


Адабият идеологиянын куралы болуп турган 
замандагы адабияттын жана адабий каармандын 

ролу кандай эле? 
 

  СССР убагында коммунисттик идеологияга 

жараша жакшы баланын үлгүлүү образы эң 

сонун түзүлгѳн эмес беле. Үлгүлүү бала кандай 

эле: адептүү, чынчыл, калп айтпаган, коомдук 

ишке активдүү катышкан, пионер же комсомол 

болор эле да.  

 



Азыркы мезгилде  балдарга кандай китептер керек? 

 - балдардын курагына 
жараша,  

 - түшүнүгүнѳ жараша, тилине 
жараша,  

 -психологиясына жараша,  

 -ой жүгүртүү деңгээлине 
жараша,  

 -чѳйрѳнү таанытуучу,  

 

 - кызыгуусун түптөөчү,  

 -турмуштук ишенимин 
бекемдөөчү, 

 - тил корун көбөйтүп,  

 -кепке жатыктыруучу,   

 -кебин ѳстүрүүчү, 

 - сүйлөө маданиятын 
түптөөчү,  

 

Чындыгында, азыркы учурда мектеп  балдарына   кандай 
мазмундагы адабияттарды сунуштоо керек?? 

Балдарыбызга мындай китептер керек: 



 -ѳзүн-ѳзү өнүктүрүүчү,  

 -жан дүйнѳсүн ар тараптуу 
байытуучу, 

 - баланын балалык 
дүйнѳсүн, психологиясын 
ачуучу,  

 -тарбия берүүчү,  

 -балалык дүйнөсүн  
ѳнүктүрүүчү, аны ачып 
берүүчү,  

 - билим берүүчү, дуйнѳ 
таанымын, турмушка 
болгон көз карашын 
бекемдѳѳчү 

 

 -, интеллектин 
калыптандыруучу,  

 -фантазиясын байытуучу,  

 -инсан катары ѳзүн-ѳзү 
бекемдѳѳчү, анан да 
баарыдан мурда, бүгүнкү 
кыргыз баласынын үлгү 
образын камтыган, кыргыз 
баласынын улуттук аң-
сезимин калыптандыруучу 
китептер керек. Булардай 
китептердин  
педагогикалык баалуулугу 
да, окурман катары баланы 
ѳнүктүрүүчү табияты   
жогору болмок. 

 



Балдар китептеринин педагогикалык кызматы кандай 
болуусу керек? 

 -балдардын курагына жана курактык 
психологиясына жараша болушу; 

 -балдардын түшүнүгү менен тилине 
туура келиши; 

 -ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүчү; 
 -окурмандык кызыгуусун ойгото 

алуусу; 
 -турмуштук көз карашын өзгөртүүсү,  

ишенимин бекемдөөсү; 
 -тил корун байытып, кебин өстүрүүсү; 
 -сүйлөшүү жана мамиле маданиятына 

үйрөтүүсү; 
 -өзүн-өзү өнүктүрүп, ички дүйнөсүн 

байытуусу; 
 

 -баланын балалык дүйнөсү ачып, 
мекенчил кылып тарбиялоочу, адеп-
ыйманга үйрөтүүчү мүнөздө болушу; 

 -дүйнөнү таанытып, көз карашын, 
жеке пикирин  бекемдөөчү; 

 -интеллектин калыптандыруучу; 
 -кыял чабытын, фантазиясын 

байытуучу; 
 -улутун таанытуучу,  улуттук аң-

сезимин түптөөчү; 
 -жана да, бүгүнкү кыргыз баласынын 

жаңы үлгү образын  чагылдыруусу 
керек. 
 

Бүгүнкү балдар үчүн китеп кандай кызматтарды аткаруусу керек? 
Албетте, төмөндөгүчө: 

Андай китептердин адабий да, этикалык-эстетикалык да, педагогикалык 
да баалуулугу жогору болуусу кажет. 



        Демек, баланы китепке жакындатуу үчүн , тетирисинче, 

китепти  балага жакындатуу тууралуу ойлонуубуз кажет. 

        Эмне үчүн балдарга жогорудагыдай мазмундагы китептер 

керек? Анткени андай китептерде баланын 

интеллектуалдык жана психологиялык жактан  өнүгүү 

программасы жана анын үлгүсү жатат. Алар бала үчүн 

тарбия жана өнүгүү мектеби болуп калмак. Андагы 

идеяларды ата-эне мугалим менен бирге балага жеткирет. 

Андай  китептердеги «үлгү менен азыктанган» бала өзүнө 

жаккан  образдар менен үлгүлөргө карай  «түздөнүп», өсүү 

жолуна түшмөк.  

 



Балдар адабиятынын  пайдасы эмнеде? 

1.Улуулардын балдар үчүн жазган чыгармасы алардын бала кезиндеги элдин турмушу, 

болуп өткөн окуялары, жаӊылыштыктары, же жакшы окуялары- балдар үчүн чоӊ сабак 

болот; 

2.Мурдагы коомдо же мезгилде, же заманда жашап өткөн балдардын турмушун эске 

салат, кийинкилерге леер анны билет; 

3.Жазган жазуучу өзүнүн бала езин эске салып, өткөнүн башынан өткөрөт, андан ыракат 

алат, көӊүлүн жуабатат; 

4.Бала кезин эске салып, эскерип, ыраткат алат, кайрадан балалыгы менен жашап алат; 

5.Мурункулардын мисалында кийинкилерди тарбиялайт, тура үлгүлөрдү сунуштайт; 

6.Чоӊ адамдар менен жаш муундун рухий диалогун түзөт, муундардын бири-бирин 

түшүнүүсүнө жол издейт; 

7.Балдар алиге чоӊ боло элек, жазуучу болсо чоӊ, балдар мурдагы алардын катарлыгын 

кайталабай, мурунку муундун жакшы жолун, жакшы жагын улантат….жакшы жагын . 

