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Бала тәрбиесіндегі ата-ана міндеті
Бала өміріндегі көзін ашқаннан бастап, өмірлік серігі болып жол
көрсететін отбасы екені бәрімізге мәлім. Тек сол жүктің қаншалықты
маңызды және ауыр екенін бірі білсе , бірі түсіне бермейді. Сол себепті
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табалдырығында жалғасатынын ескере отырып, ата -аналарамен тығыз
байланыста боламыз. Демек отбасындағы тәрбменің бұрыс - дұрыстығы
баланың болашақ өміріндегі жолының ашылуына пайдасын тигізеді.Сол
себепті бала алдында жүрген жүрісі мен киген киімінен бастап, айтылған
сөзбен, көрсетілген тәрбие болашақ бүлдіршіннің психикасына үлкен әсер
беретінін ұмытпайық.
Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі – ішсем,
жесем, ұйықтасам деп тұрады. Біреуі білсем екен демекілік. Не көрсе соған
талпынып, “ол немене?”, “бұл немене?” деп, “ол неге үйтеді?”, “бұл неге
бүйтеді?” деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық
көрмейді. Мұның бәрі – білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен дегені.
(А.Құнанбаевтың жетінші қара сөзі)
Баланың алғашқы тәрбие алатын орны – отбасы. Отбасында баланың
мінез-құлқы, әдет дағдысы қалыптасады. Еліміздің ертеңгі ұлт тізгінін ұстар
жастарымыздың тәрбиесіне аса мән беру – біздің негізгі мақсатымыз.
Тәрбие – күрделі үдеріс. «Тәрбие отбасынан басталады» деп халық даналығы
бекер айтпаған. Саналы да, білімді болашағын қалыптастыру әрбір атаананың мерейлі міндеті, парасатты парызы. Еліміздің болашағының тізгінін
ұстар тұлғаның бойына білімнің нәрін, тәрбиенің иісін сіңіруміз қажет. Атабабамыздан қалған ұлттық тәрбиемізге дақ түсірмеу үшін барлық қажетті

жауапкершілікті ата-ана өзіне алғаны жөн, себебі бала ата-ананың өмірінің
жалғасы. «Балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан болсын»
деп өткен ғасырдың ұлы тұлғасы А.Байтұрсынұлы айтқандай, баланың
болашағына толғанар ел, ойланар отбасы қалыптасса елдің болашағы зор
болмақ.
Ата-аналардың оқу мен тәрбие үдерісіндегі ынтымақтастық пен
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Ұрпақ тәрбиесі ұлағатты болу үшін, отбасындағы ата-ана берген тәрбие
мектепте жалғасын тауып, кішкентай бүлдіршін сапалы азамат болып
қалыптасу үшін мектеп, мұғалім және тәрбиеші жауапты зор міндетті
атқарады. Ең бастысы – бала ата-ананың оның оқудағы жетістіктеріне
қызығушылығын сезінуі керек.
Кез келген бала үлгілі немесе үлгермейтін болсын, шапшаң немесе сылбыр
болсын,
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Естеріңізде ұстаңыз: баланы әлсіз деп бағаламай, оның жақсылық
жағын да көру керек. Жылы сөзді аямаңыз. Бір нәрсені орындағанда мақтап,
орындамағанда сынаңыз. Мақтағанда жеке түрде мақтап, сынағанда
елеусіздеу сынауға тырысыңыз. Олардың алдына орындалатын міндеттерді
қойыңыз. Бұйырудың орнына өзіңе тең адамша кеңес, көмек сұрауға
тырысыңыз. Мүмкіндігіне қарай бір қателік үшін екі рет жазалауға
тырыспаңыз. Бала өзін не үшін жазалағанын түсінуі тиіс. Көп жағдайларда
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үйлесімділікке ұмтылу, ата-баба мұрасын сақтауға ұмтылу, ата-баба мұрасын
сақтауға көңіл бөлу, халықтың тәлімдік мұрасын сақтауға көңіл бөлу,
халықтың тәлімдік мұрасын бүгінгі күнмен сабақтастыру болып табылады.
Осыған орай, отбасында еңбексүйгіштікке, баланың жасына сай еңбек
түрлеріне және қоғамдық – пайдалы еңбекке баулуды іске асыру қажет.
Жасөспірімнің «жауына» айналмас үшін онымен қарым-қатынасыңыз қандай

болу керек? Жасөспірім қарым-қатынасында ең маңыздысы – «ойнамау»,
жағдай мен көңіл-күйге байланысты өзгеруге икемділігіңізді көрсетуіңіз
керек, баланың пікіріне құлақ асу, оның тұлғасын құрметтеу керек.
Ата-аналардың бұйрық беріп, жетекшілік жасау уақыты әлдеқашан өтіп
кетті. Сондықтан балаңызға айғайлап ұрысқаннан еш нәтиже шықпайды. Сіз
жеңіліске ұшырайсыз. Оның орнына өзіңізді ұстамды, дәрежелі көрсетіп,
нақты ісіңізбен ғана қарым-қатынасты орната аласыз. Жасөспірімдік жастың
бір ерекшелігі – өз ісінің дұрыстығын дәлелдеу болып табылады. Оны түсіну
қиын, алайда балаңызбен бірге тәуекелге бел байлауға тура келеді. Осылайша
оған біршама жақын болып, өзіңіздің тапқырлығыңызды көрсетесіз.
Әзіл мен оптимистік сезімді ұмытпаған дұрыс. Жасөспірім басынан өткен
оқиғаның бәрінде трагедияның үлесі бар деп ойлайды. Сондықтан бұл жерде
сіздің тарапыңыздан әзілдеу көмекке келеді. Алайда баланың сезіміне
күлудің еш қажеті жоқ, әзіл сол қалыптасқан жағдайдың өзіне бағытталуы
керек.

