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ТӨЗҮЧЕДӘН

Балаларга әти-әни җылысы, назы, игътибары бик кирәк. Әти-
әнисе, якыннары белән сөйләшеп, җырлап, такмаклар әйтеп уйнап 
үскән балаларның телләре дә тизрәк ачыла, алар тирә-юньгә дә 
тизрәк ияләшәләр.

Сөйләм үсешендә бармак уеннары һәм сүзле-хәрә кәтле уен-
нар бик җитди урын алып тора. Бала ның акылы хәрәкәттә үсә. 
Бөек педагог В. А. Сухомлин ский: «Баланың фикер йөртү сәләтенең 
чыганагы бармак очла рында урнашкан», — дип язган.

Чынлап та, балаларның баш миен, психикасын өй рәнүче 
галим  нәр кул чуклары функцияләрен үстерү нең зур әһәмияткә ия 
булуы турында күп сөйли ләр. Гоме ренең беренче көннәреннән үк 
бармак гимнасти касы яса ганда, аннары рәсемнәр төшергәндә, вак 
пред метлар белән уйнаганда, баланың бармаклары мөмкин кадәр 
күбрәк хәрәкәтләнә. Болар барысы да аны матур язуга әзерли.

Сүзле-хәрәкәтле уеннар исә балаларның сөйләмен үстерергә 
ярдәм итә. Яңа сүзләрне, сүзтезмәләрне уен барышында тизрәк 
үзләштерергә булыша. 

Бармак уеннарында да, сүзле-хәрәкәтле уеннарда да текст  лар 
кыска булырга тиеш. Уеннар, шигырьләрне темага ярак лаш  тырып 
сайлау отышлы. Әлеге китапта Б. Рәхмәт, Ш. Галиев, Н. Исәнбәт, 
Х. Халиков, Р. Миң нул лин, Р. Харис, Р. Корбан, М. Фәй зул лина, 
Р. Вә лиева һ. б. шигырь ләре кулланылды.

Җыентык ата-аналарга, тәрбиячеләргә бик файда лы бу лыр 
дип ышанабыз.
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ҖЫРЛАР, ЮАТКЫЧЛАР

Халык аваз иҗаты

Кәккүк, чыпчык,
Тәрәзәдән очып чык.
Галиянең өстенә
Матур күлмәк биреп чык.
* * *
Алтын, алтын, алтыным,
Минем йөрәк ялкыным.
Уян, бәбкәм, күз нурым,
Кояш булып балкырмын.
* * *
Үсеп буйга җитәр бу,
Галим булып китәр бу,
Туган-үскән иленә
Тырышып хезмәт итәр бу.
* * *
Йә, сандугач, күзең ач,
Тәрәзәдән, тургай, кач!
* * *
Кояш, чык!
Болыт, кач!
Без уйнарбыз
Җылыткач.
* * *
Кәккүк, чыпчык,
Минем матур кызыма
Тәмле прәннек 
Калдырып чык.
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Әй Зөбәйдә, Зөбәйдә,
Бии-бии үс, әйдә,
Үсеп җит тә гүзәл җәйдә
Гөлләргә су сип, әйдә.
Минем кызым бик иркә,
Башларында кәсинкә,
Аягында бәтинкә,
Күлмәге дә сәрпинкә,
Алтын чәчле, зәңгәр күзле —
Коеп куйган кәртинкә.
Минем кызым дәү кебек,
Бакчадагы гөл кебек.
Ике күзе янып тора,
Кара бөрлегән кебек.
Әтисе дә ярата,
Әнисе дә ярата,
Апалары, абыйлары —
Барысы да ярата.
Бас, кызым, эзенә,
Күз тимәсен үзеңә;
Асыл гөлләр үсеп тора
Синең баскан эзеңә.

* * *
Булатның туган көненә
Без пешердек ак калач;
Менә шулай ул биек,
Менә шулай тәбәнәк,
Менә шундый киңлеге,
Менә шундый тарлыгы;
Ак калач, ак калач,
Теләгәнеңне ал да кач!
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БИШЕК ҖЫРЛАРЫ

Песи-матур, нечкә бил,
Бала тирбәтергә кил.
Җылы җирдә яшәрсең,
Тәмле сөтләр эчәрсең,
Ап-ак күмәч ашарсың.

Ашап туйгач уйнарсың,
Уйнап туйгач йокларсың,
Бәлли-бәү! Бәлли-бәү!
Әлли-бәлли итәрсең,
Тыныч йоклап китәрсең.

Шулай тыныч йокласаң,
Бик тиз үсеп җитәрсең.

Халык авыз иҗаты
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Гөлдергү

Гөлдер-гөлдер гөлдергү...
Күк күгәрчен көе бу.
Әнкәең дә, әткәең дә 
Сөя сине, бәбкәем.
 
Гөлдер-гөлдер гөлдергү...
Күк күгәрчен көе бу.
Күзләрең дә йомыла,
Күңелеңә нур тула.

Гөлдер-гөлдер гөлдергү...
Күк күгәрчен көе бу.
Татлы төшең тәмләнсен,
Әкияткә әйләнсен.

              Нәкыйп Каштан