 



Мектепте адабиятты кантип үйрөтүү керек? 

     Педагогикалык баяндоо дегенде эмнелерди эске түшүрөбүз? Мисалы: 
 -чыгарманы баяндап берүүнүн  методдорун (аңгемелешүү, изилдөө, 

проблемалуу жагдайларын түзүү) жана принциптерин (турмуш  менен 
байланыштырып, көрсөтмөлүү, тарбиялап окутуу жагдайын эске алып, 
жеңилден оорго, жөнөкөйдөн татаалга карай жеткиликтүү  баяндоо) эске 
алуу; 

 - чыгарманы баланын курагына, түшүнүгүнө жараша баяндоо; 
 -чыгарманы  балага түшүнүктүү, жеткиликтүү  тил менен баяндоо; 
 -бала чыгарманын окуясын, өнүгүшүн  кабыл алып жатабы, 

каармандарынын кылык-жоруктарын түшүнүп жатабы, байкап, эске алып 
баяндоо; 

 -чыгарманын таанытуучулук, билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк жана 
тарбиялык мүмкүнчүлүгүн ачып жана аларды баланын жан дүйнөсүнө 
жеткире баяндоо; 

 -чыгарманын идеясын, темасын, проблемасын, автордун айтайын деген 
оюн далилдүү окуялары менен талдап баяндоо, … ж.б. 

         Сабакта чыгарманы баяндап берүүдө дагы да мындай маселелер бар, 
алар: маалыматтык  баяндоо, мазмундук-сюжеттик баяндоо, илимий 
баяндоо, психологиялык баяндоо, интерактивдүү баяндоо ж.б.  
 



Азыр адабиятты окутууда кандай шарттарды эске алуу 
керек? 

         Ошону менен бирге,  чыгарманы талдоо процессинде төмөндөгүдөй  эң 
зарыл педагогикалык шарттар эске алынышы керек: 

 -учурда дүйнөдө бала тарбиясына жана анын өсүүсүнө кандай 
артыкчылыктуу багыттар берилүүдө, а сунуш кылынып жаткан чыгарма 
ошого эмнеси менен үндөш боло аларын аныктоо; 

 -чыгармадагы кандай идея бала жашап жаткан мезгил жана коом үчүн 
актуалдуу экендигин аныктоо; 

 -чыгарма бала жашап жаткан коом менен  мезгилдин кандай көйгөйлүү 
маселесин чечерин аныктоо; 

 -чыгарманын  улуттук  жана дүйнөлүк  адабий процесстеги ордун 
таанытуу; 

 -чыгарма мезгилге жана коомго жараша кандай философиялык-
эстетикалык мааниге ээ экендигине байкоо жүргүзүү; 

 -чыгарманын бала үчүн адабий, эстетикалык, маданий, турмуштук 
баалуулуктарын жана керектүүлүгүн таанытуу; 

 -балдар андан турмушуна керектүү эмнени үйрөнө турганын аныктоо; 
 -чыгармадагы позитивдүү жана негетивдүү идеяларды жана балага 

тарбия берүүдө ал идеялардын таасирдүүлүгүн  байкоо; 
 



 -чыгарманын сюжети, каармандардын образдары  балынын 
психологиясына туура келерин байкоо; 

 -чыгарма балдардын ой жүгүртүүсүн, кыял дүйнөсүн, акыл-эсин  
өстүрүүгө кандай кызмат кыларын аныктоо; 

 -чыгарма баланы өстүрүүдө эмнеси менен кызмат кыларын 
аныктоо; 

 -чыгарманын идеясы, анын каармандары, образдар,  баланы 
кандай турмуштук багытка жараша өстүрүүгө каражат болорун 
аныктоо; 

 -баланын окурмандык маданиятын өстүрүүдө чыгарма кандай 
мааниси бар экендигин аныктоо; 

 -чыгарманы балага жеткирүүнүн, ага кызыктыруунун, алардын 
талаптагыдай өздөштүрүүсүнүн оптималдуу методдору менен 
шарттарын аныктоо; 

          М.Горький айтмакчы, «ар бир чыгарма тарбия үчүн жазылат», 
ошондуктан, педагогикалык баяндоо жана педагогикалык талдоо 
гана чыгарманын тарбиялык табиятын балага ачып бере алат. 
Андыктан,  мектепте көркөм чыгарманы башталгыч класстан 
баштап окуп-үйрөнүүдө  «адабий баяндоо» жана «адабий 
талдоодон» көрөкчө, мугалим «педагогикалык баяндоо» менен 
«педагогикалык талдоо» ыкмаларын кеңири колдонуусу талапка 
ылайык келет. 
 



Келгиле, балдар китеп 
окуйлу!  

Биз китеп издесек, бизди 
билим издейт! 

 


