҽр укучы - мҽктҽп галҽмендҽ ачылмаган 

йолдызчык, лҽкин без – укытучы исемен йҿртүчелҽр ,аларны вакытында 

күрмҽсҽк, бу йолдызлар да сүнҽчҽк.  

Үз эшеңне яратып башкару ничек кенҽ авыр булмасын, ул үзе зур бҽхет бит. 

Бу тарафтан үземне бҽхетле кеше дип саныйм. Минутлар, сҽгатьлҽр, кҿннҽр, 

айлар күз ачып йомган арада борчулары, шатлыклары белҽн бик тиз үтеп 

китҽлҽр. Күңелдҽ шатлык, горурлык хислҽре дҽ уяна. Укучыларым зур 

тормышка аяк басарлар, туры юлдан китҽрлҽр дип ышанып калам. 

 Ҽ мин һаман да мҽктҽптҽ, берлҽрен үстереп озатсам, икенче нҽнилҽрен 

каршы алам. Кабат йокысыз тҿннҽр, борчу-шатлыклары белҽн тормыш үз 

агымын дҽвам иттерҽ. 

Иң зур бҽхет шушы түгелме?! 



 


