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Мектепке дейінгі мекеме балаларына ұлттық тәрбие
берудің маңызы
Мектепке дейінгі кезеңдегі тәрбие- адам қалыптасуының алғашқы
баспалдағы. Сондықтан еліміздің ертеңгі ұлт тізгінін ұстар жастарымыздың
тәрбиесіне аса мән беру біздің негізгі мақсатымыз. Осыған орай
балабақшадағы

тәрбие үрдісін ұлттық қағидалармен толықтыру өте

қажеттілікті талап етеді. Мектепке дейінгі мекемедегі тәрбие бала
табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. Заман
талабына лайық тәрбие мен білім беру жұмысын кешенді ұйымдастыру,
жаңа технологияларды, идеялар мен шығармашылық, инновациялық
жаңашылдықты қажет етеді.Бала әр нәрсеге құмар, қызыққыш, ол өзінің
айналасында болып жатқан өзгерісті, тамаша құбылыстарды сезінуге
тырысады. Оның жан-жақты дамып, жеке тұлға болып тәрбиеленуіне, тілінің
дамуына ең алдымен ата-анасы міндетті. Бала тілінің дамуы негізінен
эмоциялық ортаға, әр баланың отбасында қалыптасқан әкесі мен анасының,
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байланысты. Баланың өзге адамдармен қарым-қатынасының негізі өзінің
отбасында қалыптасады.Қай заман, қай қоғамда болмасын адамзат баласы
жас ұрпақ тәрбиесіне зор мән берген. Өркениет жолында алға ұмтылған ұлт,
ең алдымен, жастарға оқу-білім және тәрбие ісін дұрыс жолға қоюы тиіс.
Ұлттың бүгіні де, болашағы да тәрбиелі ұрпаққа байланысты. Толық жетіліп
қалыптасқан ұлттың сана қабілетінде, түсінік-талғамында, мінез-құлқында,
өзіне тән ерекшелік менталитеті болатынын ғылым дәлелдеп отыр.
Қоғамымыздың іргетасын нығайту үшін бүгінгі бүлдіршіндерге үлгілі
тәрбие беру – қазіргі қоғам алдында тұрған негізгі міндеттердің бірі.
Имандылық, ізгілік, адамгершілік, елжандылық және де басқа кісілік

қасиеттер балабақшада, мектеп қабырғасында қалыптасады. Бұлар арқылы
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үлкендерге деген кішіпейілдікті бойына сіңіруге, салауатты өмір сүруге,
залалды әдеттерден аулақ болуға тәрбиелеуге тиіспіз. Бүгінгі өскелең
ұрпақтар- болашақ Қазақстан азаматы. Олар ескінің көзіндей, жаңаның
өзіндей болып ХХІ ғасыр есігінен еркін еніп жүре алатын дүниежүзілік
мәдениетті танитын, өзін сыйлата алатын, рухани дүниесі бай, интеллект
деңгейі жоғары, білімді де білікті болуы шарт. Мектепке дейінгі тәрбие
жұмысын жан-жақты ұйымдастыра отырып, бүлдіршіндерді тәрбиелеу
болашақ қоғам мүддесі үшін еңбектене білетін, рухани ойлау дәрежесі биік,
Отанын сүйгіш еңбекқор, іскер ізденімпаз, қабілетті адам даярлау мақсатына
бағытталады.Балабақшада берілетін ұлттық

тәрбие – барлық тәрбиенің

бастамасы, әрі жан – жақты тәрбие мен дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын
орын. Бала бойындағы жақсы қасиеттер мен мүмкіндіктерді ашып олардың
өнегелі,тәрбиелі болып өсуіне балабақша ошағының тигізер әсерінің маңызы
зор. Осыларды жүзеге асыру мектепке дейінгі мекемелердің мойнына
жүктелген міндет. Әр халықтың тәлім-тәрбиелік мұрасы – бұл ұлттық
мәдениеттің

бір

бөлігі.
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халқымыздың озық тәрбиелік мәні зор әдет-ғұрып, салт-дәстүрі, ауыз
әдебиеті, өнері жас ұрпақтың ұлттық сана сезімін оятып қалыптастырады.
Өскелең ұрпақты жан-жақты тәрбиелеу, болашағына жол сілтеу бүгінгі күн
тәрбиесіндегі бірден-бір қажетті, кезек күттірмес мәселе. Қазіргі кезеңде
біздің елімізде тәрбие тек мектепке дейінгі ұйымдарда, мектепте ғана
жүргізіледі деп түсініп, тәрбиеге кей ата-ананың аса мән бермеуі аян.
Мұндай тәрбие баланың санасында әдепке, тәртіпке деген немқұрайлық
көзқарас тудырып, көптеген балалардың қайырымсыздығын, мейірімсіздігін
байқатып отыр.Сондықтан бүлдіршіндерді тәрбиелеудің алғы шарттары –
тәрбиенің тал бесігі отбасы, балабақша тәрбиесінен мектепке дейінгі
кезеңнен басталып, мектеп қабырғасымен жалғасып және одан әрі дамыту
міндеті туындайды. Бүгінгі таңда ХХІ ғасыр табалдырығын еркін аттаған

азат ұрпаққа тәлім-тәрбие мен білім беруді жетілдірудің басым бағыттарын
айқындап, ұлттық игіліктер мен адамзаттық құндылықтар рухани-мәдени
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қалыптастыру көкейкесті мәселелердің бірі болып отырғаны анық. Олай
болса, ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті
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сүйіспеншілік, мақтаныш сезімдерін ұялату, ұлттық рухын дамыту, ана тілі
мен дінін, тарихын, мәдениетін, өнерін, салт-дәстүрін, рухани-мәдени
мұраларын қастерлеу, жас ұрпақ бойында жанашырлық, сенімділік,
намысшылдық тәрізді ұлттық мінездерін қалыптастыру.Ұлттық тәрбие қазір
елімізде орын алып отырған көптеген мәселелерді: ана тілін, ата тарихын,
ұлттық салт-дәстүрін білмейтін жастар, тастанды жетім балалар, «қиын»
балалар, қарттар үйлеріндегі әжелер мен аталар, нашақорлыққа салынған
жастар, т.б. бірте-бірте жоюдың және олардың алдын алып, болдырмаудың
негізгі жолы. Ұлттық тәрбие алған ұрпақ дені сау, білімді, ақылды,
ұлтжанды, еңбекқор, сыпайы, кішіпейіл болып өседі. Сондықтан да ұлттық
тәрбие - ел болашағы. Балабақша балалары болашақ иесі болғандықтан
дүниежүзілік мәдениетті танитын, өзінің төл мәдениетін білетін, сыйлайтын,
рухани дүниесі бай, саналы ойлайтын деңгейі жоғары білікті болуы міндетті.
Ата-бабаларымыз ғасырлар бойы жинақтаған тәжірибесін, мәдениетін
жасөспірімдер бойына саналы сіңіріп, қоршаған ортаға қарым-қатынасын,
мінез-құлқын, өмірге деген көзқарасын, бағытын дұрыс қалыптастыру
тәрбиеге байланысты.
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өздеріңіздің талмай, қажымай еткен еңбектеріңіздің арқасынды дарынды да
тәрбиелі балалардың бойына сіңіріп, ұлттық мәдениетімізді әлемдік
деңгейдегі
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сақтауға

қалыптастыруға бір кісідей атсалысайық!
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